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UN ȘANTIER CARE TREBUIE
SPRIJINII DE BENEFICIAR

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer 
și Paul Niculescu-Mizil au plecat la Moscova

Vineri dimineața, au părăsit Ca
pitala, îndreptindu-se spre Mosco
va, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., care Ia invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice si a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S 
vor face o vizită de prietenie in 
Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Bănea 
sa, au fost prezenți tovarășii Chivu

Stoica, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Birlădeanu, Emil Bodnăraș, A 
lexandru Drăgbiei, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri,

membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului.

Au fost de față, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, si membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea l-a Moscova
MOSCOVA 17. — Coresponden

tul Agerpres, Silviu Podină, trans
mite : In dimineața zilei de 17 mar
tie au- sosit la Moscova tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer și Paul. Niculescu-Mizil.

La aeroportul Vnukovo din 
Moscova, oaspeții români au fost 
întîmpinați de tovarășii Leonid

„Optimiștii" aplaudați

Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Dmitri Poleanski, mem
bra al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.’, 
Iuri Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Andrei Gromîko, membru 
al C.C. al P.C.U.S.. ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., și de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Teodor Marinescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Mos
cova, și membri ai ambasadei.

Constructorii de la șantierul T.C.M.M. care lucrează la mina Lonea, au o experiență bogată în muncă. In decursul anilor trecuți, aici au fost construite — în condiții grele, fără a împiedeca producția minei — numeroase obiective industriale care au dus la dezvoltarea exploatării Lonea. Printre acestea se numără funi- cularele de steril1, silozuri și căi de circulație, un modern turn de extracție cu schip, atelier mecanic, case de compresoare. stații de transformare și alte obiective industriale. Deci, o experiență bogată în executarea unor lucrări miniere de suprafață.Obiectivul actual cel mai mare și care urmează să fie predat în folosință săptămînile viitoare, este noua clădire a băii și lămpăriei minei. In prezent, sub conducerea maistrului Kovacs Menhart, mozaicarii Ebîncă Constantin, Ebîncă Dumitru, Marin Marin, zugrăvii Borta Dumitru, Mihai Ioap, zidarii Gnad Oscar, Tudor Romeo, tîmplarul Teleanu Constantin și alți muncitori execută ultimele lucrări, finisări, puneri la punct pentru a putea prezenta acest însemnat obiectiv comisiei de recepție.Executarea în bune condițiuni și mai ales în termen a obiectivelor industriale, cere eforturi însemnate din partea constructorilor de pe șantierul T.C.M.M. Lonea. Dar cu toate strădaniile, ei nu pot face mare lucru, dacă beneficiarul lucrărilor — mina nu colaborează

cu ei, nu-i ajută. Intr-adevăr, lucrările industriale respective na se execută undeva în cîmp pe un teren liber Incit constructorul să poată lucra nestingherit de nimeni. Specificul lucrărilor indusr triale miniere este tocmai că majoritatea lor se execută în incinta minelor, printre construcțiile vechi aflate în funcțiune, în "timpul producției exploatării. De aceea, beneficiarul — mina are datoria să-și organizeze munca proprie în așa fel ca... să facă loc și constructorului, să-l ajute pentru a putea lucra și el.La mina Lonea, din păcate, beneficiarul nu colaborează cu șantierul T.C.M.M. Astfel, la puțul auxiliar nu se .pot face zidurile de. închidere pentru că nu există ore libere de producție ca să poată lucra și constructorul. Mai trebuie construită o magazie de utilaje, linii ferate și circuite complete. Mina Lonea nu eliberează însă terenul ca să se poată începe lucrările. De asemenea, cu toate că s-a încheiat o înțelegere scrisă pentru eliberarea unor terenuri din incinta Jieț, mina Lonea nu
MIHAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

la PetroșaniIn turneu prin ValeaJiului, ansamblul de estradă „Optimiștii" al Consiliului național al Asociației nevăzătorilor din România a. prezen tat joi seara, pe scena Casei de cultură din Petroșani un reușit concert-spectacol în două acte, intitulat „De la San Remo... la Mamaia". Oferind spectatorilor un buchet de melodii premiate la festivalurile muzicii u șoare ale anului '66, (bine interpretate, so- -liștii vocali și orchestra, sub direcția muzicală a lui Walter Vo

gel, au cucerit ropote de aplauze. Plăcerea de a audia cîteva bucăți muzicale, bine in terpretate, ne-a oferit-, in special ^natol Coca —- posesorul unei voci sobre, calde și emoționante (a cucerit întregul auditoriu cu melodiile : „Vîntule „Am strîns toamnă după toamnă", și cîntecul lui Zorba din filmul „Zor- ba grecul"). Margareta Barabaș a interpretat cunoscutele melodii de Ion Vasilescu, „Glasul roților de tren", „Țărăncuță, țărăncuță" etc. cu multă sensibilitate

La reușita spectacolu lui au contribuit si ceilalți. soliști vocali Ane Marie Stratulat, Eugen Machedon și Mîhai Petcu 'prin spontaneitatea și simplitatea interpretării unor cîntece < unoscute ale compozitorilor rgmăni și- străini. Cupletele comiGQ- satirice ale lui Gută Stefan au întregit atmosfera plăcută pe ca- re-au creat-o în sală artiștii amatori ai ansamblului „Optimiștii".Oricînd aceștia vor fi bine veniți în Valea Jiului.
V. T.

Au început lucrările 
de tencuire exterioarăPrimăvara își face tot mai mult simțită sosirea și în orașul nostru — Vulcan. Locatarii din cartierul cel mai nou al orașului au întîm- pinat cu bucurie echipele de ten 

Cuiteri care, folosind timpul favo
rabil, au început tencuielile exterioare.Ptimul bloc a cărui „toaletă" se va înfrumuseța este blocul G 5 cu 56 apartamente

IULIAN IORDACHE 
corespondent -

UNDE MERGEM?
• Petroșani, stadionul „Jiul". 

HANDBAL, Cupa I.M.P., ora 10 — 
Metalul Copșa Mică — Voința Si
biu; ora 11,15— Universitatea Craio
va— Știința Petroșani; ora 14.45 — 
Școșla sportivă Petroșani (fete) — 
Autorapid Craiova; ora 16 ,-r— Me
talul Copșa Mică — Universitatea 
Craiova; ora 17,15 —- Voința Sibiu 
— Știința Petroșani.

• Sala Teatrului de stat, ora 17 
și la ora 19,30 spectacole cu -co
media în trei acte de Victor Efti- 
miu „Omul care a văzut moartea".

