
IN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI
SUCCESE Rezultate bune

Sesiunea Sfatului popular 
al orașului Petroșani

Ieri a avut loc cea de-a Il-a sesiune a Sfatului popular al 
orașului regional Petroșani. In prezidiul sesiunii au fost aleși 
deputății Ghioancă Victor, Nicoară Coriolan, Hisem Elisabeta 
și Brașoveanu Victor. Sesiunea a analizat preocuparea Co
mitetului executiv al Sfatului popular pentru buna gospodă
rire și înfrumusețare a localităților Văii Jiului, pentru folo
sirea eficientă a fondurilor alocate in acest scop.

Raportul prezentat de deputatul Nicoară Coriolan, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al sfatului popular, corapor- 
tul prezentat de deputatul Daradics Francisc, președinte ăl 
Comisiei permanente gospodărire comunală și industrie lo
cală, discuțiile la care au participat numeroși deputați au 
făcut bilanțul realizărilor obținute pînă acum în acest dome
niu, stabilind noi măsuri pentru intensificarea activității 
gospodărești.

Sesiunea a adoptat o hotărîre corespunzătoare.

PE ȘANTIERE în munca ceferiștilor
întrecerea socialistă desfășurată 

de constructorii de pe șantiere în 
întâmpinarea Congresului partidului 
este rodnică

Muncitorii unităților feroviare ale complexului Petroșani în- 
tîmpină cel de-al IV-lea Congres al P.M.R. cu noi succese 
în muncă.

Petrila

f După o strădanie susținută, con-
structorii din Petrila prezintă azi 
spre recepție blocurile F 2 și A 1 
— cu un total de 120 apartamente. 

In același timp, colectivul șantie
rului înscrie la activul lui termina
rea glisării blocului F 1 ou 9 etaje 
și. 40 apartamente — primul bloc 
din Valea Jiului unde lucrările de 
ridicare a pereților clădirii prin 
glisare s-au desfășurat paralel cu 
finisarea exterioară.

58 000 tone mărfuri în plus
In toate stațiile de cale ferată se desfășoară o muncă sus

ținută pentru îndeplinirea în mod ritmic a planului de tran
sport. Asigurarea la timp cu vagoanele goale pentru încărcare 
a tuturor mărfurilor prezentate la transport face ca în fiecare 
zi să se poată încărca însemnate cantități de mărfuri peste 
plan. Munca plină de avînt a muncitorilor ceieriști și strînsa 
colaborare cu întreprinderile a făcut ca în 20 de zile din a 
ceasta lună să se încarce peste plan 58 798 tone mărfuri și, 
Ш același timp, să se îmbunătățească sarcina statică a în
cărcării vagoanelor cu 5,6 la sută. Cele mai frumoase rea
lizări au fost obținute de către colectivele stațiilor Vulcan, 
Lupeni, Petroșani și Bănița.

Revizii și reparafii de calitate

Brigada frunta
șă condusă de mi
ll e r u 1 Sichitiu 
Gheorghe de la 
sectorul investiții 
al minei Lonea, 
execută lucări de 
calitate, aplică
procedee tehnice 
avansate și reali
zează randamente 
superioare.

IN CLIȘEU : 
cîțiva ortaci ai 
brigadierului Si
chitiu.

Lupeni

Lotul condus de maistrul Feleki 
Gavrilă a terminat montarea cofra- 
Jelor glisante la blocul Dl — a- 
vînd 10 etaje și 66 apartamente — 
cel mai înalt bloc de locuințe pus 
în lucru pînă acum în Valea Jiului.. 
Acum, după terminarea cofrajului 
glisant, mecanicii și lăcătușii șan
tierului montează pompele și veri- 
nele instalației — și o puternică 
macara - incit 31: p. i.rie zile ale 
lunii iunie să poâtă porni glisarea 
acestui bloc înalt

Pe același șantier, brigăzile de 
finisaje interioare desfășoară o ac
tivitate susținută pentru terminarea 
pînă la 1 iulie a încă 80 apartamen
te — scările I și II ale blocului 
„B 200".

☆

Constructorii de pe șantiere sînt 
hol îți să-și realizeze cu cinste an
gajamentele luate în întrecerea so
cialistă desfășurată în întimpinarea 
Congresului partidului și să predea, 
de bună calitate, obiectivele pe care 
le execută.

: Colectivul reviziei de vagoane se preocupă îndeaproape de 
continua îmbunătățire- a calității reviziilor și reparațiilor la 
vagoane. O grijă deosebită este acordată reparațiilor fără de
tașare din tren. Acest lucru face ca vagoanele să-și continue 
mersul cu trenul cu care au sosit și în același timp se reduc 
și operațiile de manevrare. Datorită acestor preocupări, în 
primele două decade ale lunii mai, planul de revizii a fost 
depășit cu 6,8 la sută. S-au evidențiat în mod deosebit lăcă
tușii Vîrzob Vasile, Vaidoș Dumitru, Udrea loan, Bostan Io
sif și Dragodan Dumitru.

RITMICITATEA
GARANȚIE A REALIZĂRII 
ANGAJAMENTELOR

Ritm intens

Instalația de preparat beton pentru glisarea puțului principal Ani- 
noasa-sud.

La atelierul de reparații C.F.R. din Petroșani munca se 
desfășoară într-un ritm intens. Mereu sosesc noi comenzi, iar 
piesele executate pleacă spre destinație de fiecare dată cu cite 
3-4 zile mai devreme. Colectivul de aici își depășește sarci
nile de plan cu 30-40 la sută.

Zilele trecute, de pildă, au fost expediate spre Lupeni, Câ- 
lan și Caransebeș însemnate cantități de tîrnăcoape de burat, 
furci, eclise de racordare, chei de butoane și de tirfoane, vin- 
ciuri, monoraie, mașini de tăiat și găurit șine, de legat tra
verse, toate reparate sau confecționate în atelierul din Pe
troșani.

La aceste realizărir o contribuție de seamă au adus strun
garul Cioslovan Mircea, lăeătușul Sicoi loachim, forjării Dicu 
loan și Șomănescu loan și sudorul Florea Vasile, care nu 
precupețesc nici un efort pentru ca colectivul tor să producă 
mereu mai mult și de calitate tot mai superioară. De la în

ceputul anului și pină în prezent, 
planul de producție al atdlierului din 
Petroșani a fost depășit cu 38 la 
sută.

Recent, colectivul atelierului, a a- 
nalizat din nou posibilitățile pe ca
re le‘ are. Cu acest prilej el s-a an
gajat ca în cinstea Congresului al 
IV-lea al partidului să depășească 
sarcinile de plan cu 40 Ia sută și să 
îmbunătățească calitatea lucrărilor 
efectuate. I. CRIȘAN

corespondent

La producția extrasă, mina Petrila 
a acumulat în primele patru luni ale 
an-ului un plus de 5 791 tone de căr
bune. Este un succes incontestabil, 
Ia care și-a adus contribuția, sub 
conducerea organizației de partid, 
întregul colectiv al exploatării. Mai 
puțin lăudabil este însă faptul că 
minerii de la Petrila n-au extras pro
ducția în mod . ritmic, nici pe luni 
și nici pe decade. Să concretizăm: 
în ianuarie depășirea s-a ridicat Ia 
3 322 tone, iar în februarie minusul 
a fost de 1 677 tone; în martie, iar 
se depășește sarcina de plan cu 
5 722 tone (toate forțele au foet 
canalizate spre îndeplinirea planu
lui trimestrial), ca în aprilie să se 
înregistreze o rămînere sub plan de 
1 576 tone de cărbune. Deci, una 
caldă, alta rece. In afară de sectorul 
I, nici un sector nu și-a realizat lună 
de lună sarcinile de plan. Urmarea î 
In perioada de asalt se suprasolicită 
utilajele, se. neglijează atît repararea 
utilajelor cît și întreținerea acestora, 
este dată uitării calitatea, scade 
preocuparea pentru respectarea nor
melor de tehnica securității.

