
remarcabila

industriale 
prilejuiește

Omul cucerește din nou slin- 
ca, și o supune, sporind ast
fel frumusețea defileului Jiu-

exploatării
Văii Jiului

ța. ba^intaina nnstraa minier

vîrstă do

ridicat Ia luptă pentru 
o viață de om, 

libertate. Sărbătorirea cente- 
va reilecta imensa bucurie

din Vaiea 
secol de cînd „pietrele 
ce aflorau din belșug 

meleaguri și-au găsit lo- 
loc de frunte — în dez-

dată cu sărbătorirea Zilei 
— 1968. Aceste manifestări 
un prilej de trecere în 
glorioaselor tradiții de 

minerilor Văii Jiului, care
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★
pe aeroportul din Pra- 
Gheorghe Rădulescu a

gust mai 
prezenfi

la proțap 
bun. Așa 
la măce-

să-i vizitezi 
fiecare slir- 
de săplămi- 

Cabanele un 
i si- 
‘ în 
pro- 
răs-

vară. 
esca- 

fiecare

La sosirea
ga, tovarășul 
fost întîmpinat de Frantlșek Hatnouz, 
vicepreședinte al Guvernului ceho
slovac și de alte persoane oficiale.

Muștele, care 
intrarea liberă in magazin, 
se sfiesc să dea un adevă- 
„speclacol" avînd ca sce- 

carnea expusă neglijent ca

mina Vulcan sînt 
de terminare lucrările

— Cuvîntare rostită Ia aduna
rea populară din Capitală — 

29 iunie 1968
Broșura a fost editată în- 

tr-un tiraj de masă.

este alterată.
au 
nu 
rat 
nă
și subprodusele.

încercările 
a le alunga

e itasfin

reprofilare situația 
aceeași: au fost planificați
mc și s-au realizat 839 mc 
lucrările miniere ce se exe- 

de la Bărbăteni către Lupeni,

urnol
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Iha eveniment remarcabil în vaa-

100 DE ANI DE EX
PLOATARE INDUS

Anul acesta se împlinesc 100 de 
ani de Ia începerea exploatării in
dustriale a cărbunelui 
Jiuiui. Un 
care ard", 
pe acesle 
cui — un
voilarea industriei și, implicit, a în
tregii economii. Primele galerii care 
au deschis minerului drum spre bo- 
galele zăcăminte de cărbune, împli
nesc acum 
100 de ani.

Centenarul 
a cărbunelui
o întreagă suită de manifestări cui- 
tural-artistice, științifice, sportive ele., 
care vor culmina în ziua de 11 au
gust, o i 
minerului 
constituie 
revistă a 
luptă ale 
decenii de-a rîndul au înfruntat cu 
eroism nu numai condițiile deosebit 
de grele de muncă în adîncuri, ci 
și exploatarea cruntă a foștilor stă- 
pîni ai minelor, gloanțele jandarmi
lor burgheziei și moșierimii atunci 
cînd s-au 
dreptul legitim la 
pentru 
narului
și satisfacția pentru faptul că ulti
mii 24 de ani din acest secol de in

dusirie minieră în Valea Jiului sînt 
ani de muncă încordată și victorii 
sub steagul partidului comunist pen
tru marile victorii ale socialismului. 
Sînt ani de adinei transformări ca
re au schimbat profund întreaga în
fățișare a Văii Jiului, întreaga ei. 
viață.

Marile transformări înregistrate în 
anii socialismului, încrederea în vi
itorul patriei reprezintă pentru oa
menii muncii din Valea Jiului, pen
tru harnicii ei mineri, un puternic 
imbold de muncă pentru întîmpina- 
rea centenarului mineritului cu suc
cese deosebite în sporirea producției 
de cărbune. Este o chestiune de 
cinste pentru colectivul fiecărei ex
ploatări miniere de a sărbători acest 
eveniment cu planul de producție 
îndeplinit ritmic, la toți indicatorii. 
Calea pentru obținerea acestor suc
cese o constituie folosirea integrală 
a fondului de timp de lucru. întări
rea disciplinei, reducerea la maxi
mum a absențelor nemotivate. Asi- 
gurînd condițiile necesare îndeplini
rii planului la fiecare loc de muncă, 
ridicării Ia plan a brigăzilor rămase 
în urmă, conducerile exploatărilor 
miniere, cu sprijinul efectiv al con
ducerii C.C.V.J., vor lua măsuri 
pînă ia 10 iulie toate minele să

Sts

Renunț lae)

„frigare la

cumpărătorilor de 
rămin zadarnice.
Vinzătorul în 
schimb stă im
pasibil. Frigide
rele stau goale, 
iar sticla care 
trebuia să le 
acopere a fost 
Înlocuită cu , 

care a fost așezată )

de desfacere a căr-
Car-
Fie-

mai au frigiderele ? 
sesizările făcute, 

să

A sosit mult așteptata 
Mercurul lermometrului 
ladează gradațiile in 
zi. Cei plecafi in concediu nu
au ce regreta. Dar, pentru cei 
rămași acasă, canicula consti
tuie. un semn de întrebare.

Semelia munților le îndeam
nă 
la 
Șit 
nă.
cunosc o vie a- 
nimajie și-fi o- 
feră numeroase 
produse alimen
tare, dar o Irigare 
are parcă 
că iată-ne 
'arie.

Unitatea
nii nr. 126 din cartierul 
paji. Mare aglomera/ie I 
care dorește să se aprovizio
neze din timp. Dar dezamăgi
te. Carnea expusă „la vedere"

placa/ pc 
carnea.

Ce rost
La toate

vinzătorul răspunde : Ce 
lac? E vară. Vorba cinlecu- 
lui. „De vină-i numai (pri
mă) vara". Privind spectacolul 
neglijentei, al lipsei de res
pect fafă de consumator, re
nunți la „frigarea In proțap".

M. P.

P. S. „Spectacolul" cu carnea alterată și cu 
repetă la unitatea de desfacere cu pricina. In 
iunie a 
continuat, culminînd în 28 iunie,
au fost nevoiți de astă dată 
gazin pentru a restitui carnea 
nn a avut nimic de obiectat, 
cărnii alterate. Oamenii nu au 
dar fără carne tot au rămas.

muștele se 
ziua de 21 

avut loc „premiera", iar în zilele următoare a 
Cumpărătorii „neatenli"

să mai facă un drum Ia ma- 
alterată. Responsabilul unității 
A înapoiat contravaloarea 
rămas păgubiți, ce-i drept

Defileul Jiului 
sub freamătul

<Q ©

amețitor spre prăpăstii, 
aceste slinci distingi 
pregnant amprentele 
omului, care se male-

efileul Jiuluii-a fascinat 
întotdeauna prin frumu
sețe sălbatică, prin 

continua Încleștare j dintre apă 
și slincă. Milenii întregi au 
fost martorele acelei opere în 
care apele, cind aparent răb
dătoare și supuse, cind răz
vrătite năvalnic, au dăltuit 
haotic făgașuri adinei; lăsind 
in urmă coloși de: stincă în
clinați 
Printre 
acum 
muncii
rializează în zeci de tunete și 
poduri, în arcuri de ofel și 
beton ce leagă slincă de slin
că croind drum trenurilor ce 
trec fără răgaz dintr-o parte 
în cealaltă a Carpatilor. A 
fost o primă mare izbîndă a 
omului pe aceste meleaguri as
pre. Cea de acum două dece
nii, cind brigadierii șantieru
lui national Bumbești — Live-' 
zeni au dăruit țării una din
tre cele mai impunătoare magis
trale feroviare, simbolizând in 
chip strălucit victoriile spre 
care se îndreaptă poporul nos
tru sub steagul partidului co
munist.

Acum epopeea se repetă : 
defileul Jiului a lost 
cucerit din nou de frea

mătul muncii patriotice.

neri'i par aceiași ca cei- de 
acum douăzeci de ani, zilele 
sini la fel de fierbinți, slincă 
tot dură. Piatră, și piatră, din 
crestăturile căreia fișnesc co
paci răzleți. Pe acest sol ne
primitor a crescut și înflorit, 
prinzând rădăcini puternice en
tuziasmul nepieritor al celor 
venifi să dăruiască patriei, 
poporului, o parte din munca 
lor, din forfa brațelor Și inte
ligenta lor.

Acum douăzeci de ani, bri
gadierii au tăiat în stincă o 
arteră feroviară. Cei de astăzi, 
completează peisajul defileului 
cu o magistrală rutieră. Pri
mii care au răspuns prezent 
pe fronturile de lucru ale nou
lui obiectiv au fost elevii Gru
pului școlar siderurgic Hune
doara. Le-au 
a II-a, tineri 
derea minieră 
pe șantier tineri din 
ra, Orăștie, Deva, Hațeg, Că
lău, din întregul nostru județ 
spre a dăltui în slincă, în ca
drul acestei imense opere co
lective, noua șosea a defileu-

urmat, in seria 
de la
Barza.

Intreprin- 
Vor sosi 

Hunedoa-

I. BRANEA

(Continuare în pag. a 2-a)

u
Iu după-amiaza zilei de marți 

sosit în Capitală secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, U 
Thant, care va conduce lucrările reu
niunii mixte a Comitetului Adminis
trativ de coordonare al O.N.U. și 
Comitetul pentru programe și coor
donare al Consiliului Economic și

Marți la amiază a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Praga, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pentru a 
participa la întîlnirea președinților 
celor două părți din Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică româno- 
cehoslovacă.

©
©

©
©

©

Social O.N.U., care se vor desfășura 
la București între 3 și 5 iulie.

La sosire, la aeroportul Băneasa, 
secretarul general al O.N.U. a fost 
întîmpinat de Cornellu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, președin
tele celei de-a XXII-a sesiuni a A- 
dunării Generale O.N.U., Ștefan Bă
lan și Aurel Moga, miniștri, Mit cea 
Malița, adjunct al ministrului since
rilor externe, Gheorghe Diaconesc.u, 
ambasador, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., și alte per
soane oficiale.

a ajsăraii:

H8C0LAE
CEAUSESCU

5120 ani de la revoluția din 1848

La 
curs 
străpungere a galeriei direc
ționale în culcușul stratului V, 
blocul I, orizontul 550. Prin 
executarea acestei lucrări mi
niere jșe va îmbunătăți apro
vizionarea <■ ■ materiale și va- 
gonete goa’ 
la sectoarch I și II. De ase
menea, va crește capacitatea 
colectorului II de la 300 to- 
ne/zi la 450 tone/zi.

Galeria, susținută cu cadre 
metalice tip TH 6, este ame
najată cu cale ferată dublă, 
în scopul evitării ștrangulări
lor de transport. 

„CÎNTEC 
$1 JOC"

ora 
de 
la

In ziua de 8 iulie a. c., 
20, un colectiv al Operei 
stat din Iași va prezenta 
Casa de \ cultură a sindicate
lor din Petroșani, spectacolul 
„Cîntec și joc". Partea solis
tică a spectacolului va fi sus
ținută de Traian Uilecan, Ion 
Humiță, Ecaterina Zărnescu, 
Camelia Sbtrin și George Io- 
nescu.

Jocurile populare și dansu
rile moderne completează spec
tacolul
Mihai
buz.

I. Regia este semnată de 
Zohorilă și Florin Har-

-ȘrSF-

s tmn î * ?

■ » * 5 < •
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Modern, bine aprovizionat, noul complex comercial din orașul Pelrila cunoaște zilnic o maje 
afluență de cumpărători.