H î J \ E
• Sala I.M.P : BASCHET, cam

pionat republican categoria B, seria 
studenți: Ora 8,30, Știința Petro
șani — Politehnica Cluj; Ora 9,30 
VOLEI — Știința Petroșani — Uni
versitatea Craiova.

• Pe stadionul Jiul, cu începe
re de la ora 10, continuă întrece
rile de handbal pentru cupa I.M.P

• Arena sportivă Lonea: Ora 
10 — Jiul Petroșani — I. M. P.

(rugbl campionat categoria B); ora 
11,30 Știința Petroșani —■ Agrono
mia Cluj (campionat categoria A).

0 Pîrtia Straja. Etapa orășeneas
că a Spartachiădei de iarnă la schi.

• Pîrtia Parîngul. Etapa orășe
nească a campionatului republican 
de schi (licee).

• Casa de cultură Petroșani, ora 
10: Spectacol de muzică și . dan
suri în cadrul celui de-al Vlîî-lea 
Concurs cultural artistic al forma
țiilor artistice de amatori. Partici
pă formațiile Casei de cultură din 
localitate și ale clubului sindicate
lor din Lupeni.

La ora 17. Spectacol artistic al 
pionierilor din Petroșani.

• La căminul cultural din Cim- 
pa, ora 16. întreceri intre forma
țiile artistice de amatori ale cămi
nelor culturale din Banița, Jieț, Is- 
cronî și Cimpa.

• Sala Teatrului de stat Petro
șani, la ora 17 și la ora 20 specta
cole cu piesa „Omul Care a văzut 
moartea".

ÎN OBIECTIVUL
APARATULUI 
FOTOGRAFIC

Amprentele 
neglijenteiSă vezi și să nu crezul Pelicula a imortalizat patru imagini (re* produse în pagina a Ilî-a a Ziarului), imagini care reflectă doar în parte starea jalnică în care se prezintă incinta suprafeței minei Dîlja. Este aceeași incintă care în urmă cu numai 5 luni se prezenta cu o plăcută carte de vizită. Un amestec de materiale și utilaje vechi și noi, aproape indescriptibil : rumeguș alături de armături; roabe metalice lingă roți de cauciuc, betonite, tobe, cu și fără cablu, o scară din lemn; tuburi de aeraj amestecate cu cabluri electrice; șine de cale ferată a- runcate peste lemne vechi și ventilatoare. Stau, de luni de zile, la

Text. FRANCISC VETRO

Foto : N. MOLDOVEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Poveste adevărată 
despre o dragoste 

cu năbâJâi 
care continua

La început a fost bine 
în ambele fatnilii...H. loan s-a căsătorit cu 20 de ani în urmă, în comuna Slnmartin, raionul Gherla. Se înțelegea destul de bine cu tînăra sa soție, H. Malvina. El era corect, ea, de asemenea. Se iubeau șî își doreau cu ardoare un copil. După 12 ani s-au mutat la Lupeni. Au , primit locuință pe Aleeb Narciselor. H. loan s-a angajat. la -mină; Cu timpul s-a dovedit a fi un miner harnic, priceput, apoi un șef de brigadă apreciat Cîștiga bine, își ajuta părinții. Și-au făcut multe lucruri frumoase în casă. Peste doi ani de ia venirea în Lupeni năzuința lor comună, visul lor s-a împlinit. H. Malvina a devenit mamă. Soțul ei, care așteptase atîta un zîmbet de copil în casa sa. părea cel mai fericit dm din lume.

UN SOȚ CU DOUA SOȚII 
Șl 0 SOȚIE CU DUI SOȚIZiua întreagă era numai cu copilul în brațe- La un an, primului copil i-a urmat al doilea. Bucuria și fericirea familiei H. era de ne- descris. Gînd viața lui H. Ioan a fost pusă în pericol, în urma unui accident de muncă, soția iubitoare a tremurat pentru el. pentru-viața și sănătatea soțului și tatăl copt- ilor.L-a îngrijit cu devotament și pasiune. H. [oan s-a însănătoșit, și a revenit în mijlocul familiei sale.Pe aceeași stradă, în Lupeni. locuia și familia minerului M. Iosif. Căsătorit, cu 16 ani în urmă, M. Iosif împreună cu soția sa M. Trandafira au avut multe prilejuri de bucurie . în viață O dată cu anii, în familia lor apăreau noi membri. Viața conjugală se scurgea în armonie deplină. Acum au’ 5 copii, între 15 și 8 ani.Deci, fericire în ambele tabere

...Apoi pe Aleea Narciselor 
a apărut un copil... 
din flori...Pe cerul senin al vieții conjugale din ambele familii au început, cu trei ani în urmă, să apară nori negri, amenințători. Nori care prevesteau o dragoste eh intemperii. La început H. loan și-a vizitat vecinii de vizavi. Nimic rău în asta. Ii ajuta, doar, să repare o sobă Apoi vizitele s-au îndesit. S-a împrietenit cu cei doi soți. Mai precis, cu... soția. Prietenia lor însă s-a transformat repede în pasiune (așa susține H. loan). O pasiune netrecătoare, care durează. încet, încet H. Ioan a început să-și neglijeze familia. Zilnic lipsea de acasă. Timpul liber ci-l petrecea în fami-

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)



2 STEAGUL ROȘU

INTERVIU
CU PRIMAVARA

J

ANECDOTE
ȘERIFUL către martor: Spu-

’. ’ ” — ----  . a seaine Jack, dacă ai văzut că 
bat cu scaunele, de ce nu 
sărit să-i desparți î 

Aș fi sărit, dar 
nici un scaun liber...

IN STRATURILE munților care înconjoară Valea Fergana (R. S.S. Kirghiză) se găsesc picături de mercur în stare nativă. In ultimul timp, s-a descoperit pentru prima dată un adevărat pîrîu din într-o singură săptămînă scurs cîteva kilograme

Spoerl — „Parapanne" — vărată enciclopedie despre pericolele care îi conducătorii auto, în desene satirice.
o ade- toate amenință pe Cartea abundă

JaCk : 
mai era

tiu

DEAR, ți-am adus de

care s-au de mercur. CONFORM uneiapărute statistici oficialerecent, în Anglia, șapte
— MY 

ziua ta acest colier. Are atî-. 
tea perle cîte primăveri ai tu.

Mary (după ce numără per
lele) : Am făcut o mare pros
tie că nu ți-am spus vîrsta 
adevărată !

DUPĂ părerea dr. Littleton, de la Universitatea din Cambridge, în sistemul solar i ximativ 2 milioane
ȘTIevoluează apro-• de comete.