Unde duce lipsa 
de organizare

— In lunile februarie și aprilie, 
cind exploatarea a rămas sub plan.

sectoarele productive au dispus de 
suficientă linie de front, ne explică 
inginerul șef al • exploatării, tovară
șul Lucian Berceanu. Dar. din cauză 
cîtorva defecțiuni de ta preparUțte, 
în unele zile s-a dezorganizat tran
sportul și aprovizionarea cu materiale. 
Din aceste motive, moara de ram
bleu nu a fost asigurată cu piatra 
necesară, iar brigăzile nu au putut 
fi aprovizionate în mod corespunză
tor cu vagonete goale. In ceea ce 
privește sectorul IV (care nu și-a 
îndeplinit sarcinile de plan decît în 
martie), rămînerea lui în urmă în 
luna aprilie este complet nejustifica
tă deoarece sectorul a avut asigura
tă linia de front necesară. La secto
rul IV s-a manifestat o slabă orga
nizare a activității. Mă refer la fap
tul că abatajele cameră nr. 15 vest 
și 16 vest nu au lucrat la capacita
tea tor, că a fost întârziată exploa
tarea apofizei de la nr. 14 vest, la 
faptul că locurile de muncă nu au 
fost aprovizionate la timp și tn can
titate suficientă cu material lemnos, 
lemnarii nef-iind controlați asupra fe
lului cum își îndeplinesc sarcinile.

Șeful sectorului IV, ing. Trancă 
Marin, a prezentat în fața adunării 
generale de partid, de la sfîrșitul lu-

Francisc VETRO

(Continuare in pag. 3-a)

Unde mergem ?
A Z I

♦ Teatrul de Stat, ora 
ÎS — „Copacii mor în 
picioare" de A. Casona.

♦ Sala festivă a clu
bului sindicatelor din 
Lupeni — Seară de o- 
dihnă pentru inovatorii 
din localitate. își dau 
concursul formațiile ar
tistice ale clubului.

♦ Ora 15, Casa pio
nierilor din Petroșani — 
concurs de tenis de ma
să între elevi.

♦ Ora 17, teren de 
handbal Jiul — ultimele 
întâlniri din cadrul turu
lui turneului final al

campionatului republican 
de handbal feminin — 
senioare: Știința Bucu
rești — Mureșul Tg. Mu
reș și Știința Timișoara 
— Rapid București.

O Campionatul orășe
nesc de fotbal progra
mează întâlnirile: Sănă
tatea Petroșani — Pre
paratorul Lupeni. terenul 
din Petrila. ora 15,30; 
Știința II Petroșani — 
C.F.R. Petroșani, același 
teren, ora 17 și Energia 
Paroșeni — Constructorul 
Lupeni, terenul din Vul
can, ora 17.

M î I N E
ф Teatrul de Stat, ora

19 — „Măsură pentru 
măsură" de W. Shakes
peare.

♦ Ora 10, sala clubu
lui C.C.V.J., are loc o în
tâlnire între membri ai 
cercurilor literare „Mine
rul" din Petroșani și 
„Flacăra" din Hunedoara. 
Pot participa și alți oa
meni ai muncii, elevi, 
studenți.

♦ Clubul muncitoresc 
din Vulcan, ora 19 — Re
uniune tovărășească.

♦ Ora 9, Casa pionie
rilor din Petroșani — 
deschiderea unor expoziții 
de foto, artă plastică, 
filatelie ș. a.

♦ Pe arena sportivă 
din Lonea se organizea
ză o frumoasă serbare 
cîmpenească. Programul

va cuprinde diferite ma
nifestări cultural-sportive, 
jocuri distractive, dans, 

ф Etapa a Xll-a a 
campionatului regional de 
fotbal : Minerul Aninoa- 
sa — Aurul Zlatna, ora 
11,30.
♦ In cadrul campio

natului categoriei В la 
fotbal. Minerul Lupeni va 
primi replica echipei Clu
jeana Cluj. Meciul înce
pe la ora 12,30.

ф Rugbi, campionat 
categoria A : Știința Pe
troșani — Știința Timi
șoara, ora 10.

ф Campionatul orășe
nesc de fotbal : Construc
torul minier Petroșani — 
Minerul Uricani, terenul 
din Petrila, ora 10.

I 1

%
і г



Frumuseți de neuitat
Nici cînd traseu] unei excursii nu 

пи s-a părut mai interesant și mai 
încîntător ca cei urmat duminica 
trecută. Ajuns la Polatiște (aproxi
mativ la 12 km de Petroșani) ne-a 
apărut dintre stînci un riuleț ale 
cărui ape, prinse între vechi jghea
buri de lemn, au folosit cândva Ia 
transportul lemnului. Șoseaua de 
munte, actualmente în reconstrucție, 
urcă pînă aproape de parchetele 
forestiere. Am urmat un timp șo
seaua, apoi o potecă din stingă ei, 
care ne trecea des do pe un mal pe 
celălalt al unui năvalnic torent de 
munte, prilejuindu-ne adevărate exa
mene de curaj. Părăsind poteca 
urcăm, pieptiș spre o poiană stră
juită de două vîrfuri ca două turle 
de catedrală gotică; vîrfurăe Gro
pul și Sapa. Intre ele ne-am așezat 
„tabăra" din două cortudețe impro
vizate. „Șeful expediției" nea Jean 
Dumitrescu, deși în vîrstă de 62 de 
ani, era cel mai neobosit dintre toți. 
Și-a montat imediat aragazul său 
minuscul (de fabricație proprie) șl, 
in cîteva minute, a pregătit deli
ciosul ceai cu rom...

..Noaptea a coborît adîncă și se
nină. Cupola cerului spuzită de stele 
ne fură privirile și ne poartă gta- 
durile prin cele mai necercetate a- 
bisuri cosmice. Apoi am adormit. A 
doua zi în zori nea Jean, bătînd în 
butelia de aluminiu a aragazului a 
dat semnalul de deșteptare, zorin- 
du-ne: „Tovarăși trebuie să grăbim 
ca să ajungem devreme pe Mîndra".

Drumul pînă lg vîrful cel mai înalt 
al munților Parîng s-a dovedit a fi 
mai greu decît nî-1 închipuisem. In
să nimeni n-a regretat: am trecut 
printr-o pădure cu copaci seculari 
doborîți de furtună; am pășit pe 
margini de prăpăstii ale căror a- 
dfneuri ne strecurase în inimi fiorul

primejdiei și în sîîrșit am escala
dat sttaci ale căror dimensiuni ar fi 
mtrat și un alpinist. Reușisem să 
ajungem devreme la cota maximă. 
Vîrful Mîndra, cu scufia sa albă de 
zăpadă, lucea orbitor. In jur, pînă 
în cele mai îndepărtate străfunduri 
de zare, cerul se deschidea imens și 
calm. Cu nelipsitul său aparat, „șe
ful expediției" imortaliza momentul 
și peisajul.

— De aici — ne spuse el — vom 
cobori ia cabana Parîng, apoi ta ca
bana Rusu șl de acolo la Petroșani. 
Traseul nostru va închide un cerc 
cu un perimetru de peste 40 km.

G. B.

Uli III HIM 
ti №

In munții Nu. 
ratinsk din Asia 
centrală au fost 
descoperite filoa
ne de cuarț cu 
un bogat conținut 
în aur. In această 
regiune se desfă
șoară în prezent 
cercetări amănun
țite asupra zăcă
mintelor de aur 
cu ajutorul meto
delor electrice, 
magnetice și a 
altor metode geo
fizice.

