
Proletari din toate țările, uniți-vă /

al Comitetului orășenesc Petroșani al P.LR. și al Sfatului popular orășenesc

URMĂRIT! GRAFICELE DE EXECUȚIE? 
■ LE RESPECTAȚI?

PLAN
CARENȚE MAI VECHI

ZA data cu predarea 
blocului D 2, la

aprilie — 
mai, șan-

Sosirea în Capitală a Maiestății Sale
Imperiale Șahinșahul Iranului

sfirșitul lunii 
începutul lunii 
fierul de locuințe de la 
Lupeni și-a realizat pla
nul de predare de apar
tamente pe primul trimes
tru. Blocul D 3, care are 
termen de predare 30 iu
nie, în linii mari are și 

4 condiții de predare la ter
men. Deci nici planul de 
predare al trimestrului II 
nu ridică probleme deo
sebite. De ce totuși am 
adresat și aici obișnuita 

{întrebare ? Răspunsurile 
de mai jos vor explica 
aceasta.

tămîni sînt deja pierdute fa
ță de calculul nostru și cred 
că beneficiarul, ne-ar putea 
ajuta intervenind și el la 
I.F.M.A.

La construcția blocului D 4 
am plecat de la început cu o 
întîrziere de aproape două

PE ȘANTIERUL 
TJL&H. DE LA LUPENI

î n general, spunea șe-
* ful șantierului, tov. 

Mandero Romeo, ne înca
drăm în graficele de execu
ție. Am- predat blocul DF2. 
Nu ne putem .aștepta, bine
înțeles, la laude pentru ă- 
ceasta deoarece blocul acesta 
era planificat a fi predat în 
anul trecut. Important e însă 
faptul .că_pip.txas ceva isvă- 
țârninte de atunci și am tre- 
cat la o organizare mai bună 
a, echipelor și brigăzilor la 
frontul de lucru. Blocul D 3 
care urmează la predare are 
oarecare avans față de grafic, 
aici fiind totul pus la punct 
adică oamenii știu fiecare ter
menele în care trebuie să 
execute diferitele operațiuni 

, și se încadrează. Intervine 
aici o altă greutate : Noi am 
pregptit totul pentru montarea 
asqensoarelor, am chemat te
lefonic pe cei de la LF-MA. 
să înceapă montarea — a- 
ceasta acum două săptămîni
— dar n-au venit. Două săp-

luni. Greutățile datorită căro
ra s-a produs întîrzierea sînt 
de ordin obiectiv — lipsa, o 
vreme, a forței de mun
că, condiții de muncă la 
fundații deosebit de grele — 
și de ordin subiectiv — lipsa 
de organizare a brigăzilor la 
frontul de lucru. Am trecut 
la o readaptare a graficelor, 
la o redistribuire a maiștri
lor

am reușit să începem glisarea 
blocului cu 3 zile mai repe
de decît prevedea graficul.

Ar fi trebuit să începem 
de trei săptămîni construcția 
blocului A 2. Aceasta va fi 
de un tip nou, care nu s-a 
mai executat în Valea Jiului 
și va avea 88 de apartamen
te. Construcția unui astfel de 
bloc durează obișnuit la noi 
7—8 luni. Ori noi, deși au 
trecut 5 luni din an, încă nu 
l-am atacat din cauză că am
plasamentul nu e liber. Sfa
tul popular are obligația să 
demoleze clădirile de pe am
plasament și nu le-a demolat. 
I.R.E.H. are pe amplasament 
un post de transformare a 
cărui mutare încă nu se în
trevede. Lipsa materialului 
lemnos pentru confecționarea

L C.

și a forțelor de muncă și (Continuare in pag. 3-a)

Ea invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chi- 
vu Stoica, vineri la amiază 
a sosit la București Maiesta
tea Sa Imperială Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
Șahinșahul Iranului..

înaltul oaspete este însoțit 
de excelentele lor Abxas A- 
ram, ministrul afacerilor ex
terne, Ahmad Eghbal, am
basadorul Iranului la Bucu
rești, dr. Hossein Aii Logh- 
man Adhatn, general-colonel 
dr. Abdol Karim Ayadi, Ab
bas Massotidi, vicepreședinte 
al Senatului, general-colonel 
Fathollah Min Bachiyan, pri
mul aghiotant 
Sale Imperiale, Mostafa Mes- 
bahzadeh și dr. Mostafa Ala- 
mouti, membri ai Parlamen
tului, și de alte persoane o- 
ficialc.

In întîmpinarea Maiestății 
Sale Imperiale, pe aeroportul 
Băneasa se aflau președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor Externe, membri 
Consiliului de Stat și ai 
•vernului, 
stituții 
cultură, i 
periori.

Erau 
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Pe clădirea aeroportului Bă
neasa erau arborate steaguri 
românești și iraniene. Pe fa

țada centrală a aerogării erau 
înscrise, în limbile celor două 
popoare, urările „Bun venit 
Maiestății Sale Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Arya
mehr, Șahinșahul Iranului!" 
și „Trăiască prietenia româno- 
iraniană

Avionul oficial, escortat 
deasupra teritoriului româ
nesc de avioane ale forțelor 
noastre armate a aterizat la 
ora 11. La coborîrea din ă- 
vion, Șahinșahul Iranului a 
fost salutat cordial de pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica.

Au fost intonate
de stat ale celor două țări. 
In semn de salut sînt trase 
21 salve de artilerie Șahinșa
hul Iranului și președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România au

imnurile

al Maiestății

, conducători de 
centrale, oameni 
generali și ofițeri

ai 
gu- 
in- 
de 

SU

de față șefi ai misiu-

trecut apoi în revistă bata
lionul de onoare aliniat pe 
aeroport. înaltului oaspete îi 
sînt prezentați șefii misiunilor 
diplomatice aflați pe aeroport 
și persoanele oficiale române. 
Are loc apoi defilarea gărzii 
de onoare.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroport au salutat căl
duros pe oaspeți. Un grup de 
pionieri au oferit fiori.

Intr-o mașină escortată de 
motocicliști, Șahinșahul Iranu
lui și președintele Consiliu
lui de Stat au părăsit aero
portul. In drum spre reședin
ța înaltului oaspete, pe bu
levardele pe care erau arh' 
rate steaguri românești și 
iraniene ei au fost salutați de 
numeroși locțiitori ai Capi
talei.

(Agerpres)

UNDE MERGEM ?
AZI

♦
troșani, la ora 16, are loc un 
spectacol cu piesa „Simple 
coincidențe" de Paul Eve- 
rac.

In sala Teatrului din Pe-

+ De ia ora 17, pe stadi
oanele din Lupeni, Vulcan și 
pe terenul C.F.R. din Petro
șani — meciuri de fotbal în 
cadrul campionatului 
nesc.

M î I N E

orașe-

+ Intre orele 9 și 
stadionul „Jiul'1 din 
șani se desfășoară etapa

16, pe 
Petro- 

oră-

Be la Ministerul Invafamintului
z

șenească a campionatului re
publican de atletism pentru 
juniori Și seniori. Tot aici, 
la ora 11, începe meciul de 
handbal S.S.E. Petroșani — 
Voința Sighișoara, în cadrul 
campionatului republican 
tegoria A.

ca-

ști- 
oră- 
cul-

ale Comitetului 
Petroșani pentru 
artă se vor deplasa la 
exploatărilor forestiere 

Și

♦ Dimineața, brigăzile 
ințifice 
șenesc 
tură și 
sediile
Aușelu, Jigoreasa, Bilugu 
Tusu, unde vor purta discu
ții cu lucrătorii forestieri des
pre probleme de protecția 
muncii, sănătate, juridice, și 
de politică internă și exter
nă.

