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SOSIREA IN TARA NOASIRA

La invitația președintelui Consi
lii ilui de Stat .al Republicii Socialis- 

| te România, Nicolae Ceaușescu, 
' marii dimineața a sosit în Capitală, 

într-o vizită oficială de prietenie, 
președintele Republici! Tunisiene 
Ilabib Bourguiba.

Oaspetele este însoțit de Habib 
Bourguiba jr., secretar de stat pen
tru afacerile externe, Ahmed Nou
reddine, 
crările ] 
■Moalla, 
comerț 
amonri, 
nisia în

‘torul
Ben

, secretar de stat pentru iu- 
publice și locuințe, Mansour 

secretar de stat pentru 
și industrie, Mahmoud Ma- 
ambasadorul Republicii Tu- 
România, Mokki Zidi, ditec- 

industriei și energiei, Habib 
Ammar, președinte — director 

geneial al Oficiului pentru artizanat 
IFeri'i Sondam, președinte — direc
tor general al agenției de presă 
„Tunis-Afrique", Ahmed Gliezal, AI: 
Chetioui și Monladi El Kateb, șefi 
de direcții în Secretariatul de stat 
pentru afacerile externe.

împreună cu președintele Repu-

ADI
blicii Tunisiene 
funcționari de s 
sieni.

REPIIOLKI

De pe dealul Ștefan, se deschide o vedere frumoasă asupra incintei minei Lupeni.

Emil Bodnaraș, 
Consiliului

Și
de

Emil
Con-

fațada cor- 
portretele 
Tunisiene

Stat

La ora 10,30, avionul oficial care 
de la intrarea în spațiul aerian al 
României a fost escortat de avioa
ne cu reacție ale forțelor noastre 
armate a aterizat pe aeroportul Bă
noasa pavoazat cu drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe 
pului central se aflau 
președintelui Republicii
și președintelui Consiliului de 
al Republicii Socialiste România. Pe 
mari pancarte erau înscrise în lim
bile română și arabă urările: „Bun 
venit Excelentei Sale președintele 
Republicii Tunisiene, Habib Bour
guiba".

La coborîrea din avion, președin
tele Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba, a lost salutat cordial de 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer. In întâmpinare au ve-

Consiliului de Stat, State £ea»a
Marți 

publicii 
e făcut 
dintelui 
publicii
Ceaușescu.

la amiază, președintele Re- 
Tunisiene, Habib Bourguiba 
o vizită protocolară preșe- 
Consiliului de Stat al Re- 
Sociallsle România, Nicolae

La sosirea oaspetelui la Palatul 
Consiliului de Stat, o gardă militară 
a prezentat onorul.

La întrevedere au participat Ion 
Gheorghe Mauter, președintele Con
siliului de Miniștri, Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului 
Stal. Corneliu Mănescu, 
afacerilor externe, Bujor
ministrul minelor, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Ni
colae Șipoș, ambasadorul României 
Jn Republica Tunisiană.

parte Habib Bourguiba

de 
ministrul 
Almășan,

jr., secretar de stat pentru afacerile 
externe, Ahmed Noureddine, secre
tar de stal pentru 
și locuințe, Mansour 
cretar de stal pentru 
dustrie, 
sadorul Republicii Tunisiene 
mânia, 
recțief „Privilegii și imunități diplo
matice" a Secretariatului de stat 
pentru afacerile externe.

In timpul vizitei, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, pre
ședintele Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba, a înmînat președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
cea mai înaltă distincție tunisiană 
„Marele Cordon al Ordinului Inde
pendentei".

Ahmed Noureddine, 
lucrările publice 

Moalla, se- 
comert si in- 

Mahmoud Maamouri, amba- 
în Ro- 

Mohtadi El Kateb, șeful di-

vicepreședinte
Stat, Gheorglre Rădulescu : 
Drăgăinescu, vicepreședinți ai 
siliului de Miniștri, Constantin 
tescu, secretarul Consiliului de 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Nicolae Șipoș, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
în Republica Tunisiană.

Pe aeroport se aflau membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții 
centrale, generali și ofițeri supe
riori, ziariști români și corespon
denți al presei străine.

La sosire erau prez&nti membrii 
Ambasadei Republicii Tunisiene în 
România, șeii de misiuni diploma
tice acreditați la București.

Comandantul
prezintă onorul, 
tonează imnurile 
blicii Tunisiene 
liste România se 
salut, 21 de salve de artilerie.

împreună cu președintele 
liului de Stat, Nicolae 
președintele Republicii 
Ilabib Bourguiba, trece 
garda de onoare, 
port.

Oaspetelui îi 
șefii misiunilor 
soanele oficiale 
întâmpinare.

Cei doi președinți se îndreaptă 
spre mulțimea de cetățeni al Capi
talei aflată pe aeroport, care salută 
cu căldură, fluturând stegulete 
culorile celor două țări.

Un grup de pionieri 
ședintelui Bourguiba și 
oficiale care îl însoțesc 
flori.

Cei doi conducători de state au 
luat loc înlr-o mașină deschisă, es
cortată de motocicliști, îndreptîn- 
du-se spre reședința oficială rezer
vată oaspeților.

De-a lungul traseului, pavoazat cu 
drapelele Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Tunisiene, mii 
de bucureșteni fac o primire caldă, 
prietenească, 
cii Tunisiene, 
„Bun s 
noastre.

onoare 
e se in
ie Repu- 
iii Socia- 
seitin de

Consi-
Ceaușesou, 
Tunisiene, 
în revistă

aliniată pe aero-

st nt prezentați 
diplomatice și 
române venite

apoi 
per

tu

cu

oferă pre- 
persoanelor 
buchete de

președintelui Republi- 
ăducîndu-i urarea de 

Capitala patriei
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Un pas

frontale

Am-intilnit la Lupeni oa
meni aplecați asupra 
unor documente îngăl

benite de vreme pentru a le 
smulge mărturii despre trecu
tul acestei mari exploatări 
miniere. Sîntem în preajma 
sărbătoririi Centenarului cărbu
nelui și Lupeniul și-a 
istoria sa nepieritoare 
drul acestor 100 de 
nerit. Trecutul său 
o vie și grăitoare 
luptei oamenilor
pentru lumină și soare pe a- 
cest pămînt.

înscris 
in ca
de mi- 
rămîne

ani 
va 
mărturie a 
adincurilor

m întilnit la Lupeni oa
meni cu ochii și dinții 
nefiresc de albi strălu

cind sub pudra diamantului 
negru. Ieșeau din adîncurile 
cărora le smulseseră alte mii

tone de cărbune și unde 
prelul unor căutări asidue, 
unei munci pline de dărul- 
penlru înflorirea patriei so- 

dăltuiau noi iile în

cie

cu
al
re
cialisle, 
istoria mineritului nostru.

eclorul V al 
aduce zilnic 
fia Întregii

1600
nu spune 

arătăm că 
sector este

Lupeniulul 
Ia produc- 
exploatări 
tone de 

prea 
pro- 
mat

$
un aport de 
cărbune. Cifra 
mult dacă nu 
duefia acestui
mare decît actuala producție 
a minei Dilja, sau mai mult 
de un sfert din întreaga can
titate de cărbune extrasă zil
nic la mina Lupeni. Principa
lul izvor al acestei importante 
cantități de cărbune sini cele 
trei mari abataje frontale în 
care muncesc brigăzile coti

duse de Petre Constantin, Caila 
Vasîle și Bulnaru Victor.

Cele trei frontale reunesa 
astăzi elemente din ceea ce 
tehnica mineritului Văii Jiu
lui are mai nou, mai înaintat. 
In aceste frontale, care avan
sează succesiv de-a lungul 
stratului 3, înlilnim slîlpi de 
tip feromalic și grinzi în con
solă prin care se asigură o 
dirijare abilă a tavanului ar
tificial cu un consum de mun
că redus. Podirea vetrei, în 
toate trei frontalele, se face 
cu plasă metalică și re/ea de 
rezistentă din cabluri. Trans
portul cărbunelui se efectuea
ză — atîl de-a

Ing.

(Continuare in

forme multiple, atracliw
pregătirii profesionale a

i
I

I
I

Ia Fabrica de produse lactate din Livezeni au 
fost terminate lucrările de instalare a unei mo
derne secții de preparare a înghețatei. Utilajul, 
din import, va fi supus in curind pro
belor tehnologice. Prin intrarea în funcțiune 
a noii secții se preconizează a se realiza, in 8 
ore, 2 000 kg înghețată. Dintre sortimentele de
liciosului produs, ce se va prepara la fabrica 
din Livezeni, nu vor lipsi : înghețata de cacao, 
de vanilie, de fructe ele. De 
lipsi nici înghețata pe băț și 
„polar".

asemenea, nu va 
rentim’t!’’ --’->1metit

Cascade pentru pește
Clubul vânătorilor și pescarilor din municipiul 

Petroșani a început construirea, pe Valea Șiroiu
lui, a unor cascade pentru adăpostirea și ocroti
rea peștilor, în vederi i înmulțirii acestora.

Pentru executarea acestor lucrări, conduse de 
îndrumătorul Costoi Petru, au fost investiți 
25 000 lei cu care vor fi procurate materiale 
necesare — 90 m.c. lemn, 20 m.c. piatră.

șf-flIncepînd de duminică, ștrandul din Pelrila 
deschis, in siirșit, porțile. Prin grija comitetului 
sindicalului de la mina Petrila și a Asociației 
sportive „Jiul", 
vela! terenul 
împre jmuilor

Alături de 
la îndemînă 
caniculei.

I. BRANEA

pag. a 2-a)

lungul fron-

I

bazinul a fost reparat, s-a ni- 
alectat plajei, a fost refăcut gardul 
și s-au reamenajal cabinele, 
pelrileni au acum și petroșănenil 
posibilitatea de a atenua efectele

Corso“ e tot mai primitoare
Localul cofetăriei Corso din Lupeni a fost suj 

pus unor noi metamorfoze. Din inițiativa manda
tarului Demeter Iosif, aici a fost amenajat, la 
începutul acestei săptămâni, un postament de 

jurul 
beneficia 

o deservire irepro- 
aer conditional, re! 

mini-ventilatorul in- 
,,potcoavă". Pentru

piatră și beton, în formă de potcoavă, în 
expresoarelor de

l

I
I

8

A

in sprijinul

cafea. Clienții pot 
pe lingă 
șabilă, de 
fulat de 
stalat pe
crearea unei ambiante cit mai 
intime localul a fost dotat 
cu fîntini electrice arteziene, 
veioze precum și cu televizor;

tinerilor
(Agerpres)

Imuncitori

M. CRISTESCU

(Continuate în pag. a 3-a)

unul răspunde
i

îndeaproape de ri
de cunoștințe pro-

împreună cu 
,,polițele". In-

ce 
azi 
se 

răspundere pentru
viață spre a fi cît 

patriei. Orînduirea 
creat cel mai 

mal largi
In cadrul

calificarea săli de cursuri, cadre de 
specialiști cu experiență, material 
didactic.