VITRINA PE CURIOZITĂȚI

(Hrbunele — plinea industriei, 
aurul negru al meleagurilor 
noastre — a luat drumul pre- 
parației.

IN CLIȘEU : Instantaneu la 
Stația funlcularului de la mina 
Anlnoasa.

Anecdote

Sub scoc — unul din sutele de col
țuri pitorești din împrejurimile Văii 
Jiului. -

Spre deosebire de cei de la circ, ea are pre
dilecție spje îmblînzirea unor lei... pașnici, din 
cei ед circulă în comerț sub formă de bani ro
mânești. Dar tot îmblînzitoare se numește. Rar 
zi în care să nu bage în buzunar cîțiva... lei, 
grație „îndemînării" ei și nebăgării de seamă 
a cumpărătorilor. Deocamdată „lucrează" in ca
litate de barmană la o firmă modestă —- bufe
tul „Minerul" din Lupeni. Cu timpul, cine 
știe, poate să ajungă mai departe, într-un alt 

local (indicat însă, ar fi să ajungă ей mai departe de co
merțul socialist). Nu de altceva dar astfel de „îmblînzitoare" 
nu produc o satisfacție cumpărătorilor păgubiți la pungă. 
Merge omul cu bani potriviți, să bea un deț de drojdie. 
Barmana Biro Maria, îi ia banii, îl servește cu... tescovină, 
băutură care costă cu jumătate de leu mai puțin decît droj
dii. Gustînd, clientul sesizează deosebirea și protestează, 
eerînd să i se arate sticla din care 
gest disprețuitor, barrnana îi aruncă 
teu. Iar celălalt sfert și-l însușește, 
face pînă cînd leii, mai pe jumătate
in buzunar. Dacă nu curge, tot pică cîte ceva. De la Ііееяге 
client cîte un pic, se adună. Și ii „merge" așa, fără ca to
varășii din

lamiuimiei
de... №

a fost servit. Cu un 
clientului un sfert de 
Că așa e ea, face ce 
mai pe sfert, îi intră

conducerea T.A.P.L. să știe ceva.

Astfel de lecții sc^ dau celor ce au curajul să 
cirteasca împotriva modului în care sînt serviți, 
!a centrul de pîine nr. 133 din Petroșani Cine 
nu vrea să creadă, n-are decît să se adreseze 
tovarășului Pătru Anton, muncitor la E.M. Pe- 
trila. Acesta a primit recent o asemenea lecție. 
S-a dus să cumpere o pîine și un sfert, din 
cele ce costă 3,75 lei bucata și i s-a cerut nu 
prețul adevărat, adică 4,70 lei, ci 5 lei în cap. 

Așa vinde vînzâloșrea Sandu Petruța, nu sc 
încurcă cu bani mărunți, cere sume rotunde. Iar dacă îndrăz
nește cumva 
într-iina 
să i se 
rea îi
contrazisă- Curios lucru însă, astfel de lecții se dau numai 
în zilele cînd lucrează schimbul condus direct 
unității și nu în celălalt, cînd vînzătorele au 
mai bună față de cumpărători

Or, tocmai acest lucru ar trebui să dea de 
cerii O.C.L. «Alimentara Petroșani.

Uliii 
imBoifiva 

îBdfâzDelii

din 
mai 

dă o

cumpărătorul să protesteze, cum a protestat 
zilele trecute susnumitui Patru Anton, eerînd 

dea pîine, dacă nu restul de la 5 lei, vînzătoa- 
tecțle zgomotoasă. Că deh. nu admite să fie

de gestionara 
o comportare

gîndit condu-

S. VASILESCU

ȘTIAȚI CĂ.:.
...Ia Ulan-Ude a apărut primul

dicționar tibetan-latin-rus al plante
lor 'medicinale? La întocmirea lui 
un grup de savanți sovietici au lu
crat timp de 30 de ani. Ei au stu
diat manuscrise vechi și au efectuat 
o serie de expediții în Extremul O- 
rient.

...Rene Maheu. directorul general 
«d U.N.E.S.C.O., a declarai că apro
ximativ 2/5 din populația globului, 
respectiv 700 milioane de femei și 
bărbați sînt analfabet; ? El a adău-

gat că această cifră crește anual 
cu 20—25 milioane.

...potrivit unei statistici publicate 
în ziarul „То Vima“, atenienii con
sumă anual 4 000 tone de medica
mente, vitamine și hormoni, canti
tate care este dublă față de 1953 și 
de 15 ori mai mare decît la începu
tul secolului? Acest fenomen este 
legat de creșterea numărului popu
lației Atenei, dar si de dezvoltarea 
asigurărilor sociale, reducerea pre
țurilor la medicamente, crearea unor

• Un bărbat sc uită trist la fac
tura trimisă de modistă, soției sale, 
apoi ««clamă.
- ». Ю, 11, 

singur an f Ce 
fără cap, ca a 
larii ?

Яр1* El și ea :
' •— Nu înțeleg
te mărita cu un bărbat pe care îl 
cunoaște numai de 14 zile.

— ȘI eu nu-nțeleg cum se poate 
cineva mărita cu un bărbat pe care-I 
cunoaște de mult.

15 pălării intr-un 
naiba face o femeie 
mea, cu atîtea pă-

cunj o fată se poa-

• Un chirurg face unui tînăr o 
operație la ochi.

— Am pierdut ochiul ?... 
treabă disperat bolnavul pe

— Nu, iată-1 in mina 
răspunde acesta calm.

" * La o petrecere unul dintre
\peți șade-ntru-un colț și cască.

— Te plictisești de-a bjnelea,
— îl întreabă vecinul.

I — Cumplit.
— Oh, și eu la fel.
— Atunci de ce nu am
— Hm I Dumneata poți,

nu. Sînt gazdă.

V"* — Tată, cumpără-mi
I — Nu-ți cumpăr 
suport zgomotele.

— N-ai teamă,
— Cum ’?
— Bine, o să

cînd dormi.

îl în- 
medic. 
mea! îi

oas-

nu ?

șterge-o ? 
eu însă

o tobă, 
că tu știi că nu

n-ai s-o auzi.

bat toba numai

ARMONIA CULORILOR
E bine să știm că nu toate cu- 

lorile merg împreună. Așa, de pil
dă, culoarea portocalie se armoni
zează cu verde, maron Culoarea 
galben merge cu verde, maron șl 
cu puțin roșu. Culoarea verde pal 
cu roșu, alb. Culoarea verde oliv cu 
alb, roșu, galben, violet. Culoarea 
bleu pal cu violet, roz, 
bleumarin. Culoarea roz 
verde. Culoarea turcoaz 
crem. Culoarea gri cu 
galben sau galben cu

Nu asoctatî niciodată: maron cu 
roșu: bej eu gfl; bleumarin cu ma- 
ron; violet cu bej.

roșu, alb, 
cu gri pal, 

ou roșu, 
roșu, puțin 

puțin violet

ramuri speciale ale medicinei, ȘÎ 
popularizării metodelor noi de tra
tament.

Pe primul loc al medicamentelor 
consumate de atenieni, figurează 
calmantele.

...indiferent în ce zi s-au născut, 
japonezii își serbează ziua de naște
re de Anul nou ? Se consideră că 
un copil, născut de exemplu la 30 
decembrie, are la 1 ianuarie — un an.

...șarpele ringal, care trăiește în 
India și Africa de Sud poate îm- 
proșca 1a o distanță de 5 m veninul 
drept in ochii omului care se apro
pie de el, orbindu-1 ?