17--T;' conformitate cu structura 
anului șeolar, comunicată sedțiun'A 
lor de învățămînt și școlilor, exa
menul de absolvire a școlii generale 
va avea loc între 6 și 12 iunie.

2. — Examenul de maturitate și 
examenul de diplomă la școlile pe
dagogice de învățători (educatoare) 
va avea loc între 17 și 29 iunie.

Lucrările scrise la examenul de 
maturitate se vor da după cum ur
mează :

— limba și literatura română — 
17 iunie, orele 9 dimineața,-

— limba și literatura maternă — 
(la școlile și secțiile cu predarea

o-

de
ur-

(la

IN CLIȘEU: Elevul Ionică Mircea din clasa a VUI-a A de la Școa- 
urnii nr. 2 din Petroșani. rostindu-și cuvîntul.

în limbile' ’ naționalităților conlo
cuitoare) — 18 iunie," orele 9 di
mineața,-

— matematica (limba străină pen
tru secția umanistică) 20 iunie, 
rele 9 dimineața.

Lucrările scrise la examenul 
diplomă se vor da după cum 
mează :

— limba și literatura română
17 iunie, orele 9 dimineața,-

— limba și literatura maternă
școlile și secțiile cu predarea în lim
bile naționalităților conlocuitoare) —
18 iunie, erele 9 dimineața;

— matematici (pedagogia preșco
lară la școlile pedagogice de edu
catoare) — 20 iunie, orele 9 dimi
neața.

3. — Concursul de admitere 
liceele de cultură generală și 
liceele de specialitate ce vor 
ființă se va desfășura între 22 
29 iunie.

în 
în 

lua
Și

înscrierile, la concurs se fac pînă 
în ziua de 21 iunie inclusiv.

In ziua de 21 iunie se face vi
zita medicală a candidaților.

Lucrările scrise și probele orale 
se vor desfășura în felul următor:

— limba română — probă scrisă 
— 22 iunie, orele 9 dimineața;

— matematică — probă scrisă — 
23 iunie, orele 9 dimineața,-

— limba maternă (la școlile și 
secțiile cu predarea în limbile na
ționalităților conlocuitoare) — probă 
scrisă — 24 iunie, orele 9 dimi
neața,-

— probe orale — 25—29 iunie, 
orele 9 dinlineața.

Probele practice de specialitate — 
Ia liceele pedagogice (aptitudini mu
zicale); la liceele de artă (muzică 
sau desen) și la liceele cu program 
de educație fizică (verificarea cali
tăților fizice) — vor avea loc în 
zilele de 19—20 iunie.

+ Pe stadionul din Lupeni 
pot fi vizionate: la ora 15 — 
meciul de rugbi (categoria B) 
dintre echipele Minerul liu- 
peni și I. M. Petroșani, iar 
Ia ora 17 — meciul de fot
bal Minerul Lupeni — Clu 
jana (din cadrul campionatu
lui categoriei B, seria n-a).

+ Vulcan, ora 17: echipa 
de fotbal Minerul Vulcan în- 
tîlnește echipa Dacia Orăștie 
(campionat regional).

+ La Petrila, echipa 
bal Știința Petroșani 
începînd de la ora 17, 
fractara Alba Iulia (campio
nat regional).

de fot- 
joacă. 

cu Re-

+ Școala populară de artă 
din Petroșani prezintă. Ia ora 
18, în sala căminului cultu
ral din Cimpa, un program 
cultural-artistic susținut de

(Continuare în pag. 3-a)

ÎN P R A G U L VI
• Emoții și -.flori
• Ultima oră de curs
• Un angajament promițător
Care dintre noi nu-și amintește 

și acum, după trecerea anilor, de 
ultima oră de curs cind, elev fi
ind, asculta îmbujorat de emoție 
cuvîntul protesorului diriginte. Cite 
vise nu-și făurește elevul in ase
menea clipe, cite năzuinți îndrăz
nețe.

Asemenea clipe de emoții și bu
curii au trăit elevii claselor o 
VIII-a in ziua de 26 mai.

Pentru elevii claselor a Vlll-a 
ca de altfel și pentru colegii lor mai 
mari, dintr-a Xl-a, această zi va 
rămîne de neuitat. In dimineața 
senină de mai, de care-și vor a- 
minti peste ani, ei au Încheiat pri
ma etapă a instruirii lor, pornind 
in viață. Muncind sau Invățînd 
mai departe cu perseverență își 
pot înfăptui cefe mai îndrăznețe 
năzuinți.

—Pe poarta larg deschisă a Șco
lii generale nr. 2 din Petroșani ve
neau grupuri, grupuri de copii in 
straie de sărbătoare, purtînd in 
brațe buchete de flori.* In . pașii i 
lot, în ținută și privire Se vădea 
emoția, dar în același timp și o

notă de seriozitate determinată de 
importanța evenimentului. In curtea 
școlii „cei mari" au fost întîmpi- 
nați de către colegii lor mai mici 
care i-au însoțit pînă Ia ușile cla
selor. Acolo se desfășura o acti
vitate febrilă. Unii aranjau cate
dra. alții așezau florile sau scriau

DIN CARNETUL REPORTERULUI

pe tablă cuvinte calde de mulțu
mire adresate profesorilor.

Dimineața a trecut pe nesimțite 
apropiindu-se ultima oră de curs. 
Ca și în alte zile, clinchetul clo
poțelului a făcut ca liniștea din 
timpul orelot să înlocuiască zar
va caracteristică pauzei. După ci 
teva minute însă clopoțelul s-a fă
cut auzit din nou. De data aceasta 
elevii nu s-au Îndreptat spre cla
se, ci spre 
școlii unde 
festivitatea 
VlII-a.

Adunați in careu, elevi, profesori 
și părinți au ascultat cuvintele to
varășului Bende Ștefan, directorul 
școlii. In cuvinte calde, emoționan- 
te. directorul a. urat succes în via
tă celor aproape 100 de elevi ai 
claselor a VIII-a. sfătuindu-i să

acea parte din curtea 
știau că va avea loc 

închinată celor dintr'-c

temeinic și a deveni 
de nădejde ai

elevilor, primul

socia-

CI luat 
clasa 
invă- 

școlar
Apoi au 

celorlalte

zi solem-

pus con- 
zborul în

au adre-
di-

E T I I
nu-și precupețească eforturile spre 
a se instrui 
constructori 
lismului.

Din partea
cuvîntul Ionică Mircea din 
a Vlll-a A. elev fruntaș la 
lătură care a terminat anul 
numai cu note de zece, 
vorbit și reprezentanții 
două clase.

„Iată a sosit și această
nă — a spus elevul Bărăiac Petru 
din clasa a VIII-a C — cind, la 
capătul celor 8 ani de studiu, pă
răsim școala care ne-a 
deiul in mină lulndu-ne 
viață".

In cuvîntul lor, elevii
sat calde mulțumiri corpului 
dactic pentru strădania și grija cu 
care s-a ocupat de instruirea lor. 
Ei au asigurat pe cei prezenți c6 
oriunde vor merge, in școli profe
sionale sau licee peste lot se vot 
strădui să învețe de așa manieră 
incit să nu facă de rușine școala 
de unde au plecat, că prin acti
vitatea lor. prin fapte, vor ști să 
mulțumească partidului pentru co
pilăria fericită și condițiile minu
nate de Învățătură asigurate tine
retului în patria noastră.