Preocupîndu-se
clicarea nivelului

VREMEA

Ce contUționează în prezent desfășurarea

este

partid, U.T.C.

a-

fast 
rice 
nate

luate măsuri organizato- 
prin care au ■ fost elimi- 
deficieiițele semnalate;

de

și autorită- 
zarvă des- 
folosindu-I

frî- 
mi-

Pak 
ame- 
unor

îmbunătățirea 
brigăzilor cu ma

personalului 
al minei, 
școlile de 
la mină, 

cadre cali

unor credite supli-
S.U.A.
de la Seul încearcă 
în fata rezistentei 

tertipurile și minciuna

militarizare a Coreei 
desfășoară într-un ritm 

In ultimele luni aici 
o mare armată de

Autoritățile au hotărît 
serviciului militar obli- 

scolilo me-ritmică a prodoeției la mina Uricani41

Cori genți

POLITEȚE: „Atitudine binevoitoare, atentă, 
potrivit cerinfelor bunei cuviințe ; amabilitate" 
— este descris acest cuvini în Dicționarul lim
bii române- moderne. La această explicație a cu- 
vinlului politeje in anumite împrejurări ar tre
bui adăugat următoarele : un cuvînt care începe 
să dispară din vocabularul unor tineri, iar da- 
că-l cunosc, totuși nu-l aplică.

...Călătoream mai zilele trecute spre Uricani. 
Autobuzul a plecat din Petroșani aglomerat. Pe

jurnal 
citadin Ecou Ia ancheta

Intr-una din să- 
lămpărlei de 

min.a Ani no as a.

Conștienți de marea misiune 
le revine în societate, tinerii de 
— cetățenii maluri de mîine — 
pregătesc cu 
muncă, pentru 
mai folosi lori 
socialistă le-a creat cel mai bun 
climat, cele mal largi posibilități 
pentru aceasta. In cadrul munici
piului dispunem de o rețea dezvol
tată de școli profesionale, de cursuri 
de calificare și ridicare a calificării 
care oferă celor dornici să-și ridice

Azi, Ia ora 3, temperatura 
aerului a fost de plus 18 gra
de — atit Ia Petroșani cît și 
la Paring. Maximele de ieri 
au atins valori de 34 grade si. 
respectiv, 26 grade (la umbră).

PENTRU URMĂTOAREI E >4 
DE ORE:

Vreme frumoasă cu cer mai 
mult senin. Temperatura aeru
lui se menține ridicată. Vînt 
slab din sud.

‘ăa K.3S2 EEB SsKS ESBS 89 IW C*

parcurs se urcau mereu noi și noi călători. încă 
de la urcare au atras atenția un grup de tineri. 
Au lost primii care au reușit să urce ; au împins, 
au îmbrincil, și-au făcut loc cu coatele in dreap
ta și-n stingă, și au reușit să ocupe locuri. Lingă 
ei, un om în vîrstă sta în picioare. Tinerii dis
cută gălăgios, lac glume dar nici unuia nu-i tre
ce prin cap să cedeze locul omului în vîrstă.

— Nu credeți că ar trebui să ceda/i un loa ?
• - intervine un călător.

— ..?/
Unul „șoptește" destul de tare ca să poată ii 

ruzit de cei din jur:
— Dacă-i bălrîn să stea acasă /
Altu-i răspunde chicotind:
— Poate-1 caută moartea...
Nu am reușit să le aflu numele dar în stafia 

Vulcan au coborîl și-am auzit că 
la numele de Gigi.

Stimate Gigi, caută să găsești, 
prietenii tăi, explicația cuvîntului 
văjali acest termen, dar mai ales aplicați defi
niția lui în orice ocazii, chiar și în... autobuz.

Referitor la ancheta publicată în ziarul „Steagul 
roșu" din 25 iunie 1968 unde o seamă de factori — 
șefi de brigadă, maiștri, ingineri — de la mina Uricani 

. și-au spus cuvîntul despre cauzele care încă 
nează realizarea ritmică a planului, conducerea 
noi ne răspunde următoarele:

Certurile 
coreene c 
tot mai i 
săptămîni 
din postul său 
rarhia de la Seul 
Pil, președintele partidului de 
vernămînt" democrat republican, 
pol a început 
săi din 
riori. In prezent parvin 
potrivit cărora se așteaptă 
rea „premierului" Chung II

Aceste certuri au Ioc în 
țiile unei ascuțiri bruște a 
dictiilor soci al-politice și 
lui economiei naționale. întreținerea 

și a unui vast 
construcția de 
delapidările și

rindurile clicii 
a lui Pak Cijan HI devin 
înverșunate. Cu vreo două 

i în urmă a fost înlăturat 
„omul nr. 2" din ie- 

Kim Chong 
„gu- 
. A- 

demiterea adeptilor 
rîndul funcționarilor supe- 

informații 
înlocui- 

Kwon. 
condi- 

contra- 
declinu-

imperialismului american in această 
regiune a lumii și îndeosebi a pla
nurilor de folosire a armatei sud- 
coreene în războiul agresiv din 
Vietnam. Propaganda americană și 
clica Iul Pak Cijan Hi au început 
să folosească tot mai des sperietoa
rea anticomunismului pentru a mas
ca actele arbitrare și nelegiuirile 
săvîrșite în țară.

In aceste condiții are loc milita-

DIN COMENTARIILE
PRESEI STRĂINE

(© In scopul îmbunătățirii 
asistenței tehnice la fronturile 
de lucru, s-a cerut C.C.V.J. 
completarea efectivului nece
sar de maiștri ;

® Creșterea competenței 
maiștrilor se face prin grija 
șefilor de sectoare și a per
sonalului de conducere, care 
îndrumă și urmărește activita
tea acestora, astfel ca presti
giul și competența maiștrilor 
să creascăj

@ întărirea disciplinei 
una dintre cele mai spinoase 
probleme la E.M. Uricani, ab
sențele nemotivate fiind încă 
multe. In scopul reducerii ab
sențelor nejustificate, se ac
ționează prin întreg persona
lul tehnic, fiind sprijiniți 
comitetul de 
sindicat;

® Pentru 
provizfonării 
teriale șl vagonele goale, au

$ Ridicarea calificării mun
citorilor, se realizează treptat, 
fiind în- sarcina 
tehnico-ingineresc
De asemenea, prin 
calificare existente 
reușim să creem 
ficate necesare.

Rezultatele pot fi îmbunătă
țite în continuare prin alte 
măsuri care să acționeze pen
tru înlăturarea tuturor nea
junsurilor semnalate, astfel ca 
la mina Uricani, realizarea 
ritmică a planului să devină 
o rea litote.

unei mari armate 
aparat polițienesc, 
obiective militare, 
corupția funcționarilor și generalilor
sărăcesc visteria sud-coreeană.

Politica antipopulară a lui 
Cijan Hi și a protectorilor săi 
rlooni a provocat mari daune
mase largi de oameni ai muncii; în 
tară iau amploare sărăcia și dezor
dinea. înrăutățirea situației economi
ce și politice a dus la acțiuni de 
masă ale muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, studenților și elevilor 
pentru libertate și independentă, îm
potriva ocupantilor americani.

Lupta forțelor democratice din 
Coreea de Sud este apreciată la 
Washington ca- o amenințare pentru 
interesele militare și strategice ale

rizarea tot mai intensă a Coreei 
de Sud. După convorbirile de Ia 
Honolulu dintre președintele Johnson 
și Pak Cijan Hi, la Seul s-au în
mulțit vizitele emisarilor civili și 
militari ai Washingtonului. Printre 
ei se numără ministrul aviației, co
mandantul flotei a 7-a, comandantul 
forțelor aeriene în zona Oceanului 
Pacific și alții. Aceste vizite și 
consfătuiri 
către 
două 
două 
tiv o
a echipamentului militar de transmi
siuni și a unui mare număr de mij-

și alții. Aceste vizite 
au pregătit transmiterea 

regimul de la Seul a peste 
sute de avioane militare, a 
contratorpiloare, a aproxima- 

sută do vase de patrulare mici,

loace do transport și a unei . antil.ă|i 
însemnate de armament pentru tru
pele de infanterie. In afară do aju- • 
torul militar anual Statele Unite a- 
cordă Coreei de Sud un ajutor mi
litar suplimentar în valoare do 109 
milioane dolari.

Procesul de 
de Sud se
tot mai rapid, 
a fost formată 
rezerviști, 
introducerea
gatoriu pentru elevii din 
dii și colegii.

Clica lui Pak Cijan Hi 
tile americane fac mare 
pre „pericolul comunist",
ca o manevră și un pretext pentru 
răfuiala crincenă cu oamenii muncit 
și cu alti adversari. In ultimele zile 
a fost sporit din nou numărul poli
țiștilor și a luat amploare așa-numi- 
ta „mișcare de descoperire a crimi
nalilor". adică a luptătorilor împo
triva regimului antipopular. Campa
nia de minciuni și dezinformare ser
vește actualului regim pentru spori
rea forțelor armate, înzestrarea aces
tora și primirea 
mentare de la

Conducătorii 
să manevreze 
populare. Dar
sînt oare. în stare să salveze un re
gim condamnat?
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STEAGUL ROȘU

muzi-cii.
ai ocupat
seeoTiihri

S-AR CUVENI

laboratorul

L DAVID

MEDICALE
------4—

C.T.C. al prepara
tei Lupeiil.

OPERATIVITATE !
Un cililor al ziarului a venit cu propunerea 

s«ț < onfecționeze și să se pună in vinzare lăzi pentru 
flari care să poală fi montate Ia ferestre și balcoane. 
Un. mumcitor de la întreprinderea de industrie lo
cală Petroșani a și confecționat din tablă două astfel 
de lăzi, inclusiv sitemul lor de ancorare.

Modelele au fost predate Ia începutul; lunii iunie 
conducerii I.L.I.. in scopul de a se studia posibilită
țile de confecționare în serie a acestor lăzi și de a 
le pune în vinzare.

Se manifestă insă lipsă de operativitate în. rezolva
rea propunerik Astfel, pină în momentul de față con
ducerea î.L.E. a hiat doar hotărârea de a confecționa 
în două dimensînni; cite 50 lăzi pentru flori, din teWă 
și lemn; cu titlul de experiență, fără a se trece Ia 
confecționarea lor în serie.

Convingerea este că asemenea lăzi vor avea căutare 
mtilți pelroșăneni fiind dornici să-și împodobească lo
cuințele cu flori. Așa că ar fi cazul să fie luate mă
suri practice de confecționare și punere a lor în vîn- 
zare

(Urmare din pag. 1)

turilor de lucru cit și 
abataje spre punctele 
cărcare — cu puternice 
portoare românești tip

in pre
dă în-

> trans-
TR-3.

I

li 
î

I

viajădau
ale sec- 
oamenii, 
un ele
vatoare,

ar cei care 
marilor frontale 
torului V sînt 

minerii. Intîlnim aici
meni de o deosebită 
care dau brigăzilor tărie, omo
genitate, capacitatea de a face 
iajă oricăror situații: stabili
tatea cadrelor; ln brigada iui 
Petre Constantin, bunăoară, 
răspund la apel — cu unele 
excepții datorate obligativită
ții contribuției la formarea de 
noi cadre — aceiași oameni 
care lucrau aici și în 1958. 
Brigăzi mature, în care oa
menii simt pulsul muncii aba
tajului și știu să-l facă să 
bată puternic. Oameni ai dis
ciplinei, receptivi la tot ceea 
ce este nou, gata să-l îmbră
țișeze și să-și confrunte forja 
și cunoștințele cu. noi sarcini 
puse de creșterea randamente
lor. Nichita Constantin, Man
tia. Aurel, Codreanu Vasile — 
iată, numai cîjiva din autorii 
randamentelor de 8—10 tone 
pe post înregistrate curent în 
aceste abataje.

cum, minerii 
frontale 
nou pas 

cesele objiBUle 
prezent sînt 
ceperii cu care 
rea tehnică a 
ceasta condiție, 
ciază o disciplină fermă, folo
sirea din plin a timpului, pro
gramului de lucru, le-a dat 
posibilitatea să realizeze cu 
regularitate ciclul 7. IU A $1 Ff- 
SIA în fiecare abataj frontal.

bri- 
trei 

în 
spu-

trei 
un 

Stre
in 

pri-
dola-

celor 
pregătesc 
înainte, 
t pini 
roci al 
folosesc 
abatajelor. A- 
căreia ii osa

fa/ă 
cele 
află

— In momentul de 
găzile de mineri din 
abataje frontale se 
fafcf unei noi sarcini
nea prim-maistrul miner Florii 
Toan, secretarul comitetului de 
partid din sectorul V.