I 
I
I

e

e

Ciulind, cu steagul de echipă fruntașă desfășurat, brigadietii 
se pregătesc să pornească la lucru.
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Intrarea în funcțiune a minei Băr- 
băteni la o capacitate inițială de 
50 000 tone/an — după ultimele pre
cizări — este prevăzută în 1970. 
Pînă atunci urmează să fie execu
tate lucrările de cercetare, deschide
re și pregătire a rezervelor, precum 
și o serie de obiective la suprafață, 
în perimetrul viitoarei incinte.

Lucrările de la suprafață sînt e- 
xecutate de către T.C.M.M., iar cele 
subterane — galerii și suitori — se 
află în execuția minelor Lupeni și 
E.D.M.N. Galeriile de la cotele 700 
m și 798 m (800 m), care vor consti
tui orizonturile de bază, respectiv, 
de cap, au fost atacate în contra- 
front de la Bărbăteni și de la Lu
peni, în . prezent fiind considerate 
lucrări. geologice.

Cum punerea în funcție a noilor 
capacități de producție constituie o 
sarcină de mare importanță, firesc 
ar fi ca aceste lucrări — începînd 
de la proiectare —, evoluția exe
cuției lor, să fie urmărite cu 
deosebit Interes. Care este însă 
tuația acestor lucrări executate 
scopul creșterii capacității de | 
ducție a bazinului ? lată cîteva 
punsuri.

Ing. Merfu Pompiliu, inginer 
investiții C.C.V.J.: „Față de S.T.R. 
lucrările de deschidere a minei Băr
băteni sînt întîrziate 
tuni. Dispozițiunile 
Minelor stabilesc ca termen pentru 
străpungerea orizonturilor 700 m și 
800 m împreună cu lucrările aferen
te (traversări și suitori) data de 81 
decembrie 1969.

La începutul anului 1968, mai erau 
de executat, pentru străpungere, 
1 150 metri la orizontul 800 m și 
1 640 metri la orizontul 700 m. Pen
tru anul în curs au fost planificați 
540 metri la orizontul 800 și 820 
metri la orizontul 700, restul de 610 
m, respectiv 820 metri, iirmînd să se 
execute în 1969.

In 1968 este posibilă încadrarea

cu circa 18 .
Ministerului

D/n comentariile presei străine

Ths : 
Christian
Science
Monitor

A ~ ’

In Panama
criza

din Panama 
fi terminată.
Arias, care

Criza electorală 
este departe de a 
Deși dr. Arnnlfo 
a mai fost de două ori pre
ședinte al țării, a fost decla
rat ales de către o parte a 
corpului electoral. Cealaltă 
parte a calificat acțiunea drept 
ilegală șl a insistat asupra a- 
legerii lui David Samudio, fost 
ministru de finanțe. Garda na
țională panameză, forța mili
tară a țării, pare să-I sprijine 
pe dr. Arias, ceea ce ar con
stitui un factor suficient de 
puternic pentru a-I aduce pe

politică 
continuă
acesta pe scaunul prezidențial.

Marea problemă rămîne însă 
refuzul guvernului condus de 
Marco Robles de a lăsa pre
ședinția în mîinile lui Arias. 
La alegerile din 12 mai, Sa- 
mudio a fost candidatul gu
vernului. Majoritatea observa
torilor afirmă că de fapt în
vingătorul 
Arias care 
de voturi 
valul său.
susține însă contrariul. La rîn- 
dul său, tribunalul electoral 
național, compus din trei mem-

în alegeri a fost dr. 
a întrunit cu 40 000 
mai mult decît ri- 
Ziarul „El Mundo"

bri numiți de guvern, s-a pro
nunțat împotriva lui Arias.

Intre timp în Panama au în
ceput să se manifeste semna
lele unei crize economice. Vo
lumul afacerilor a scăzut con
siderabil. Industria turismului 
se resimte de asemenea. In 
multe întreprinderi numărul 
orelor de lucru a fost redus 
și în altele s-a recurs chiar 
Ia concedieri. La începutul a- 
nului curent, perspectivele pă
reau promițătoare, dar criza 
electorală, care a fost prece
dată de efortul forțelor de o- 
poziție de a-I răsturna pe pre
ședintele Robles, a determi
nat o stare de incertitudine 
economică și previziunile sînt 
că, cu cît această incertitu
dine va dura mai mult, cu 
atît va fi mai dificilă sarcina 
guvernului de a scoate eco
nomia' din impas. In orice 
caz, cetățenii panamezi, anti- 
cipînd tulburările care se pa
re că se vor mai produce în 
țară din cauza situației poli
tice acute, au început să facă 
stocuri de alimente.

rezul
tatele le urmărim semestrial, nu pot 
spune care este situația Ia zi a lu
crărilor amintite".

Am cerut realizările de la secto
rul de investiții al E. M. Lupeni. 
Telefonic, șeful sectorului ne-a încu- 
noștiințat că nu le are și ne-a îndru
mat la serviciul topografic al minei. 
Stadiul lucrărilor de deschidere l-am 
aflat de la Banca de investiții, fi
liala Petroșani. Iată care sînt rea
lizările pe cinci luni. La galeria di
recțională care se sapă de la Lupeni 
către Bărbăteni — orizontul I 800, 
față de 1 650 mc planificați, s-au 
realizat doar 632 mc. Galeria direc
țională spre Bărbăteni, la orizontul 
700, a mai înaintat cu 41 metri,! dar 
la lucrările de 
este
1 350

La 
cută 
realizările sînt, de asemenea, slabe. 
Față de 695 ml 
xecutat, în cinci 
tri. Rezultatele 
susțin afirmația 
Merfu Pompiliu 
preliminarului pe acest an, 
străpungerea celor două 
mai fiind de 
de galerie.

Cauza 
în urmă a lucrărilor de deschidere 
a minei Bărbăteni este oprirea 
vânzărilor la galeriile săpate d u- 
Lupeni. 
de altfel, de către tov. ing. 
vean Francisc, inspector tehnir 
Băncii de investiții Deva, într-o notă 
informativă la data de 14 februarie 
1968. Cîteva spicuiri din această notă 
sînt concludente :

„In 1967 s-a executat un 
de lucrări miniere de 10 600 mii 
din care de către E.D.M.N. 5 500 
lei dinspre Valea Mierlesei, iar 
către E. M. Lupeni în valoare 
5 100 mii lei.

In urma controlului efectuat, 
constată că lucrările dinspre Valea 
Mierlesei (șantierul Bărbăteni pro- 
priu-zis) avansează normal prin șis
turi cristaline la ambele orizonturi. 
In ceea ce privește lucrările minie
re executate din rețeaua minieră 
Lupeni, situația a lost de la început 
(1965) dificilă din cauză că lucră
rile au fost executate în zona de 
contact, în roci supuse unor presiuni 
excesive. Astfel, în 1966—1967 îna
intarea a fost îngreunată deven'M 
necesară atît în 
porțiunile deja

planificați, s-au e- 
luni, doar 504 me

de pînă acum nu 
tovarășului inginer 
privind realizarea 

pînă la 
orizonturi 

s'pat peste 800 metri

acestei însemnate răminerl

i- 
>’ e 

Acest fapt este consemnat 
Brașo-

■ ii

(Continuare

volum 
lei, 
Ulii 
de 
de

se

avansare cît și în 
executate îndes'rea

R. SELEJAN

ta pag. a 3-a) 1

Azi la ora 8, 
aerului la Petroșani a fost 
plus 11 grade, iar maxima 
ieri de plus 22 grade.

temperatura
de
de

24 
insta- 

staționară. 
slab din

PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE: Vreme ușor 
bilă. Temperatura 
Cer variabil. Vînt 
sectorul nordic.
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cei ca- 
natale, 
pionie- 
actinnl

sau galben slăteau, 
perfect, in 
de sticlă.

substituenți
cutii cu

G. A. 
gravă

ii ten tier 
și a 

în această 
judicioasă

în perioada vacanței de vară

Pe 
pot ii ci- 
Paroșeni, 

Petroșani, 
tinerele

a- 
ener- 

și cel 
Vulcan. 

Morii

le, dar întîrzic și cu răspunsul la 
semnalarea critică a ziarului. Gr, 
cele sesizate în articolul amintit 
sînt valabile și pentru dumnealor...

de aceste acțiuni, în 
mai fi inițiate și scurte 
teme, Ia care vor fi invi- 

și de stat, 
culturalo.

dacă lucrurile nu 
firesc ?
de răspuns am iosl

bat, dar în rest...

MIERCURI 3 IULIE 1968

Citadela Institutului de mine Petroșani.
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nimeni nu 

acest prim

Existenta calculatoarelor 
ridică problema necesi- 

se introduce
desfășurare a

de 
mașini 
în le
să se 

a fost
sovietic

paleonto-
Clark a desco- 
cea mai veche 

cu

în regula- 
turneelor 

i ca jucă- 
analiza 

ajutorul

(Corespondentă din
G. Oprică).

ei a o 
familie. De 
salon 
la 
ce

va pla- 
ea.

cele două 
doar 1

Mi-a adus-o 
din Brazilia.

este încă

atmosfere de 
trecute în pre- 

într-un de-

realizările 
atunci.

Tratatul 
lomeu din
za cunoștințelor geografice ale ara
bilor. Tratatul de medicină al Iul 
Aron a fost prima lucrare în care

ne astazi în fata șahiștilor, esl 
ceea dacă nu cumva folosirea 
nilor electronice de calcul se 
resfrînge asupra frumuseții
și dacă șahul nu va pierde din 
terea sa de atracție, 
trebare se pot da
punsurl, dar unul este în 
de

va 
jocului 

pu- 
în- 

răs-

Acest lucru
> serie am- 

de fine
U.RS.S., 

și Ceho-

, fiica 
pian ca 

frumos

zis și „Prii
(S.U.A.), este foarte 
înregistrat un nou t 
și probabil și mei 

sub duș exact 111

e bine.
din ochii

acestor experiențe 
vîrsta Soarelui este, 
mică de 4,5 miliarde

publice ale orașului. Multi istorici 
au recunoscut însă în unanimitate 
că arabii, departe de a se fi dedat 
Ia acte de vandalism, au apreciat 

științifice obținute pînă

noii șahiști ' 
diferite proble- 
complexe, sau 

mașinile elec-

Ii se interzică 
următoare cu 

electronice de calcul.

proprietățile nucle

biblioteca „fiică" Sera- 
ar fi fost arsă în același 

templul Iui Serapis în

povestește că ea ar fi 
represaliilor locuitorilor 
în cursul .persecuțiilor 
Se pare, însă, că aceasta se 
la

La această 
mai multe 

orice
natura să calmeze spiritele : 

motociclismul n-a desfiin- 
nici mașina electronică 
înlocui jocul de șah

este gro-

Noapte
înălțimi stelare noaptea 

coborise pesle lot. Magazinele 
se închiseseră de mult. Ulti
mul autobuz' iși odihnea și el, 
în curtea garajului, metalica-i 
făptură, după alergătura 
peste zi.

Rar cile un îndrăgostit sau 
întirziat mai pășea pe strada 
aproape pustie...

luminile s-au stins pe rind. 
Ia maternitatea din Petro

șani însă nu există noapte ! 
Cîteva geamuri de Ia etaj a- 
runcă in spațiu puternice drep
tunghiuri de lumină.

Iată-ne sus. I. V. și-a dorit 
de mulți ani, împreună cu so
țul ei, miner la o exploatare 
carboniferă, să aibă copii. Tra
tamentul și indicațiile primite 
au făcut-o, înlr-o bună zi, să 
tresalte: avea să iie mamă!

— Existența mea are un rost 
de acum — ne-a declarat.