M. G



STEAGBb ROȘU
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VÂRI
Pariu original

Frizerii din orașul Sabdanski (R. 
P. Bulgaria) vor trebui să tundă 
gratuit, tltnp de cinci ani, pe actorii 
din BMțjOOvgrad. ACeâsta pentru că 
au pierdut un meci de fotbal și u- 
nul de tenis de masă, jucate Cu 0 
echipă de actori veniți in turneu de 
10 Teatrul din Blagoevgfad. Dacă 
frizerii ar fi clștigat, el Urinau să 
primească gratuit, timp de cinci ani, 
bilete la spectacolele de teatru.

Dace oare America 
lipsa de găini T

Ca răspuns la un anunț publicat în 
două cotidiene new-yorkeze, peste 
600 de tinere au declarat că sînt 
gata să., clocaaâcă Ouă de găină 
contra sumei de 100 de dolari pe 
zi.

Ouăle vor trebui clocite timp de 
lt-21 de Zile. „Cloșca" care va reu
și să scoată pui va primi o grati
ficați» de 1000 de dolari.

Exp»ri»nia se face în chip de re- 
eiană pentru a atrage cit mai mulțl 
vizitatori la 0 expoziție cu plată, la 
care vor fi prezentate peste 5 000 de 
păsări și animale.

Musafiri nepoftlji
Intr-o seară la Chaltfont (saint Pe

ter, Anglia) a pătruns prin coș, în 
apartamentul dr. D. Johnes, o buf- 
fliță plină de funingine. Ea a fost 
anală de o mulțime de alte buf- 
Me, care âu intrat în casă in ace
lași fel și au umplut cabinetul doc
torului. dormitorul și bucătăria, 
acoțind țipete sinistre.

Locatarii au încercat să le alunge, 
dar fără succes. Oaspeții nepoftiți 
meneau mereu în casa.'L’ovestea 
s-a rapOtal șapte nopți la rînd, pi
pă eăed, in cele din urmă, coșul a 
fost acoperit cu o plasă solidă.

Medicul ți familia lui nu du însă 
Hiuțte nici acum, căci bufnițele își 
petrec toată noaptea pe acoperiș, 
ciocănind în plasă.

Explicația natalității
Locuitorii districtului Stepney din 

Londra ocupau, fără să o știe, unul 
din primele jocuri din lutne în ce 
privește natalitatea. Faptul a fost 
dovedit de datele statistice și nu 
este vorba de nici o greșeală.

In anul 1538 s-a hotărît ca în 
bisericile din Anglia să se țină re
gistre de nașteri și decese. S-a 
ridicai Insă o problemă — unde 
anume să se treacă copiii născuți 
pe mare. Episcopul londonez a ho- 
tărît ca acești copii să fie înre
gistrați la biserica Sf. Dunstan din 
districtul amintit mal sus.

De atunci, timp de peste 400 de

ahi, căpitanii vaselor pe care se 
nășteau copii erau datori să co
munice eveBîffientui bisericii Sf. 
Duestan. Preotul trecea humele 
nou-dăscuțifor In registru, făta aă-i 
vadă, m se explică șl natalitatea 
ridicată din districtul stepney.

Muzeu jefuit
Dispariția tablourilor și obiecte

lor de artă din sălile muzeelor din 
Occident este un fenomen frecvent. 
Dar ceea ce s-a întimplat cu ga
leria de tablouri din orășelul fran
cez Besancon este, Intr-adevăr, un 
caz fără precedent. Din acest mu
zeu au fost sustrase absolut toate 
tablourile — 54 de tablouri vechi de 
maeștri celebri, printre care 0 pîn- 
ză de Rembrandt, trei de Boucher, 
una de Caravaggio și 18 de Fra
gonard.

La cafenea:
—- Mi-e foarte neplăcut să 

plătești totdeauna pentru mine. 
Imprumută-rtli 1 000 lire, să 
plătesc fi eu măcar o dată.

★

Mama t Haide Jimmie, spu- 
ne-i lui neăea. Ce se spune 
cind pleacă un musafir ?

JUnntie : lit Uttfii 1

■ir

Cumpărătorul:
— Lacătul ăsta rtu e bun. 

Se inouie, dar nu se descuie.
VlmOlorui .-
— Mal luațt unul. Uitați, 

ăsta se descuie, dar nu se în
cuie.

„International eireus** 
la Petroșani

Spectacolul inaugural da 
lai seara „International cit- 
cus“ in cate au apărut, alături 
de artiștii circului din Bucu
rești șl o serie de artiști din 
U.R.S.S., Italia fi R. S. Ceha- 
slovacă, a atras sub cupola 
arenei instalată pe stadionul 
Jiul (terenul mic) peste 2 000 
de spectatori. Sub aspectul va
rietății, al măiestriei și demon
strației artistice spectacolul a 
constituil o adevărată întrece
re internațională in care fie
care artist a căutat să-și de
monstreze potențiile sale, înal
ta . clasă pe care a atlnt-0 
pe scara valorilor artistice. Pi
tește, aplauzele îndelungate, 
călduroase cu care a fost pri
mit fiecare număr al progra
mului nu au tăcut deCit să 
consfințească acest lucru.

Fără îndoială că punctele 
torte ale programului le-au 
constituit cele două dresuri 
una de tigri, susținuta de ar
tista emerită Margarita Naza
rova din R.S.F.S.R. și cealaltă, 
de elefanți, prezentată de ar
tiștii de la circul Medrano din 
Italia. Ptezetîța îtl arenă a ar
tistei Margarita Nazarova, pro
tagonista Ulmului sovietic 
„Raidul vărgat", a constituit, 
pentru spectatorii din Petro
șani, o relnttlnire plăcuta, e- 
moțlonantâ, pe viu. Cu aceas
tă ocazie ea ne-a demonstrat 
încă o dată înalta sa măiestrie 
In dresura de tigri, țlntndu-ne 
o adevărată lecție de caltni- 
tate, voință, răbdare și bltn- 
dețe. In celălalt număr — dre
sura de elefanți - artiștii ita
lieni au obținut un succes la

tel de remarcabil, dovada cea 
mur bună fiind aplauzele în
delungate ale spectatorilor.

Am ti nedrepți și ireali daca 
am reduce succesul spectaco
lului doar la cele doua nume
re de mal sus. Nu, in acest 
concurs internațional, in care 
ar fi greu să desemnez un în
vingător, fiecare și-a adus 
părticica sa de contribuție la 
strălucirea spectacolului. Am 
admirat plasticitatea, suplețea 
și tinerețea acrobaților dir. 
trupa Augustin, am aplaudat 
îndelung excelentul număr de

• )ong le tie de salon al soților 
Merps (R. S. Cehoslovacă) și 
pe inteligența „Clini fotba
liști" și bineînțeles, pe „an
trenorii" lor, Aurel și Maria
na Stan. Am admirat siguran
ța șl măiestria cuplului Cse- 
ghedi in „Atletica modernă"

, dresura de cai susținută de 
Medinl — Italia. Ne-au plăcut 
elegantele acrobații de salon 
ale soților Roza și Victor Got- 
iov de la Circul Mare de stat 
din Moscova, ca și dresura de 
porumbei a artistei de la Cir
cul Medrano — Italia.