Pină acum, ciclul principale
lor operațiuni in abataj era 
următorul: schimbul 1 — tăie
re; schimbul II' — răpire-, 
schimbul III — perlorare-puș- 
care. Deci un ciclu în 24 de 
are. Confruntările dintre cal
culele inginerilor, capacitateta 
organizatorică a tehnicienilor 
și experiența celor mai buni

Idealul estetic al precTaslirismului 
,,-a găsit desăvî.rșirea în așa-numita 
perioadă „clasică" a muzicii. Înca
drat în? timiip;. eî'ssicâsmuD 
cea de a doua' jumătate a 
XVML— allîndii-și cea mai 

reprezentare în muzica 
i Gluck (1714-1787),

pregn-an- 
lui Crls-

Ioseph 
Haydn, (1732—18091) șz Wolțgartg A- 
madeus Mozart (11756—1791),

In a-fara- aeeski-i m-agnâlic înăn-ilrxhi., 
la cristalizarea idealului clasic și-au 
adus contribuția francezul J. Rameau 

italienii D. C.imarotsa, G. Pais-iallo, 
Boccherini, M. Gemenii și 
care filiația preclasică este 

;izabilă decît l-a contemporanii 1

i

Și ca să. ne înt-oarcem prtțiii la- 
preclasici, să vedem care era spe
cificul lor, prin ce anume s-au tzfir- 
met ? Canctoartea și aimosfera- de 
pnsspcțirae s rmuziciî preclasice, sînt 
inegalabile, la fel ca și discreția și 
muz tea,E tatea sugerării. Toate aces
tea le intîlnim și în muzica clasici
lor, dar într-o viziune mult mai ro 
bustă. Haydn îndeamnă la o bună
tate î-nțeîeaptă, la blândețe sau umor, 
far Miogait Ia- seninătate stilletească, 
chiar atunci cînd' î-n jurul lui bîn- 
tuie c-umplite furtuni. De aici clari- 

- lalea și cumpătarea sentimentelor 
dinlr-o simfonie de Hnviiln sau Xlo- 

Im-aginea vieții, la clasici aste» 
excelență statică, cu schițarea 

destul de sporadică a conflictului, 
aceasta trebuie adăugată atmos- 

î spirituală a vremii.
aristocralice și galanteria 
salon, care sînt evident 
atit în muzică cît .și în 
coco" al artelor plastice.

uzicale prezirrda 
te aproape nelipsită, este 

pr-e&ia direcții a acestei tolluențe.

rua-n ferele 
vieții de 
reflectate 

stilul „ro-
In lucră

rii en ii el uliii,

schimburi 
rueulire 
pușcare 

ziua

mineri au dat naștere unui 
nou grafia pentru extragerea 
a TREI Ft$Il fN DOUA ZILE 
care acoperă șase 
Succesive : tăiere, 
răpire, perforare,
tăiere, rueulire (și în 
doua) — răpire, perforare, puș
care — tăiere, rueulire — ră
pire, perforare, pușcare. Din a- 
ceastă ultimă succesiune, in 
afară de o mai mare densitate 
de operații, consecință a or
ganizării minuțioase a lucru
lui, se poale sesiza următorul 

fapt : unul și același schimb 
na mai efectuează una și a- 
ceea.și’ operație, cum ar fi de 
exemplu tăierea ca in cazul 
regimului ZIUA Șl FtȘIA. Po
trivit cielagramei TREI FlȘ'fl 
LA DOUĂ ZILE, schimbul ca
re a 
ierea 
doua 
răpire, perforare, pușcare. 
schimbul
prima zi răpirea, perforarea și 
pușcarea, în schimbul, respec
tiv din dua următoare exe
cută tăierea și ruculirea trans
portului.

— Este a 
bazează pe 
muncitorilor 
care și-au dovedit capacitatea 
de a executa toate operațiile 
necesare ciclului de exploata
re a cărbunelui în abatajele 
frontale — ne-a declarat Iov. 
Florii loan, secretaml comite
tului de partid.

realizat în prima zi la
și ruculirea, în zi'u 
execută operațiile

care a executat-

organizare care se 
înalta calificare a 
din aceste brigăzi,

Ml
ine ni seniorului V al Lur- 
peniului Srăliese acum 
momentul unui nou pas 

înainte pe calea organizării
superioare a muncii în aba
taje. Sini preocupata de- reu
șită, ii animă dorința de a-și 
vedea eforturile încununate de 
valori- .sporite ale randamen
telor obținerile la locurile lor 
de muncă.

Dar e vorba numai de. un 
pas. Următorul? Se așteaptă 
sosirea unei combine adopta'- 
bile condițiilor din abatajele 
din sectorul V, care să meca- 
nizeze complet tăierea și în
cărcarea. Urmează să soseasc-l 
dotarea tehnică necesară unui 
nau sistem de ilirijare a l.wat- 
nului • cu cadre pășii oare. 
Câulări nai. cdrerffl rrnparren- 
ja, inijialiva și hiiiniaiai mi- 
neriiw l.up' rlui le «siglMd; 
cut certitudine, smceesul.

ȘEFULUI 1
Bota Glîeorghe este șeful depozi

tului do materiale a Fabricii de pli
ne din Petroșani. Prin funcția sa 
este obligat a lua toate măsurile 
pentru â preveni incendiile. Dar din 
ptfoate nu 
nurilor pe 
tă unde a

3 iulie,
eirtocisferna

veghează la siguranța bu- 
oare 1b administrează. I’a- 
dus neglijența sa.
Pe poarta

31 BT 1
fabricii intră 
779. Șoferul

și bărbăție, a urcat la volan,ui' ma
șinii c-irpriinsă de flăcări. Pe um l.tl- 
nerariu scurt — străzile 
Karl Marx,. Cărbunelui,
— accelera mașina 
o astfel de viteză 
cui pe lîngă două 
cărcate cui fcenzinăi. peoatou, a mu 
incendia și pe acestea. Ajuns în 
tara rniafuMț to drepihuil. bazei»

Oltuluî, 
Caza Vodă 

in cendîată. Ou 
excesivă a 
autocisterne 

cui fcenzinăi. pentru, a

P e o

Șchiopii Constantin trage mașina la 
rampă pentru a o descărca de ben
zină. In acest timp, la descărcarea 
benzl.net, „asistă" și șeful depozi
tului <fe materiale, Bota Glîeorghe. 
ET ..supraveghea" descărcarea ben
zinei cu... țigara aprinsă în colțul 
gurii. Ce s-a întîmplat, e lesne de 
înțeles, 
cumulat 
tu-itoare 
trebuia 
vat" —
Șchiopii Constantin. Dîrtd dovadă de 
prezență de spirit, eupa-j, pricepere

Vaporii de benzină s-au a- 
și au luait foc. Flăcările mis- 
amenințau depozitul. Focul 

stins. „.Depozitul trebuie sal- 
și-a zis conducătorul auto

recepție a O.R.A.C., Șchiopii Con
stantin a oprit mertorul. După o luptă 
îndîrjit'ă cu flăcările, a reușit' să stingă 
incendiul. Pentru fapta sa, condu
cătorul auto merită toate felicită
rile. In schimb cel dili cauza căruia 
a izbucnit incendiul1, Bota Glîeorghe, 
trebuie să fie și el „felicitat". In 
așa fel ca să-l treacă pofta, de a mai 
turna în locuri napermise.

toair MITJtEA 
plutonier- major- 

la inspecția P:.<lJ. Feti o șasti

Ceea, ce eslp demn de relevat în 
numea clasicilor este acea căutare 
permanentă de a perfecționa forme
le muzicale, îtn special, a celor in
strumentale, pjentru că formele vo
cale au fost modelate la maximum 
de către preclasici.. Ei au îmbogățit 
tezaurul muzicii universale cu zeci 
de simfonii, sonate, concerte, cvar
tete etc.

Clasicii deliniti'.ează „somata" <ra 
formă muzicală înențân-vndu-se astfel 
pină în> zilele noastre. Totodată el 
cristalizează ideca de ciclu 'nstru- 
mental, alcătuit din trei părți in 
căzui sonatei sau. a concertului și 
clini patru părți îâi cazul simfoniei.

Clasicismul este un moment hotă- 
rîtor în procesul de emancipare al 
muzicii, o 
terna sonoră, i 
nile omenești, 
el este acela < 
rii un splendid 
relui Beethoven..

Dar despre
mător.

etapa în care crește pu- 
de a exprima pasiti- 
Și, ea o încununare, 

care va dărui omeni- 
I răsărit,

Creion care vede PUT

Noi medicamente
sovietice

îmbună-

Curcanii
și reumaticii

constatai!, 
perioada 
bolnavii 

bine car- 
a celor-

și-a în- 
al unui

cu pă
și brăz- 

CU <iȚÎI!
Pirinl-

de 
a- 

unul

Cil 
un 

afla
Pulna. 

lost zi- 
domnitori:

ioc as ila te,
de
se

ȘTI1NȚÂ.TEHN1CÂ

Un om de știință de la întreprin

Chei® sas magnefi
j ln Japonia s-a pus la punct o cheie 

,i de un lip cu totul nau. Ea. folosește

]

I

i

tre- 
în- 

l le 
i a- 

de

Un cercetător de la Institutul 
fizică din Londra a Inventat un 
parat de mărimea și forma 
creion, legat printr-o sîrmăi subțire 
de un dispozitiv electronic miniatu
ral, cu care orbii pol distinge mări
mea și alte calități ale obiectelor 
pe care le ating cu acesta, dh exem- 

un fruct este cont ș.

Cînd „creionul" este apropiat de un 
pahar cu lichid, prin scurte semnale 
sonore el indică nivelul 
din pahar. Inventatorul 
cu mici perfecționări, 
putea servi, medicilor 
bill distanța de Ia o 
acului seringii la alfa,
de important pentru suferinzii de dia
bet. In felul aceste se war evita, in
jecțiile în același punct la un In
terval scurt de timp.

lichidului 
afirmă că 

aparatul va 
pemtru a sla
in țepă-tură a 
fapt deosebit

De ia Gura Putnei, drumul' 
se desparte în două. Unul du
ce înspre Falcău, ținindu-i to
vărășie apei Sucevei, iar al
tul spre Pulna, una din cele 
mai cunoscute localități din 
această parte a țării, așezată 
într-o depresiune înconjurată 
de dealuri acoperite 
duri de brad și molid 
dată de două pîraie 
cristaline : Veț-ău' si 
șoara.