Peste cîteva secunde un nou 
cetățean iși anunța, cu țipete, 
intrarea în lume. Voinic, a- 
proape 4 000 grame ! Mama, 
obosită dar cu o privire unică, 
zîmbea fericită. Personalul sa
nitar își făcea, în continuare, 
datoria. L-am solicitat, în șoap
tă. pentru cîteva secunde pe 
medicul de gardă Scărlătoiu 
Nicolae.

— Dar, 
mergeau

In Ioc 
condus într-o încăpere alătu
rată. A deschis frigiderul. Fla
coane pline eu singe așteptau, 
cuminți, parcă momentul în 
care vor ii chemate spre a 
trece ca „viață" în venele 
primitorului. Zeci de fiole im
primate cu verde sau albas
tru, roșu 
orînduite 
cu pereți

— Tata 
Ini, oxigen, 
steril...

...Peste o oră. 
a fost adusă în stare 
Ia maternitate : fața pămînlie, 
transpirată, tensiunea aproape 
zero puls abia perceptibil. 
Este examinată rapid. Diagnos
ticul : hemoragie internă, sta
re de șoc. Familia se zbuciu
mă tăcut. Privirile membrilor 
acesteia încearcă să descifre
ze, în atitudinea, gesturile și 
cuvintele medicului, mesajul 
minutelor ce vin. Ce va fi ?

Sus în sală ! Anestezie, 
ge, oxigen. Medicul se 
gătește pentru intervenție. 
Douăzeci de minute mai tîr- 
Ziu îi urmăream gesturile 
scurte, înlănțuite, precise. lup
ta pentru viață e în toi. Ne 
îndreptăm parcă spre 
Anatomic 
toarsă, dar 
îngrijirea și 
tinuă minut 
rui! rezervat 
lia operatei 
medic cu 
temătoare. Ce le va spune a- 
cesta oare, oamenilor care 
pînă acum o oră si jumătate 
îi erau necunoscuți ? A 
de alilea ori 
mente 1

— A scăpat, 
lacrimi cad

De bucurie ! Un om o mamă, 
o soție a fost salvată

...Peste o altă oră, altă naș
tere. Apoi o chemare in sec
ție. Din nou și din nou puls, 
tensiune. Medicare suprave
ghere !

Dimineața, după noaptea al
bă. medicul de gardă va scrie 
lapidar în registru: „Ia ora
șe intervine, la ora., 
rează".

Formula lapidară a raportu
lui nu permite însă și nu ”a 
permite vreodată să se con
semneze dăruirea !

lumină, 
se face calea în- 

nu asta-i lotul 1 
medicația se con- 
cu minut în salo- 
reaniniării. Fami- 
îl primește pe

privire intrebător-
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i 
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aparținînd unor 
Biblioteca 

depășea însă 
și în renume, 

bibliotecă de 
și pentru că

încercare de con-

Universitatea din Alexandria re
prezenta în perioada Ptolomeilor 
îentrul cultural al lumii civilizate 
flatorilă caracterului său universal 
și existenței bibliotecii care era cu
noscută în întreaga lume. Prima 
furniza celei/ de-a doua savanți și a- 
tcasla la rîndul său aproviziona 
universitatea cu cărți didactice și 
ști.ntilfce. Înaintea bibliotecii din 
Alexandria se cunoștea biblioteca de 
pc lingă Academia Platon ca și bi
bi: rteci particulare
grupuri de filozofi greci, 
de Ia Alexandria Ie 
alît în importantă cît 
deoarece era prima 
stat din lumea vecile 
repiezenta prima
tributie a statului la răspândirea 
culturii. Cu toate că Atena în acea 
epocă strălucea în domeniul știin
ței și artei, ea nu poseda nici o bi
bliotecă publică, toate bibliotecile 
sale aparținînd unor persoane parti
culare.

Biblioteca alexandrină conținea o 
foarte mare colecție de volume sau 
<le papirusuri manuscrise al cărui 
număr atingea la sosirea lui Cezar 
aproape 700 000 cărora Cleopatra 
ile-a adăugat apoi încă 200 000 care 
l-au fost oferite de triumvirul Marc 
Antoniu.

Ptolomeif au avut grijă să înzes-

DEFILEUL JIULUI
sub freamătul muncii patriotice

(Urmare din pag. 1)

brigadie- 
spre sud, 
șantieru- 
vești bu

lui. Ecoului muncii lor îi răs
punde ecoul muncii 
rilor din Gorj, aflaji 
pe alte porțiuni ale 
lui. De acolo sosesc
ne și despre hărnicia primu
lui grup de sludenți ai Insti
tutului de mine din Petroșani 
plecați la muncă voluntar- 
patriotică

rlgadierii, piecaji cu o 
oră înainte la masă, se 
întorceau la lucru. Fără 

răgaz, căci timpul nu așteap
tă. Fără odihnă, căci pînă la 
terminarea programului zilnic, 
trebuie realizat mult, cît mal 
mult. Fiecare fine să-și 
scrie prin hărnicie, prin 
că exemplară, numele pe 
de naștere al modernei 
re rutiere.

La slîrșit, totul va li
piu : șoseaua aslaltată șerpuind 
alături de apa Jiului, se va 
împleti cu traseul liniei fe
rate. Dar pînă atunci ? La Po-

sim

șoselei 
de 

trebuie

lalișle, lerasamentul 
trebuie mull înălțat. Mii 
metri cubi de stîncă 
derocaji și transportaji. Tone
de piatră așteaptă să fie fa
sonată și așezată cu migală de 
artist în rigole, parapete, zi
duri de sprijin. Fiecare metru 
de șosea așteaptă muncă, e- 
forluri, dăruire. Strungarii Câr
ja Nicotae și Anca Ioan, lă
cătușii Dioancă Lucian și Ga
lea Olimpiu, electricienii Vai
da Arnold și Coslea loan, ti
nerii ingineri Oprea Nicolae 
și Bozdog Traian, zeci și zeci 
de alfi brigadieri iși încearcă 
priceperea în lucrările de con
strucție a șoselei. Muncesc cu 
rivnăcăciîi animă dorinja dea 
răspunde prin fapte chemării 
partidului. Acest cald senti
ment patriotic, ce caracteri
zează tinerele generalii de 
făuritori ai socialismului, i-a 
îndemnat să dăruiască o parte 
din concediul lor de odihnă 
muncii pe acest șantier.

De pe acum pot fi văzute 
pc defileu splendide por/iunl

de șosea uslaitată. Dar lucră
rile care-și așteaptă rîndul sini 
multe și grele. Forja și entu
ziasmul tineresc vor învinge, 
și porjiunile de asiall se vor 
prelungi continuu 
intr-o

unindu-se
singură șosea.

s pre seară ciad s-ar părea 
că nimic nu-i mai 
merii decit odihna, 

găsesc timp și energie 
’ a cunoaște nemijlocit

nerii 
pentru 
ceea ce s-o înfăptuit mai fru
mos pe meleagurile Văii Jiu
lui in anii socialismului, 
lista itinerariilor lor 
Iile Termocentrala 
noile cartiere din 
Lupeni sau Vulcan, 
exploatări miniere din bazin. 
Aceste înfăptuiri le dau noi 
puteri de muncă, le insuflă 
convingerea că muncind sub 
faldurile steagului de briga
dier înfipt intr-o crăpătură de 
slîncă, aduc o contribuție in 
plus la Irumusejea și gloria 
pal riei.

Au trecut doar cîteva luni de 
cînd opinia publică mondială a fost 
informată de întîlnirea de șah, fără 
precedent în Istoria sportului, intre 
o mașină electronică sovietică și 
una americană, și iată că în fata lu
mii șahului au început să apară 
probleme noi. Poate că în 
începerii acestei interesante 
fruntări 
scop, în 
sibilităților 
mașinilor 
gîndea la 
ar putea 
lui clasic.

să 
momentul 

acestei interesante con- 
,,sportive", care avea drept 
primul rînd, verificarea

■ analitice
respective, 
faptul că

avea urmări asupra șahu-

șahiști care vor folosi nu table 
șah cu piese obișnuite, ci 
electronice de calcul. O idee 
gătură cu felul cum ar putea 
desfășoare un astfel de joc 
emisă de omul de ștlintă 
Viktor Glușkov.

După părerea lui, 
pune calculatoarelor 
m_e dintre cele mai 
chiar fanteziste, iar
tronice vor trebui, fie să le rezolve, 
fie să le demonstreze inconsisten
ta. Turneele de șah electronic ar 

să (ie organizate în acest 
celor clasice, 

categoriilor de 
existente vor

In centrul 
școlilor generale 
Petrila stă, 
Organizarea 
Iovilor cît 
școlilor în 
lui an de 
în to 
iunie.

conducerilor 
Liceului din 

perioadă, atît 
a vacanței e-

și pregătirea localurilor 
. vederea deschiderii ri cu
stodii. Planurile de masuri, 

emite încă de la începutul lunii 
oglindesc concret ceea ce se 

în perioada vacanlei de va- 
prlnci.pal, aceste pianuri cu

prind o serie de activități recrea- 
tiv-educ-ative : un număr foarte mare 
de- drumeții la Lunca Florii, Voe- 
vodu, cheile Jiețului, lacul Șurianu, 
Aușelu; Interesante excursii inter ju
dețene ca aceea ce v-a fi organi
zată, în perioada 16—22 iulie, 
școlile generale nr. 1 și nr. 5 
ruta : Deva — Beiuș — Oradea 
Cluj — Turda — ScăTișoara — 
bnid — Zlatna — Alba lulia.

Elevii .petrileni vor vizita, cu 
ceasta ocazie, o serie de monumen
te ale naturii ca : peștera de la 
Meziad. cea de la Vadu Crișului, 
cheile Turzii, ren urnita peșteră, bo
gată în stalacmite și stalactite, de. 
la Scărișoare, peștera Detunatele; 
monumente istorice: cetatea Devei, 
gorunul lui Horea de la Țebea, cas
telul din Ciucea etc. Pentru 
re nu vor părăsi locurile 
comandamentele organizației 
rilor din școli vor initi<a 
scurte, instructive și recreative : în
treceri sportive, vizite la Muzeul 
mineritului din Petroșani, jocuri dis
tractive, lecții de învățare a îno
tului la ștrandul din localitate, scurte 
excursii pentru strîngerea unor plan
te medicinale, vizite în noul cartier 
„8 Martie" sau la prepai 
etc.

In afară 
școli vor 
adunări pe 
tați activiști de partid 
conducători de instituții

După întîlniri, se vor prezenta pro
grame artistice. Consiliul municipal 
al Organizației pionierilor va trimi
te, în această perioadă, pe cei mai 
merituoși pionieri petrileni în tabe
rele de la Blăjeni, Vata de Jos, Să- 
col, Costinești sau Năvodari.

Planurile întocmite de conducerile 
școlilor petrilene mai prevăd și 
realizarea unor probleme gospodă
rești, pentru întreținerea localuri
lor. Astfel, au fost întocmite devize 
pentru toate instituțiile școlare din

Petrila, în vederea unor reparații 
curente în valoare de 178 000 lei. 
Vor fi reparate băncile școlare, va 
fi recondiționat materialul didactic, 
școlile vor II aprovizionate din 
cu combustibilul necesar. De 
menea, se vor efectua 
de muncă patriotica pentru
fruinusetarea orașului, curților ș< oll- 
lor, zonelor verzi și reamenajarea 
mult îndrăgitelor terenuri sportive.

as-'issag

i cum 
hipismul, 
va putea 

oamenilor.
Și totuși...

meni de știință prevăd apariț 
sfîrșitul secolului nostru, sau 1 
cepirtul secolului viitor a unei 
discipline sportive: întrecerea unor

treze biblioteca cu documente ori
ginale și traduceri grecești. Unul 
dintre aceștia a fost trimis la Atena 
să ceară împrumut manuscrisele 
originale ale tragediei lui Euripide 
pentru a le copia și a depus în mîi- 
nile atenienilor o mare sumă drept

garanție. Copia fiind terminată, el 
a preferat să păstreze exemplarele 
originale și să trimită la Atena 
plile, pierzînd astfel cauțiunea.