...căile ferate din Pensylvania și 
Ohio vw fî cineficate ? Pasagerii 
vor putea asista Ia proiecții de fil
me în vagonul-restaurant precum și 
într-un vagon amenajat special.

...grădinarul M. Barthes din Gas- 
teînaudary (Franța) a recoltat o ri
diche uriașă, cîntărind 2,200 kg?

...un grup de savanți din Califor
nia au descoperit o nouă metodă de 
preparare sub formă comestibilă a 
algelor marine: le expun la lumină 
artificială, le amestecă cu bioxid de 
carbon, și ceea ce rezultă se prezintă 
ca un soi de brîoză foarte gustoasă ?

Un Interviu 
Inedit

Famflte profesoarei Guțlc din Do- 
rohoi posedă un document intere
sant. Este vorha de un caiet-lnter- 
viu, iu cară George Enescu răspun
de la mai multe întrebări puse de 
prietenul său Tiberiu. tatăl respecti
vei profesoare. I« răspunsuri se 
reflectă multe aspecte interesante 
din personalitatea marelui muzician. 
Tată una dintre cele 15 întrebări, 
ca si răspunsul lui Enescu:

întrebare: „Ce vă place mai 
mult, a executa sau a compune ?“

Răspuns : „Fără comparațiune, com
poziția,.. căci e nesfârșitul, vecinie 
noul, viitorul, așteptatul senzațiu- 
nilor necunoscute. Și-n sfîrșit sen
timentul că ai fixat impalpabilul".

Caietul este datat 1912.

Ciocîrlia zboară 
peste continente

Cînd s-a născut cunoscuta melo
die românească „Ciocîrlie" ? Istoria 
muzicii noastre populare nu con
semnează acest moment. Cînteeul, 
izvorît din folclor, a fpsit transfor
mai cu mai bine de un secol In ur
mă intr-o piesă de virtuozitate de 
bătrînuJ lăutar Angheluș Dlnicu. 
Apoi, tipărită de Leopold Stern, s-a 
răsptadit In întreaga țară. In 1888- 
„Ciocîrlia" a fost contată ' pentru' 
prima oară peste hotare, la Expo
ziția universală de la Paris, în a- 
ceeași zi în care s-a inaugurat tur
nul Eiffel. Melodia a dus apoi fai
ma muzicii populare românești Ia 
Londra în 1891. Cîțiva ani mai tîr- 
ziu la Petersburg, cîntată fiind de 
taraful lui Sava Pădureanu. Sub 
influența ei, Rimski Korsakov va 
folosi naiul în scena Cleopatrei din 
opera „Mlada", în timp ce ziarele 
rusești admirîndu-i pe instrumen
tiștii români, vor cere ca popularul 
nai să fie folosit și de orchestrele 
locale. Grigoraș Dinicu, Fănîcă 
Luca ridică „Ciocîrlia" pe treptele 
gloriei universale, piesa iutrînd și 
în repertoriul violoniștilor de vir
tuozitate din întreaga lume. Ulti
mele două decenii au dăruit „Cio- 
cîrliei" zborul peste toate continen
tele, vibrînd pe strunele numeroase- 
lor ansambluri populare românești, 
care au străbătut Europa, Asia, A- 
frica și America.

Un păstrăv 
de mari 

^dimensiuni
In urma unui pescuit experim i

tai «efectuat în lacul de acumu*~w 
de Ia Bicaz a fost prins un păstrăv 
indigen neobișnuit. El măsoară 42 
de 'centimetri în lungime și cîntă- 
rește 5,500 kg. Păstrăvii obișntnțl 
au o greutate maximă de pînă Ia 
4 kilograme și o lungime de cel 
mult 30 cm.

Acest exemplar de păstrăv este 
al doilea ca mărime pescuit în a- 
pele lacului de acumulare de la poa
lele Ceahlăului în ultimii ani.

In tînărul lac montan, care a font 
populat cu pești de scurtă vreme, 
cercetătorii stațiunii piscicole dfaj 
Iași au semnalat și un alt feno
men deosebit; apariția unei forme 
intermediare între mreana neagră 
și cea comună, care pare să dea 
naștere la c nouă specie de pești 
neîniîlnită în apele țării noastre.

Pescărușul 
cu aripi negre

Alături de pescărușii cwnoscuți 
pe litoralul nostru (albi cu aripile 
gri și vlrf urile negre), a fost sem
nalată în primăvara aceasta pre
zența multor stoluri masive de 
pescăruși cu aripi negre și picioare 
colorate in galben portocaliu (La- 
rus — Fuscus Fuscus), care trăiesc 
de obicei pe coastele Peninsulei 
Scandinavice. Este știut că iarna ei 
se retrag pe continent, în special 
în zona nordică a Europei Vremea 
rece prelungită din acest an le-a 
extins zona de migrație spre sud, 
pînă pe țărmurile Mării Negre. 
Pescărușii cu aripi negre au mai 
fost observați in această parte a 
continentului în anul 1897 la gura 
Prutului, iar la Constanța în 1900, 
cînd primă verile au fost de aseme
nea neobișnuit de reci.
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RITMICITATEA

garanție a realizării 
Angajamentelor

(UfMare din pag., l-a)

nii aprilie, un referat pe tema înde
plinirii sarcinilor economice. Indi
catori ca producție, productivitate, 
preț de cost, calitate, lucrări de pre
gătiri au fost analizați pe larg. De 
ritmicitate s-a amintit însă destul de 
vag, doar pe la sfîrșitul referatului.

Atît la sectorul IV cit și la sec
toarele II și III sarcinile la produc
ția extrasă nu au fost îndeplinite în 
mod ritmic pe zile, decade și luni 
pentru că cele două stații de ram
bleu au o capacitate scăzută, ceea 
ce face ca eșalonarea rambleierii să 
nu poată fi respectată (Minerii de 
la Petrila ar fi bucuroși ca lucrăto
rii de Ia I.C.M.M. să termine noua 
stație de rambleu' într-un termen cît 
mai scurt). Mai sînt însă lipsuri ca
re țin de organizarea muncii în ca
drul sectoarelor. Adică unde trebuie 
să acționeze neîntîrziat conducerea 

у exploatării. De multe ori este negli-
. \jată plasarea zilnică a abatajelor 

, botrivit capacității acestora. Nu s-a 
I saanărit în suficientă măsură reali

zarea preliminarului pe schimburi și 
locuri de muncă. Asigurarea brigăzi
lor cu, materiale — lemn și armături 
metal je pentru armare, scîndură 
pentru porfire, a lăsat de dorit.

Măsuri pentru viitor
In luna mai la nivelul exploatării 

șl al sectoarelor, au fost în tocmite 
planuri cuprinzătoare de măsuri c-are 
vizează, printre altele, și ritmicita
tea. Se prevede permanentizarea îm
părțirii pe cele trei schimburi, asi
gurarea materialului necesar brigă
zilor cu cel puțin un schimb înainte, 
revizia întregului utilaj și îndeosebi 
a transportoarelor, locomotivelor, 
perforatoarelor și macazelor, eșalo- 

/ narea rațională a lucrărilor nepro- 
, ductive, intensificarea asistenței teh- 

, nice în schimburile II și III. Secto- 
ț nd II a prevăzut reprofilarea suito- 
J rltor de aeraj, plasarea abatajelor îri 

concordanță cu capacitatea lor, atin
gerea unei viteze de avansare în aba
taje cu trepte răsturnate de 26 
nd/lună, săparea suitorilor de pe 
stratele subțiri cu foreza S.B.M.-3 u. 
Sectorul III a prevăzut crearea a 
două abataje de rezervă, întărirea 
brigăzilor de la lucrările de pregă
tiri, intensificarea lucrărilor pentru 
trecerea transportului la orizontul 
XII A. Colectivul sectarului IV a 
preconizat mărirea vitezelor de a- 
v ansa re'. în abataje cameră la 98 ml 
pe Iun» asigurarea condițiilor pen
tru extinderea inițiativei „două cîm- 
puri pe aripă și schimb".