AȚI CA,..

— Ce ne aduceți nou
în acest au, 

Pe-aceste meridiane citadine ?
— Am prevăzut,

și mi-am trecut tn plan, 
Să poposesc la timp,

cum se Cuvine, 
S-aduc un suflu nou

și tineresc; 
In parc, pe străzi 

îmi pare 
Culoarea. Deci aici să 
Culori pastel eu mi-am

SCENA se petrece in Evul 
Mediu. Un cavaler îi 
sează alesei inimii sale 
întirziat la întîlnire:

— Iar
48 965 432

IN FIECARE an peste S0 milioane cea mai mare oceanului.
se tone cantitate pescuiesc de pește, în largul

seara tele- repa-
repro- 

că a argint se
ai întîrziat 

fire de nisip.
cu

MICUL 
lavița să 
tăi Iui îl

*— Dacă îți dau două por
tocale și mămica îți mai dă 
două, cîte portocale o să ai ?

— Nu știu, tăticule, la școa
lă socotim totdeauna cu mere.

BRANKO nu
Iacă o adunare. Ta- 

ajută :

DISCUȚIE la clubul 
biliștilor :

— Ținînd seama 
tarea motorizării, 
100 km ar trebui 
struiască un motel

** Și la fiecare 
Un spital...

de 
la 
Să
bun.
50

poate

automo-

dezvol- 
flecare 

se con-

km

DINTR-UN gram depoate obține o sîrmă lungă de 2 km. A zecea mia parte dintr-un gram de argint introdusă în apă este suficientă ca să distrugă în- tr-o oră toți microbii din c-.ȚINÎND seama de faptul că 8 la sută din locuitorii Angliei sînt stîngaci, numeroase întreprinderi industriale din țară au început să realizeze diferite obiecte care vor putea fi folosite de către aceștia, lev, elcarte despre ridică în fața
Scriitorul Michael Bărs- însuși stîngaci, a scris o problemele care se acestor oameni.

DOI bătrini stau
— Unde va 

generație ?
— La bătrînețe și va 

să se întrebe undo va 
tînăra generație.

de
ajunge

vorbă :
tînăra

începe 
ajunge

NUMĂRUL în Franța se reprezintă o activă. Din 400 000 de Salariați, care primesc în Franța salariul minimal femei

femeilor muncitoare ridică la 6 700 000 și treime din populația
garantat, 90 la sută sînt și fete tinere.FRANȚA a apărut cartea' ÎNumoristului vest-german Alexander

Oalamitâți obișnuiteur-

adulți din opt își petrec acasă, urmărind programul viziunii, ocupîndu-se de mici rații sau nefăcînd nimic.Patru familii din cinci posedă un televizor și fiecare a doua familie întreține o grădină mai mare sau mai mică.In Anglia există 4 750 000 de papagali, 4 200 000 de pisici și 4 100 000 de cîini. Cea tnai apreciată conservă este cea de fasole cu sos de roșii.

austeră 
risipesc 
propus, 

aflate-n seră.
— Dar moda, pentru ea,

aveți cuvint ?
Știu, „tonul", că-1 dețineți 

cu succes I!
— Da î... pentru timp de ploaie,

sau pe Vlnt,
Se poartă pardesiu cu tocă-fes. 
Galante, magazinele-au expus 
Produsul fabricilor. Minunatc 
Modele noi (în

Așteaptă, doar
să

raft)
„de gustibus',

fie cumpărate.

Pe urmele naturaiiștiior
Căniik sălbatice în EuropaPe continentul european trăiesc cămile sălbatice în rezervația Co- to, din sudul Spaniei. Această rezervație, care ocupă o suprafață de 200 000 ha, aparține u- nui proprietar particular.

Din cauza braconierilor, numărul cămilelor sălbatice a scăzut foarte mult, n-au vreo ceste sînt ’■ită
în mai10. in ultimeocrotite 

grijă.

rezervație ră mas decît prezent, a- exemplare cu deose-

In 1966, în Franța, în Hla a 210118 accidente de autovehicule, aii pierit 12 277 de persoane și au fost rănite 288 204, cifre comparabile cu numărul victimelor unor mari bătălii de pe vremea celui de-al doilea război mondial.In timpul carnavalului,

zilia au pierit 93 de persoane, iar peste 10 000 au fost rănite.In 1966, pagubele pricinuite de incendii în Suedia s-au cifrat )a 250 milioane sumă nefiind mai mici deIn timpul incendiilor127 de persoane.în Bra-
coroane, în aceasta cuprinse pagubele 100 000 de coroane, au murit

Pești neobișnuităSîntem totdeauna înclinați să . credem că peștii, mai ales cei crescuți în acvariu, sînt a- nimale foarte capricioase. Dar în izvoarele termale din California, care au o temperatură de peste 50° C trăiește peștele lUcania fără să se fiarbă. In Ciukotka și Alaska, peștele dalia ră- mîne indiferent la ■schimbările de temperatură : iarna el stă con-

gelatmavara se dezmorțește și se trezește din nou la viață.Poate că cel mai interesant este peștele a- nâbas, care, cu ajutorul aripioarelor șl al întregului său corp, se strecoară seara în grădini, în căutare de rime, iar peștișorul peri- oftalmus se cațără chiar în copaci, ca, să-și găsească hrana.

în ghiață, iar pri-

— Decorul sumbru,
din acest cartlei 

Va suferi vreo modificare ?
— In locul chîchinețelor

ce piei, 
Privește... profilat colo

în zare, 
Cum blocul turn,

aproape terminat 
Iși țese umbra peste temeliei 
Ce, fn pămfntul Încă afinat, 
începe să-șl arate simetria
— O singură-ntrebare-aș

mai avea, 
Referitor la vreme. Cum va fi ?
— Indilerent, de-i bună

sau de-i rea. 
El, soarele, mai cald va străluci.
— Acum cerîndu-mi scuze,

mulțumesc 
Pentru inițiativa mereu trează...
— Cu bine... Pe curind...