In această
peisaj fermecător și 
neasemuit pitoresc, 
mănăstirea șt mnzeffiî

Mănăstirea Pulna a 
dită din porunca
lui Moldovei intre anii 1466— 

distrusă

umeție

ternului iortiii<«. mănăsti
rii. Turnul se compune din 
două etaje, cu cite o cameră 
boltită. Ultimi’*? etaj este pre
văzut cu metereze. Dar din e- 
poca Iui Ștefan, cel Mare ne-a 
rămas o colecție prețioasă de 
odoare și țesături 
sebită valean

priieju?
ni de la

î Moldovei

rr-C.mvti

A

Fabrica de medicamente „Farma- 
kon" din Leningrad a început să 
producă pe scară industrială un nou 
preparat denumit Oktadin, mijloc 
deosebit de eficient pentru comba- 

. lerea hipertoniei. Starea sănătății 
multor bolnavi, cărora- li. s-a adroi- 

. nistrat acest tratament s-a 
tățit simțilo.r.

Recent, celeclivul fabricii 
s-ușit procesul de producție 
alt medicament ■— Tiodipinul — fo
losit în tratamentul maladiilor can
ceroase.

Medicii, am er tea ni au
după o analiză făcută în 
sărhă tor.ij.6>.c de. iarnă, că 
de reumatism suportă mai 
nea de curcan decît aceea
lalte păsări. La analiză a reieșit că 
în carnea de curcan lipsește lin a- 
minoacid — triptolanul — care are 
o inlluență dăunătoare asupra bolna
vilor de artrită. Medicii americani 
cred căi tomnai de aceea carnea db 
curcan are un efect favorabil asu
pra reumaticilor. In plus, s-a con
statat că ea contribuie ia vinde.ca- 
sea bolii die pitele psoriasis.

pe vremea, hk v Lupa șn 
refăcută sub doirm-ia lui Istrate 
Ddbija, in anu! 1662. Un cu
tremur din 1739 o deteriores- 

și ulterixjr este restamnață 
nou. Datorită acestei re

petate refaceri, nu ne Beai pu
tem. da seama de telul cum 
arăta această ctitorie în vre
mea iui Ștefan cel Mare.

SȘsigisira conalrucție- sănuasă 
de pe im.j.-is domniloruiiu 
este „Tuimul tezaurului" care 
face parte din complexul sis-

Mase, rauzas: Pninei 
complet rcBoirti.. 
le vizita, în primi 
mîntiil iui Ștefan 
precum și pfetw-te 
ale familiei sala..

Pintra funerară 
alintul domnitorului precum și 
părțile laterale ale sarcofagu
lui sînt construite 
mură albă de 
rile muzeului 
se unice pnin

Se găsesc

Au» se poa- 
|j! rind, mor- 
i cel Mare, 

de mermînt

de pe mei-

din mar- 
Carara. Ineâpe- 
adăjMsstese pie- 
vdfoas-ea Ier.

numeroase

manusci
„Tietraevangftel'nl 
rtalind din ancd 
fost ssris cli.ni 
Ștefan cel Mare.

Manuscrisul are titlurile 
rite. Pe fila 191 există o 
niafură care-! reprezintă 
Ștefan cel Mare pe un fond 
jumătate verde deschis in clie- 
na.r negru cu fiori roșii. Dom
nitorul esie imbrăcat intr-o 
mantie Fără mineci, de brex-at 
roșu aprins cu flori de ,mr. 
peste o tunică de hroeal roșu 
deschis; atrag atenția culoarea 
ochitor de un ■' intens
și pletele bton" -

muzeu se 
număr de monede și b - 

jtiterii descoperite eu ocazia 
săpăturilor arheologice eiec- 
luaie. Tot in muzeu nta 
sitn hrisoave cu pecetea 
ce-tartei domneștii, precum 
iw> document scmn.it de Mihai 
Eminescu si Ion Slavici.

Faptul că murei;! oieră cli
pe do neuitat vizitatorilor este 
dovedit și de numeroasele im
presii con-semnate n .Cartea 

aur a
Alături 

muncitori, 
lltari ele., 
conducătorilor de partid și de 
stat in frunte cil tovarășul

< eausesru, iu pii' -"-al 
vizitei luciile pe uioli-agurile 
Țării de Sus, in mai 1966. anoi 
ale poetului Raiaelo Alberti 
și a soției sale, a scriitoarei 
Maria Tereza-Leon care 
vizitat acest,'e m/muisenle 
rice, ale academiciaiiMiiui Geo 
Bogza, a Veronicăi Poruiubacn 
și a altora.

-n 
muzeului", 
de semnăturii' unor 
elevi, slirdienți, mi- 
întilnim semnăturile

loan CHIR AȘ

@> ln Elveția, a fost inven. 
taj un poit-țigarei, care, ea as
pect nu. se deosebește de unui 
obișnuit, car preaătrfă avanlar 
jul lă fumătorul îi poate re
gla deschiderea după plac, la 
intervale regulate înlre îl) și 
9B de minrdlfe.

Dacă de exemplu, fumătorul 
hotărăște să nu fumeze mai 
panii de o țigară oră, pert- 
țițaretul bu se va Ces«it!«3i 
decît Ia ar-esti âtltervadl.

®i MONGOLIA este una dto 
țările eu populația cea mai 
tînără din lume' : 4C.5 Ia sulă 
din locuiliorii săi au mai pu
țin, de 16 ani.

&>. IN IUNIE fS&Z. în R. II. 
a Germaniei funcționați patru 
reactoare aii-umice cu, o putere 
totală de 316 MWe. Se mai 
aflau în tors, dv construcție 
cinei reactoare atomice cu o> 
piliere totală de G1S MWe și. 
erau prevăzute, aite patru cu 
o putere tataia de 1 520 NfWe 
{inclusiv două rearloare-mamut 
de cile 600 MWeț.

@j EXPERIENȚELE oameni
lor. de știință irancezi au. de
monstrat categoric că suierin- 
țele fizice prelungesc viața a- 
nimalelor. I.a șoarecii supuși 
usior alternări de temperaturi 
diferite și șocuri elec trice, a 
încetat procesul de îmbătrâni
re și s-au ivit modificări ana
tomice și fiziologice. Ei an 
lr.ăit mult mai mult dealt șoa
recii pe care nu s-au făcut 
asemenea experiențe.

Oamenii! de știință u- 
crainieni au elaborat o nouă 
tehnologie de fabricase, prin 
metoda iradierii, a materialelor 
plastice armate eu fibre de 
sticlă.

@ Fiecare al eincHea> fran
cez posedă automobil și își 
petrece o șesimo di» existență 
în. el.

I
K

Si rentă 
împotrivă cefei

In Polonia a fost realizată o sire
nă. ullrasonică care deschide drumul 
navelor nevoite să străbată printr-e 
ceată deasă. Ea se bazează pe fap
tul că 1® o anumită amplitudine și 
frecventă oscilațiile ultr-asoni-ce pro
voacă condensarea partlîcule-lor de 
ceată, urmată de precipitarea Iot 
sub formă de ploaie. Pericolul pe 
care această sirenă l-ar putea pre
zenta pentru sănătatea echipajului 
navei este micșorat prin folosirea 
unui reflector parabolic care per
mite ca Hitirasiuretele să fie dirijate 
într-o direcție precisă.

Sirena folosește două turbine ac
ționate cu .aer comprimat care 
creează două unde ultrasonice defa
zate cu 180°. pa urmare apare o 
undă combinată, staționară cu frec
venta de 16—22 Hz. Cele două tur
bine sînt montate pe același ax dar 
se rotesc în sensuri contrare. Se 
menționează că unda combinată-eefe 
mai eficientă decît o undă elemen
tară și că ea asigură dispersarea ce
ței pe o distanță apreciabilă.

Dimensiunile spațiului eliberat de 
ceață depind de puterea și dimen
siunile sirenei.

Prototipul sirenei cântărește 20 kg 
și asigură o dispersare a ceței la 
o distanță de 300... 400 m, la urn con
sum. de aer comprimat de 15 m3/'min.

Sirena poate fi folosită și pe us
cat, pentru circulația pe șosele, în 
timpul oațetor dense.

principiul elementar a-1 magnetismu
lui și anume că polii de sens con
tour se atragi, iar cei- de același sens 
se resping.. Cheia acestei broaște 
magnetice nu se remarcă primtr-o 
construcție specială- a florii cheii, 
ci prin faptul că ea este făcută din- 
tr-u-n rind de mid magneți.

Cînd cheia este introdusă în broas
ca respectivă, acești ratei magneți 
ajung în țața unui alt rînd de mag
neți care fac parte integrantă din 
broască. Unii se resping, alții se a- 
trag, în raport eu modul în oare aiu 
fost așezați și această iinteracțiune 
deblochează sistemul de siguranță, 
iar cheia-, eontimiîndu.-și: mișearea, 
deschide broasca.

Sistemului i se atribuie tirmăt-oa- 
relte avantaje :

— u-n toarte redus t-XorL mecanic 
la nivelul sistemului de siguranță, 
ceea ce duce la o mare longevi
tate-,

— posibilitatea de a lace 400 000 
de diferite corni»nații;

— impesibi>Litate-a practică de a 
copia fraudulos o astfel de cheie 
magnetică, chiar dacii cineva și-a 
putut procura modelul.

Progres®
m fehnelogia 
celulelor combuisfsbîl

derea „Union Carbide" din New 
York a declarat că s-a atins de a- 
cum o anumita treaptă în dezvol
tarea tehnologică care permite a- 
ducerea în comerț într-un viitor a- 
prispiat a noii surse de energie pe 
oare ® constituie celule combustibil.

in- sprijinul' acestei afirmații „U- 
n.ion Carbide" a prezentat o moto
cicletă,, caro c a a spoct seamănă cu o 
motocicJet'ii obișnuită dar urătorul 
cu ardere internă este înloouit prfn- 
tr-Șun sistem de celule combustibil 
cu- un amestec bidrazină-aer, care 
furnizează forța motrice. In locul 
pocnetelor obișnuite, la această mo- 
tocisieLă se auzea zgomot ase- 
ixrănătiM iiiî-jj bîzfit- slaib.

Motocicleta a-ti-nge o viteză de 
40 km/'li și are o rază ele acțiune 
de 32Q km la un consum de lildra- 
z.ină de 3,80 litri.

benzl.net
scmn.it
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SPORT SEC

ț,Cu pa §8oniâ.nîeî<t la îoibal

Constructorul Lupeni și Minerul Aninoasa 
calificate pentru faza a doua

două
ur-

In vederea desemnării celor 
echipe din Valea Jiului care 
mează să participe în faza următoa
re a „Cupei României" au avut 
întîlnirile : Constructorul Lupeni 
M’nerul Uricani și Preparatia 
trila — Minerul Aninoasa.

Dacă la Lupeni învingătorul 
cunoscut după 90 de minute de
trecere, la Petrila, în scliimb Mine
rul Aninoasa s-a calificat fără nici 
un efort pentru că 
s-a prezentat nici 
propriu.

De altfel, și în 
o serie de echipe

Minerul Vulcan, 
si Constructorul 
au dovedii lipsă

loc

pe.

s-a 
în-

echipa gazdă nu 
chiar pe teren

elapa precedentă,
ca

neprezcntîndu-se la jocurile progra
mate.