Nu putem încheia aceste ci- 
teva considerat iuni asupra 
spectacolului fără a aminti de 
momentele pline de savoare 
comică, de haz și spontanei
tate ale lui Ginetto și Poiata 
(Italia) cit și partitura muzi
cală susfinută de orchestra de 
/azz Moonky-Toonky. Intr-un 
cuvînt, un spectacol bun care 
invită la vizionare.

Text: C. COTOȘPAN 
Fo<0 ! N. NfOLDOVEANU

II

ȘTIAȚI CĂ...
O Este nevoie de 100 de ori mai 

■nit timp pentru a învăța un Urs 
*• execute un număr de circ decît 
pe *■ elefant.

O Forțile majorității orașelor in- 
Aeme sint foarte late pentru ca să 
Rfi trece prin ele trei elefanți

O Primele ceasuri cu arc au fost 
ramai) uite in

O înainte de 
zările. pentru

ieiarean luminări, marcate cu 11- 
ML Porțiunea de luminare dintre 
damă linii se consuma intr-o oră,
• Pa cursul fluviului 

Iar »-au descoperit 235 
de indieni.

Germania in anul

a fi inventate cea- 
măaurarea timpului

Amazoane- 
de triburi

copiii eu

In S.U.A. este în Cltra 
de realizare un aparat 
CU utilizări multiple, 
destinat cosmonauților. 
El va putea fi folosit 
ca aparat de sudat, ca

ierăstrău. ca ciocan, 
ca htfleț pentru recoi 
tarea eșantioanelor de 
soi extraterestru. 1 
nerul aparatului va 
vea încorporat in el

Mi
i a-
I un

motor-turblnâ mibiatu- 
rai, care va funcționa 
cu IDO ooo turații pe 
minut Acest aparat va 
putea fi folosit și de 
exploratorii adlttCuriloi 
submarine.

Televizor eu doua
Un fabricant de tele

vizoare din Toronto 
(S.U.A.), Mel Lastman, a 
realizat un receptor pre
văzut cu două ecrane 
dispuse în unghi, per-

Oamenii 
australieni 
să producă 
formă de 
dea j Ubs să 
cest praf în 
obții o bere

ecrane

Praf
de
au

bere sub 
ptaf. Este 
dizolvi a- 
apă, ca să 
aromată și

știință 
reușii

Teren
Pe Stadionul „Ros- 

tunda" din Stockholm 
s-a amenajat un teren 
de fotbal încălzit. încă 
din toamna trecută, pe 
O porțiune a terenului 
de fotbal s-au îndepăr
tat iarba și Un strat de 
40 cm de pămînL In 
locul lui s-a turnat ni
sip, în care s-au întro-

si-urmărirea 
a două pro- 
Sunetul 
la o

un

este
Cască, 

tete

mițînd 
multană 
grame, 
transmis
astfel incit 
spectator poate Urinări

programul care-1 inte
resează fără a-și de
ranja vecinul care ur* 
mărește celălalt pro
gram.

• Arabil iși botează
•rfce name le trece prin minte, pini 
*1 CWfeauir.
• Crocodilul nu are limbă.

la creier se află aproximativ 
1$ mBiarda de celule.
• La gurile fluviului MiaiiMlppI

de bere și de
spumoasă, care nu se 
deosebește de cea o- 
bișnuită.

9-a reușit, de aseme
nea, să se obțină prai 
de unt prin dezhidra- 
tarea untului. Praful

unt
de unt conține mai pu
țin de 1 la sută apă, 
82 la sută grăsimi, 15 
la sută albumide, pre
cum și săruri minera
le. Acest produs poate 
fi adăugat la mîncare 
în stare uscată.

de fotbal încălzit
dus țevile unui sistem 
de încălzire ce se află 
în legătură cu puncte 
de control, unde dife
rite elemente înregis
trează temperatura, pu
terea vîntului și umi
ditatea aerului.

De îndată ce tempe
ratura scade sub o 
grade, se conectea-

automat siste- 
de încălzire. In 
trecută, instalația

ză 
mul 
iarna 
a funcționat cu titlu de 
probă. In timpul verii 
se vor monta aseme
nea Instalații pe între
gul teren de fotbal, 
incit se vbr putea juca» 
meciuri indiferent de 
sezon.

Cursuri televizate
Televiziunea bavare

ză (R.F.G.) va deschide 
în toamna aceasta Un 
program 
îii cadrul 
transmise
calificare profesională.

experimental, 
căruia vor fi 

cursuri de

Elevii care vor urmări 
aceste cursuri se vor 
întruni o dată pe lună, 
cu care prilej vor primi 
din partea profesorilor 
explicații asupra pro-

blemelor mal dUlAle.
Telecolegiul bavarez 

reprezintă punctul de 
plecare pentru viitoarea 
TELE-UNI (universitate 
prin televiziune) care 
urmează a fi Înființată.

de tensiune: Margarita Nazarova ii servește masa unuia din tigri.

Atențiune! „Elefănțelul", de 
4 tone, execută un număr de 
echilibristică. In ciuda greută
ții și a... volumului respectabil 
execuția nu este lipsită de 
grație.

Gratie, suplețe, sigu
ranță șl tinerele — lată 
calitățile remarcabile pe 
care le-a demonstrat 
trupa de acrobat! AU» 
gustin.



M HUM PLAN — UNELE CARENȚE MAI VECHI SPORT>SPORT
(Omni <6a pe» »*•)

CBtMjului glisant este încă 
un impediment serios.

Stoiânatisgrile pe verticals 
din cartierul Braia II, răma
se restanțe din anul trecut, 
abia acum au fost introduse 
în plan. Deși la noi sistema
tizările nu reprezintă 0 pro
blemă ca pe alte șantiere, e 
de notat totuși încetineala 
cu care se rezolvă de către 
beneficiar unele probleme de 
ordin financiar și de am
plasament.

D e maistrul Vîrtosu 
1 Constantin l-am 

găsit pe platforma cofra- 
jului glisant de la blocul 
D 4. Avea necazuri.

— Albia am reușit să recu
perăm timpul pe care 1-ain 
pierdut în primele 3 luni ale 
anului și cînd să zicem că 
am pernit cu dreptul, ne po
ticnim, Astăzi ni s-a defectat 
una din pompe și nu putem 
glisa. E, oricum, o zi pier
dută. Dacă am reușit să re

CE LEGUME DE SEZON VOM GĂSI 
ÎN MAGAZINE?

Ce legume și fructe vor găsi gospodinele in unitățile 
Oficiului orășenesc de valorificare a legumelor și fructelor 
In acest sezon 1 Ce noutăți urmează să apară in magazine 
in zilele următoare 1 Pentru a afla răspuns la aceste între
bări am solicitat un scurt interviu tov. PENCIU MARIN, di
rector comercial al O.O. V.L.F. Petroșani.

— Sum se desfdșoard apro
vizionarea cu produse de 
sezon?

— Prin înființarea Departamentu
lui de Valorificare a Legumelor și 
Fructelor sistemul de aproviziona
re cu legume și fructe S-a îmbună
tățit. Acum, planul de aproviziona 
re se face pe zile (înainte se în
tocmea pe decade și semldecade). 
In acest fel, mărfurile ajung ope^ 
rativ — și proaspete — la cum 
părător. ‘

— Cîteva exemple, vă ru-« 
găm.