Primele rezultate ale măsurilor 
puse în aplicare au început să se a- 
rate. Mina Petrila și-a depășit sar
cinile atît în prima cît și în a doua 

Л decadă a lunii mai. Rămîne ca în 
^^rioada următoare succesul acesta 

să fie întărit, asigurîndu-se brigăzi
lor condiții optime de lucru. In a- 
cest fel, minerii de la Petrila își vor 
putea îndeplini sarcinile și angaja
mentele de întrecere în mod ritmic.

1 ajărst nomărel 5Ц965 
al revistei

„PNBIfflE EtOMMICE"
Numărul pe luna mai 1965 al re

vistei „Probleme Economice" cuprin
de următoarele articole mai im
portante : „Îmbunătățirea conti
nuă a calității și economia 
de muncă socială" de Gh. P. Apostol; 
„Cu privire la corelația dintre creș 
terea acumulărilor și creșterea pro
ducției" de D. Grindea; „Rolul in
dustrializării socialiste iii ocuparea și 
utilizarea rațională а forței de mun
că" de O. Ciulea; „Probleme ale dez
voltării industriei alimentare" de Ja- 
noș Fazekaș; „Rezerve de sporire a 
productivității muncii in industrie" 
de Simion Taigăr; „Mecanizarea lu
crărilor in creșterea animalelor** de I. 
Bianu și N. Marghidan; „Valoroase 
tradiții ale propagării teoriei econo
mice marxiste in țara noastră" de 
Gh. Surpat și. G. Horja; „Cercetarea 
burgheză și unii factori externi de 
instabilitate a economiei capitaliste" 
de B. Comisioneru.

Organizațiile 
de cartier la

Organizațiile de bază de cartier 
sint iormaie în cea mai mare parte 
dm membri de partid virstnici și 
gospodine. Cînd e vorba însă de cură
țenia și înfrumusețarea cariieruiui în 
care locuiesc, comuniștii cu iimplele 
ninse de ani, participa la toate ac
țiunile obștești. Și exemplul personal 
al membrilor- de partid virstnici, este 
mobilizator pențru toți locuitorii car
tierului.

Sarcinile organizațiilor de bază de 
cartier în domeniul gospodăresc sînt 
însă numeroase. Discutarea în adu
nările generale a problemelor gos
podărești și de înfrumusețare a car
tierului, analizarea felului in care 
se achita membrii de partid de sar
cinile trasate în aceasta direcție, crea
rea unei opinii de masă împotriva 
acelora ce nu păstrează ceea ce s-a 
realizat, sînt doar cîteva din aceete 
sarcini. In rîndurile de mai jos vom 
relata despre activitatea gospodăreas
că desfășurată de unele organizații 
de bază de cartier.

O initiative lăudabilă
In circumscripțiile de pe Vale în 

sus, unde-și desfășoară activitatea or
ganizația de bază de cartier nr. 2 
din Aninoasa acțiunile de gospodărire 
și înfrumusețare se desfășoară cu 
mult entuziasm. Organizația de ba
ză da cartier, deputății, comitetele 
de cetățeni, împreună cu toți loca
tarii au pornit o adevărată ofensivă 
a curățeniei. Curțile s-au transformat 
în adevărate grădini de flori, valea, 
șanțurile și drumul sînt curate de 
ți-e mai mare dragul să le privești, 
iar pe micile terenuri virane au apă
rut spații verzi și flori. La toate a- 
ceste realizări și-au adus din plin 
contribuția comuniștii Bara loan, 
Nagy Alexandru, Bojca Ioan, Pricop

La gaterul din Lonea, șeful de echipă Savu Vasile împreună cu Lob
dă Constantin preiau buștenii aduși din pădure, înainte de a-i trimite la 
ferăstraie.

PROGRAM
30

PROGRAMUL I. 6,00 Concert de 
dimineață; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
„Mic album sonor" — muzică ușoa
ră; 7,30 Jurnalul satelor; 8,00 Su
marul presei; 8,06 Paletă multico
loră de melodii; 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii; 9,30 Muzică u- 
șoară distractivă; 10,00 Arii din o- 
perete vieneze în interpretarea so
liștilor noștri; 10,30 „Revista melo
diilor" — muzică de estradă; 11,30 
„Răspunsuri pe portativ" — melodii 
populare; 12,00 Buletin de știri; 12,05 
„Am îndrăgit o melodie" — muzică 
ușoară; 12,35 Caleidoscop muzical; 
13,00 Selecțiuni din spectacolul „Ve
selie ia 174", 13,30 De toate pentru 
toți; 14.25 Recital Dorina Drăghici; 
15,00 Program muzical cerut de as
cultători; 15,30 Parada soliștilor de 
muzică ușoară; 16,00 Emisiunea Ci
nema; 16,15 Matineu dansant; 17,00 
Transmisiunea meciului de fotbal 
R. P. Română — R. S. Cehoslovacă

de baza 
lucru
Rozalia, Lazăr Bela, Qălăbuț Gri- 
gore, Moro Petru, Tancaer Geza 
.și a iți. membri ai organizației de 
bază de cartier. Comuniștii din a- 
ceastă parte a comunei au ținut aă 
aibă un spațiu verde de îngrijirea 
căruia să răspundă ei. Așa s-a năs
cut inițiativa de a avea în îngrijire 
spațiul verde de lingă dispensarul 
medical, ți o inițiativa care ar tre
bui extinsă șt în alte localități din 
Valea Jiului.

RcxuHat semnificativ
Cîteva zile la rind, strada Buciu

mau ilor din Vulcan s-a transformat 
parcă mlr-un șantier. Înarmați cu 
rtaiăcoape și lopeți, locuitorii stră
zii, mobilizați de qeputați și de bi
roul organizației de bază de earlier 
nr. 3, au ieșit cu toții la muncă. Șan
țurile au fost curățate și strada ni- 
velată. Tovarășul Gundel Eugen, se
cretarul organizației de baza și cei
lalți membri de partid, au muncit 
cu șîrg. Rezultatul acțiunii e semni
ficativ. Au fost prestate 189 ore de 
muncă patriotică al căror efect este 
frumosul și curățenia.

☆

Activitate rodnică în domeniul 
gospodăririi și înfrumusețării desfă
șoară în raza lor de activitate șl 
organizațiile de bază de cartier nr. 
1 — 5 și 6 din Vulcan (secretari 
tovarășii Radul i Ladislau, Oprean 
Petru și Fedor Petru), organizația 
de bază din Petrila al cărei secretar 
este tovarășul Matlie Adalbert și 
multe altele.

In localitățile Văii Jiului mai stnt 
încă unele organizații de bază de car
tier care desfășoară o activitate gos
podărească sub posibilități.