Pînă cînd comisiile unor asociații 
sportive se complac în astfel de 
procedee și nu vor să înțeleagă că 
„Cupa României’' este o competiție 
la fel de importantă ca și campio
natul în care activează fiecare din
tre echipe ?

Comisia 
te trebuie 
măsuri de 
chipe care 
cadrează în 
care prin

soni,
noa 
șani

Enerqia Paro- 
Parîngul Lo- 

minier Pelro- 
do seriozitate

mnnicipală de specialita- 
să treacă la luarea unoT 
sancționare a acelor e- 
pur și simplu nu se 

disciplina sportivă 
asemenea procedee nu 

fac cinste sportului din Va'ea Hu
liri.

In
și

S. BĂLOI
instructorul C.M.E.F.S. Petroșani

T

La Brașov etapa pe tară
a 99Cupei F. R. T.“

zile
Air 

la

Brașovul găzduiește în aceste 
elapa pe țară a Gupei F.R.T. 
s-au întîlnit campionii județeni 
armă sport, de la toate categoriile
de vîrslă și sex (seniori, senioare, 
juniori și junioare). Reprezentanții 
județului Hunedoara (toți patru de 
la Energia Paroșeni) au ajuns cu 
mare greutate Ia aceste concursuri 
finale, deoarece comisia județeană 
de tir nu a făcut nimic pînă în ziua 
premergătoare 
asigura 
județeni, 
ducerea 
Paroșeni,
nicipale de tir, a rezolvat 
problema participării la competiție!

Vineri, în prima 
seniorii. Rezultatul 
tru Csobai 
trece cu 9r 
nai obținut 
299) nu ne

și-n dreapta se află trăgătoare cu 
multi ani de activitate nu-t ușor. 
După prima serie, ia culcat, sînlem 
cu toții triști. Ileana este pe locul 

seria a doua, la culcat, ne 
voia bună și optimismul, 
e pe locul II, la numai trei 
diferență de locul I. A ur-

concursului pentru a 
participarea campionilor 
Așa stînd lucrurile, con- 

Asocfatiei sportive Energia 
cu sprijinul comisiei mu

cii greu

serie au tras 
seniorului nos- 
cu toate că în- 
recordul perso-

Ștefan, 
pu nete

anul trecut (394 fată de 
mulțumește. S-a clasat

pe locul XII. Au urmat senioarele. 
Reprezentanta noastră Severineana 
Ileana are emoții. F și firesc. La 
15 ani să concurezi cînd în stînqa

11. In 
revine 
Ileana 
puncte
mat seria în genunchi, 'unde Ileana 
a ocupat locul VI și cea în picioare 
locul VIII. In clasamentul final, ea 
ocupă locul VIII cu 421 puncte (cu 
145 mai mult decît senioara ce a 
reprezentat Hunedoara în anul tre
cut). Rezultatul Ilenei este cu atît 
mai meritoriu cu cît în această pe
rioadă, preocuparea ei principală a 
fost să-și dea admiterea la Liceul 
din Lupeni. Aici s-a clasat însă pe... 
locul I cu media 9,801

Rezultatele de la probele 
juniori și junioare 
încă. Dorim însă, 
obținem un loc în 
zece clasați.

pentru 
nu s-au anunțat 

cu ardoare, să 
rîndnl primilor

Ing. C.
conducătorul

RACOVEANU 
lotului de tir

Forme multiple, «tractire
In sprijinul pregătirii
profesionale a tinerilor
muncitori

(Urmare din pag. 1) din 
ele

de ridicare a oall- 
sectorul carbonifer 
acesta, prin diferl- 
600 de tineri.

fesionale ale tineretului, organiza
țiile U.T.C. de la exploatările mi
niere și de la alte întreprinderi din 
Valea Jiului au mobilizat un număr 
toi mai mare de tineri la cursurile 
de calificare sau 
ficații. Numai în 
se califică anul 
te cursuri, peste

Dar preocuparea pentru pregătirea 
și ridicarea nivelului 
profesională a tineretului nu 
■zumă la atît. Forme 
tractive de educare 
a tineretului pentru 
vădesc concursurile 
serie cîștigă", 
serii ale 
consfătuirile 
probleme 
întîlnirile 
soerralișli 
cest gen 
număr de tineri, 
ceslea arată că avem în 
lui un tineret dornic de 
a învăța, de a se pregăti temeinic 
pentru a întîmpina viața, că avem 
suficiente mijloace pentru realiza
rea acestei năzuințe, mijloace la 
care se mai adaugă experiența unei 
bogate activități pozitive.

Rezultatele obținute nu sînt însă 
pe măsura posibilităților și nici a 
cerințelor Problema ridicării califi
cării tineretului, a pregătirii Iul te
meinice nentru muncă, nu este pri
vită pește tot cu răspunderea și e- 
xiqenta cuvenită. Din această cauză, 
orientarea 
calificarea 
pregătirii 
cursuri șl 
gălirea 
profesionale, atragerea 
d irtiel a tinerilor nu-și găsește peș
ti- *ot rezolvarea cî atenția cuve
nită.

Conducerile unoi exu'oatări 
n’ere ca Vulcan, Lupeni. 
n:fostă o nepermisă lipsă 
pare pentru calificarea 
dosi în aceste exploatări 
ză de ani de zile cu un 
dirat de tineri necalificați. 
este asemănătoare și la Grupul nr. 
2 Șantiere Valea 
înțeles oare nici 
acestor unități că 
picii de azi și cu 
tehnicii, de mîine 
pasul cu cerințele 
ductivității muncii, de îmbunătățire 
a calității și de ridicare a eliciențel 
economice cu cadre insuficient 
gătite ?

In această direcție un cuvînt 
îl au organizațiile U.T.C. Este

de pregătire 
se re- 

interesanle, a- 
și de pregătire 
muncă se do- 

„Cine știe me-
olimpiadele pe me- 

tinerilor, simpozioanele, 
* și mesele rotunde pe 
tehnice 

tinerilor 
și alte 

care 
de

și de producție, 
cu cadrele de 

manifestări de a- 
atrag un mare 

Toate a- 
Valea Jiu- 

a munci șl

tinerilor către meserii, 
profesională, continuarea 
profesionale 

diferite alte 
continuă a

prin senil, 
forme, îmbo- 
cunoștinfelor 
în sfera pro-

mt-
Lnnea ma
de preocu- 

I i nerct tilul 
se lucrea- 

procent rl- 
Situalia

Jiului. Să nu fi 
acum conducerile 
în condițiile teh- 
atît mal mult ale 
nu se poate ține 
de creștere a pro-

pre

greu
evi-

dent că organizațiile de tineret 
unitățile amintite nu depun nici 
suficient interes pentru calificarea 
și ridicarea calificării tinerilor, iar 
adeseori și acolo unde sînt create 
cursuri de calificare și diferite for
me de îmbogățire a cunoștințelor 
lor profesionale se ocupă slab 
mobilizarea tinerilor la cursuri, 
însușirea

Este o 
mari ce 
de a se
ril mai proaspăt veniți în întreprin
deri și pe șantiere ajutîndu-i să în
țeleagă 
însușirii 
continue 
fesionale.

Atunci 
serie ea 
moașă și 
rii unor

Minele,
din Valea Jiului a-u nevoie de mun
citori mineri, energeticieni, con
structori și din alte meserii, cu 
înaltă pregătire profesională. Pregă- 
tindu-se pentru viată tinerii șînl 
datori să-și însușească temeinic me
seria pe care și-au ales-o pentru a 
fi cît mai folositori patriei, societă
ții, familiilor.

de 
de

cunoștințelor predate, 
îndatorire din cele 

revin organizațiilor 
ocupa îndeaproape de tine-

mal
U.T.G.

importanta și 
unei meserii, 

a nivelului pregătirii

necesitatea 
a ridicării

pro-

me- 
fru-

cînd cunoști bine o 
pare mai ușoară, mai 
oferă posibilitatea obfine- 

cîștiguri mai bune.
întreprinderile, șantierele

Kasiî®
JOI II IULIE

adus

și costul

Adaosuri nedorite:::::

la un peisaj montan

:s:

s:s

iî:i:

!Sf

U N L

:::

s:s 
i::::

de 
ora-

(îndeosebl 
și livrări

Vulcun fi se 
care incintă.

stîn jenită 
parle.

dacă s-ar
Să
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ANUNȚ

cu sediul in comuna Aninoasa sltada Uzinei nr. ), angajea

ză piiD concurs:

maistru
Concursul se va ține la sediul Exploatării miniere Ani

noasa, în ziua de 30 iulie 1968, orele 3.

Salarizarea in conformitate cu H.C.M. 1116/1965,

Intormații suplimentare se pol obține la biroul perso

nal din cadrul E.M. Aninoasa.

EXPLOATAREA DESCiDERI

Paroșeni

minieri

pravegheale și verilicale cu alen/re, 
puternicele pompe tunel iernează ire
proșabil.

maiștri
«aștri

cît și celor două coope- 
municipiu.

nemulțumirile rlientilnr 
aprovizionarea cu piese de

am amintit în mai multe rîn- 
coloane'c ziarului. Bunurile 
consum cu întrebuințare în- 

devin neutilizabile fără 
televizor în va- 

cinci mii de Iei 
mobilă în casă 
se defectează,

In urmă cu cîteva zile am 
la cunoștința cititorilor, o inițiativă 
a conducerii I.C.R.M. Petroșani, me
nită să contribuie la dezvoltarea re
țelei comerciale și la îmbunătățirea 
deservirii oamenilor muncii din Va
lea Jiului. Conform unui ordin al 
Ministerului Comerțului Interior, se 
preconizează deschiderea unu! ma
gazin al I.C.R.M. pentru vînzarea 
cu amănuntul a pieselor de schimb 
pentru televizoare, frigidere, apara
te de radio, aspiratoare etc. Maga
zinul poate fi dc un real folos atît 
populației
rative de deservire din

Despre 
privind 
scliimb 
duri în 
de larg
delungală 
piese de schimb. Un 
loare de patru sau 
devine o simplă 
dacă, atunci cînd
cumpărătorul nu găseste o piesă do 
schimb de 70—80 lei. Tar despre
faptul ră magazinele O.C.L. Produ
se industriale Petroșani nu asigură 
o organizare corespunzătoare mai 
menționăm un caz edificator: cum
părătorul Boroi Gheorghe domiciliat 
în Uricani, în ziua de 1 iunie a.c. 
după ce a căutat zadarnic cîteva 
piese pentru bicicletă, negăsindu-le, 
a hiat drumul... Tg. Jiului. In ace
eași zi s-a înapoiat cu piesele do 
care avea nevoie. Dar, la valoarea 
lor a adăugat, de nevoie 
transportului.

Un astfel de maqazin 
prin faptul că va efectua
prin poștă cu plata ramburs) va fi 
căutat de cumpărători.

Pînă în prezent singurul inconve
nient care întîrzie de cîteva luni de 
zile deschiderea magazinului este... 
lipsa unui local adecvat. Toate In
sistentele conducerii I.C.R.M. 
rămas fără rezultat.

Cu toate acestea, localuri există. 
In centrul Petroșaniului — deci în 
plin vad comercial — se mai gă
sesc localuri ocupate de unele uni
tăți, a căror activitate nil ar fi cu

:::

:::
....