— Cele 4 tone de cireșe aduse 
din regiunea București, căpșunile te
șite de la Tg. Jiu, varza și cartofii 
timpurii au avut o deosebită cău
tare. Aceasta ne-a determinat să 
facem comenzi și să trimitem de
legați după alte cantități din aces
te produse. Chiar miine dimineață 
ffedică azi, simbătă n. n.) urmează 
Bă sosească 2 tone de cireșe de la 
Oragfe, 2 tone de căpșuni (care 
vor fi trimise la Lupeni), 5 tone 
Varză și 2 tone mazăre verde.

Asigurăm pe această cale cum
părătorii că In următoarele zile 
vor putea găsi In unitățile noastre, 
din abundență, legume și fructe 
timpurii ea: varză, cartofi, mazăre, 
cireșe, ceapă, usturoi, gulii La în
ceputul lunii iunie, consumatorii se 

| UNDE MERGEM ? I
M I l \ E

(Vrmare din pag. 1 -a)

clasele de regie, actorie și 
brigăzi artistice, canto și in
strumente muzicale.

♦ Formațiile artiștilor ama
tori din Jleț, Binlța, Dealul 
Babii, Iscroni și Cîmpu Iui 
Neag vor prezenta programe 
artistice, la ora 18, in sălile 
căminelor culturale.

♦ Teatrul de stat „Valea 
Jiului" prezintă, Ia ora 16, în 
sala sa din Petroșani, piesa 
„In casa asta a dormit un 
zeu" de Guilherme Figueiredo.

+ In păduricea de lingă 
sfatul popular din Petrlla, în 
ceplnd cu ora 10, este oro 
nizată o serbare clmpeneas- 
că. La serbare iți dau con
cursul orchestra de muzică 
ușoară și populară, soliști și 
echipe de dansuri ale clubu 
lui din Lonea.

< Circul de stat din Bu , 
curești prezintă, Ia ora 16 și 
la ora 20, pe terenul „Jiul" 
din Petroșani, spectacolul „In
ternațional circus".

cuperăm rămintrrea in urmă 
din pritnele luni asta se da- 
totește numai reorganizării 
brigăzilor. Necazuri ta aces
tea de astăzi vom mal avea. 
Totuși ne-am propus priit 
graficul de execuție să gli
săm cu viteze de 1,40 m pe 
24 de ore, bineînțeles eu fi
nisaje exterioare, planșee și 
tâmpe de scări executate 
concomitent. Din cursa aceas
ta ne va putea opri aprovi
zionarea neritmică cu mate
riale, lucru care la noi s-a 
mai intîmplat și in alte ca
zuri.

M e oprim cu interpelâ- 
1' rile aici ca să consta

tam un lucru. In calea înca
drării riguroase rn graficele 
de execuție se pun de-a 
curmezișul impedimente de 
care constructorii se izbesc 
mereu. Pentru că Sfatul popu 
Iar Lupeni nu și-a respectat 
obligația de a demola con
strucțiile vechi de pe ampla
sament, un bloc va „plecă" 
de la început cu întlrziere

vor putea aproviziona cu fasole 
verde și conopidă iar apoi cu roșii 
și castraveți de cîmp.

— Pentru a face fața vo
lumului sporit de desfacere 
probabil ați înființat unități 
noi ?

— Doar la Lupeni — în piața și 
cartierul Lobstein — s-au înființat 
unități noi. Ceea ce ne-a preocu
pat în mod deosebit a fost ream- 
plasarea unităților sezoniere con-

- —• —. j£.

In întâmpinarea
Zilei internaționale a copilului

1 iunie. Ziua internaționala a 
copilului, prilejuiește numeroase 
și variate acțiuni cultural-artistice 
care se desfășoară in întreaga ța
ră. Profesori cu îndelungată expe
riență didactică, poeți, scriitori si 
alți oameni de artă și cultură se 
întllnesc, în preajma acestei sârbă 
tori cu copii de vîrstă preșcolară 
și elevi mai mici cărora le vorbesc 
despre grija partidului față de tînă- 
ra generație și realizările regimului

NOTĂ

Oricum, ești contravenient /...
Viața citadină impune cetățenilor 

multe obligații. Printre acestea sînt 
și respectarea regulilor de Circu
lație pe șosele sau străzi, pentru 
evitarea accidentelor.

Una din aceste reguli prevede 
ca traversarea străzilor să se facă 
numai în cadrul porțiunilor mar
cate. Aceste porțiuni sini de obi
cei ia Întretăierea străzilor, asi- 
gurînd circulația pietonilor în. con
diții legale.

Se întîmpiă insă ca uneori, ori 
șt cum ai circula în traversări, sd 
fii contravenient... Iată un exem- 
piu grăitor.

Ai venit în Petroșani. După o 
vizită in oraș, drumul te duce plnă 
prin țața statului popular. Ai luat 
șl un ziar de la r chioșcul alăturat.

Vrei să traversezi acum strada 
Republicii, între chioșcul de ziare 
de lingă sediul T.A.P.L., plnă vi
zavi, in colțul clădirii maternită
ții ? Marcaje ie albe din pavajul șo
selei te invită • „Pe aici". Și ai 
pornit. Ajuns in mijlocul străzii, 
constațt însă surprins că marcajele 
te duc la un rond de Hori.

Oricum ui lace, ești contrave
nient : dacă mergi după marcaje, 
trebuie să pășești peste llorî ca 
să ajungi pe trotuar; dacă vrei să

Pentru că beneficiarul mi ■ 
pus din timp la pUtact unele 
„amănunte" de ordin finan
ciar, șantierul abia acum a 
început să lichideze lucrările 
vechi de sistematizare pe ver
ticală cind, de fapt, ar fi tre
buit să le lichideze plnă a* 
cUm. Pentru că aproviziona
rea ritmică cu materiale îirtă 
mai șchioapătă, la executant 
unei lucrări se pleacă de th 
început cu rezerve care alt
fel n-ar fi necesare.

Constatările acestea se im
pun ca măsuri ce trebuia lua
te de cei vizați, dar ia tim
pul potrivit și nu cu între 
zierile arătate mal sus, înca
drarea fiecărei operații in 
graficul de execuție e o con
diție a ritmicității în realiza
rea planului de predări. Fac
torii care conlucrează la a- 
ceastă ritmicitate trebuie să-și 
aducă, la Lupani ca și po alte 
șantiere, partea lor de con
tribuție la care-1 obligă răs
punderea asumată, profesia, 
sau contractele de execuție.

form noii structuri a cartiereloi 
muncitorești. Iată șl o altă măsură 
care, sin tem convinși, v-a tfeti in
teresul cumpărătorilor: în curind, 
magazinele nr. 16 Petroșani (de lin
gă podul Maleiu) și nr. 34 Lupeni 
(din cartierul VisCOZa) vot desface 
numai produse de calitate superi
oară. Șl mai notați că 34 de uni
tăți ale oficiului nostru și-au de
pășit planul de desfacere pe luna 
mai, iar da la începutul anului s-au 
vlndut oamenilor muncii din Valea 
Jiului legume și fructe în valoare 
de 11 448 000 lei, față de 9 219 000 
lei în primele cinci luni ale anu
lui trecut.

Interviu consemnat de 
Francisc VETRO

democrat-popular. Totodată pentru ei 
au loc în prezent concursuri de bi
ciclete, trotinete, triciclete, volei, 
baschet și fotbal.

In multe Cinematografe vor rula 
filme pentru copii. Librăriile au des
chis, de asemenea bazare și standuri 
speciale în care cei mici vor putea 
găsi cărți de povești. Jocuri distrac
tive, jucării și articole de îmbră
căminte pentru sezon.