Plec să-i „trezesc 
Pe cei ce incă stau și...

hibernează

MARIA DINCA

Vine„, vine primăvara...Da, vine intr-adevăr. Ghioceii, primii ei soli au și sosit.
Un soț cu două soții și o soție cu doi soți

(Urmare din pag. 1)lia M. Cei doi fii ai săi, loan și Alexandru, nu mal intrau de loc m sfera preocupărilor lui. In vara ltăi '64, H. loan a părăsit domiciliul conjugal plecînd la... băi. Ia Bazna împreună cu M.T., vecina de lîngă casă, mamă a cinci copii. După ce s-au „tratat" au revenit la Lupeni. Doar cîteva zile au stat pe acasă. Apoi, ambii au lăsat totul baltă. S-au stabilit într-o căsuță țărănească, undeva tot -ir. Lupeni. Din luna octombrie 1964 pînă în septembrie 1965 concubinii au trăit împreună. Nu-i interesa nimic. In acel început de toamna, Cînd picurii de ploaie șfichiuiau fețele trecătorilor, și pe obrajii lui H. loan au apărut lacrimi. Și-a cerut iertare, a promis soției și vecinilor că nu va mai face nimic, a plins și... a fost iertat. Iertat și primit cu aceeași statornică dragoste pasionată de către soția sa. Dar... după două săptămîni-a plecat din nou. Nu definitiv. De ătUnci și pînă azi trupul îi vine Zilnic acasă însă gîndul și banii îi sînt la M.T. Din legătura lor ex- traconjugală, din „pasiune" s-a născut un copU. Un copil din flori pe Aleea Narciselor! Micuțul Attila stă acum împreună cu mama sa în familia M. Și tatăl său adevărat stă eilnic tot pe acolo. Silabisit, printre scîncete, primul „tata" copilul L-a adresat deopotrivă, 

cu aceeași nevinovăție, celor doi „tați". Un copil cu doi tați născut în urma unei legături dintre o mamă cu doi soți, șl un tată cu două soții!
...Șî^ acum, chiriaș 
în propria casă 
și binevenit în altaSolicitînd ajutorul tribunalului, H. Malvina, soția legitimă a „veșnic tînărului Don Juan“, primește acum lunar 500 lei. Pensie alimentară pentru întreținerea copiilor care locuiesc sub același acoperiș cu tatăl lor ! Lipsită de mijloace de existență, H.M. s-a angajat. Lucrează la farmacia nr. 14 din Lupeni. Copiii locuiesc la creșă. Doar sîmbăta îi aduce acasă. Au 5 și, respectiv, 6 ani. Tatăl lor nu le consacră nici cel puțin o oră, duminica. N-are timp ! II poartă pe brațe și-1 plimbă cu căruciorul pe mezinul Attila. Doar e cel mai mic ! Cine să-și reverse asupra micuțului dragostea dacă nu însuși tatăl Iui ! Dar ceilalți doi copii ? Aceștia își iubesc tatăl. Vor însă să fie bun cu ei, să-i iubească, să se joace cu ei, să le aducă bomboane și jucării. Și ei încep să priceapă unele lucruri. O văd pe mama lor plîngînd și o întreabă : „De ce tăticu’ nu ne mai 
ia de mînă, la plimbare 1“. Oare 

ce le-ar putea răpunde mama ? Să le spună că tatăl lor nu mai este cel care a fost altădată, că vine acasă numai să se culce, că nu se simte legat de familia lor decît prin cei 500 lei pe care îi plătește Iunăr ! H. Joan plătește aceste sute ca un simplu chiriaș. Chirie pentru dormit ! Mîiicareă. odihna și îngrijirea* ținutei vestimentare O găsește dincolo, în familia M. Paradoxal, M. Iosif, capul familiei M. tace. Nu-i interzice nimic soției. N-o dezaprobă. O acceptă Oricum pentru a-i îngriji .cei 5 copii ! Dar ei, copiii ? M. P„ cel mai mare, jenat si totodată conștient de rușinea care s-a abătut asupra familiei lor, ne mărturisește: „Aș vrea ca mama să fie așa cum. încă n-a fost — corectă, bună. O iubesc Și pe tata îi iubesc, deși nu încearcă să-i despartă pe cei doi" 1. Fii atentă, M.T. mamă a cinci (pardon, șase) copii ! Considerai câ, copiii dumitale sînt mici și nu înțeleg nimic ! Ești convinsă, de a- semenea, că soțul („primul" cum îl consideri, nejustificat) este bun. foarte bun chiar și nu te condamnă ! Dar dacă inconștiența, iresponsabilitatea și „bunătatea" acestuia te determină să continui, sfidînd opinia publică a întregului oraș, o legătură înfierată de toți, oare conștiința ta nu te îndeamnă să ieși din această situație ?! Nu te oprește nimeni. Dar, realitatea 

este aceasta : nu vrei sft renunți nici la H. loan, nici la copilul a- cestuia. nu vrei* să renunți nici la soțul tău legitim, nici la copiii cu acesta Iți place să ai doi soți și 6 copii în aceeași casă ! Dacă pe H. loan nu-1 interesează familia, iar M. Iosif se complace într-o postură de soț, veșnij? pe planul doi, de ce nimeni nu mișcă un deget pentru e. curma un rău social, o abatere fățișă de la morala socialistă ? „Povestea" aceasta se cunoaște în tot Lupeniul. Ce părere are comitetul sindicatului de la E. M Lupeni, unde ambii sînt salariați ? Dar tovarășii de mun ă ai celor doi ? Dar vecinii, cunos- cuții ? M. Iosif acceptă totul tacit. M.T., soția se bucură, H. loan persistă în aventură, H.M., soția sa suferă. Dar cei 8 copii ai acestei ..mari familii" ? înțeleg și judecă. Doar micul Attila (care împlinește în aprilie un an) le zîmbește tuturora ! Dar va crește și el. Vor crește toți acești copii, care astăzi sînt lăsați pe un plan secundar. Vor crește și nu vor privi cu îngăduință laptele voastre. Vă vor condamna. Cu tărie chiar. In special pentru exemplul pe care-1 o- feriți acum, zi de zi. Nu ești alienat mintal, cum pretinzi și susții, Ioane ! Capul ți-e lucid. Dezechilibrul (pentru că există totuși) e de alt ordin. De ordin moral. Ești căsătorit, ai fost fericit, soția ta este „o femeie corectă" (S. Maria, casnică), „o femeie că o pîine caldă în casă. O altă femeie l-ar fi aruncat de mult afară". (L. Tere