1

destășurr 
exemplificăm 

al coope- 
situat pe 

care, 
unui

C.F.R

nimic 
în altă 
atelierul de plisat fuste 
rativei Jiu] din Petroșani,
strada Republicii (o unitate 
oricum, nil aduce beneficiile 
magazin) ; agenția de voiaj 
(în majoritatea orașelor unde 
construit un complex P.T.T.R.
dern, acosta adăpostește și agenția 
de voiai) : depozitul de încălOminle 
al I C R T I.

Nu ar fi mai indicat ca
raluri 
zi ne ?
pentru 
schimb.
Transilvania din Petrila. Const 
că atît ca 
acest lo<-jil 
depozit nu 
avea marc

FOTOCRITICA

■ cabana
priveliști 
printre coroanele ia- 

apropiere, 
car- 
Mai

De Iu 
deschid 
In iafă, 
gilor pădurii din
se profilează albe noile 
fiere ale orașului Vulcan, 
la dreapta, în depărtare 
Pelroșaniul, iar dincolo 
acesta, zărești contururile 
șului Petrila

E toarte indicat ca odată 
ajuns la cabana Vulcan 
privești departe, cil 
parte. Altfel, dai cu 
picioarele unui pilon 
de inaltă tensiune ce 
aici, de schelăria metalică

să 
mal de- 
ochii, la 
al liniei 
trece pe 

a 
unui stiln ne rare o snar'a vi-

CALENDARUL ZILEI
MIERCURI 10 IULIE

® 1466 — Zidirea monumentului istoric Mă
năstirea Pulne, ctitorie a lui Ștefan cel Mare.

® 1873 — S-a născut Ion Simionescu, geolog 
-i paleontolog (m. 1944).

© 1949 — S-a constituit C.N.l.T. (A.S.l.T.) din 
Republica Socialistă România.

® 1955 — A
nergie nucleară
tri al Republicii

® 1943 — A
R. P. Albania.

@ 1925 - A
de presă — TASS.

luat liință Comitetul pentru e- 
de pe lingă Consiliul de Miniș- 
Socialiste România.
luat ființă armata populară din

fost creată Agenția sovietică

MICA PUBLICITATE

aceste In 
ie destinate unor maga- 
.R.M.-ului i s-a oferit
aqazinul de piese dc 
aiul actualului restaurant 

.!!„ F. L1L., C... c.lderăm 
așezare cît și ca spațiu 
oslo mal adecvat 
unui magazin 

căutare.

tregă, denumită mat curind 
neglijentă, lipsă de răspunde
re și risipă, a sorlit-o uitării. 
N-o uită însă rugina, care 
mușcă metalul fără intrerupe- 

noaple, an după an. 
li costat stilpul ? De 
aici ? Ce 
neglijenta 

lace

re, zi și
Cil o 

cind stă 
provocat
caz ? Cine se

Întrebări la care 
metalică nu dă nici 
puns. Va trebui insă 
pundă cei în cauză, 
scop, atragem prin 
de Iafă atenția 
drept

pagube a 
în acest 
vinovat ? 
schelăria 
un răs- 
să răs

fir acest 
rindurile

torurilor in

30,00 Curs de limbo franceză (lecțiile 17 și 18).
11,00 Curs de limba rusă (lecțiile 17 și 18).
12,00 TV pentru specialiștii din industrie.
12.30 închiderea emisiunii de dimineață. ,
17.30 Pentru școlari ,,Ex-Terra ’68". 1 ■
18,00 Telecronica economico
18.30 Curs de limba germană (lecția a 21-a).
19,00 Club XX — emisiune pentru tineret.
19.30 Telejurnalul de seară
19,10 Buletinul meteorologic.
20,00 „Ia mai zii, măi, din vioară" — muzică populară ro

mânească.
20.30 T ranslocalor. ..La munte".
21,00 Avanpremiera.
21.15 Document : Judecată pripită (I).
22.15 Divertisment muzical cu orchestra Paul Gcnlzer.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

Stafia centrală pompe de la
Paroșeni se allă sub controlul per
manent al lui Drăghici Nicolae Su-

Exploatarea miniera 
Aninoasa

SCH1.MB APARTAMENT cu 2 camere, bucătărie, an- 
și baie în cartierul Aeroport sir. Păcii nr. 20, etaj 1 

cămară — nesi-
treu
ap. 20, cu locuință două camere, bucătărie, 
tuată în bloc.

Informații între orele 18—20.

WARTBURG 312 negru, stare perlectă, cu 23 000 km, 
și garaj, vînd. Informații telefon 1194 Petroșani.

PERFORAJUL UMED
Formarea prafului la perfo

rarea găurilor de mină poate 
ii prevenită și combătută fo
losind cu conștiinciozitate per
forajul umed, precum și alte 
dispozitive pentru captarea 
prafului (aparate de captare 
uscată, cu spumă ele.)

Perforajul umed aplicat con
știincios reduce pînă la 98 la 
sută din praful care se for
mează la perforajul uscat. Per
forarea găurilor va ii începu
tă (pruslurirea) numai pe cale 
umedă.

Folosiți sircdeleie 
cu tăișuri bine 
ascuțite și cu ori
ficiul de debitare 
a apei cît mai a- 
pioape de tăiș.

nnnenajutori mimenvagonetarimuncitori necalificați suprafațămecanici mașină (ie extracțielăcătuși și electricieni de minăforjori și sudori
Audiențele pentru angajare se țin în zilele de luni și

joi la mina Paroșeni, tar miercuri »r.; re orele 9—11 la puțul
rie aeraj Livezeni.

PROGRAMUL I

5,00 Buletin de știri; 5,05—- 
6,00 Program muzical de di
mineață ; 5,30 Buletin de ști
ri ; 6.00 - 3,25 Muzică și ao 

.tualităti; 8,25 Moment poettcf
8.30 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,00 Buletin de știri f 
9,05 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,30 Teatru scurt T
„Rochița" de Romulus Vul- 
pescu ; 10,00 Program de cîn- 
tece pionierești ; 10,30 CîntS
Ilie Artinescu și Constantin 
Chisăr; 10,45 Recital de flaut 
Alexandru Nicolae; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Ora spe
cialistului. Știința conducerii 
întreprinderii; 11,25 Pagini 
din opera „Mătușa Aurora'* 
de Boieldieu ; 11,45 Sfatul me
dicului ; 12.00 Muzică ușoară f
12.30 Intîlnire cu melodia’
populară și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal. Sport. 
Bulelin meteorologic; 1.3,21} 
Soliști și orchestre de muzici 
ușoară; 14,00 Muzică popu
lară; 14,15 Tot înainte (edi
ție pentru pionierii din clasele 
a IlI-a și a IV-a); 14,50 Melo
dii de Richard Oschanitzkyf 
15,00 Buletin de știri. Buletin! 
meteo-rutier; 15,25 Muzici?
din operetele lut Arthur Sul
livan ; 15.35 Muzică ușoară f 
16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,20 Din 
repertoriul lui Ion Matache f
16.30 Corespondență specială. 
Pe șantierul tineretului de la 
Cîmpt.na — Comanic. Radiore- 
portaj de Viorica Ghiță ; 16,45 
Luminile rampei; 17,15 Ante
na tinerelului ; 18,00 Buletin 
de știri; 18,02 Tribuna radio;
18.15 Muzică populară ; 18,40 
Pagini celebre din opere; 
19,00 Radiogazeta de seară;
19.30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră ; 20,00 Buletin 
de știri ; 20,05 Carnet plastic;
20.20 Cîntece populare; 20,35
Muzică ușoară de Vasilp Ve- 
selovski ; 20,55 Noapte bună, 
copil; 21,00 Muzică; 21,05 
Scriitori la microfon : Majleny, 
Erick, Angliei Dumbrăvpanii ; 
21,25 Muzică ușoară; 22.00 
Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,20 CîntS
Marta Kubișova ; 22,30 ■ Mo
ment poetic ; 22,35 Metronom 
'63 ; 23,35 Muzică ușoară ; 
24,00 Buletin de știri ; 0.05— 
5,00 Estrada nocturnă ij-iletl- 
ne de știri și meleo-rutiere la 
orele 1,00, 2,00 și 4,00.

PROGRAMUT TI

7,00 Buchet de melodii 
populare; 7,30 Buletin dj? ști
ri. Bulelin meteo-rutier ; 7,39 
Trei dansuri de Hilda jlerea f 
8,00 Jocuri populare; 8,10 Tot 
înainte (emisiune pentru! pio
nieri); 8.30 Buletin de (știri f 
9,00 Operă înlr-un act : „Nai
vitățile bătrînetii"; 10,00 Bu
letin de știri ; 10.05 MHodif 
de Marcel lonescti, Ion Cristi- 
noiu și Alois Honig; 10,30
Vreau să știu (emisiune: de 
știință și tehnică pentru șco
lari); 10,55 Cu cîntecul si jo
cul pe plaiuri oltenești; 11,15 
Soliști și orchestre de estradă; 
12,00 Buletin de știri. Buletin 
meteorologic; 12,07 Din cinte- 
cele și dansurile popoarelor;
12.30 Selecțiuni din operete;
13.16 Cîntece de compozitorul 
mongol Daramzagd; 13,30 Dta 
țările socialiste; 13,50 Dansul 
orelor din opera „Gioconda" 
de Ponchielli ; 14,00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 
14,08 Concert de prînz; 15,00 
Muzică ușoară; 15,45 Melo
dii populare; 16,15 Muzică;
16.20 Sfatul medicului; 16,25
Melodii de ieri... melodii de 
azi ; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 17,15 Balade șl 
jocuri populare; 18,00 Din re
pertoriul corului Radlotelevî- 
ziunii ; 18,15 Compozitor și
interpret: Charles Aznavour;
18.30 Memoria pămîntulul ro
mânesc; 18.50 Muzică ușoară; 
18,55 Buletin de știri ; 19,00
Album folcloric; 19,30 Emi
siune culturală ; 20,00 Viața 
de concert a Capitalei ; 20,40 
Muzică populară; 21,00 Bule
tin de știri ; 21,05 Aspecte
inovatoare în muzica de rperă 
a lui Puccini (reluare); 21.45 
Prietenii mei. scriitori : Artur 
Enășescu. Evocări de Lucia 
Demetrius și Virgil Cariano- 
pol ; 21,57 Concert pentru or
chestră de Ștefan Zorzor;
22.30 Cînlecele iubirii ; 2.3.00
Radiojurnal ; 23,07 De Ia Eu- 
rîdice la Melisande (Faust — 
Margareta). Emisiune de 
Georqeta Cristescu Dutu ; 0,14 
Melodii lirice; 0,55 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier.

FILME
JOI 11 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Zoltan Karpaty ; Republica: 
Căutătorii de aur din Arkan
sas; PETRILA: Loana ; LO- 
NEA — Minerul : El Dorado ;
7 Noiembrie: O poveste ui
mitoare ; ANINOASA : Slînlul 
la pîndă ; PAROȘENI: Bleste
mul rubinului negru ; VUL
CAN : Răzbunarea haiducilor; 
LUPENI — Muncitoresc: Jan
darmul la New York ; Cultu
ral; Oscar; URICANI: Pros- 

. lănacul.
■ț
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■ Comunicaiiil comini
bulgaro-iunisian

Ședința Prezidiului C. C 
al P.C Cehoslovacia SCURTE

BELGRAD. — Tovarășul Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care, împreună cu un grup 
de specialiști în domeniul agricul
turii, se află într-o vizită în R.S.F. 
Iugoslavia, la invitația Vecei Exe
cutive Federale, a fost luni oaspe
tele Republicii Socialiste Slovenia. 
Au (ost vizitate secțiile de la Zălog

și than ale combinatului agricol 
„Emona",

Oaspeții români au fost primiți de 
dr. Frânte Hocevar, vicepreședinte 
al Vecei Executive a Sloveniei, care 
i-a reținut apoi la dejun.