(Agerpres)

cruți tlorile din rond, ești obligat 
să traversezi in diagonală 'încruci
șarea respectivă ieșind în calea 
mașinilor — deci tot contravenient.

Grea problemă, și chiar sub te
restrele gospodarilor de la sfat...

PROGRA M
29

PROGRAMUL 1 ; 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Sport; 6,05 Concert ma
tinal; 7,00 RADIOJURNAL. Buletin 
meteo-rutier,- 7,15 Continuarea con
certului matinal; 7,35 „Dimineață cu 
voie bună" — melodii populare; 7,50 
SUMARUL PRESEI; 8,03 Seleețiunl 
din opereta „Comele de Luxem
burg" de Lehar, 8,30 TEATRU RA
DIOFONIC PENTRU COPII: „QUEN
TIN DURWARD”; 9,30 Program mu
zical pentru ascultătorii de la sate; 
10,00 Transmitem pentru sate;,- 10,40 
Muzică ușoară interpretată de Doi
na Badea, Connie Francois șl Sacha 
Distel,- 11,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
11,05 Cine ascultă recunoaște melo
dia; 11,20 Folclor orășenesc; 11,35 
Doi ioterpretl de muzică ușoară: 
Nilla Pizzi și Florin Dorian,- 12,00 
DE TOATE PENTRU TOȚI; 13,00

VARȘOVIA. —- In Ziua a doua a 
turneului internațional de baschet 
(feminin) de la Krecovia, echipa 
Rooilniei a Învins după o partidă 
spectaculoasă selecționata Ungariei 
cu «cotul de 53-51 (21-25). In cele
lalte două meciuri Bulgaria a între
cut Polonia „A“ cu 01-50 (32*23),
tar selecționata orașului Fraga a în
vins Pblonia „B" cu scorul de 57-48 
(34-33). In următorul joc repre

INSPECTORATUL ORĂȘENESC ADAS
Angajează urgent

Contabil șef *— salar 1650 lei. Condiții: studii 
medii, stagiu 5 ani în funcții economice.

Contabil I — salar 1175 lei. Condiții: studii 
medii, stagiu 2 ani în funcții economice

Inspector asigurare «— salar 1625 iei. Con
diții: studii medii, stagiu 5 ani în funcții economice

Cei interesați se vor adresa la sediul inspec* 
taratului Str. Republicii nr. 60 Petroșani, telefon 315.

In minele grizutoa- 
se, la fiecare Ioc de 
muncă și fiecare ca
meră subterană, trebuie 
să existe cel puțin o 
lampă de siguranță cu 
benzină său 
tor de gaze.

Controlul 
metanului cU 
începe cu flacăra nor
mală. Dacă se observă 
filarea sau alungirea 
fiecărei plnă la margi
nea superioară a sti
clei, controlul se 
prește, iar locul 
muncă va ii evacuat 
pînă la aerisire. Dacă 
nu se observă alungirea 
sau filarea flacărei se 
trece la determinarea 
procentuală a metanu
lui cu flacăra redusă. 

exlstenței 
lampa, se

un detec-

$£ lucrează 
FÂRÂ EXPLOZIVI

DE RADIO
mai

RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic; 13,13 Noutăți de muzică ușoa
ră; 13,30 Gintă Jacqueline Fran
cois, Luigi Ionescu. Helen Shapiro 
Și Aurelian Andreescu, 14.00 La 
microfon Lucky Marinescu, 14,15 
Răspunsuri muzicale scrisorilor dum
neavoastră — emisiune de folclor, 
14,50 Varietăți mazicaie, 15J0 Pri
miți în dar un buchet de._ melodii; 
16,00 BULETIN DE ȘTIRI, 16.03 Ra
dio atlas, 16,47 Scurt program de 

. valsuri, 17,00 Arii și duete din opere, 
17,45 Ecran sonor, 18,15 Piese in
strumentale de mare popularitate. 
18,30 Pagini alese din opereta mo
dernă; 18,45 Dansăm și le această 
oră; 19,10 Clntă iriae 1 și
Alexandru Țîtruș, 19,30 Revista șla
gărelor, 19,55 Melodia zilei : .Twist** 
de Marcel lemeae* 3RBD RA

zentativa României Vâ Imitai echipa 
orașului Fraga,

*

TORINO, ■— Continuîndu-și pre* 
gătirile pentru campionatul moivdial 
de fotbal, selecționata Ungariei a 
învins cu scorul de 2-1 (0-1) forma
ția italiană Juventus Torino, AU 
marcat în ordine: Mazzia (min. 5), 
Varga (min. 60), Rakosl (min. 02ț.

DIOJURNAL. Sport; 20,15 Teatru ra
diofonic : „comedia erorilor" de 
WILLIAM SHAKESPEARE; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,25 In pași de dan»; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

cinematografe:
29 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Răt 
coala. Republica : Beata, L1VEZENI: 
Vii și morți; ANINOASA: Un șoa 
rece printre bărbați; PAROSENI : 
Cum se reușește în dragoste, CRI 
VIDIA: Oliver Twist, VULCAN, 
Domnul, UR1CANI: De-aș fî Harap 
Alb, PETRILA : Marilyn; LONEA — 
Minerul: Trageți în Stanislas!,- LU
PENI — Muncitoresc S Calea Victo
riei; Cultural: La porțile pămîn 
tului, BĂRBÂTENI : Onorabilul Sta
nislas agent secret.
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Declarația Consiliului
VARȘOVIA 27. — Corespon

dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghtță, transmite : In timpul vi
zitei făcute in Polonia, la in
vitația Prezidiului Academiei 
Polone de Știință, acad. prof, 
dr. Grigore Moisil a ținut la 
Varșovia o serie de prelegeri 
la cursul de informare pentru 
inginerii din domeniul auto
maticii, organizat de Institutul 
de automatică al Academiei 
Polone de Știință.

Cu acest prilej, savantul ro
mân a vorbit despre cercetă
rile făcute in țara noastră în 
domeniul teoriei algebrice a 
mecanismelor automate și a- 
p&cațiile logicelor cu mai mul
te valori in această teorie.

Acad, 
lat și o 
Poznan, 
unde a
demicianul român a avut in- 
tîhuri cu oameni de știință 
polonezi.

Co prilejul vizitei în Polo
nia a acad. Grigore Moisil, 
Ambasada Republicii Socialiste 
Ronânia din Varșovia a oferit 
ia 2S mai un cocteil.

In legătură cu nota guvernului R.F.6

Grigore Moisil a vizi- 
serie de instituții din 
Gdansk și Cracovia, 
ținut conferințe. Aca-

BERLIN 27 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.N., Con
siliul de Miniștri al R. D. Germane 
a dat publicității o declarație în 
legătură cu nota guvernului R. R 
Germane din 25 martie.. In declara
ție se spune că „guvernul R. F. 
Germane nu arată că ar tinde spre 
o cotitură în politica sa, ci se re
zumă la încercarea de a fundamen
ta și justifica, o dată mai mult con
tinuarea politicii sale agresive și 
revanșarde". Declarația menționea
ză, de asemenea, că „guvernul R.F. 
Germane își menține afirmația ne- 
realistă și contrară 
național 
național, 
xiste în 
Această
o revizuire a frontierelor statorni
cite în Europa, implică pericole se
rioase pentru pacea și securitatea 
popoarelor". „Guvernul federal nu 
se declară gata să renunțe la po
litica sa față de R. D. Germană, 
care este o • politică ostilă, pericli- 
tînd pacea".

dreptului 
dreptului 
continuă 
sale din

inter- 
inter- 
să e- 
1937...

că, potrivit
Germania 

frontierele 
linie, proclamată fățiș, spre

Consiliul de Miniștri al R. 
Germane, se spune în declarație, 
subliniază în mod deosebit că asi
gurarea păcii și securității pentru 
taste popoarele europene necesită 
■o Contribuție concretă din partea 
Republicii Federale Germane. In a- 
cest scop este necesar, înainte de 
toate, că ea să renunțe la preten
țiile sale de a dobîndi acces la ar
ma nucleară sub orice formă, să 
abandoneze o dată pentru totdeauna 
ideea revizuirii frontierelor stator
nicite și să pășească pe calea apro
pierii și înțelegerii dintre cele două 
state germane.