zia, casnică). Ești tată a doi copii. Ce ai de gînd ? Zici, că legătura aceasta nil va mai dura mult, concubina ta, de asemenea, s-a săturat ! Chiar dacă conștiința nu vă obligă trebuie încercată ieșirea din această situație care tulbură existența firească a Copiilor. Procesul de rostogolire pe panta abruptă a degradării, pe care vă aflați. trebuie întrerupt Copiii au nevoie de un cadru familial propice Influențele nocive pe care le oferiți din plin copiilor, prin concubinajul acesta la nesfirșit, acționează și va acționa contrar influențelor constructive din școală. Pretențiile față de noua generație sînt azi mai mari și cresc mereu. Mai cu temei decît oricînd, în vremurile de azi, vorbind despre copilărie. te gîndești la fericire. Și pe bună dreptate. Anii trec și copiii mici vor ajunge oameni mari. Oameni demni de toată încrederea, necesari viitorului. Pentru aceasta voi trebuie, astăzi, să-i ajutați pe acești copii, pentru a crește mai ușor, mai bine, să-i pregătiți pentru viață. Iată de ce forurile educative, serviciile de asistență socială au nu numai permisiunea dar și datoria de a interveni în familiile unor asemenea oameni, ca „eroii povestirii" noastre. Altfel nu se poate.Ne-am rezervat dreptul de a nu da în public numele întregi ale celor implicați în această „poveste adevărată" din respect pentru copiii familiei M.. care sînt mari și înțeleg faptele părinților lor.
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TELEVIZIUNE
18 martie

18,00 Pentru cei mici: Ecranul 
cu păpuși, „Sarea-n bu
cate" de Alecu Popovici 
și Viniciu Gafița, după 
basmul Iui Petre Ispi- 
rescu. Prezintă Teatru 
de păpuși din Oradea.

18,35 Pentru tineretul școlar; 
„Nota zece la... core
grafie".

18,50 Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic. 
19,23 Panoramic
19,40 Felicitări muzicale.

Un șantier care trebuie
sprijinit de beneficiar

(Urmare din pag. 1) respectă termenele stabilite de comun acord cu constructorul. Și, toate lucrările respective au termen de predare anul acesta — unele chiar in trimestrul II al finului !Probabil, Ia sfîrșitul anului, conducerea minei Lonea iar o să se
Acum urmează o nouă edițieDespre „activitatea" colectivului gazetei de perete de la preparația din Lupeni s-a scris și în 24 februarie intr-un foileton intitulat : „Ediția a IX-a stop". Autorul susținea că „bogata activitate" a colectivului gazetei de perete de la preparație a făcut ca din noiembrie anul trecut și pînă aproape de mărțișorul lui ’67 să. nu mai apară nici o ediție.Omul avea dreptate. Au fost de acord cu critica chiar și tovarășii din comitetele de partid și de sindicat de la preparație, și mem>JOȚA CE PROGRAM SCHIMBĂM ?Salariațli exploatării miniere Ahinoasa care locuiesc în Iscrotii, Petroșani și Vulcan, fac naveta cu autobuzele I.R.T.A. destinate anume acestui scop. Dar muncitorii minei care locuiesc în partea de jos a localității ?— Cu autobuzele I.C.O. care pleacă din jumătate în jumătate de oră chiar din apropierea minei — s-ar putea răspunde. Dar lucrurile nu stau așa. Programul de plecare a autobuzelor este la ore fixe și la jum.'Jtți de oră, cu u- nele intermitențe. Sfîrșitul programului de lucru pe schimburi la mină este 6 dimineața, 14 și 15 la amiază și 22 seara. Normal un salariat nu poate părăsi locul de muncă înainte de sfîrșitul programului de lucru pentru a putea prinde autobuzul. Și iată că omul are de ales între două alternative : ori așteaptă o jumătate de oră pînă pleacă autobuzul următor (dacă pleacă), ori pornește pe
O reușită întrecere sportivăJoi pe terenul de handbal din Vulcan a avut loc faza interlicee din cadrul campionatului orășenesc. Aici s-au întîlnit echipele de fețe și băieți de la liceele din U- ricanl, Lupeni și Vulcan. In general tinerii handbaliști au avut o comportare sportivă. Cei mai buni de pe teren au fost la băieți ; Gheorghina Ovidiu. Ceapă Eugen (Liceul Lupeni), Florea Ștefan, Gurtavenco Alexandru (Liceul Vulcan), Butari Aurelian, Vanvu Au

20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial : „Baronul'.
21,50 „iubirea e un lucru foar

te mare" de Ion Băieșu. 
Interpretează Coca An- 
dronescu și Octavian 
Cottescu.

22,30 Cintă pentru dumnea
voastră Danielle DarieUx, 
Remonal, Annie Cordy, 
Tino Rossi, Charles Az
navour și alții.

22,55 Telesport.
23,05 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea ('misiunii.

plingâ că nu a primit în termen obiectivele industriale prevăzute.Direcția de investiții a C.C.V.J. și Banca de investiții Petroșani să analizeze cu atenție situația șantierului T.C.M.M. Lonea, acor- dîndu-i ajutor pentru ca obiectivele industriale prevăzute ne acest an să poată fi ridicate în termen !

brii colectivului de redacție. S-au supărat e drept că n-au fost puși in gardă cum că se va scrie la Ziar despre faptul că nu se scrie la gazeta de perete dar le-a trecut. După cum ne informează comitetul de partid al preparației intr-un răspuns trimis ziarului, au fost luate măsuri de reorganizare a colectivului de redacție ăl gazetei de perete Urmează deci să apară o nouă ediție și după ea multe altele. Să fie de bun augur și spor la muncă.

jos spre casă. Seara din Cele două alternative nu rămîne decît una. căci autobuzul de la ora 22 este ultimul. Cu regularitate se Intîmplă o anomalie care-i lasă— pe jos și pe cei care nu sînt legați de programul de lucru : autobuzele I.C.O. pornesc din stația de cap cu 4-5 minute înainte de ora fixată.Intrucît, cel puțin teoretic vorbind, autobuzele sînt puse în circulație pentru a asigura deservirea cetățenilor’ în conformitate cu anumite cerințe, ar fi indicat din partea conducerii I.C.O. Petroșani să întocmească un program de plecare a autobuzelor din Anihoa- sa corespunzător programului minei, al școlii etc De exemplu, autobuzele ar putea pleca nu la ora fixă, ci cu 10 minute după ora ’ fixă. Pentru că, orice s-ar spune, i e mai simplu să pui programul de circulație al autobuzelor de acord cu cel al întreprinderilor și instituțiilor, decît invers...
I. B.

relian (Liceul Uricani), iar la fete : Radu Lucia, Daroczi Eva (Liceul Uricani), Sicht Ana, Nuc Rodica (Liceul Lupeni), Stamate Dumitra, Gîrjoabă Mihaela (Liceul Vulcan).Fiind mai bine pregătiți, pe primul loc s-au clasat echipele (de fete și băieți) ale Liceului din Lupeni.Foarte bun arbitrajul lui Nelu Leii.
MIHAI TODORANelev — Liceul Uricani