In timpul vizitei, ei au fost în
soțiți de ing. Frânt Razdevșek, mem
bru al Vecei Executive a Sloveniei, 
și de ambasadorul României la Bel
grad, Aurel Mălnășan.

Congresul internațional 
de fotogrametrie

. GENEVA. — Corespondentul Ager- 
pres, H. Liman transmite: Marți di
mineața în Palatul Beaulieu din 
Lausanne s-au deschis lucrările ce- 
Igi de-al Xl-lea Congres Internațio
nal de fotogrametrie. Participă apro
ximativ 1 500 de specialiști din cele 
45 de țări membre ale Societății In
ternaționale de fotogrametrie, prin
tre care și România. De asemenea, 
sînt prezenți reprezentanți ai unor 
țări nemembre. Se vor dezbate pro-

bleme specifice ale acestei noi știin
țe și aplicările ei variate în dome
niul cartografiei, măsurătorilor ca
dastrale, proiectelor de mari lucrări 
publice, precum și posibilitatea în
registrării fotografice a suprafeței 
terestre și a corpurilor cerești.

SOFIA. — „Respectarea indepen
dentei naționale și integrității teri
toriale, a dreptului popoarelor de 
a-și alege singure politica lor in
ternă și externă, constituie princi
piile care stau la bâza unor relații 
Internationale normale” — se spu
ne în comunicatul comun bulgaro- 
tunlslan, dat publicității la Sofia, 
la încheierea vizitei oficiale a pre
ședintelui Republicii Tunisiene. Ha
bib Bourguiba, în R.P. Bulgaria. In 
comunicat se arată, de asemenea, 
că părțile . și-au manifestat îngrijo
rarea în legătură cu situația 
Orientul Apropiat, subliniind 
sitatea respectării rezoluției 
Siliului de Securitate din 22 noiem
brie 1967 pe baza principiului inad- 
mlsibiilității ocupării unor teritorii 
străine și dreptului Ia independenta 
și integritatea teritorială a statelor. 
Ele și-au expus, de asemenea, în
grijorarea în legătură cu situația 
din Vietnam și au relevat că pro
blema vietnameză poate fi rezolva-

din
nece-
Con-

tă pe oale pașnică, pe baza acordu
rilor de la Geneva din anul 1954. 
poporului vietnamez trebuind să i 
se ofere- posibilitatea de a-și hotărî 
singur soarta pe baza principiilor 
dreptului la autodeterminare.

In ceea ce privește relațiile bi
laterale bulgaro-tunisiene, comuni
catul relevă dezvoltarea lor favora
bilă și faptul că -acordurile econo
mice semnate în ultimul timp con
stituie o bază trainică pentru ex
tinderea pe mai departe a colabo
rării economice, comerciale și teh- 
niico-știlntifi'ce a celor două țări.

Gbeorqhi Tra.ikov și Todor
kov au acceptat invitația președin
telui Habib Bourguiba de a face o 
vizită oficială în Tunisia.

Agenția
din

C.T.K. trans-
8 iulie, Pre-

Central al P.C. 
a discutat conti-

v-

PRAG A. 
mite: In ședința 
zidirii Comitetului 
din Cehoslovacia
mitul unor scrisori primite de la 
unele partide frățești. Scrisorile C.C. 
al P.C.B. P.M.S.U., P.S.U.G., P.M.U.P. 
și P.C.U.S dau impuls pentru dis
cutarea în comun a unor probleme 
care se referă la interesele partide
lor noastre.

Prezidiul C.C. al P.C.C. consideră 
necesar să discute în mod amănun
țit unele probleme și să ia poziție 
față de ele. El pornește de la prin
cipiile îndeobște recunoscute ale 
construirii socialismului că alianța

în

al
de

problemele po-

P.C.C. salută 
experiență din- 

care rezultă 
fnt'îlnirlle re-

și colaborarea dintre toate partidele 
noastre este- o condiție necesară 
pentru dezvoltarea cu succes a fie
cărei țări, la fel ca și respectarea 
condițiilor specifice și a suveranită
ții fiecărui partid 
ltticii interne.

Prezidiul C.C. 
schimbul reciproc
tre partidele frățești 
din aceste principii, 
ciproce, îndeosebi convorbirile .bila
terale dintre partidele frățești, Ia 
timpul potrivit, sînt necesare și pen
tru partidul nostru care prin poli
tica sa dorește să-și aducă contri
buția la interesele întregii mișcări 
comuniste Internationale.

® LAGOS. — Autoritățile 
biafreze au acuzat guvernul 
federal nigerian că încearcă 
să împiedice transportul aju
toarelor către reiugiații bia- 
frezi aîlați într-o situație dis- 
peraiă, ca urmare a lipsei de 
alimente și medicamente. Au
toritățile federale anunțaseră 
că vor reține orice avion ce 
zboară deasupra Nigeriei fără 
permisiunea lor.

-®----

Sdsirt de fooari 
între forfote 
israeliene 
și eqiotene

israeliene și 
cu scurte 
trei ore. 

că a fost 
de acest

în- 
A- 
cel 
fel

CAIRO. — Agenția Reuter anun
ță că într-un sector din zona Ca
nalului de Suez, la nord de porțul 
Tewfik, a avut loc luni un schimb 
de focuri între forțele 
egiptene, care a durai, 
treruperi, mai mult de 
qentia citată apreciază 
mai important incident
din ultimele patru luni.

Un purtător de cuvint al R.A.U. 
a declarat că incidentul a fost de
clanșat de partea tsraeliană care a 
deschis foc de artilerie asupra unul 
district populat ai orașului Suez. 
Purtătorul de cuvînt a declarat că 
un soldat egiptean a fost rănit, 43 
de civili a,u fost uciși și 25 de case 
distruse. Potrivit aceleiași surse, 
forțele R.A.U., ripostînd, au ucis sau 
rănii mai 
au distrus 
mat multe 
un Jooozit

multi soldați israelienl, 
cinci tancuri inamice, 
posturi de observați? și 
de muniții

TEL AVIV. — Agenția France 
Presse relatează că un purtător de 
cuvînt israelian a comunicai că for
țele egiptene au deschis foc de ar
me automate și de artilerie la nord 
do oortul Tewfik asupra forțelor is
raeliene. Un soldat israelian a fost 
ucis Forțele militare israeliene 
ripostat.

Recoltatele definitive 
ale alegerilor

TOKIO. —■ Corespondentul Ager- 
pres, FI. Țuiu, transmite: Marți di
mineața au fost comunicate rezulta
tele definitive ale alegerilor pentru 
reînnoirea a 126 din cale 250 de 
mandate ale Camerei Consilierilor 
din Japonia. Actuala confruntare e- 
lectorală a confirmat sondajele pre
electorale, partidele milei reușind 
să-și sporească numărul locurilor în 
Camera Consilierilor, în timp ce par
tidele mari au pierdut o parte din 
mandatele deținute anterior.

Partidul liberal-democrat de guver- 
nămînt a pierdut două locuri, dar 
continuă să-și mențină o majoritate 
substanțială — 137 de mandate din 
totalul de 250. Partidul socialist dis-

die Japonia 
pune de n-urnal 61 de locuri, față de 
73 cite avea în vechea Cameră.

Partidul Comunist din Japonia a 
întrunit 3 577 179 voturi, sporlndu-și 
astfel numărul mandatelor de la pa
tru la șapte. Succesele obținute de 
Partidul Comunist confirmă aprecie
rea manifestată fată de programul 
său realist în problema securității 
tării care a constituit unul dintre 
punctele cheie ale campan tei elec
torale. In urma alegerilor, partidul 
Komeito și-a majorat numărul man
datelor de la 20 la 24, Partidul 
cialist Democratic de la 6 la 9, 
independenții dețin în prezent 7 
curi în Camera Consilierilor.

So
lar
Io-

GRENOBLE

Conferind mondială a 
juriștilor pentru Vietnam

GRENOBLE. — Conferința mon
dială a juriștilor pentru Vietnam, 
care-și desfășoară lucrările la Gre
noble, „are ca scop să faciliteze în
țelegerea" între cele două părți a- 
flate în conflict a declarat în ca
drul unei conferințe de presă, Henri 
Roita, ministru de stat belgian. Jo
seph Crown, secretar al Comitetului 
juriștilor pentru politica americană 
în Vietnam, a declarat la rîndul 
său că este fericit că și colegii săi 
americani au luat poziție împotriva 
politicii cercurilor conducătoare din 
S.U.A. în problema vietnameză. El 
a subliniat că este inadmisibil

S.U.A. să poată pretinde reciproci
tate din partea R.D. Vietnam în 
schimbul unei „așa-zlse dezescala- 
dări".

in cuvîntul său, Richard Falk, pro
fesor la Universitatea din Princen- 
ton, și-a exprimat speranța că con
ferința mondială a juriștilor va in
fluența considerabil opinia publică 
din Statele Unite. El a condamnat 
totodată intervenția agresivă a tării 
sale, cerînd încetarea neîntîrziată 
de către S.U.A. a violării dreptului 
internațional și încetarea bombar
damentelor asupra Republicii Demo
crate Vietnam. In cadrul reuniunii 
au mal luat cuvîntul șeful delegației 
R.D. Vietnam, Tren Con Tuong, și 
Le Quang Chang, delegat dim par
tea Frontului Național de Eliberare, 
care au subliniat, printre altele, ne
cesitatea mobilizării 
mondiale împotriva 
twane pe pămîntul

o

GHANA : Spitalul din Kumasi. Crearea unui nou
parlament în Ghana

s

I

Spania

0 nouă intensificare
a mișcării sociale

AGCRA. — Regimul militar al 
Ghanei a dat publicității un decret 
privind crearea unui nou parlament 
al țării, ca primă măsură spre re
venirea la un guvern civil. Parla
mentul ar urma să aibă 140 de

locuri, cu nouă mat puțin decît fos
ta Adunare Națională.

Fostul parlament a fost dizolvat 
în luna- februarie 1966, la puțin timp 
după lovitura de stat care a adus 
la putere actualul regim militar.

Atmosfera politică
A-

sau
mt-

MADRID. — !Ca urmare a aplică
rii politicii giivbrtiămentale de în
ghețare a salariilor și a concedieri
lor operate de patronat, în Spania 
se înregistrează în prezent o nouă 
intensificare ă mișcării sociale, 
proape în fiecare zi în capitală 
în tară au loc demonstrații sau
linguri de protest. Participanțil cei 
guvernului să renunțe la politica de 
blocare a salariului, din moment ce 
costul vieții a cunoscut o importan
tă sporire. Mii de muncitori ai com
paniei „Construcciones Aeronautl- 
cas" din Madrid au organizat o pu
ternică manifestare, de protest împo
triva concedierii unor colegi de-al 
lor, precum și a multiplelor sanc
țiuni administrative aplicate de pa- 
troni.