D.

„Și 
re- 
Se- 

în
tot

shington". Numeroase oficialități 
vest-europene consideră că Statele 
Unite au făcut o greșeală „insistînd 
pentru adoptarea pianului de creare 
a forțelor nucleare multilaterale". 
De asemenea, în timpul călătoriei 
sale, i s-a atras atenția că „dacă 
R.F.G. va avea acces la arma nu
cleară, problema gerinană . nu va 
putea fi rezolvată niciodată" și că 
ea ar putea fi soluționată numai 
după ce se va realiza „o îmbunătă
țire generală a climatului de în
credere".

MOȚIUNE 
SEMNIFICATIVA

Greva feroviarilor greci
ATENA 27. — Corespondentul 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Greva națională a metalur- 

declarată în sprijinul re
read arărilor privind mărirea sala- 
râin; a dns la oprirea lucrului în 
prim ițaidele uzine ale Greciei. Gre
va a afectat și alte ramuri econo
mice care resimt lipsa produselor 
furnizate de metalurgie.

In aceiași timp, greva ferovia
rilor greci a intrat în a patra zi. 
Ea continuă in ciuda ordinului de

mobilizare pe loc emis de guvern. 
Ministerul Comunicațiilor în cola
borare cu administrația căilor fe
rate ale Peloponezului, au luat mă
suri pentru a pune în mișcare toa
te trenurile prin folosirea spărgă
torilor de grevă. Din Pireu nu a 
plecat însă nici un tren. In acest 
port, întregul personal feroviar par
ticipă la grevă. Cei 400 de greviști, 
care miercuri s-au închis în clă
direa centralei sindicale din port, 
continuă greva foamei. ,,.'

CAIRO 27. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprică, transmite: Adu
narea Națională a R.A.U. a votat 
recent o moțiune care va fj adre
sată Camerei Reprezentanților și 
Senatului american și în care „se 
condamnă hotărîrea guvernului 
S.U.A. de a furniza arme Izrae- 
lului".

Franfa „fine pasul cu vremea"
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

O „răceală diplomatică" separă în 
prezent Franța de Statele Unite, se 
arată într-un raport publicat la Wa
shington, care a fost întocmit de 
senatorul Frank Church (democrat), 
după o călătorie de două săptă- 
mîni printr-o serie de țări din Eu
ropa occidentală. Raportul precizea
ză că țările vest-europene conside
ră că guvernul american nu înțe
lege noile condiții din Europa 
mențin vechea concepție care 
flectă un statu-quo învechit", 
natorul american Amintește că 
Europa occidentală se exprimă
mai mult dorința de îmbunătățire 
a relațiilor cu țările socialiste. Ten
dința Franței de a obține normali
zarea relațiilor cu țările socialiste 
și de a promova „un sentiment de 
demnitate proprie, mîndrie și in
dependență a europenilor nu a izo
lat pe de Gaulle în Franța și nici 
în restul Europei". In Europa, spu
ne Church, Franța este privită ca 
o țară care „ține pasul cu vremea". 
Senatorul declară în raportul său 
că părăsind Parisul a rămas cu 
impresia că contactele diplomatice 
între guvernul S.U.A. și cel al 
Franței sînt „deplorabile". Ideea a- 
mericană de a se acorda statelor 
occidentale acces nemijlocit Ia ar
mele nucleare este privită fără en
tuziasm. arată el. Sînt interesate 
într-o astfel de rezolvare numai 
„anumite cercuri din Bonn și Wa-

Nouck deschide 
lista..

Ziarele de seară din Austra
lia au apărut miercuri în che
nare de doliu. Din 
sosit vestea morții 
australian Nouck. 
s-a obișnuit de mult 
țuri, publicate din

sau 
de 

pen- 
țara

VIETNAMUL DE SUD

ACȚIUNI PROVOCATOARE
PHENIAN 27 (Agerpres). — La 

26 mai a avut loc la Panmunjon o 
ședință a Comisiei militare de ar
mistițiu, în cadrul căreia reprezen
tantul părții coreeano-chineze a 
arătat că, în perioada dintre 21 și 
23 mai, nave militare americane 
pătruns în 13 rînduri în apele 
ritoriale ale R.P.D. Coreene, iar 
18 mai, de pe teritoriul Coreei

au 
te
la 
de

sud a fost trimis 
tarizată 
atacat 
părții 
tantul 
cerut 
șurile 
celor
petarea acțiunilor similare în vi
itor.

în zona demili- 
înarmat care a 
de securitate a!

Reprezen- 
a

un grup
personalul 

coreeano-chineze.
părții coreeano-chineze

părții americane să ia mă- 
corespunzătoare împotriva 

vinovați și să împiedice re-

PRAGA. — La Praga și-a deschis joi lucrările prima ple
nară a Asociației internaționale a teatrelor pentru tineret și 
copii. La lucrările plenarei participă 120 
țări ale lumii, printre care și o delegație 
din Republica Socialistă România.

delegați din diferite 
de oameni de teatru

că la 25 mai de laSEUL. — Postul de radio Seul anunță 
poligonul din provincia Kanvon, au plecat spre Vietnamul 
de sud noi detașamente ale armatei sud-coreene. In Vietna
mul de sud vor 
sud-coreeană de 
litare aeriene și 
unități terestre.

fi dislocate în cursul lunii iulie o divizie 
infanterie, subunități aparținînd forțelor 
de artilerie, precum și o nouă divizie

mi-
de

BOGOTA.

incertitudine

budiști au 
guvernului, 
a intervenit 
uz de gaze

demonstrat împo- 
dar politia saigo- 
ca de obicei, fă- 

lacrîmogene ș1

Instabilitate și
SAIGON 27 (Agerpres). — In cli

matul politic din Vietnamul de sud 
se înregistrează aceeași instabili
tate și incertitudine.,

La Saigon, menționează cores
pondenții de presă, manifestațiile 
antiguvernamentale și antiamerica- 
ne se țin lanț. Vineri dimineața, ti
neri 
triva 
neză 
cînd
arme.

Tot vineri dimineața Nguyen Huu 
Thai, președintele Comitetului stu
dențesc sud-vietnamez, a adresat 
un apel către organizațiile studen
țești din întreaga lume, cerîndu-le 
să susțină cu și mai multă tărie 
lupta tinerilor sud-vietnamezi pen
tru. înlăturarea guvernului militar.

In vechea capitală imperială Hue 
nemulțumirea populației a declan
șat reacții violente împotriva gu
vernului.