IN OBIECTIVUL
Amprentele 
neglijenței

(Urmare din pag. 1)discreția ploilor și zăpezilor, expuse ruginei sau putregaiului -- după caz. Multă vreme, o colivie nou-nouță a fost îngropată în locul unde au început de curînd lucrările la fundația turnului- principal. După ce a fost „salvată" de la „conservare" ți-e mai mare milă s-o priveștiȘi toate acestea la cea mai ti- nără mină a bazinului nostru, unde te aștepți ea pentru un climat favorabil muncii să se manifeste din plin inițiativa de priceput gospodar al bunurilor statului.Am prezentat fotografiile alăturate directorului, inginerului șef șl gospodarului minei, tovarășii Surdu Octavian, Kovacs Emeric și Rusu loan, țoți trei numiți în aceste funcții de puțin timp. Ani fost informat că chestiunea se discută în fiecare ședință, că oamenii de la lotul T.C.M.M. le produc mari greutăți prin săpăturile ce le execută, că au fost întreprinse deja cîteva acțiuni de muncă patriotică pentru aranjarea incintei supra feței.Ce considerăm că este cazul, și mai ales vremea, să se întreprindă la mina Dîlja ? In primul rînd, printr-o colaborare strînsă cu reprezentanții lotului T.C.M.M.. începerea unei acțiuni largi, bine coordonate, la care să fie mobilizați uteciști, muncitori si funcționari pentru aranjarea suprafeței minei. Atunci, probabil, că suprafața Exploatării miniere de la Dîlja va fi ia fel de primitoare ca și în octombrie ’66...

Acest granic părăsit a folosit cîndva la săparea puțului principal.
PROGRA M

19 martie
PROGRAMUL I : 6,00 Buletin de 

știri; 6,10 Concert de dimineață; 
7,00 Radiojurnal. Sumarul presei; 
7,18 In ritm de vals,- 7,30 „Pe stră
zile orașelor" — muzică ușoară;
7.45 Muzică populară; 8,00 Clubul 
voioșiei; 8,30 Melodiile dimineții;
8.45 Din cabană in cabană cu mu
zica ușoară; 9,15 Muzică populară; 
9,30 Transmitem pentru sate; 10,10 
Muzică ușoară, 10,30 Ascultătorii 
ne cer...,- 10,45 Trei piese. fantezii 
de Robert Schumann; 11,00 Buletin 
de știri; 11,03 Radio atlas,- 11,15 
Concert folcloric; -11,45 Soliști de 
operă, interpret! ai muzicii de es
tradă : astăzi Valentin Teodoriăn,- 
12,00 De toate pentru toți; 13,00

LOTOLa tragerea Loto din 17 Martie 1967 s-au extras din urnă următoarele numere :66, 63. 43, 41, 69, 77, 37, 6, 83, 22,60, 50.Fond de premii : 1 266 749 lei.

APARATULUI FOTOGRAFIC

In mijlocul curții: ventilatoare, butoaie, roți de vagonete, tuburi de aeraj.

In partea sudică a incintei — un amestec eterogen de șine, tuburi, lemne, cabluri, armături șl cite și mai cite,..

DE RADIO
Radiojurnal; 13,13 Estrada dumini
cală; 14,15 Programul orchestrei de 
muzică populară a Radiotele viziu
nii; 14,40 Variațiuni pe aceeași 
iernă — muzică ușoară; 15,00 Mu
zică ușoară; 15,15 Arii celebre din 
opere; 15,30 Melodii populare de 
virtuozitate; 15,45 Glume pe por
tativ; 16,00 Caleidoscop muzical; 
16,35 Drag mi-e cîntecul și jocul; 
17,00 Scenă din opera „Lucia di 
Lamermoor" de Donizzetti; 17,15 
Cîntă Ilona Moțica și Jearj Paul 
Cara,- 17,30 Concert simfonic popu

Filme
19 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Mondo Cane; Republic*: Car- 
lea de Ia San Michele; PETRILA : Barcagiul; LONEA — Minerul: 
Fantomele se grăbesc; LtVEZENI : Pînă la oraș nu e departe,- ANI- 
NOASA: Serbările galante,- VULCAN : Albă ca zăpada și cei 7 
saltimbanci; CRIVIDIA -. învățătorul din VigevanO; PAROȘENI: 
Soție fidelă; LUPENI — Cultural! Dacii; Muncitoresc; Dragostea 
învinge; BARBĂTENI : Pinguinul; URICANI ; Piti înaripatul.

Așa arată rampa de descărcare a utilajelor! Utilaje pentru care statul a cheltuit mii, probabil chiar milioane de lei.
lar; 18,00 Buletin de știri; 18,05 
Noi înregistrări de muzică popu
lară cu Ticuța Elisabeta și Ilie U- 
dilă; 18,20 Teatru scurt : „Atentatul" 
de Wolfkang Schreyer,- 19,00 Varie
tăți muzicale,- 19,30 Programul or
chestrei de estradă a Radiotelevi- 
ziunii,- 20,00 Radiojurnal. Sport; 
20,15 întîlnire cu melodia popu
lară și interpretul , preferat; 20,45 
Cîntă Anda Călugărsanu și Ionel 
Miron; 21,00 Muzică de dans; 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic,- 22,25 Trubaduri ai canțo
netei : Ditriitrie Onofrei, Bogdan 
PaprOcki, Tito Schipa; 22,40 . Car
navalul ritmurilor; 23,52 Buletin de 
știri.
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Ultimele întrevederi ale președintelui C.S.P., 
Maxim Berghianu în ItaliaROMA 17. — Trimisul special Agerpres, N. Puicea, transmite: Viheri dimineața, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Berghianu, împreună cu Cornel Burtică, ambasadorul României la Roma, Mauriciu Novac, vicepreședinte al C.S.P. și experți ai C.S.P. au vizitat Institutul italian de studii asupra conjuncturii (I.S,C.O.).După-amiază, Maxim Berghianu a avut o ultimă întrevedere cu Giovanni Pieraccini, ministrul italian al bilanțului și programării economice. Cu acest prilej, au fost trecute în revistă rezultatele obținute în cursul vizitei.La încheierea întrevederii, la sediul Ministerului Bilanțului și programării economice a avut loc o conferință de presă. Deschizînd conferința, ministrul Pieraccini a dat mai întîi citire cat destinat presei vizita în Italia a C.S.P. din România.După ce se face o vistă a principalelorvizitei, în comunicatul presei se subliniază că în cursul convorbirilor avute cu autoritățile italiene și - cu oamenii de afaceri în legătură cu desfășurarea schimburilor comerciale dintre România s-a constatat cu ție dezvoltarea favorabilă tor schimburi și dorințade a facilita intensificarea lor cît mai mare. S-a constatat, de ase-