DE RADIO
mai
din preliminariile campionatului mon
dial; 19,15 „Prima întâlnire, primul 
dana"; 20,00 Radiojurnal; 22,20 Pre
mieră, Teatru ia microfon; „Galileo 
Galilei" de В. Brecht; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Noutăți pentru iubitorii muzi
cii ușoare: Cîntă Neij Sedaka: 
22,35 Melodii Și ritmuri de ieri și 
de azi; 23,12 George Enescu inter
pret și compozitor; 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 6,00 Muzică 
distractivă interpretată de fanfară; 
6,25 „Zi de odihnă cu voie bună" 
— muzică populară; 7,<X> Piese de 
eștradă interpretate de meri orches
tre; 7,30 Radiojurnal; 7,45 Muzică 
ușoară; 8,00 Clubul voioșiei; 8,30 
„Pe litoral" — muzică ușoară; 9,00 
La această oră, melodia populară 
preferată; 9.30 Anunțuri, muzică; 
9,45 Muzică de estradă; 10.00 La 
braț cu muzica ușoară; 10J3Q Ra

PORT
S——■ im MMX I,. J-

Meciuri vru disputate
In cea de-a doua zi a turneului 

finalei campionatului republican de 
handbal feminin — senioare, cele 
două Științe (Timișoara și Bucu
rești) au ieșit învingătoare. Timișo- 
rencele au cîștigat cu 6—2 în dauna 
handbalistelor de la Mureșul Tg. 
Mureș, iar studentele bueureștence 
au învins cu scorul de 8—2 pe Ra
pid București. Au înscris : Nemetz 
(5) și Moșu pentru timișorence, 
Soos și Preda pentru mureșene©, 
Szoke (4), Leonte (2), Dobîrceanu 
și Nicol ae pentru Știința București, 
Boțan și Hedeșiu pentru Rapid.

Cele două îniîlnfri de ieri (desfă
șurate pe o ploaie intensă) au fost 
de o bună factură tehnică. S-a ju
cat în viteză, cu schimburi derutante

CAMPIONATUL REGIONAL DE FOTBAL

Parîngul Lonea —
Minerul Ghelar 3-0 (1-0)

Meciul începe modest, cu tatonări 
de o parte și de alta. Treptat, lo- 
nenii își impun superioritatea și în
scriu primul gol în mm. 15 prin 
Peteu, care fructifică o pasă a lui 
Ujora. Cu 1—0 se încheie priima re
priză.

La reluare, tot gazdele insistă 
mal mult și ratează ocazii favora
bile. Totuși, în min. 50, se execută 
o lovitură de colț și Gyarmatyi în
scrie al doilea gol pentru echipa sa.

Minerul Vulcan —

• Intîlirirca dintre cele două echipe 
a fost de un slab nivel tehnic.
. De la început, oaspeții desfășoară 
un joc de apărare fapt ce face ca 
timp de 16 minute gazdele sâ joace 
în jumătatea lor de teren, fără re
zultat însă. Totuși în minutul 17 apă
rarea din Orăștie cedează și Pali 11 
înscrie din apropiere. Oaspeții con
traatacă tot mai periculos și reu
șesc să egaleze în minutul 41 prin 
Contor. La un atac al vulcănenilor 

€ L A S A M E К T u ь
Aurul Brad 24 13 7 ' 4 60:23 33
Știința peiroșani 21 14 4 6 53:18 32
Textila Sebeș 24 12 4 8 58:37 28
Dacia Orăștie 24 10 8 6 33.30 28
Aurul Zlatna 24 13 1 10 41:40 27
Minerul .Aninoasa 24 12 O 10 37:29 26'
Minerul Ghelar 24 12 2 10 41:40 26
Minerul Vulcan 21 11 3 10 48:36 25
Parîngul Lonea 24 9 5 10 33:37 23

. Constructorul I.uned 24 8 3 13 26 42 19
Refractara Alba 24 6 7 11 26:43 19

. C.F.R. Simeria 24 7 Б 12 23:46 19

. Unirea Hațeg 24 6 6 12 30:48 18
, Preparatorul Petrila 24 4 5 15 22:61 13

diojurnal; 10,40 Pagini alese din 
operetele lui Johann Strauss; 11,10 
Mari maeștri ai baghetei; 12,15 Fru
moase versuri spune țara — mon
taj literar; 12,30 „Opereta magazin" 
de H. Nicolaide și I. Berg; 13,15 
Vitrina cu noutăți de muzică ușoa
ră; 13,30 Concert de prinz; 14,00 
Buletin de .știri. Buletin meteorolo
gic; 14.05 Recomandări, din pro- 
gram; 14.10 Un nou program de 
muzică ușoară interpretat de or
chestra Kurt Edelhagen; 14.30 „Cine 
știe cîștigă"; 15,15 „Melodii alese"
— muzică ușoară; 15,45 „In parc"
— muzică de promenadă interpre
tată de fanfară; 16,00 ,.I^a horă-n 
sat" — cîntece și jocuri; 16,30 File 
de calendar muzical; 17.15 Cărți ca
re vă așteaptă; 17,30 Cîntă soliști; 
18,® Interpreți de odinioară ai mu
zicii populare; 18,25 Coruri din o- 
pere 18,Ж „Melodii de fredonat" — 
muzică ușoară; ' 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 „Flori de nufăr" pro
gram de romanțe; 19,30 Interpret! 
români pe scene mondiale; Ion 
Pbo; 19,45 „Tinere talente la micro

de locuri (în special studentei#), 
s-a tras mult și precis ia poartă.

De remarcat forma bună a portă- 
rițelor de la Știința, respectiv Irîna 
N-aghi (Bucureștii) și Anca (Timi
șoara). De asemenea, merită apre
ciere pentru jocul frumos, cursiv, 
gîndit și eficace, handbalistele Ne
met?, Frantz, Moșu, Saca, Saloși, 
Cîrligea-nu, Ștefănescu, Leonte, Szdke, 
Hedeșiu și Boțan.

După două zile de întreceri, în 
clasamentul turului conduce echipa 
Ști in (a Timișoara cu 29 puncte, ur
mată de Știința București cu 27 
puncte. Rapid București 25 de punc
te șj Mureșul Tg. Mureș ai 24 puncte.

G. DINU

Peste 8 minute e rîndul oaspeților 
să înscrie. Mlhăilă execută peste 
zid o lovitură liberă și Tămaș redu
ce scorul : 2—1. Lonenii atacă în 
continuare și majorează la 3—1, prin 
Pui care fructifică un penalii. Scor 
final: 3—1. S-au remarcat Pui,
Radu, Peteu, Sotir, Teică de la gaz- 

i de, Mihăilă. Borondel, Oiță, Qlifea- 
nu de la oaspeți. A arbitrat bine 
Matei Constantin din Deva.

Dacia Orăștie 3-1 (2-1)
fundașul Niculescu de la Orăștie 

/introduce balonul in propria poartă: 
2-1.

Cel de-al treilea gol al gazdelor 
este înșpris de Pali II în minutul 
77, scor cu care ia sfîrșit partida. 
De remarcat că în minutul 62 por
tarul oaspeților a apărat o lovitură 
de Ia 11 metri.

Arbitrajul lui Pop Cornel — Hu
nedoara, bun.

T. MOCUȚA 
t corespondent

fon : Livia Ilcău, fluierașul Con
stantin Cliisăr și acordeonistul Toni 
Dumitrache, 19,59 Petrecere dan
santă; 21,00 Radiojurnal; 21,20 Me
lodii, soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 21,45 Pagini umoristice în 
lectora actriței Carmen Stănescu; 
22,00 „Nemuritoarea canțonetă" — 
montaj; 22,40 Mari interpreți ai ge
nului liric: Lily Pons și Giuseppe 
de Luca; 23,00 Buletin de știri; 23,05 
Ritm și tinerețe; 0,52 Buletin de 
știri.