Universitatea și biblioteca au 
noscut prima lor catastrofă cînd 
de-a VIII-a dinastie ptolomeică a
credințat păstrarea lor unui om pu
țin instruit. Poporul alexandrin răz- 
vrătindu-se împotriva tiraniei Ptolo- 
meilor a distrus biblioteca.

urma 
scop după modelul 
numai că în locul 
clasificare I sportivă
trebui introduse categorii de clasi
ficare în funcție de tipul mașinii e- 
lectronlce folosite de jucători.

Oricum ar fi și oricare vor fi 
formele de organizare a viitoarelor 
turnee electronice de șah, în fata 
șahului clasic apare de pe acum o 
problemă, și nu din cele mai puțin 
importante, 
electronice 
tății de a 
mentul de 
de șah clasice prevederea 
torilor să 
mișcărilor 
mașinilor

Despre distrugerea și dispersarea 
faimoasei biblioteci au existat 
diverse versiuni. Potrivit 
gende care a fost 
tată, biblioteca a 
momentul intrării 
sale servind la

apoi 
unei le- 

mult timp colpor- 
fost distrusă în 
arabilor, operele 
încălzirea băilor

Au fost confirmate previziunile 
teoreticienilor referitoare la trans
formarea reciprocă a particulelor 
nucleare și fotonilor, 
l-au demonstrat printr-o 
plă de experiențe extrem 
oameni de știință din 
R.D. Vietnam, Polonia 
slovacia.

Experiențele, conduse de fizicia
nul sovietic Marlen Haciaturian, au 
fost efectuate la sincrofazotronul 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna la care elec
tronii sînt accelerați pînă la o ener
gie de 10 miliarde eV.

Prof. Al. Baldin a declarai că lu
crările grupului condus de Haciatu
rian au o mare semnificație princi
pală pentru teorie. Creînd o apara
tură electronică neobișnuit de sen-

arabii au inclus elemente ale medi
cinii grecești. Filozofia lut Platon a 
influențat profund științele în Ori
ent. Pentru a reveni la bibliotecă 
să ne reamintim că ea a suferit de 
pe urma incendiului 
î.e.n. cînd Achileus, 
trupelor egiptene, a
cendieze flota lui Cezar care asedia 
Alexandria, iar flăcările împinse de 
vînt au cuprins unele monumente 
ale orașului.

Nenumărati autori relatează, de 
asemenea, că biblioteca a lost dis
trusă în timpul unei jefuiri a orașu
lui sub dominația romană. In 
șit, se 
supusă 
vrătiti 
Linilor.
referă
peurn, 
timp cu 
cursul unei Insurecții a creștinilor. 
In cursul acestei insurecții se spu
ne că și-ar fi pierdut viata și ITypa- 
thie, celebrul filozof și 
grec, ucis de mulțime 
sanctuarului jefuit.

La articolul intitulat „In proces 
verbal — rezolvat. In unități — 
doar constatat", publicat în ziarul 
nostru nr. 5776, am primit următorul 
răspuns din partea Consiliului popu
lar al orașului Vulcan: „In ziua de 
26 marile a.c. s-a format o comisie 
din delegați ai unităților comerciale 
și industriale pentru stabilirea lucră
rilor ce trebuie executate la unită
țile alimentare, de legume și .fructe 
și cele de alimentație publică.

Lucrările exterioare de Ia unități
le comerciale au fost executate pînă 
In prezent în proporție de 90 la 
sută. Iar lucrările din interiorul 
magazinelor n-au fost executate de
oarece n-au fost lansate comenzile 
respective de către d’rectiiinilo iitu- 
taților comerciale".

Direcțiunile unităților comerciale 
într-adovă romenzi-

Cînd va fi construit 
ștrandul de pe Valea 
Morii din Vulcan ?

In urma publicării articolului 
„Cînd o inițiativă bună se îneacă 
în balta dezinteresului" am primit 
următorul răspuns din partea Consi
liului popular al orașului Vulcan :

„Documentația tehnică pentru 
ștrandul do pe Valea Morii am în
tocmit-o încă în 9 august 1967 și 
am înaintat-o Consiliului popular 
al municipiului 'Petroșani. Din par
tea consiliului popular municipal am 
primit răspuns verbal că lucrările 
la ștrand nu pot fi ’continuate din 
lipsă de fonduri. Totuși, cu spriji
nul conducerii LE. Paroșent am 
menajat ștrandul din cartierul 
geticionilor do la Paroșoni 
de lingă uzina electrică 
Dar ștrandul do pe Valea 
nu-I putem executa pînă mii 
fondul" in arest scop".

Duș nu glumă!
Randy Brinson,

Buffalo 
de a fi 
merican 
a stat
minute și 11 secunde, pentrii 
să fie interesantă.

In lot acest tirnp, Randy 
cat, a dormit și din cînd în i cînd s-a 
mai și spălat. Recordul precedent 
înregistrat în S.U.A. a fork de 91'

sibilă, oamenii de știință au demon 
strat experimental că așa-numiții 
phi-mezoni se transformă în foto
ni, iar aceștia din urmei formează 
„instantaneu" electroni și pozitro.il. 
Mai mult, au fost apreciali parame
trii cantitativi at ace.stor 
extrem de rare din micro 
care se desfășoară într-un 
trarapid, intervalul de timp 
de fracțiuni de secundă cu 
de IO-23.

Informații referitoare la 
le cercetărilor au fost trim 
tutelor, universităților și 
lor din 32 țări.

noapte spre a pregăti detectorul 
pentru a doua zi. EI poate fi prevă
zut și cu un dispozitiv de alarmă și 
relee de declanșare a unui sistem 
de ventilație, atunci cînd concen
trația de gaze devine primejdioasă.

t :țn a 
logul englez J. 
perii în Africa 
locuință, construită cu circa 
57 000 de ani în urmă. Ea a 
îost clădită din piatră și are 
ușă și acoperiș.

@
In ultimii 100 de ani s-au 

produs 3 miliarde tone de ți
ței, iar în 
precedente, 
tone.

A

înlocuirea

Probe de aer din 
mină suspecte sînt 
zența unui catalizator 
lector simplu cu oxid de carbon, e-
xecutat de , Mine Safetp Applian
ces" (203, N. Braddock Ave., Pit
tsburgh, Pennsylvania, S.LLA.J.

Catalizatorul oxidează orice can
titate de oxid de carbon din proba 
respectivă de aer, transformindu-I in 
bioxid de carbon. Această oxidare 
eliberează căldură, care aîeclează 
un termistor intercalat in patul ca
talizatorului. Ea rîndul său, termis- 
torut dezechilibrează o punte 
Wheatstone, care permite citirea 
directă a concentrației de oxid 
carbon pe tin contor electric.

Aparatul, în greutate de 7 1/2 li
vre. delectează gazele primejdioase 
de ta 0 la 500 părți per milion. A- 
cumulaloarele pot îi încărcate peste

Un material nou și-a făcut apari
ția în Franța : betonul emailat.

Este vorba de un beton de înaltă 
calitate, construit din agregate vul
canice și dintr-un ciment refractar 
special. Elementele realizate din a- 
cest beton sînt ulterîoc acoperite 
cu email ceramic și arse în cup’or.

Ușurința de mulare proprie beto
nului permite, firește, să se produ
că piese toarte variate în ce pri
vește formele și aspectul lor de su
prafață. Există însă produse stan
dard de beton emailat, și anume 
dale cu o grosime de 15 sau 10 mm, 
în foTmate pătrate sau dre 
lore care merg do la 10 
la 40 X 40 cm.

Betonul-suport are c pub 
zistență la compresia 
kg/cmp), el nu îngheață și 
permeabil. Emailul colorat 
acoperă conferă suprafețe: 
proiecție și o valoare decorativă 
deosebite.

Aceste elemente sînt utilizate 
îmbrăcăminte de pardoseli și 
pereți și par să ofere posibilități in
teresante.

In Dakota de sud au lost efectu
ate experiențe pentru înregistrarea 
neutronilor la o adîncime de 1,6 km 
de suprafața Pamintului. Rezultatele 
experiențelor dezmint teoria unanimă 
acceptată referitoare la vîrsta 
compoziția Soarelui.

înregistrarea particulelor neutrino 
a fost efectuată cu ajutorul unui 
rezervor avînd un volum de 100 000 
galoane, umplut cu tetraclorură 
etilenă.

In urma 
stabilit că 
babil, mai 
iar temperatura nucleului interior 
al Soarelui se cifrează la peste 37 
milioane grade și nu la 28,8 milioa
ne grade cum se presupunea pînă 
acum.

©
Orașul Salehard din 

este unica așezare din lume, 
situată exact pe Cercul polar. 
In împrejurimile Iui, sub un 
strat de 300 m de pămînt veș
nic înghețat, s-au descoperit 
bogate zăcăminte de petrol.

©
întreagă există a- 
2,5 milioane de 
sliințiîici.

vîrfurile vulcanilor din 
Insula Jawa crește o plantă 
denumită „floanea erupției", 
deoarece ea înflorește în spe
cial înaintea unei erupții. Cînd 
o văd înflorind 
sesc

In lumea 
cum pesle 
cercelători

oamenii 
in grahă •'eginnea.

orașul brazilian Sao 
înălțat o statuie a 
îniățișînd un arbore de

cafea cu irunze metalice. La 
cea mai mică adiere a vînfu- 
lui frunzele foșnesc.

®
Cel mai vechi covor, exe

cutat acum 2 500 de ani, se 
păstrează Ia Muzeul Ermitaj 
din Leningrad. EI a fost des
coperit în cadrul unor săpături 
efectuate in Altai.

& BERNARD Si IAU 
dată invitat la o 
cum a intrat în 
gazdei s-a așezat 
să-i demonstreze 
cin fă.

— Cred, maestre, că 
muzica — i-a spus

— Intr-adevăr — a răspuns 
Shaw. Dar, nu vă jen-ati, cîn- 
lati înainte.

@ CAFEAUA ta 
zavă, draga mea.

— Da, e bună, 
solul meu tocmai

— Minunat. Și 
fierbinte I

pozitro.il


JMIERCURI 3 IULIE 1968 ;
STEAGUL RO$U

'J

i

?
MEDALION

i
♦ 

i

t

A f a W

■OHn

l
TELEVIZIUNE

MIERCURI 3 IULIE

♦ 
â

4

(Urmare din pag. 1)

3 1

1867 1936 în gratie, iar pînă la 1 august 
rămase sub plan să recupe-

10,00
11,00
12,00

Curs de limba franceză (lecțiile 15 și 16).
Curs de limba rusă (lecțiile 75 și 16).
Tv. pentru specialiștii din industrie. Tema: Automa
tizări în mașini-unelte.
închiderea emisiunii de dimineață.
Pentru cei mici: Filmul „Calul Fury". 
Telccronica economică.
Curs de limba’germană (leafiia a 20-a).
„Șezătoarea celor trei generalii". Emisiune pentru ti
nerel.
Teleiurnalul de seară.

19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 “
20,15
20,45

12.30
17.30
18,00
18.30
19,00

centena- 
consliluie o vie 
prețuiri pe care 
nostru o acordă 

din industria mî- 
acestei prețuiri,

ficablu cu schip intrate nu de mult 
în funcțiune la minele Aninoasa și 
Lonea.