unui comuni- cu privire Ia președintelui

menea, că există multiple posibilități pentru cooperarea economică și tehnico-științifică, reciproc avantajoasă și s-a convenit să se sprijine realizarea acestor posibilități.In continuare, președintele C.S.P. a vorbit în fața ziariștilor despre vizita sa în Italia și a răspuns la întrebările puse de ziariști.Vizita făcută în Italia se înscrie în mod firesc în contextul politicii guvernului român de dezvoltare multilaterală a relațiilor cu toate statele, indiferent de sistemul lor social-politic — a spus vorbitorul. Putem aprecia că din întrevederile și schimburile amicale de păreri pe care le-am avut cu membri ai guvernului italian, cu personalități marcante ale ale cercurilor se conturează ambelor părțice s-a înfăptuit pînă în relațiile economice mânia și Italia și de a impuls acestor relații,rile avute la Ministerul Bilanțului și la alte instituții ne-au oferit posibilitatea unei mai aprofundate cunoașteri a obiectivelor activității italiene de programare e- conomică și a metodelor utilizate în acest domeniu.In cadrul discuțiilor cu oficialitățile italiene și cu reprezentanții cercurilor de afaceri am avut prilejul să analizăm împreună o serie de aspecte concrete ale cola-

jborării economice între România și Italia. Am constatat existența unor noi și importante posibilități de lărgire și diversificare a formelor și acțiunilor de cooperare bilaterală în domeniul industriei, agriculturii și țehnico-științific. Ne bucură faptul că chiar în timpul discuțiilor purtate cu prilejul a- cestei vizite s-a conturat posibilitatea unor acțiuni concrete în toate domeniile.Seara, Maxim Berghianu a oferit o masă în cinstea lui Giovanni Pieraccini. Au fost rostite toasturi.

LUSAKA 17 (Agerpres). — Parlamentul Zambiei a hotărît joi prelungirea stării de urgență cu încă trei luni, cu- încejjere de la 24 a- prilie a.c. Hotărîrea a fost anunțată de vicepreședintele țării, Reuben Kamanga. El a subliniat că motivul ce a determinat parlamentul să adopte această decizie este menținerea neschimbată a situației în Rhodesia. In plus, a menționat Kamanga, guvernul a fost nevoit să concentreze trupe la frontiera cu Angola, datorită recentelor incidente provocate de acțiunile colonialiștilor portughezi.

0 BELGRAD. Agenția Taniug 
anunță că Marko Nikezici, se
cretar de stat pentru afacerile 
externe ai R.S.F Iugoslavia, 
va face o vizită oficială în 
Belgia, intre 4 și 8 aprilie, la 
invitația ministrului de exter
ne belgian. Pierre Harmel.

0 OTTAWA. „Încetarea bombardamentelor asupra Vietnamului de nord constituie factoru l-cheie pentru inițierea negocierilor de pace", a declarat Paul Martin, ministrul afacerilor externe al Canadei. Trebuie căutate toate mijloacele pentru a facilita discuții preliminarii, a menționat el.
VIETNAMUL DE SUD

trecere în re- momente ale destinat

vieții economice și de afaceri italiene, evident interesul de a consolida ceea în prezent dintre Roda un nou Intrevede-
Pierderi grele suferite de agresori

Italia și satisfac- a aces- comună

SAIGON 17 (Agerpres). —• In noaptea de joi spre vineri, informează agenția Reuter, forțele patriotice sud-vietnameze au atacat tabăra forțelor speciale de la Khesan, situată în apropierea frontierei laoțiene. Intre patrioți și trupele americane au avut loc ciocniri violente. După aproape 8 ore de luptă, americanii, după cum menționează comunicatele comandamentului militar american de la Saigon, au pierdut 12 soldați, alți 52 fiind grav răniți. Un elicopter gigant „Chinook", care transporta întăriri americane fost doborît de tirul patrioților. a

mise de agenția de presă Eliberarea, agenția V.N.A. anunță că în prima jumătate a lunii martie, în luptele ce s-au desfășurat în provincia Tay Ninh, Ia 90 km nord- vest de Saigon, în cadrul operațiunii așa-numite „Junction City" aproximativ 3 300 de soldați americani, sud-coreeni și australieni ău fost scoși din luptă.In perioada amintită, forțele patriotice au distrus complet puternice puncte inamice de tilerie, au distrus 344 vehicole litare americane, — în ceamare parte tancuri și care blindate — au doborît 49 de avioane și au capturat mari cantități de muniții și echipament militar.

• BELGRAD. La Belgrad a 
fost semnat un protocol cu pri
vire Ia colaborarea comercială 
între Iugoslavia și Uniunea 
Sovietică. Protocolul prevede 
importul de materii prime din 
Uniunea Sovietică și exportul 
de produse finite iugoslave. 
Valoarea schimburilor 
zute în acest protocol se Ci
frează Ia 50 milioaneLa Tokio concurs cea

prevă-

dolari.s-a des- interna- mai bună

★

Ș3S8ar- mi- mai

• TOKIO chis primul țional pentru interpretare a rolului lui Cio Cio San, din opera Madame Buterfly a compozitorului itax lian Giacomo Puccini. La concurs participă 39 de interpreti din 22 de țări. Din partea Re(- publicii Socialiste participă soprana nescu de la Opera România Lucia Stări in Cluj.
taarea Tralalului de Diieienie, tolahorare 
ii asistenta tmtiiială dintre LI (ehoslovacă 
sl L 0. GermanăPRAGA 17. Trimisul special A- gerpres, Eugen Ionescu, transmite : La 17 martie la Praga a fost semnat Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Democrată Germană, încheiat pe o perioadă de 20 de ani. In tratat se relevă că cele două țări doresc să consolideze și pe viitor relațiile de bună vecinătate și colaborare multilaterală dintre ele. pe baza principiilor internaționalismului socialist; cele două părți sînt convinse că prietenia dintre politica celor la asigurat ea

SAIGON 17 .(Agerpres). — Ci- tind date încă incomplete trans- Vongvicit,C.C. alHaksat, a

R.S.C. și R.D.G. și două state contribuie păcii și crearea unui

sistem eficient de securitate colectivă în Europa.Reglementarea pe cale pașnică a problemei germane, se arată în tratat, prin recunoașterea existenței a două state germane suverane și normalizarea relațiilor dintre ele corespund intereselor securității europene.La solemnitatea semnării tratatului au rostit cuvîntări Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace și Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al. R.D.G.