Cinematografe
30 mal

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Scaramouche; REPUBLICA: Răz
bunătorul; PETRILA : Dezrădăctna- 
ții; LONEA: Sălbaticii de pe riul 
morții; 1SCRON1 : Ah ! Eva; ANI
NOASA : Banda de lași; VULCAN : 
Misterele Parisului; CRIVIDIA : Zile 
de fior și rîs; PAROȘENI : Moral 
'63; BARBATENI: Viață sportivă.
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Instituirea stării excepționale 
în Rhodesia de sud

SITUAJIA
DE LA SANTO DOMINGO

SALISBURY 28 (Agerpres).
In regiunea Nuanetsi, precum și 

în alte districte din Rhodesia de sud, 
a -fost instituită vineri starea excep
ționala. In zona respectivă au “fost 
trimise trupe pentru a asigura res
pectarea ordinei instituite de guver
nul rasist al lui Ian Smith. Această 
măsură a fost pusă de unii cores
pondenți de presă pe seama știrii 
referitoare la evadarea lui Joshua 
Nkemo și a altor patrioți africani 
din lagărul de la Gonakudzingwa. 
Un purtător de cuvînt guvernamen
tal a dezmințit această știre, dar po

După declarațiile 
lui Makarios
ATENA 28. Corespondentul Ager

pres, C. Alexandroaie, transmite :
Președintele Makarios a repetat ho- 

tărîrea guvernului 'cipriot de a nu 
recunoaște nici un fel de acorduri 
fără participarea reprezentanților gu

vernului Republi
cii Cipru.

( Ziarul atenian 
„Ta nea" arată 
că „această păre
re a președintelui 
Makarios este a-, 
preciată la Atena 
ca fiind lipsită de realism și îngre- 
unînd găsirea unei soluții accepta
bile Ankarei". Este pentru prima 
dată cînd un ziar proguvernamental 
grec se pronunță, ce e drept pe o- 
colite în favoarea unirii Ciprului cu 
Grecia, prin acordarea de compensa
ții teritoriale Turciei.

Comentînd acest fapt, cercurile po
litice și diplomatice din Atena sînt 
de părere că poziția exprimată de 
„Ta nea" este în fapt noua linie a 
guvernului în abordarea conflictului

CORESPONDENTA 
DIN ATENA

0 nouă criză politică la Saigon
SAIGON 28 (Agerpres).
In ultimele zile, corespondenții a- 

gențiilor occidentale de presă au 
transmis informații despre o nouă 
criză politică la Saigon, izbucnită în 
urma recentei tentative de lovitură 
de stat. Faptul că criza a intrat în- 
tr-o fază mai serioasă, este demon
strat, potrivit corespondenților de 
presă, și de contramandarea vizitei 
la Washington a ambasadorului a- 
merican la Saigon, Maxwell Taylor, 
plănuită inițial pentru 28 mai.

La baza crizei politice se află 
cearta dintre primul ministru, Phan 
Huy Quat, și șeful statului, Phan 
Khac Suu, în legătură cu „reorgani
zarea cabinetului sud-vietnamez“. 
Primul ministru nu dorește să mai

Scad rezervele
de aur 
ale S. U. A.

WASHINGTON 28 (Agerpres).
Ministerul de Finanțe al S.U.A. a 

anunțat că în primul trimestru al a- 
nului 1965 rezervele americane de 
aur au scăzut cu 833 milioane dolari, 
iar de la sfîrșitul lunii martie s-a 
înregistrat o nouă scădere de apro
ximativ 200 milioane dolari. In co
municat se arată că cea mai mare 
cantitate de aur, aproximativ 58 Ia 
sută, din rezervele ce au convertit 
dolarii în aur sînt Spania, Marea 
Brițanie, Belgia, Elveția etc. 

liția a pus sub pază severă, drumu
rile ce duc spre această regiune.

Anunțul. guvernamental preciza că 
starea excepțională va fi menținută 
timp de trei luni cu scopul de „a 
împiedica activitatea persoanelor ce 
pun în pericol securitatea și ordinea".

Observatorii politici pun, însă, a- 
ceste măsuri ale guvernului rasist 
al lui Smith pe seama încercărilor 
guvernului de a împiedica acțiunile 
din ce în ce mai hotărîte ale parti
delor africane împotriva pericolului 
de proclamare unilaterală a indepen
denței Rhodesiei de sud.

cipriot, după conferința N.A.T.O. de 
la Lomira.

Pentru precizarea detaliilor și 
metodelor în vederea transpunerii în 
practică a politicii guvernului, la A- 
tena s-a întrunit Comisia politică gu

vernamentală sub 
președinția premie
rului Papandreu. 
Ziarul „То Vima" 
relatează că în 
cadrul ședinței co
misiei. problema 
cipriotă se discută 

prin prisma următoarelor elemente: 
rezultatele convorbirilor avule Ia 
Londra de ministrul de externe al 
Greciei cu reprezentanții țărilor 
membre ale N.A.T.O., inclusiv cu 
ministrul de externe al Turciei; con
cluziile din convorbirile avute cu 
președintele Makarios ©u ocazia re
centei sale vizite la Atena și măsu
rile militare ale Greciei și Ciprului, 
după hotărîrea Turciei de a spori 
forțele sale armate.

includă în noul cabinet doi miniștri 
din vechiul guvern, iar șeful statu
lui nu aprobă înlăturarea acestora. 
Președintele Suu, care este cunoscut 
ca adversar al unora dintre acțiu
nile guvernului lui Quat, califică 
remanierea ca un „act neconstitu- 
țional”. La rîndul lor, liderii unor 
organizații catolice cer să fie înlă
turat jchiar primul ministru Quat. Ei 
au avertizat că la sfîrșitul acestei 
săptămîni vor organiza demonstrații 
violente antiguvernamentale.

PHENIAN. La 28 mai, delegația 
Frontului național de eliberare 
din Vietnamul de sud, . condusă 
de Nguyen Van Hieu, membru al 
C.C. al Frontului, și-a încheiat vi
zita în R.P.D. Coreeana, pleeînd 
spre patrie.

SANTIAGO DE CHILE. Parti 
dele comuniste din Chile și Boli
via au dat publicității o declara
ție comună în care cer evacuarea 
imediată a trupelor nord-america- 
ne din Republica Dominicană. •

CIUDAD DE MEXICO. Preșe
dintele Gustavo Diaz Oirdaz l-a în
sărcinat pe Donato Miranda Fon
seca cu misiunea de a studia insti
tuțiile juridice și politice ale Pie
ței comune vest-europene.

PARIS. Președintele Republicii 
Malgașe, Tsiranana, și primul mi
nistru congelez Chombe au sosit 
joi noaptea la Paris venind de Ia 
Abidjan, unde au luat parte la se
siunea „Organizației comune afri
cane și malgașe".

BATHURST. La Bathurst s-a a-

SANTO DOMINGO 28 (Agerpres).
In timp ce în linii generale acor

dul de încetare a focului încheiat 
între forțele generalului Imbert Bar
reras și cele ale lui Caamano este 
respectat iar forțele de ocupație ra- 
portînd observarea acestuia ca fiind 
„satisfăcătoare", în capitala Repu
blicii Dominicane au continuat joi 
contactele negociatorilor O.S.A. cu 
reprezentanții celor două guverne 
dominicane. Deși nu s-a anunțat ni
mic ■ oficial după aceste consultări, 
agenția France Presse menționează 
că colonelul Caamano și-a confir
mat acordul privind constituirea unui 
guvern de coaliție prezidat de An
tonio Guzman, fost ministru al a- 
griculturii în guvernul Iui Juan 
Bosch. Generalul Imbert continuă să 
se opună acestei soluții, reafirmînd 
că guvernul său deține controlul a- 
supra situației din țară. Se infor
mează că trupele interamericane au 
încercat ioi să preia controlul asu
pra băncii din Santo Domingo, dar 
că forțele generalului Imbert s-au 
opus. Se are în vedere, de aseme
nea, preluarea controlului de către

Bolivia

Ciocniri
între mineri 
și trupele 
guvernamentale
LA PAZ 28 (Agerpres).
După incidentele de miercuri noap

tea din capitala Boliviei situația 
pare să se fi calmat. Se semnalea
ză, însă ciocniri între minerii de la 
minele de cositor de pe platourile 
Anzilor și trupele guvernamentale. 
Autoritățile au întreprins cercetări în 
legătură cu incidentele care au avut 
loc miercuri noaptea în La Paz. Mi
nistrul de interne a afirmat că for
țele antiguvernamentale ar fi încer
cat să pună în aplicare un plan de 
atacare a cartierului general al for
țelor armate boliviene de la Miraflo- 
res.