Teatrul de stat din Petroșani. Tea
trul de estradă din Deva vor desfă
șura o activitate susținută în cadrul 
centenarului. In sălile Casei de cul
tură din Petroșani este programată 
o expoziție de artă plastică repre
zentativă pentru viata și activitalea 
oamenilor muncii din bazinul nos
tru minier. Această perioadă, oferă 
uu minunat prilej de afirmare a 
valorilor artistice ale Văiii Jiului: 
Ia clubul din Luneni; se va deschide 
o expoziție retrospectivă de artă 
plastică a creatorilor amatori din mu
nicipiul Petroșani, iar cercurile foto 
din Petroșani și Lupeni vor orga
niza expoziții care vor fi prezentate 
și in celelalte localități ale Văii Jiu
lui Cineelubui din Lupeni va pre
zenta mai multe gale de filme do
cumentare sî artistice 
proprie.

NSuBestrase manifestări 
scop, punerea în evidență
progrese înreoistrate în dezvoltarea 
tehnicii miniere în Valea Jiului Pe 
această linie de preocupări se in- 

simpozion 
de specia- 
carbonifer, 
de cerce-

securitafea minieră. în- 
documeniare

de Ia alle
Expozițiile

precum
în cadru] 
oglindi pătrunderea 
în mineritul Văii

tre 
minele 
reze întreaga cantitate de cărbune 
restantă.

Perioada care urmează este deo
sebit de bogată în manifestări cul
turale, sportive și științifice consa
crate centenarului. Aceste manifes
tări vor oglindi frumusețea și băr
băția meseriei de miner, vor contri
bui la dezvoltarea dragostei față de 
munca în adineuri, ale cărei origini 
se pierd în adîncul istoriei. Ele vor 
reflecta schimbările profunde pe care 
socialismul le-a adus acestei profe
siuni, al cărei nobil țel este pune
rea bogățiilor subsolului în slujba 
înfloririi civilizației umane. Cluburile, 
căminele culturale vor găzdui sim
pozioane pe teme ale luptei și. ac
tivității revoluționare a minerilor, 
despre istoricul dezvoltării mineritu
lui în bazinul Petroșani Caravanele 
muzeelor din Deva și Petroșani vor 
desfășura o activitate susținută pen
tru a înfățișa publfculiir istoria: șfi 
tradițiile mineritului. Mai ales în 
luna intre vor avea Ioc mari specta
cole în aer liber și serbări cîmpe- 
neșli cu participarea formațiilor 
artiști amatori din Valea Jiului 
din întregul județ Hunedoara.

Cn mult interes sînt așteptate
tîlniriie cu oameni de știință, cadre 
universitare, compozitori, scriitori 
programate în. cadrul manifestărilor 
centenarului, precum și întilniri ale 
tineretului cu minerii vîrstnici, cu 
cadre de conducere din industria 
minieră. Pe teme ale dezvoltării mi
neritului vor fi organizate concursuri 
„Cine știe răspunde" care se vor 
bucura, cu siguranță, de multă popu
laritate. Pentru 
suini tineretului 
proiesiuni legate
cunoașterea progreselor înregistrate 
în acest domeniu, se vor organiza 
vizite colective în laboratoarele In
stitutului de mine, la S.C.S.M., la 
modernele instalații de extracție mul-

19,30

.*• «4. •«. • în-

ț»

Bogatul repertoriu 
și conilicle din pro- 
fost reluate de Pi-

f 

f 

f

<> 

r,

și prozator
Premiului 

Pirandello,â 
â

înnoirilor tealrtr- 
De aceea opera 
este considerată 
de rară acuitate 
și tarelor lumii

dezvoltarea intere- 
față de diieritele 
de minerit, pentru

au drept 
a marilor

de

inovații 
alte ac- 

cabinele-

tehnică, 
instituții de 
de 
Și

a Ie
și pros-
în va- 

vetifiaa

producție
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Mare dramaturg 
italian, laureat al 
N'obcl (1934), Luigf 
originar din Agrigento, a de
butat in 1895 cu poezii lirice 
(„Elegii romane"). In nuvelele 
și romanele sale („Exclusa", 
„Răposatul Maici Pascal", „Cei 
bălrîni și cei tineri", „Nuvele 
pentru un an")', Pirandello sa- 
t frizează vidul spiritual al bur
gheziei provinciale, arătindu-șl 
totodată întreaga sa simpatie 
pent.ru viata oamenilor simpli. 
Modalitatea creației lui Piran
dello depășește maniera dls- 
criplivă a verismului italian, 
ptinlr-o minuțioasă și sublimă 
analiză a vieții psihologice a 
personajelor sale. Pirandello 
a folosii foarte frecvent teme 
ca iubirea, gelozia, adulterul, 
atitudinea in fa/a mortii, situa
ția copilului bastard, 
meii abandonate, beția 
lilufia, pentru a pune 
loare caractere și a

moravuri, 
de cazuri 
za sa au 
.randello în dramaturgie („Lio-
la“, „Gîndeșle-te Giacomino I", 
„Flenric al IV-lea", „Șase per
sonaje in căutarea unui au
tor"). Problematica teatrului 
lui Pirandello și modul ei de 
abordare au dus la spargerea 
schemelor clasice ale teatrului 
traditional, făcînd loc celor 
mai moderne și mai îndrăzne
țe inovații și experiențe ale 
tehnicii dramalutgice și des- 
chizînd drum 
Iui mondial.
lui Pirandello 
o surprindere 
o conflictelor 
burgheze contemporane.

De curînd s-au împlinit 101 
ani de la nașterea lui Luigi 
Pirandello, unul dintre cei mai 
mari scriitori ai contempora
neității.

Laboratorul C.T.C. de Ia Preparata Lupeni.
Safta Irlna, laborantă, determinînd puterea calorică a unei probe 

de cărbune. »

SPORT
la 1 metru 

la 0,8 m și 
nici această 
eficientă, hi 

s-a trecut 
zidire con-

scrie oraanizarea unui 
cu participarea cadrelor 
Hșli de Ia Combinatul 
Institutul de mine Stația 
țări pentru 
stilului de
KEMIN și 
specialitate, 
și raționalizări, 
țiuni organizate 
lor tehnice vor 
largă a noului 
Jiului.

Bogat este, de asemenea, progra
mul manifestărilor sportive. Compe
tiția „Cupa minerului", întîlnirea 
internațională de fotbal, concursurile 
de tir, de trageri cu arcul, alpinism, 
înot, polo, lupte, box, navomodelism, 
tenis, popice etc. vor face să clo
cotească de viată bazele noastre 
sportive.

Organizarea sărbătoririi 
rului mineritului 
expresie a înaltei 
partidul și statul 
oamenilor muncii 
nierâ. Răspunzînd
colectivele exploatărilor miniere din 
Valea Jiului sînt animate de hotă- 
rîrea fermă de a obține prin muncă 
susținută realizări demne de tradiția, 
rolul important în ansamblul eco
nomiei naționale și viitorul indus
triei noastre miniere.

27,05
27,25

22,45
23,00

Muzică populară românească.
Transfocator.
Muzică pentru micul ecran. Melodii de muzică ușoară 
românească in primă audiție.
Avanpremieră.
7 elecinemaleea. „Focuri in noapte", film artistic cu 
Edward G. Robinson.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

ALCOOLUL
LA VOLAN

Nu numai pe feme de circulație

Vîrsta : .42 de ani, conducător auto 
din anul 1956, șapte condamnări la 
activ iar a opta iminentă...

Iată cîteva elemente ale biografiei 
unui om deja cărunt, Groza Aurel, 
tată a trei copii. Și-a ales profesiu
nea de șofer pentru că l-a atras de 
copil. A dus-o greu, a cunoscut via
ta de slugă, a nutrit cîndva aspira
ții mărețe care s-ar fi putut împlini. 
Dar în fală 'i s-a ridicat un obsta
col pentru el de netrecut: paharul. 
Paharul cu alcool. In 1963 a fost 
condamnat pentru conducere în sta
re de ebrietate. Doi ani mai tîrziu 
— o altă condamnare în care alco
olul a avut rolul său. In 1966 din 
nou condamnare pentru furt din a- 
vutul obștesc folosind autovehiculul 
avut în primire, 
cîteva din cele

Nu de mult, 
cabana Rusii cu

apartinînd T.C.M.M., a fost 
conducînd sub influenta al- 
Lucrătorul de miliție l-a 

l-a invitat, să coboare pen-

Acestea sînt numai 
șapte...
întoreîndu-se de la 
autoturismul 3 — B

a vociferat, a de- 
ce. totuși, a 

încercat să fugă lăsînd 
mijlocul drumului. Era de 
asemenea comportare la 

cu 1,74

Radio
PROGRAMUL I

Au început întrecerile 
etapei municipale 
pentru „Cupa Minerul44

Stadionul din Lupeni a găzduit 
duminică etapa pe municipiu la atle
tism, contînd pentru „Cupa Mine
rul". La aceste întreceri au fost 
prezenți sportivii asociațiilor Mine
rul Lupeni și Jiul Petroșani.

Conform regulamentului, elaborat 
In acest sens, atleții au fost grupați 
în echipe de cîte trei la băieți șl 
două la fete. Fiecare concurent a 
participat la trei probe (100 metri 
plai, lungime și aruncarea greutății).

Jn urma rezultatelor înregistrate, 
primul loc a revenit echipei nr. 1 
de la Jiul Petroșani, 
neuil Lupeni și nr. 2

La individual, cele 
znlfale le-aVi obținui 
rea, 2.645 puncte,
Vasile cu 2 409 puncte. 
Minerul Lupeni și 

lini Petroșani, cu 2 340 puncte la 
Mieii. La fete. Nemeș Margareta — 
Minerul Lupeni — 1 874 puncte și 
Jacob Monica, Jiul Petroșani — 1 697 
puncte.

. sDuoă desfășuiarea acestei etape, 
romisia de organizare a competiției 
n selecționat, pentru etapa județea
nă pe următorii sportivi : Pentru 
echipa l-a : Niculescii Mircea, Boroș 
Vasile și Popescu Adrian, la bă:eți; 
Nemeș Margareta și Pometescu Ma
riana la fete. Pentru echipa a Il-a: 
Kuausz Ludovic, Macarie Aurel și

urmată de Mi- 
tot de la .Jiul, 
mai bune re- 

Niculescu Mir-
urmat de Boroș 

ambii de la 
Ponescu Adrian

Iacob Alexandtu la băieți, lacob 
Monica și Andrei Maricica la fete.

Majoritatea sportivilor menționați 
dețin rezultate destul de bune 
la proba de 100 metri plat și întru- 
cîtva la proba de lungime, dar nu 
în aceeași măsură ei obțin rezultate 
de valoare și la aruncarea greută
ții. In timpul care ne mai stă la dis- 
po7.iție pînă la etapa județeană, ce 
va avea loc în ziua de 14 iulie, să 
se acorde o atenție sporită la antre
namente și în special pentru îmbu
nătățirea tehnicii aruncării greutății.

armăturilor metalice de 
cît prevedea proiectul, 
chiar Ia 0,5 m. După ce 
soluție nu s-a dovedit
1967, în unele porțiuni, 
la armarea galeriei în 
tinuă cu bolțari.

In urma unui control efectuat de. 
organele inspecției de stat pentru 
protecția muncii, care au constatat 
că, din cauza presiunilor s-au redus 
gabaritele normale de transport, a- 
vansarea la ambele orizonturi a 
fost complet sistată începînd dfn 
luna noiembrie 1967. Tot în acea 
perioadă E. M. Lupeni a întocmit 
un deviz tehnic justificativ, înain
tat C.C.V.J., în care, după ce arată 
greutățile avansării cu cadre meta
lice, cere ca devizul de executare 
pentru 1968 să prevadă rearmarea 
integrală a tuturor lucrărilor execu
tate și avansarea în continuare cu 
zidărie de boltari.