116 persoane, venind în proce-

șiune de la pagoda Tu Dam, s-au 
oprit în fața rețelelor de, sirmă 
ghimpată care înconjoară clădirea 
consulatului american. La un semn 
al liderului budist Con Thinh, sîr- 
ma a fost ruptă și budiștii s-au 
așezat pe peluzele din fața consu
latului, unde vor rămine timp de 
48 de ore, cît timp va dura greva 
foamei. In fața lor, alți doi lideri 
și-au făcut o incizie în piept după 
un vechi ritual budist, iar cu sîn- 
gele lor au scris o scrisoare adre
sată președintelui Johnson. Scrisoa
rea, care 
geroasă 
Nang de 
jinită de

denunță reprimarea sîn- 
a populației de la Da 
către armata lui Ky spri- 
trupe americane, mențio

nează protestul miilor de budiști 
din vechea capitală imperială îm
potriva guvernului Ky.

„Cerem, de asemenea, ca Statele 
Unite să înceteze să mai sprijine 
un guvern pentru a cărui demisie 
s-a pronunțat marea majoritate a 
poporului".

s

Saigon a 
soldatului 
Populația .. 
cu anun- 
timp în

timp, ce vestesc moartea 
rănirea soldaților trimiși 
guvernul de Ia Canberra 
tru a lupta departe de 
lor, în Vietnamul de sud, îm
potriva unui popor care își re
vendică libertatea și indepen
dența.

Anunțul despre moartea lui 
Nouck, potrivit ziarului „Daily 
Mirror", a provocat confuzie 
in cercurile guvernamentale 
din Canberra, deoarece el este 
primul tînăr recrut australian, 
abia chemat sub arme, care 
și-a pierdut viața în Vietnam. 
Nouck a făcut parte din lotul 
de trupe australiene care a 
sosit Ia Saigon acum trei săp-

tămîni. Este semnificativ faptul 
că din cei 4 000 de soldați aus
tralieni ce se află in prezent 
in Vietnam, 500 sînt tineri re
cent încorporați. Pînă acum 
trei săptămini. Australia a tri
mis în Vietnam militari de 
profesie. In țară era înrădăci
nată tradiția ca noii încorpo
rați să nu fie trimiși în afara 
granițelor. încâlcind această 
tradiție guvernul condus
Harold Hoit a sfidat întreba 
opinie publică din Australia. 
De aceea vestea despre moar
tea lui Nouck, care a deschis 
lista jertfelor războiului din 
Vietnam în rîndurile tinerilor 
recruți a produs o puternică 
reacție în întreaga țară. Din 
Melbourne s-a anunțat că sîm- 
bătă va fi organizată o de
monstrație antirăzboinică.
• Ziarele australiene subliniază 
că sacrificarea tînănilui Nouck 
pentru scopuri străine poporu
lui australian va provoca fără 
îndoială, un nou val de pro
teste, în întreaga țară, împo
triva angrenării Australiei in 
războiul din Vietnamul de 
sud.

De teama de a nu fi trimiși în Vietnam
ATENA -27 (Agerpres). — Apro

ximativ 200 de emigranți greci ca
re se stabiliseră în Australia s*au 
înapoiat miercuri în portul Pireu,

de teama de a nu fi mobilizați și 
trimiși în Vietnam. Ei au declarat 
că numeroși emigranți greci aflați 
în Australia au fost încorporați în 
contingentele australiene trimise în 
Vietnam.

dintutun 
au hotărit 

lor. Ei se plîng de lipse 
în ce privește acordarea

Peste 40 000 de cultivatori de 
departamentele columbiene Boyaca și Santander 
să întrerupă munca pe plantațiile ' ~
de sprijin din partea autorităților 
de credite și asistență tehnică.

N. CREȚU

permanent al Cambodgie.NEW YORK. — Reprezentantul 
pe lingă Organizația Națiunilor Unite, Huot Sambat, a adre
sat o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate al 
O.N.U. în care protestează împotriva acțiunilor provocatoare 
ale Tailandei contra țării sale. în ziua de 5 mai, se arată în 
scrisoare, aproape 2 000 de soldați tailândezi; după o pre
gătire de artilerie, au întreprins trei 
Cambodgiei.

atacuri pe teritoriu]

C.C. al Partidului So- 
rezoluție în care sînt

SAN JOSE. — La Plenara lărgită a 
cialist din Nicaragua a fost adoptată o 
stabilite principalele sarcini ale partidului în actuala peri
oadă. In rezoluție este scoasă în evidență necesitatea inten
sificării luptei pentru 
și antiimperialiste" în

„crearea unei coaliții antidictatoriale 
Nicaragua.

WASHINGTON. — 
mele aeronauticii și 
a publicat un raport în legătură cu cauzele prăbușirii avio
nului de antrenament „T-38", accident care a provocat 
moartea cosmonauților Elliot See și Charles Bassett. Potri
vit raportului, înrăutățirea bruscă a condițiilor meteorologice 
a obligat pe See, aflat la postul de pilotaj, să întreprindă 
o manevră de reducere a altitudinii de zbor, și aparatul s-a 
lovit de o clădire.

Administrația națională pentru proble 
cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.)

Un amestec 
în treburile 
ale statului

nrosolan 
interne 
Peru

LIMA 27 (Agerpres). — Un grup 
de deputați ai Congresului Națio
nal din Peru au protestat pentru 
faptul că Ambasada americană din 
Lima interceptează convorbirile 
particulare ale unor personalități 
guvernamentale peruviene. Astfel 
au fost interceptate convorbirile 
dintre președintele tării și miniștrii 
săi în timpul dezbaterii problemei 
cu privire la zăcămintele de petrol 

„Parinillas", controlate de 
„International 

Potrivit informațiilor 
din Lima de agenția 

Latina deputatul Ledesma 
deschiderea unei anchete 

examinarea acestor fapte, 
ele reprezintă un amestec 

interne ale

„Brea", 
compania americană 
Petroleum", 
transmise 
Prensa 
a cerut 
pentru

- -întaccit
- grosolan în treburile 

țării.

Acord de principiu pentru stabilirea 
noului sediu al Comandamentul» N. A. T. 0
PARIS 27 (Agerpres). — înaintea 

sesiunii Consiliului ministerial al 
N.A.T.O., care urmează să se des
fășoare la Bruxelles, în zilele de 
7 și 8 iunie, agenția France Presse 
a transmis un comentariu în care 
arată că „pare în prezent să fie a- 
proape realizat un acord între cei 
14 parteneri ai Franței din cadrul 
N.A.T.O. pentru stabilirea sediu
lui Comandamentului unificat al 
N.A.T.O. pe teritoriul Beneluxului, 
probabil în apropiere de Bruxelles". 
Citînd cercuri bine informate, a- 
propiate de N.A.T.O., agenția arată 
că un acord în acest sens a fost 
realizat în .principiu,. hotărîrea for
mală urmînd să fie luată în cursul 
reuniunii celor 14 miniștri de ex-

Bruxelles.
Presse menționează că 

sediului Consiliului 
organismul politic al aceș-

terne ai țărilor N.A.T.O. (fără Fran
ța), ce urmează să aibă loc la 6 
iunie la

France 
problema 
N.A.T.O.,
tei organizații, va fi discutată pro
babil înainte de sfîrșitul anului. Se 
știe că Franța și-a afirmat dispozi
ția de a menține la Paris acest se
diu, iar mai multe țări s-au pronun
țat împotriva unei mutări imediate 
a lui. Marea Britanie a propus ca 
sediul militar și sediul politic ol 
N.A.T.O. să rămînă vecine și a pre
pus regiunea Londrei, dar Statele 
Unite și R. F. Germană consideră 
că este preferabil ca organele de 
conducere ale N.A.T.O. să rămînă 
pe continent.
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