Intr-un comunicat dat publicității, 
autoritățile anunță că vor fi arestați 
și judecați toți cei asupra cărora se 
vor găsi arme. Pînă în prezent, au 
fost- arestate 60 de persoane.

numțat oficial că guvernul Gam- 
bjei intenționează să organizeze un 
referendum popular pentru a ve
dea dacă populația dorește ca țara 
să devină o republică indepen
dentă în cadrul Commonwealth- 
ului.

BONN. Reprezentanți ai organi
zației „Cămpania pentru dezarma
re" din R. F. Germană au adresat 
BundestBgului o petiție semnată 

In câteva rânduri
de 22 000 de partizani ai păcii în 
care se cere ca Germania occiden
tală să nu participe la forțele nu
cleare multilaterale și să renunțe 
la dotarea Bundeswehrului cu ar
ma nucleară.

ROMA. Comisiile pentru aface
rile interne și pentru justiție ale 
Camerei deputaților din Italia au 
aprobat în ședință comună un de- 

trupele interamericane aflate la Santo 
Domingo a postului de radio, aflat 
și el în mîinile generalului Imbert. 
Cele două grupări aflate în conflict 
au organizat adunări, la care cei 
doi șefi militari au declarat că nu 
renunță la lupta lor.

Situația actuală din capitala Re
publicii Dominicane, Santo Domin
go, urmează să fie evocată din nou 
în Consiliul O.S.A. care trebuia să 
se țină joi dar a fost amînată, ca 
urmare a faptului că mai mulți mi
niștri de externe, printre care ai 
Chile, Uruguay și Venezuela au re
fuzat să participe.

Lucrările Conferinței 
primilor miniștri arabi

CAIRO 28 (Agerpres).
Joi, la Cairo au șontinuat lucră

rile Conferinței primilor miniștri ai 
țărilor arabe. In ședința de după- 
amiază, reprezentantul Sudanului a 
prezentat două proiecte de rezoluție 
privind poziția președintelui tunisian, 
Burghiba în problema palestiniană. A- 
genția M.E.N. relatează că „toți șefii 
de delegații au votat primul proiect 
prin care se resping ferm propune
rile Iui Burghiba, considerîndu-le ca

CRIZA GUVERNAMENTALA 
DIN BELGIA CONTINUĂ
BRUXELLES 28 (Agerpres).
Criza guvernamentală din Belgia 

continuă fără a se putea întrevede o 
soluție imediată. Toate discuțiile pe 
care regele Belgiei le-a lavut înce- 
pînd de luni cu liderii partidelor 
politice n-au dus pînă în prezent la 
nici un rezultat. Observatorii din 
Bruxelles sînt unanimi în aprecierea 
că va fi destul de greu să se con
stituie un nou guvern, întrucît dis

Puternice schimburi de focuri 
la frontiera Iordaniei cu Izraelul

AMMAN 28 (Agerpres).
Printr-un comunicat oficial, pu

blicat în dimineața zilei de 28 mai 
la Amman, s-a făcut cunoscut că la 
frontiera Iordaniei cu Izraelul au a- 
vut loc puternice schimburi de fo
curi între forțe de patrulare, apar- 
țiriînd celor două țări. In comunicat 
se afirmă că incidentele s-au pro
dus în noaptea de joi spre vineri, 
cînd patrule izraeliene au dinamitat

cret-lege „antimafia". Legea pre
vede. printre altele, acordarea unor 
puteri mai largi tribunalelor și 
procuraturilor din țară, față de cei 
acuzați de a face parte din Mafia.

LAGOS. La Lagos, capitala Ni
geriei, a avut loc joi cea de-a doua 
consfătuire a ambasadorilor State
lor Unite în 23 de țări africane.

TOKIO. Peste 3 000 de studenți 

de la Institutul de arte frumoase 
din Tokio au refuzat să mai parti
cipe la cursuri în semn de protest 
împotriva hotărîrii administrației 
de a majora cu 300 la sută taxele 
pentru căminele studențești. Stu
denții au organizat pichete în ju
rul clădirii institutului.

NEW YORK. Administrația na
țională pentru aeronautică și pro

INDONEZIA

Descoperirea unui complot 
antiguvernamental

DJAKARTA 28 (Agerpres).
La 28 mai, președintele dr. Su

karno, a anunțat că în Indonezia a 
fost descoperit un complot antigu
vernamental, organizat de „forțele 
imperialiste". Complotiștii, urmăreau 
asasinarea președintelui Sukarno, a 
ministrului afacerilor externe,- Suban- 
drio, și a șefului statului major al 
forțelor terestre indoneziene, gerie- 
ral-maior Ahmed Yani. Organele se
curității de stat, a arătat Sukarno 
dispun de documente secrete din ca
re reiese că complotul urma să fie 
înfăptuit în ajunul deschiderii celei 
de-a doua conferințe a țărilor din 
Asia și Africa de la Alger, 

neaorespunzătoare intereselor £.sbe“. 
Prin cel de-al doilea proiect votat, 
participanții și-au reafirmat hotărî
rea de a îndeplini „ad literam" re
zoluțiile adoptate pînă acum de con
ferințele la nivel înalt ale țărilor a- 
rabe. Paratei cu conferința la nivel 
înalt au continuat lucrările Consi
liului unificat al apărării al Ligii A- 
rabe. Au fost discutate unele aspecte 
ale asigurării securității statelor a, 
rabe.

tanța care separă pe socîal-creșfînî 
și socialiști de Partidul libertății și 
progresului (liberal) este destul de 
mare, mai ales în ceea ce privește 
problema reformei constituționale, 
căreia noul guvern va trebui să-i 
acorde principala atenție. După cum 
se știe, reprezentanții Partidului li
bertății și progresului au boicotat 
lucrările Comisiei însărcinate cu re
vizuirea constituției.  ’ 

unele construcții situate în regiunea 
de nord-vest a Iordaniei. In urma 
incidentelor au fost omorîți doi ior
danieni iar alții au fost răniți. Agen
ția France Presse relatează, citînd/Ț 
surse iordaniene, că guvernul de K’ 4 
Amman a adresat o plîngere Corni- 
siei de armistițiu a O.N.U. in legă
tură cu recentele tulburări de la 
frontiera cu Izraelul.

blemele spațiului cosmic — N.A.S.A. 
— și compania aeronautică „Dou
glas" vor efectua duminică în co
mun o serie de experiențe menite 
să lărgească cunoștințele umane 
eu privire la temperaturile din ve
cinătatea Soarelui.

KHARTUM. La Khartum a iz
bucnit o epidemie de meningită ce- 
rebro-spinală. Regiunea Khartum 
a fost declarată „zonă infectată", 
iar un număr de elevi și studenți 
au fost internați temporar în sa
natorii.

MONTEVIDEO. Profesorii din 
învățătnîntul secundar din Uru
guay au declarat joi o grevă gene
rală care va lua sfîrșit atunci cînd 
guvernul va plăti salariile cuvenite 
pe luna trecută.

c
RIO DE JANEIRO. Aproape 

40 000 de persoane din împrejuri
mile orașului Campos, statul Rio 
de Janeiro, au fost afectate1 de 
inundațiile provocate de ploile to
rențiale căzute în această zonă.
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