Din cauza presiunilor mari, armă
turile metalice s-au deformat complet, 
ceea ce nu mai permite utilizarea 
lor decît ca fier vechi. Fată de cele 
de mai sus rezultă ;

1. Volumul ’ncrărilor executate 
Ia orizontul 782 și 700 în 1965— 
1967: 9 5 milioane lei;

2. Volumul lucrărilor compromise: 
5,0 milioane lei;

3. Volumul 
re (rearmări) 
1,22 milioane

In legătură
mise, în valoare 
ne lei (ceea ce 
la sută din valoarea inițială a lucră
rilor executate) menționez că pre
siunile nu puteau fi previzlonate la 
data întocmirii S.T.E., în special a- 
vînd în vedere că forajele nu au 
dat rezultate concludente. Ele însă 
puteau fi previzionale în cursul e- 
xecuției și, în acest sens, devizele 
de execuție trebuiau să fie adaptate 
încă din 1966 noii situații create, 
cu atît mai mult cu cît devizele pen
tru lucrările geologice se întocmesc 
anual. In această ordine de idei, vi
na pentru cele întîmplate o poartă 
C.C.V.J.".

Concluzia se impune de la sine:

deschiderea minei Bărbăteni, rămasă 
undeva Ia periferia preocupărilor 
factorilor răspunzători din C.C.V.J. 
cu problemele investițiilor miniere, 
trebuie să revină pe primul plan, 
astfel ca intrarea în 
melor capacități de 
aibă loc în termen, 
mai eficiente măsuri 
rea vitezelor de

imbibatie 
dovedit-o

scaun și
A cerut

știa că bei în timpul conducerii? 
Ți-a atras vreodată atenția asupra 
acestor abateri ?

Răspunsul la 
ne în lumină 
nele cadre de 
și încurajează 
gii circulației.

— Tovarășul 
șeful 
crez, 
beau.
spus 
pulsul 
„Groza. te privește I". Eu îl duceam 
și-l aduceam de acasă și cu asta 
eram împăcați.

Așa 
a bea 
trecut 
pentru 
coolului. 
lovească pe 
re l-a qăsit băut la volan.

— Iti ajunge salariul și pentru 
băutură ?

— Cînd sînt pe mașină nu beau 
din banii mei. Duc pe unul, pe al
tul și... pică. îmi spune: „Poftim, 
pentru o țuică". N-am pomenit pe 
careva să-mi spună 'ă îmi dă bani 
pentru un grătar, sau pentru o car
te. Pentru o

Așa s-a 
cînd a fost 
siguranță că 
carnetul de

această întrebare pu- 
ușurința cu care u- 
conducere tolerează 
chiar încălcarea le-

Dumitrescu Costică, 
șantierului T.C.M.M. unde Iu- 
știa de cînd m-a angajat că. 
II prevenise cineva. Dar i-am 
că dacă beau, aud 

motorului. Mi-a
mai bine 
răspuns :

e

i

BV

o 
e- 
ce

, Mlinc,. 4 iulie, este programată 
■nouă etapă a „Cupei României" 
dii.ția 1968 — 1.969 la fotbal. Etapa 
urmează angrenează, echipe ce acti
vează în campionatul județean. Ast
fel, pe terenul din Petrila, echipa 
preparației întîlnește pe cea a mi
nărilor din Anlnoasa, iar pe stadio
nul Minerul d.in Lupeni își vir mă
sura torțele, Constructorul Lupeni și 
Minerul Uticani. Ambele jocuri vor 
începe la ora 17,30.

de 
Lu-
ri-
cu

funcție a pri- 
producție să 
Luarea celor 

pentru crește-
înaintare, accele

rarea lucrărilor de recondiționare și 
rearmare (betonare) a galeriilor 
la orizonturile 700 și 800, de la 
peni către Bărbăteni. urmărirea 
guroasă a rezultatelor, decadă
decadă sînt cerințe de prim ordin. 
Altfel, nu știm pe seama căror fac
tori va fi pusă în continuare rămî- 
nerea în urmă a lucrărilor de des
chidere a minei Bărbăteni, obiectiv 
important pentru creșterea produc
ției de cărbune în Valea Jiului.

— 2 344 
surprins 
coolului. 
oprit și
tru recoltarea probelor biologice.. La 
început ș-a opus, 
venit brutal. Dar după 
coborît, a 
mașina în 
așteptat o 
lin idivid
alcoolică în sînge, 
Imediat analizele.

Stătea ghemuit 
ținea privirea-n p
permisiunea să aprindă o țigară, do
vadă că știe cum trebuie să se com
porte un om. Răspundea la între
bările lucrătorului do miliție calm, 
resemnat. Printre fumuri de țigară 
încerca săi convingă, ca și cînd ci
neva l-ar putea crede, că alcoolul 
nu-i face nici un rău, că el condu
ce mai bine dacă bea. Și bea : în- 
cepînd de dimineață, la fiecare 3—4 
ore, cite „100" rachiu alb. Bea fără 
să se gîndească Ia copiii săi, 
tre care'cel mai mic abia 
13 ani și aro încă multă 
voie de ajutorul lui. Bea 
gîndească la viata celor 
transportă.

— Dar conducerea șantierului nu

din- 
a împlinit 

vreme ne- 
fără să se 
pe care-I

și-a dobîndit 
cu asentimentul 
a fost amendat 
conducere sub

Intr-un rînd

„libertatea" de 
șefului. Anul 
de două 
influenta 
a vrut 

un ofițer de miliție

ori 
al- 

să-1 
ca-

©
©
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țuică. Și ou mă execut... 
întîmplat și-n acea zi 
găsit beat la volan. Cu 
pentru ultima oară, căci 
conducere incumbă o

înaltă răspundere ce nu se poate 
împăca cu viciul alcoolului, care în 
razul șoferilor prezintă un mare pe
ricol social. Și, ceea ce este mai 
dureros — perspectiva celei de a 
8-a condamnări la închisoare corec- 
țională...

E un fapt care trebuie să dea de 
gîndit, căci Ia controalele efectuate 
de organele circulației pe șosele, 
conducerea sub influența alcoolului 
constituie una dintre cele mai frec
vente încălcări ale legii circulației. 
Dar mai ales,, una din 
cauze ale 
duc tot

nenorocirilor 
mai frecvent pe

principalele 
ce se pro- 
șosele.

I. B.

cu

CALENDARUL ZILEI

(Ceho-

fost creat Partidul Comunist dinA l

lucrările compro- 
de circa 5 milioa- 
înseamnă circa 53

Ceylon.
Mozam-

A
r - 

£

1968 — Vizita oiicială în Bulgaria a lui Habib Bur- 
președinlele
1883 — S-a

lucrărilor suplimenta- 
executate în 1967: 

lei.

ghiba,
©

slovacia).
® 1943
@ 1968 — Congresul Frontului de eliberare al

Tunisiei (3—9).
născut scriitorul Franz Kaîka

S. BĂLOI

JOI 4 IULIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Oscar; Republica : Ange
lica și 
nabab 
Cenușa 
Minerul
gent secret; 
Hocus pocus ; 
Blestemul 
PAROȘEN1 
VULCAN : 
o lemeie ;
toresc : Succes Charlie !; 
tural: Eu, 
URICANI: Amprenta.

regele ; Stadion : Un 
maghiar ; PETRILA : 
seria I—II; LONEA —

Chapman, a- 
7 Noiembrie :
ANINOASA:

rubinului negru;
Prostănacul ;

Sînt și eu numai 
LUPENI — Munci-

Cul-
eu, eu și ceilalți ;

© © e

e

®e

©

©

©

©

5,00 Buletin de știri; 5,05_
6 00 Program muzical do di
mineață; 5,30 Buletin de știri;

Muzică și ■ actuali
tăți ,• 8,25 Moment poetic f 
3,30 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,00 Buletin de știri ț 
9,05 La microfon, melodia, pre
ferată; 9,30. Teatru scurt 
.Doamna neagră din Sonete" 
de G. B. Sliaw; 10,07 Din
operetele lui Lehar; 10,30
Jocuri populare; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Ora specialis
tului. Știința conducerii între
prinderii ; 11,45 Sfatul medi- 
cuini ; 12,00 Intermezzo cu 
muzica de estradă; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat;. 13,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară t 
Puica Igiroșanu, Michael I-fol- 
lyday și orchestrele Constan
tin Alexandru și Roger Da
ri eels; 14,00 Melodii popu
lare; 14,15 Tot înainte (emi
lio pentru pionierii din cla
sele a III-a .și a IV-a); 14^50 
Recital Domenico Modugno; 
15,00 Buletin de știri. Bulelin 
meteo-rutier; 15,35 Selectiuni 
din Estrada nocturnă; 16,00 
Radiojurnal. Sport. Bule in 
meteorologic.; 16,20 Melodii 
populare; 16,30 Coresponden
tă specială. Un centaur aproa
pe. însemnări de Ștefan Iureș; 
16.45 Luminile rampei; 17,15 
Antena tineretului; 18,p0 
Buletin de știri; 18,02 Tribuna 
radio; 18,15 Melodii populare 
cu Adriana 
Bararu și

Maria
Pricanf

Comșa,
Grigore

18,40 Pagini celebre din ope
re; 19,00 Radiogazeta 
ră ; 19,30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră; 20,00 ~
letin de 
plastic ;
goste și 
Muzică 
Deda și 
Noapte 
Muzică ;
„Bicicleta
John Haves și Marc 
Sauvajon ;
melodiilor lirice ; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteoroloqicj 
Sport; 22,20 Orchestra Hel
muth Zacharias; 22,30 Mo
ment poetic; 22,35 Muzică 
ușoară; 24,00 Buletin de 
știri; 0,05—5,00 Estrada noctur
nă. Buletine de știri și 
teo-rutiere la orele 1,00, 
șl 4,00.

de sca-

Bu- 
știri ; 20,05 Carnet

20,20 Cîntece de dra- 
jocuri populare; 20,35 

ușoară de Edmond 
Sile Dinicu; 20,55 

bună, copil ; 21,00
21 05 Teatru serial: 

în fala porții" de 
Gilbert 

21,30 Concertul

PROGRAMUL II

me-
2,00

7,00 Cîntece și jocuri popu
lare; 7,30 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier; 7,39 Mu
zică ; 8,00 Melodii populare 
executate la acordeon ; 8,10
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri);, 8,30 Buletin de ști
ri ; 9,00 Opera întiv-fl act 
„Gianni Schicchl" de Puccini; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Muzică ușoară; 10,30 Vreau 
să știu (emisiune de știință șt 
tehnică pentru școlari); 10,55 
Emisiune de folclor; 11,15 
Cîntă Denise Constantinescu 

• și Richard Antony; 12,00 Bu
letin de știri. Buletin meteo
rologic ; 12,07 Muzică popu
lara ; 12,30 Noutățile operete!»' 
arii cu Shirley Bassey; 13,30 
Din țările 
Arii din 
culescu ; 
Buletin 
Concert 
zică ușoară; 15,45 
vioară Florea Cioacă .■ 
Muzică; 16,20 Sfatul medicu
lui ; 16,25 Soliști și orchestre 
de estradă ; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,15 
Prelucrări din folclorul nostru 
muzical; 18,00 Cîntă Corul 
Radioteleviziunii din Belgrad; 
18,15 Melodii de Paul IJrmu- 
zescu ; 18,30 Memoria pămîn- 
tului românesc; 18.50 Două 
melodii noi cu formația The 
Box Tops; 18,55 Buletin de 
știri; 19,00 Album folcloric ; 
19.30 Emisiune literară; 20.00 
Rettansmisiunea concertului 
de închidere a stagiunii sim
fonice a Filarmonic'! de stat 
din Arad. Dirijor Nicolae 
Brînzeu. In pauză: Buletin de 
știri ; 22,30 Cîntece de dra
goste ; 23,00 Radiojurnal;
23,07- Fragmente dtn__ opera 
„Poros" de Haendel ; . 24,00
Meridiane melodii (lelhare) 
0,55—1,00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier.