Pe de altă parte, tribunalul de or
dine publică din Madrid a condam
nat pe Jose Maria Setien Palacios, 
acuzat că ar fi desfășurat „propa
gandă ilegală", la 3 ani închisoare 
și o amendă de 2 000 pesetas.

din Uruguay continuă
să rămînă încordată

MONTEVIDEO. — De peste o 
săptămînă, atmosfera politică din 
Uruguay continuă să rămînă încor
dată ca urmare a decretării măsuri
lor excepționale. Deși în mai multe 
sectoare de activitate, care au fost 
paralizate cîteva zile de recenta gre
vă generală, salariații s-au reîntors 
la locurile lor de muncă, la rafină
ria de petrol din provincia Taja 
muncitorii c-ontinuă greva, refuzînd 
să lucreze sub ocupația armatei. Al- 
ți aproximativ 251 de salarlati ai 
Băncii naționale au fost puși sub 
autoritatea armatei pentru partic-ipa-

opinief publice 
agresiunii ame- 
vietnamez.

Călduri mari
în Bulgaria

Prima transplantare
de inimă în Cehoslovacia

cauze ale

să se schimba
acestei funcțio-

de bine incit sînt gata să plec a- 
cel de-al 19-iea pacient cu inima 

în prezent sub supravegherea me-

a apar a tu - 
circulator

nări. Se poate deci observa 
tul de uzură al valvulelor 
rite condiții de funcționare

procen
te dlfe- 
a lor.

observe funcți-
— lucru deose-

lu-
în

ar-

Agenția subll- 
au fost luate mă- 

unei

cul-
țara

la
munți din 
a depășit 
G.
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R. F. a GERMA
NIEI : Un elicop
ter de mici dimen
siuni, turistic, pre
zentai recent ia o 
expoziție.

BRATIS1.AVA. — Agenția C.T.K. anunță că la spitalul 
Universității din Bratislava a fost efectuată marți prima 
operație din Cehoslovacia de transplantare a unei inimi. 
Pacienta. Horvalova, o femeie în vîrslă de aproape 50 de 
ani. era pregătită de cîteva săptămîni în vederea acestei 
operații. Inima grefată a aparținut unui bărbat în vîrstă de 
40 de ani, care a căzut de Ia o fereastră și a decedat.

Potrivit primelor informații, pacienta este într-o stare 
bună. Tensiunea arterială a pacientei este pe cale de stabi
lizare. După transplantare, noua inimă a început să bată 
singură, fără aplicarea unor impulsuri electrice.

© DJAKARTA. - Marile 
inundații care s-au produs în 
provincia Java din Indonezia 
au provocat daune materiale 
considerabil^. Sule de locuințe 
din provincia Java 
distruse, numeroase 
rămînînd 
odată, culturile de orez 
fost inundate pe o suprafață 
peste 19 000 hectare.

au fosl 
persoane 

fără adăpost. Tot
ali 
de

lo© GUAYAQUIL. — Sub 
zinca „Pentru victoria poporu
lui vietnamez !", „Pentru liber
tate, independență și pace!", 
Ia Palatul sporturilor din Gua
yaquil s-a deschis primul Fes
tival al tineretului din Ecua
dor. La festival iau parte ar
tiști și sportivi cunoscuți, pre
cum și un mare număr de ti
neri.

@ TEHERAN. — „Iranul se 
va opune cu fermitate orică
rei forme de federație a emi
ratelor din Golful Persic din 
care ar face parte Insulele 
Bahrein, teritorii iraniene din 
Golful Persic" — se arată in
tr-un comunicat al Ministeru
lui de Externe iranian

® BONN. — Luni au înce
put la Bonn lucrările Consi
liului Ministerial al Uniunii 
Europei Occidentale (UE.O.), 
organism care grupează cele 
șase țări membre ale Pieței 
comune și Marea Britanie. In 
prima zi a sesiunii reprezen
tanții Franței și Angliei și-au 
expus punctul de vedere în 
problema tratatului de nepro- 
liferare a armelor nucleare și 
problema dezarmării.
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HOUSTON. „Mă simt atît 
casă" — a declarat Everett Thomas, 
transplantată din lume, care se află 
dicilor la spitalul Ut Luke din Houston. EI a adăugat că medicii îi vor 
permite aproximativ peste două săptămîni să părăsească spitalul, unde 
va reveni de trei ori pe săptămînă pentru control.

In ceea ce-I privește pe George Henry Debord, operat și el la 
spitalul din Houston, acesta se simte „mai bine decît se simțea Thomas 
în aceeași perioadă postoperatorie". Incepînd de luni el primește vizite 
și se plimbă prin camera sa din spital. Cel de-al treilea pacient Louis 
Fierro, este, de asemenea, într-o dispoziție excelentă. „Avem acum ne
voie de un al patrulea pacient cu inima transplantată ca să putem 
juca brigde”, a spus corespondenților de presă Everett Thomas.

SOFIA. — La-8 iulie, în orașul 
Russe s-a înregistrat o temperatură 
de plus 38 grade C la umbră, cea 
mai ridicată temperatură din Eu
ropa în această zi. Călduri mari au 
fost înregistrate și în celelalte orașe 
din R.P. Bulgaria. Ch.ia.r și pe 
mite celor mai înalți 
vecină, temperatura 
umbră plus 15 grade

Mill „110 Ml 
ie 169 dolari“

NEW YORK. — Pentru „un 
pumn de 169 de dolari" au 
lost omorîte două persoane și 
rănite alte două intr-o mică 
cafenea din centrul orașului 
Baltimore (stalul Maryland). 
La o ord matinală un individ 
înarmat cu im revolver a pă
truns în cafenea și a obligat 
pe cei trei funcționari și pe 
singurul client existent în a- 
cel moment acolo să se as
cundă după tejghea cu fața la 
pămint. In acest timp, holul a 
luat 169 de dolari pe care i-a 
găsit în casă. Dezamăgit de 
suma citit de mică și-a. descăr
cat pistolul in cei din cafe
nea șf apoi s-a pierdut în 
mul/ime.

Aparat pulsed uplîcator
VARȘOVIA. — Inginerii și tehni

cienii de la întreprinderile de pro
ducție de lămpi electrice „Tolan", 
din Varșovia, au pus la punct un 
aparat pentru examinarea viciilor 
cordului și ,îndeosebi ale valvulelor.

Aparatdl, ! dbnumit puls-dupllcator, 
poate da un ajutor substantial 
crărilor desfășurat^ . de clinică 
domeniul ameliorării valvulelor
tificiale. Viciile valvulelor cardiace 
sînt cele mai frecvente 
tulburărilor cardiace.

Construcția originală 
lui, care imită sistemul 
uman, permite să se 
onarea valvulelor și 
bit de important — 
după voință ritmul <

rea la acțiunile greviste organizate 
împotriva politici» guvernului în 
domeniul salariilor și prețurilor.

După cum scrie ziarul „El Popu
lar", nu întîmplător președintele 
Areco a decretat măsurile excepțio
nale tocmai în luna iunie cînd Uru- 
guayul a semnat un acord cu Fon
dul Monetar. International privind a- 
mînarea plăților la împrumuturile 
pe termen scurt. Potrivit agenției 
Reuter, Uruguayul trece în prezent 
prin cea mai serioasă criză finan
ciară din istoria sa. Această situa
ție este determinată și de politica 
F.M.I. fată de majoritatea din ță
rile latino-americane, cărora le „re
comandă" la acordarea unor împru
muturi să procedeze la înghețarea 
salariilor și a prețurilor și chiar la 
devalorizarea monedei naționale. 
Situația financiară a Uritguayului 
poate fi ilustrată și de faptul că de 
la începutul acestui an costul vieții 
a crescut cu 135,9 la sută, ceea ce 
după părerea observatorilor ar fi 
rezultatul „recomandărilor" F.M.I.- 
ului.

In cadrul unei întîlniri pe care a 
avut-o cu reprezentanții partidului 
„Blanco", președintele Areco a de
clarat că intenționează să adopte 
noi măsuri legislative privind limi
tarea activității sindicatelor și să 
revizuiască pe aceea referitoare la 
dreptul la grevă.

In același timp, poliția efectuează 
raiduri asupra sediilor organizații
lor sindicale, operînd numeroase a- 
restări. Recent, poliția a pătruns în 
sediul central al Convenției națio
nale a muncitorilor din Uruguay șl 
a confiscat documentele prin care 
se exprima opoziția față de „măsu
rile excepționale" decretate’ de gu
vern.

@ HANOI. — Agenția V.N.A. 
transmite că unități ale apă
rării antiaeriene a R. D. Viet
nam au doborît alte două a- 
vioane americane care viola
seră spațiu! aerian al provin
ciilor Quang Binh și Ha Thinh 
din R. D. Vietnam. Astfel nu
mărul total al avioanelor ame
ricane doborîte pînă în pre- 

pe teritoriul R. D. Viet- 
se ridică la 3 029.

AMAN. — Guvernul Re
publicii Federale a Germaniei 
a acordat Iordaniei un împru
mut de 20 de milioane de 
mărci, care va fi utilizat pen
tru construirea unei căi ferate 
între Hattiya (localitate situată 
în apropiere de Amman) și 
portul Akaba. Este cel de-al 
doilea împrumut de acest gen 
acordat Iordaniei de guvernul 
vesf-german.

zent
nam

@ OTTAWA. — Ziarul „To
ronto Daily Star" informează 
că peste 100 000 de muncitori 
din principalele ramuri indus
triale canadiene revendică ma
jorarea salariilor corespunzător 
cu creșterea prețurilor.

© LIMA. — Greviștii de la 
minele de cupru din Toquepa- 
la, localitate minieră situată în 
sudul statului Peru, și-au reluat 
luni lucru' ca urmare a satis
facerii de către patronat a u- 
nora dintre revendicările lor, 
privind sporirea salariilor și 
încheierea unui nou contract 
colectiv de muncă. încetarea 
grevei a fost anunțată după 
mai multe întîlniri consecuti
ve intre reprezentanții greviș
tilor și ai Ministerului
muncii.
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Concentrări 
de mercenari 
la granița
R. A. Yemen

CAfRO. — Agenția Reuter anun
ță că în partea de nord a Republi
cii Arabe Yemen au fost semnalate 
concentrări de mercenari de prove
niență europeană, 
niază că în Yemen
suri de securitate împotriva 
eventuale agresiuni a mercenarilor.

Topirea gheții în Groenlanda
provoacă neliniște în S. U. A.

La rubrica inti- .
„Periiscop”, săptămânalul ame- 
„Newsweek" scrie că Statele 
așteaptă cu neliniște topirea 
în regiunea golfului North 
din Groenlanda. Primejdia 
în faptul că această parte a 

a fost infectată, după cum se
cu substanțe radioactive în

NEW YORK, 
tulată 
rican 
Unite 
gheții 
Star 
constă 
gheții 
știe,
urma catastrofei avionului american 
de tipul „B-52", avînd la bord pa
tru bombe nucleare. Se consideră că 
în regiunea respectivă gheața ar

putea păstra unele 
vionului prăbușit 
„pierdute".

„O echipă științifică a marinei 
militare americane a completat 
studiu privind 
rial radioactiv 
bombe care nu 
te de echipele 
ale aviației și
renții marini din această zonă a O- 
ceanului Atlantic vor purta aceste 
fragmente" — arată revista.

rămășițe ale a- 
și ale bombele»

un 
oantiitatea de mate- 
și fragmentele de 

au putut fi recupera- 
speclale de cercetări 
direcția în care cu-
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