Sat cambodgian bombardat și ocupat 
de trupele americano-saigonezeNEW YORK 17 (Agerpres). — Guvernul cambodgian a protestat joi pe lingă Consiliul de Securitate împotriva actelor agresive ale trupelor americano-saigoneze asupra teritoriului Cambodgiei. Intr-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate de către reprezentantul permanent al acestei țări la O.N.LL,

Hout Sambath, se arată că satul Chrak Kranh din provincia Kom- pong Cham a fost bombardat și apoi ocupat de trupele americane și saigoneze „Guvernul Statelor Unite răspunde de consecințele foarte serioase ale acestor acte", se arată în scrisoarea care a fost difuzată ca un document oficial al Consiliului de Securitate.

0 HANOI. Fumi secretar general al Partidului Neo Lao ________  _adresat copreședii^ilor Conferinței de la Geneva pentru Laoș un mesaj în care arată că S.U.A. folosesc pe scară tot mai mare avioane, inclusiv bombardiere de tip „B-52" pentru raidurile efectuate asupra teritoriului Laosului. In mesaj, transmis de agenția V.N.A., se. arată că numai în cursul Iutii/ februarie, avioanele americane “ au efectuai peste 3 500 de raiduri deasupra regiunilor populate din partea centrală și inferioară a Laosului, aruncînd în această perioadă aproximativ 10 000 tone bombe.

Președintele Mobutu

„Congo a ales calea independentei 
economice, respinge tribalismul 
și rasismul"LUMUMBASHI 17 (Agerpres). — I.uînd cuvîntul la un miting organizat la Lumumbashi, în cadrul vizitei pe care o întreprinde în Katanga, președintele Mobutu a subliniat în fața celor 50 000 de participant i că „Republica Congo a aies calea independenței economice, respinge tribalismul și rasismul". Referindu-se la actuala colaborare cu tehnicienii belgieni ai

fostei societăți Union Miniere exploatarea și nereurilor din tele Mobutu a relații stabilitețională congoleză’ cea belgiană diferă fost în trecut, colaborare și nu minație.

în comercializarea mi- Katanga, președin- subliniat de că noile societatea na- Gecomin și de ceea ce a se bizuie, peeape relații de do

„Scandal general" 
din EcuadorQUITO 17 (Agerpres). — Lucrările sesiunii Parlamentului din Ecuador au degenerat joi într-un „scandal general", în cele din urmă fiind întrerupte. Un deputat din partea departamentului Guavas, Vicente Levi Castillo, a tras cîteva focuri de revolver împotriva deputatului din partea departamentului Loja, Luis Castillo Lu- zuriaga, rănindu-1 pe acesta în

în Parlamentul

picior. Incidentul a izbucnit în timp ce ministrul de finanțe prezenta parlamentului o listă, destul de lungă, a celor care se eschivează de Ia plata impozitelor. Levi Castillo s-a opus citirii listei și pentru că n-a reușit să convingă pe ceilalți deputați a recurs la revolver. El a fost dezarmat de membrii gărzii naționale.Nu a fost stabilită data reluării lucrărilor sesiunii.

• ROMA. O bandă de hoți a jefuit în noaptea dintre 12 și 13 martie vila Sofiei Loreh de la Roma, luînd cu ei aproximativ 30 de casete conținînd bijuterii de aur și de argint, tablouri, servicii de argint, precum și toate premiile pe care actrița le-a cucerit de la începutul carierei sale artistice. Hoții au subtilizat, de asemenea, și garderoba lui Carlo Ponti, compusă din circa 50 de costume. Toate obiectele furate, în valoare de aproximativ 100 de milioane lire, erau asigurate.
ANCHETA DE LA NEW ORLEANS

ll cetâfeni senegalezi 
răpiți de trupele portughezeDAKAR 17 (Agerpres). — Guvernul Senegalului a hotărit să intervină pe lingă Organizația Națiunilor Unite ca aceasta să ia măsuri eficiente în vederea încetării incursiunilor trupelor portugheze asupra teritoriului senegalez, a declarat A. Fofana, ministrul informațiilor, la sfîrșitul unei ședin-

consacrată acesteia arătat cu aceastăau

NEW ORLEANS 17 (Agerpres). încrederea acordată lui Perry Russo, agent de asigurări, de către juriul din New Orleans care conduce o anchetă pentru obținerea dovezilor privind existența unui complot pentru asasinarea președintelui Kennedy, este acum pusă la îndoială. Russo, unul torii-cheie citați de Jim care pretinde existența lui, a făcut declarații celor din prima zi, cîndpus unui nou interogatoriu cerut de avocatul lui Clay Shaw, om de afaceri din New Orleans și învinuit de Garrison ca făcînd parte din complot. Rășpunzînd timp de opt ore Ia întrebările avocatului Irving Dymond, Russo a mărturisit

încrederea acordată martorului 
principal, Perry Russo, 

sub semnul îndoieliiînainte de a face depoziții de trei oridin marGarrison, complotu- contrarii a fost sule a guvernului probleme.Ministrulocazie că trupele portugheze .pătruns în noaptea de 11 spre 12 martie pe teritoriul Senegalului de unde au răpit un grup de 11 persoane.

el înînsă că nu-și zilele în cartDatter, numit al hipnotizării

că„fusese hipnotizat sediul procurorului districtual Jim Garrison", subliniind aduce aminte exact el a fost hipnotizat.Medicul Edmond de Russo ca autorsale, a declarat juriului, în continuarea anchetei, că într-adevăr el a injectat pe martori cu sodium pentothal, recunoscut în general ca medicament care reactivează memoria și ajută persoana respec-

tivă să-și amintească evenimente și fapte pe care le uitase. Medicul a precizat că Russo a fost de alt-' fel de acord cu aplicarea acestui tratament, exprimînd credința sa că principalul martor în această afacere s-ar fi aflat în deplină cunoștință de cauză atît înainte de a depune mărturie, cît și după interogatoriu. El a încercat să dovedească că declarațiile lui Russo ar fi fost clare' și că au fost făcute de un om perfect sănătos. După cum se știe, însă, în depoziția sa de miercuri Russo a declarat instanței că a suferit un tratament îndelungat de psihiatrie, conti- nuînd să fie consultat chiar și în a> acest an de medici.’REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii tir. 44. Tel. 1662. 269 (G.C.V.J). Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