socialiste; 13,50
operete cu Vali Ni- 

14,00 Radiojurnal, 
meteo-rutier; 14,08

de prînz; 15,00 Mu- 
Cîntă la 

16,15

pent.ru
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Alfi 9 africanimita traiului (te oameni
condamnați

englezi continuăde regimul rasist
rhodesian

LONDRA. Greva

ace-

Dedarafia Ministerului Nasser va vizita Iugoslavia
Afacerilor Externe Intre 7 și 9 iulie.

al R. D. Vietnam

Instituirea de măsuri

Afacerilor
Democrate

rînichi fiind atinși. Medicii au de
clarat că va trebui să se aștepte cî- 
teva zile pentru a se cunoaște dacă 
nu, a apărut fenomenul de respin
gere a noului organ.

trei la 
acțiunii

national 
după-a- 
propu- 
căilorGreviștii au res- 

făcu-tă de patronal

Mi- 
gru-

Î1
au

(ic giinfâ români In S.1JA

del Nasser, va face o vizită 
nească în Iugoslavia, 
președintelui losip Broz Tito.

priete- 
la invitația

FRANȚA: Vedere
Dieppe.

LOS ANGELES. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ionescu, trans
mite : In ziua de 30 Iunie 1968, vi
cepreședintele Consiliului de 
niștri, Alexandru Bîrlădeanu și 
pul de oameni de știință oare 
însoțesc în vizita sa în S.U.A. 
sosit la Los Angeles. In seara
leiași zile, Consiliul pentru afaceri 
mondiale din Los Angeles a. oferit

o recepție în cinstea oaspeților ro
mâni.

La I iulie, oamenii de știință ro
mâni au vizitat Institutul tehnic 
al Californiei și Cetatea universitară 
din Los Angeles a Universității 
Statului California. Seara, delegația 
română a plecat pe calea aerului la 
San Francisco. In cursul zilei de 2 
iulie a fost vizitată Universitatea 
din Stanford, în apropiere de San 
Francisco.

Greva feroviarilor

HANOI. — Ministerul 
Externe al Republicii 
Vietnam a dat publicității la 1 iulie 
o declarație cu privire la dreptul 
inalienabil al poporului sud-vletna- 
mez de a duce cu toată intensitatea 
lupta pentru eliberarea patriei sale, 
împotriva agresiunii S.U.A.

In declarația M.A.E. al R. D. Viet
nam se subliniază că războiul de 
distrugere dus de S.U.A. împotriva 
R. D. Vietnam s-a dovedit falimen
tar; peste 3 000 de avioane america
ne au fost doborîte, sute 
scufundate sau incendiate.

Forțele patriotice din Vietnamul 
de sud, sub conducerea Frontului 
National de Eliberare, cîștigă, de a- 
semenea, tot mai multe victorii. De 
la începutul acestui an, forțele pa
triotice au fost în continuă ofensi
vă, au întreprins largi acțiuni de 
luptă și au dat imperialiștilor ameri
cani cele mai puternice lovituri de 
la începutul războiului, astfel că a- 
ceștta au fost puși într-o situație ex
trem de critică. In fața pericolului 
unei înfrîngeri totale, agresorii a- 
mericani au intensificat războiul, în
mulțind atacurile pe o porțiune în
semnată a teritoriului R. D. Vietnam, 
bombardînd fără discernămînt regiuni 
dens populate din sud.

Imperialiștii S.U.A. comit o agre
siune în Vietnam și îi masacrează

falimen-

de nave

pe vietnamezi. întregul popor viet
namez, unit ea un singur om, are 
dreptul să îi pedepsească în orice 
loc și să îi alunge din țara sa. A- 
cesta este dreptul slînt de autoapă
rare al poporului vietnamez, care se 
bucură de profunda simpatie și spri
jinul hotărît al tuturor popoarelor 
lumii.

Guvernul R. D. Vietnam condam
nă cu hotărîre și denunță opiniei pu
blice mondiale crimele repetate co
mise de agresorii S.U.A. și sateliții 
lor împotriva poporului sud-vietna- 
tnez, ca și împotriva întregului po
por al Vietnamului. Guvernul R. D. 
Vietnam sprijină pe deplin declara
ția Prezidiului C.C. al F.N.E. din 
Vietnamul de sud din 26 iunie 1968. 
care reafirmă dreptul inalienabil al 
poporului sud-vi-etnamez de a-și in
tensifica lupta pentru eliberarea Viet
namului de sud împotriva ocupan- 
tilor americani.

-R
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Protest

SAIGON. — Agențiile de presă 
transmit că în regiunea bazei de la 
Khe Sanh au loc lupte violente în
tre trupele americane și forțele pa
triotice. Luptele se desfășoară Ia 
aproximativ 5 km sud-est de aceas
tă bază. Patriotii atacă continuu 
restul de trupe care urmează să pă
răsească Khe Sanhul. In timpul ope
rațiunilor militare, care au durat a- 
proximativ 14 ore, au intervenit a- 
vlația tactică și unități de artilerie 
ale S.U.A. S-au înregistrat pierderi 
de ambele părți.

al guvernului 
congolez

KINSHASA. — Guvernul Republi
cii Democratice Congo (Kinshasa) a 
protestat pe lingă Consiliul de Se
curitate împotriva unui nou bombar
dament efectuat de avioane portu
gheze asupra unui sat congolez si
tuat în regiunea de frontieră cu An
gola. In protestul prezentat la O.N.U., 
guvernul congolez precizează că a- 
cesla este al treilea Incident de a- 
cest fel într-un interval de o lună 
și cere acestui înalt for internațio
nal să considere incidentele drept 
grave amenințări din partea colonia
liștilor portughezi împotriva păcii 
și securității popoarelor africane.

După cum s-a anunțat, în cursul 
lunii iunie portughezii au atacat în 
repetate rînduri mai multe sate con
goleze, ucigînd sule de locuitori.

Călătorie temerară
cu barca
spre Marea Bering

Vînătorul so- 
care a efec-

pînzs 
Și pe 
pornit 
într-o

ARHANGHELSK. — 
vietic Dmitri Butorin, 
tuat anul trecut o călătorie, de cîte- 
va mii de mile cu barca cu 
„Șcelia" pe fluvii siberiene 
Oceanul înghețat de Nord, a 
la 2 iulie cu aceeași barcă
nouă călătorie. In cursul unei sin
gure veri el va încerca să parcurgă 
cîteva mii de mile de la vărsarea 
Eniseiului în Ocean și pînă Ia Ma
rea Bering. In felul acesta, Butorin 
va încerca să demonstreze veridici
tatea legendei cu privire la existen
ta unei căi maritime, 
în Evul Mediu, cînd 
parcurgeau cu navele 
arctic din Rusia spre

Bordurile bărcii lui 
întărite cu plăci de otel, ea este în
zestrată cu un motor, are sobă șl 
diferite unelte de pescuit.

de nord încă 
comerclanții 
lor drumul 

Alaska.
Butorin sînt

© SANTIAGO' DE CHILE.' — Pa
cienta Maria Elena Penaloza, căreia 
vinerea trecută i s-a efectuat o ope
rație de transplantare a inimii la 
spitalul naval din Valparaiso (Chile), 
se află ,,într-o dispoziție extraordi
nar de bună", anunță un buletin me
dical al acestui spital. La 68 de ore 
după operație, pulsul și presiunea 
și n gel ui sînt absolut normale. Medi
cii i-au permis chiar să se ridice 
din pat și să primească vizite. ,

SALISBURY. — Duipă cum anunță 
agenția Reuter, un tribunal militar 
din capitala Rhodesiei — Salisbury 
— a condamnat luni la 20 de ani 
închisoare nouă persoane de origine 
africană. Autoritățile rasiste rhode- 
siene îi acuză „de a fi încălcat le
gea excepțională elaborată de cu- 
rînd privind menținerea ordinii pu
blice". Potrivit acestei legi întoc
mită pe baza unor formulări ambi
gue, orice african poate fi condam
nat în urma unor acuzații chiar ne
întemeiate. Se prevede astfel că „ori
cine încalcă legea este pasibil de: 
pedeapsa cu moartea". Această lege 
este îndreptată împotriva majorității 
populației de culoare din această 
tară și în special împotriva grupu
rilor de patrioti care luptă împotri
va regimului rasist al lui Smith și 
pentru apărarea drepturilor legitime 
ale africanilor.

MONTEVIDEO. — Președintele U- 
ruguayului, Jorge Pacheco Areco, a 
ordonat luni instituirea de măsuri 
speciale de securitate pentru a răs
punde ordinului de grevă lansat de 
Convenția națională a muncitorilor 
(C.N.M.). In acest scop a fost de
cretată mobilizarea rezerviștilor și 
a poliției, precum și rechiziționarea 
funcționarilor de la 4 instituții gu
vernamentale (energie electrică, com
bustibil, apă și telecomunicații). El 
a autorizat forțele armate să se dis
perseze pe întreg teritoriul țării pen
tru „executarea planurilor prevăzu
te". Șeful statului „militarizase" deja 
săptămîna trecută funcționarii 
două bănci naționalizate —■ 
Centrală și Banca Republicii, 
tia au primit ordinul de a nu 
rupe activitatea, sub 
unor sancțiuni severe.

Uruguay — organism central de 
coordonare a muncii sindicatelor —• 
în întreaga tară a avut loc marți 
o grevă generală. La Montevideo au 
fost afectate în totalitate transportul 
în comun, transporturile aeriene și 
anumite servicii publice. Cele 
multe fabrici au fost închise.

de la
Banca 
Aceș- 
între-

amenintarea

MONTEVIDEO. La chemarea Con
venției naționale a muncitorilor din

Două din flage
lurile care fac tot 
mai grea viața 
muncitorilor din 
lumea capitalistă 
contemporană sînt 
surprinse de cari
catura recent pu
blicată 
Canadian 
creșterea 
lor și a 
vieții.

de ziarul 
Tribune : 
impozite- 

costului

II
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Rinichiul 
unei mame donat 
pentru transplan 
tare fiicei sale

PHILADELPHIA. — O mamă a re- 
nunfal la unul din rinichii ei pentru 
a salva viața fiicei sale în vîrslă de 
16 ani. Operația de transplantare a 
rinichiului a fost efectuată luni de 
opt chirurgi de la spitalul Universi
tății din Pennsylvania. Fala, Amelia 
Rudolph, suferea de nefrită, ambii

l
Președintele Curții Supreme 

a S.U.A., Ear! 
ieră California 
căutarea unei 
vate retragerii.
pare îndreptățită la cei 77 de 
ani ai săi, după ce a ocupat 
peste un deceniu și jumătate 
cel mai înalt post 
tratura americană, 
tul că judecătorul
demisionat toc
mai acum, in l 
plină campanie 
electorală, cînd 
nici Partidul de- . 
mocrat de gu- 

vernămînt, nici Partidul repu
blican de opozifie nu și-a de
semnat 
oficiali 
aparte, 
fruntea 
tre președintele Eisenhower și 
s-a remarcai prin spiritul său 
de moderație. Atribuția Curții 
Supreme de a statornici asu
pra constituționalității legilor 
i-a dat o sieră de acțiune foar
te largă. Cînd a fost vorba de 
„desegregare" (cum este de
numit procesul de înlăturare 
a segregației rasiale), de drep
turile electorale, de apărarea 
libertăților individuale, „Curtea 
Warren" s-a arătat dispusă să 
interpreteze legea intr-un sens 
considerat „liberal" sau „rațio
nal", ceea ce i-a atras ura 
cercurilor conservatoare din 
ambele mari partide politice.

Căutînd însă să tină seamă 
și de ceea ce administrațiile 
succesive au denumit „intere
sele supreme", Warren a pre
zidat comisia de anchetă care 
a întocmii raportul eclectic, 
dar atît de contestat privitor 
la asasinarea președintelui 
John Kennedy la Dallas în

Warren, cutre- 
cea însorită în 
reședinfe adec- 
Preocuparea a-

din magis- 
Doar fap- 
Warren a

această tu
tui Warren 
și, implicit.

noiembrie 1963. In 
mină, „evadarea" 
din magistratură 
de pe scena politică, înainte
de a se ti lămurit pe deplin 
mobilul asasinării senatorului 
Robert Kennedy și a pastoru
lui Martin Luther King, pune 
în încurcătură actuala admi
nistrație.

Ministrul

NOTĂEXTEM
iîî îom

fi vor- 
un com- 
deci, nu 
fi slabi- 
legătură 
dar din

deocamdată candidata 
îmbrăcă o semnificație 
El a fost numit în 

Curții Supreme de că-

justiției a afirmat 
categoric că nu 
poate 
ba de 
plot și, 
poate 
filă o

între cele trei crime, 
partea Curții Supreme nu s-a 
făcut auzit nici un cuvint de 
încurajare a acestei' ipoteze. 
Este adevărat că nu există 
nici o obligajie — nici legală, 
nici morală — în acest sens; 
dar demisia judecătorului War
ren intervine tocmai cînd se 
dezbate — în cadru! unui cu
tremur ai conștiinfei nafionale 
împotriva violentei — necesi
tatea controlării armelor vtn- 
dute populației, și presa pre
cizează că de ia începutul a- 
cestui secol 800 000 de ame
ricani și-au pierdut viața că
zut! sub gloanțele concetățe
nilor lor.

Pe de altă parte, plecarea 
precipitată a lui Warren se 
înscrie printre „defecțiunile" 
înregistrate în echipa actualei 
administrații. Mai multi mi
niștri, secretarul de presă și 
alfi consilieri ai Casei Albe, 
reprezentantul permanent la 
O.N.U., etc. au demisionat. Se 
așteaptă și demisia apropiată 
a altor doi judecători de la 
Curtea Supremă : Hugo Black 
și William Douglas.

Z. FLOREA

® LIMA. — Noile restricții instituite în Peru ca urmare a în
răutățirii situafiei economice și financiare au provocat tulburări 
în orașul Iquitos, situat la 150 hm nord de Lima. Ca urmare a 
intervenției ’ politiei o persoană a fost ucisă și peste 60 rănite. 
Manifestanta au distrus un număr de automobile și au incendiat 
aproape toate stafiile

© LOS ANGELES, 
director al Consiliului 
primul negru ales in 
merican.

locale de benzină.

p
E

© HELSINKI. — Ministrul afacerilor externe al R.A.U., Mah
mud Riad, aflat intr-o vizită oficială în Finlanda, a declarat că 
guvernul său nu se va opune staționării unor trupe ale O.N.U. în 
Orientul Apropiat, dacă aceasta va fi necesar pentru punerea în 
aplicare a rezoluției O.N.U. cu privire la conflictul din Orien
tul Apropiat.

— Pastorul negru James Jones a fost ales 
de educație al orașului Los Angeles. El este 
această funcție din istoria acestui oraș a-

@ LONDRA. — La 1 iulie au intrat în vigoare restricțiile se
vere impuse imigrării cetățenilor britanici în Statele Unite. In ca
drul „hemoragiei" de intelectuali britanici, în ultimele trei luni 
aproape 11 000 de cetățeni au emigrat din Anglia în Statele U- 
nite. Cererile de imigrare a sute de solicilanli au fost respinse 
luni, urmînd să fie rezolvate la începutul anului 1971. Pentru 
1969, numărul cetățenilor britanici oare urmează să 'siiareze în 
S.U.A. a fost redus de la 24 000 Ia 3 000.
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@ PARIS. — Un avion militar francez s-a prăbușit luni noap- 
în apropiere de Bordeaux. Cele două persoane 
avionului și-au pierdut viata.

aflate la bor-

adoptat marți 
unei instanțe
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© TUNIS. — Adunarea Națională a Tunisiei a 
în unanimitate un proiect de lege privind crearea 
judecătorești supreme însărcinate cu dezbaterea cazurilor iu care 
este lezată securitatea statului.

din
de

® ’LISABONA. — Personalul tramvaielor și autobuzelor 
Lisabona, care revendică o majorare a salariilor, desfășoară 
două săptămîni diferite acțiuni demonstrative în sprijinul reven
dicării lor. Luni, toți călătorii au folosit mijloacele de transport 
fără: să "plătească, deoarece taxatorii au refuzat să. încaseze taxele 
de călătorie.

mecanicilor 
de locomotivă din Anglia, declan
șată acum zece zile, continuă. Ne
gocierile desfășurate între direcția 
căilor ferate britanice și sindicatul 
mecanicilor (ASLEF) n-au dus la 
nici un rezultat, 
pins propunerea

BELGRAD.
anunță agenția Taniug, președintele 
Republicii Arabe Unite, Gamal Ab-

Puternic
cutremur te pămmt 
în Mexic

coastei Pacificului, fiind re- 
și In stațiunea balneară Aca- 
Cutremurul a provocat ava- 
liniilor telefonice, spargerea

CIUDAD DE MEXICO. Un puter
nic cutremur de pămînt s-a înregis
trat în noaptea de luni spre marți 
în capitala Mexicului, precum și de-a 
lungul 
simțit 
pulco. 
rierea
geamurilor și fisuri în zidurile clă
dirilor. Se consideră că este cel mai 
puternic cutremur ce a avut Ioc în 
Mexic de Ia 28 iulie 1957 cînd ca
pitala mexicană a suferit pagube 
considerabile. Nu se cunoaște dacă 
s-au înregistrat victime.

biarea sanataf80 lua 
să se amelioreze

CAPETOWN. — Medicii spitalului 
Groote Shuur au declarat luni seară 
că starea pacientului Blaiberg este 
satisfăcătoare. Inima sa funcționea
ză normal, tensiunea arterială este 
și ea normală. Starea sa continuă 
să se amelioreze.

de a majora salariile cu 
sută, hotărînd continuarea 
lor revendicative.

La rîndul său, Sindicatul 
al feroviarilor, reunit marți 
miază, a hotărî! respingerea
norilor formulate de direcția 
ferate.

Cursa 1
navigatoriloi
solitari

NEW YORK. — Englezui
Eric Willis, angajat în raver-
sarea Atlanticului în cadrul
cursei navigatorilor solitari, a
cerut ajutor prin radio și doi
medici ai armatei americane
au fost parașutați în apropie-
rea ambarcațiunii sale denu-
mită „Koila". Eric Willi >, pre
cum și cei doi medici irmea- :
ză să fie luațl Ia bordu 1 unei
nave americane.

5 Cursa transatlantică a fost
terminată pînă în prezent de
patru navigatori solitar . Pri
mul a trecut linia de sosire
de la Newport, la s 'îrșitul
săptămînii trecute, englezul
Geoffrey Williams.

BHaiberg continuă

După cum s-a mal 
Philip Blaiberg, căruia 
la 2 ianuarie a. c. o 
transplantare a inimii, 
zat din nou în urmă 
mini din cauza unei

dr.anunțat,
i s-a efectuat 
operație- de 

a fost spitali- 
cu trei săptă- 
hepatite.

Val de căldură asupra
Europei occidentale

PARIS. — Un val de căldură s-a 
abătut asupra unei mari părți a Eu
ropei occidentale, înregistrîndu-se 
temperaturi record pentru începutul 
lunii iulie. La Madrid, primele zile 
de caniculă ale verii au fost deose
bit de greu de suportat. La Barce
lona, termometrul a urcat pînă la 
48 de grade. O căldură înăbușitoa
re a domnit pe întreaga Peninsulă 
Iberică. Plajele și piscinele au 
noscut o afluență record. In 
mele zile, 5 persoane au murit 
cate sau din cauza insolatiei.

In R. F. a Germaniei s-a înregis
trat o temperatură de 33 de grade 
la umbră. Numeroase șosele sînt de
teriorate, asfaltul topindu-se din cau
za căldurii.

Pentru londonezi, luni a fost ziua

caldă; atît de caldă îneît 
pod basculant al Turnului 
a rămas blocat în poziția 

deoarece mecanismul de

cu- 
ii 111- 
îne-

cea mai 
celebrul 
Londrei 
deschisă,
contragreutate deformat de căldură 
a fost imobilizat. Au fost necesare 
două ore pentru răcirea mecanismu
lui și repunerea lui în stare de 1-rnc- 
tionare. Un asemenea incident na 
s-a mai petrecut de 20 de ani. fn 
provincie s-au produs furtuni vio
lente care au provocat inundații, 
mai ales în vestul Angliei.

In Austria o secetă prelungită 
provoacă pagube agriculturii și o 
serioasă lipsă de apă potabilă la 
Viena. Mercurul termometrelor a 
urcat pînă la 32 grade C.

Călduri mari au fost resimțite și 
în Italia.

Evolufla evenimentelor
iii diferii

LAGOS. — Unul dintre posturile 
de radio controlate de autoritățile 
federale nigeriene a comunicat că ■ 
forțele militare ale guvernului fede
ral de la Lagos vor înainta spre ul
timele fortărețe ale trupelor biafre- 
ze, dacă oficialitățile provinciei Bia- 
fra nu vor renunța la secesiune.

Pe de altă parte, într-o cuvîntare 
radiodifuzată, conducătorul provin-, 
clei secesioniste, locotenemt-colone- 
lul Odumegwu Ojukwu, a reafirmat 
că, în opinia sa, încetarea focului 
este condiția primordială a soluțio
nării conflictului. El a subliniat că 
nu consideră că există 
tru convorbiri de pace 
înțeles al cuvîntulul, 
nu primește asigurări
privește viitorul Biafrei. Ojukwu a 
apreciat nefondat optimismul mani
festat de lordul Shepherd, ministrul 
de stat britanic pentru problemele

premise pen- 
în adevăratul 
atît timp cît 

în ceea ce

Commonwealthului,. care a vizitat 
recent Lagosul, în legătură cu pers
pectivele reluării convorbirilor n:ge- 
riano-biafreze, eșuate la Kampala. 
El a acuzat din nou Marea Brit-a- 
nie că furnizează armament guver
nului federal nigerian și a mențio
nat că, în aceste condiții, refuză a- 
jutorul în alimente și medicamente 
din partea Angliei*'

Pe de altă- parte, conducătorul 
Biafrei a apreciat măsurile urgente 
luate de o serie de organizații in
ternaționale și de diverse alte tărl 
în vederea ajutorării populației bia- 
freze, care se află actualmente, după 
12 luni de la declanșarea crizei ni
geriene, într-o situație disperată. El 
a declarat, însă, că nu este de a- 
cord ca ajutoarele destinate bia.fre- 
zllor să fie transportate pe teritoriile 
aflate sub controlul autorităților fe
derale.
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