
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Munca de primire 
în partid cere :

■ EXIGENȚĂ
■ RĂSPUNDERE
■ CONTINUITATE

In sfera de cuprindere a Comitetului orășenesc de partid Vulcan, își desfășoară activitatea 2 375 membri de partid. Dintre aceștia, 2 000 sint muncitori care lucrează direct în producție, iar 375 sînt ingineri, tehniceni, medici, profesori, lucrători din comerțul socialist și de alte profesii.Comitetul orășenesc de partid a acordat și va continua să acorde și în viitor toată atenția muncii de primire în partid. Birourile organizațiilor de bază sînt instruite în mod sistematic în această direcție, s-au dat indicații și s-a, controlat felul în care au fost studiate, însușite și cum se aplică instrucțiunile Comitetului Central al partidului nostru privind primirea jri partid.Pentru a ne putea îndrepta în mod deosebit atenția spre întărirea organizațiilor de bază nou înființate și a acelora cu. un număr mic de membri de partid, noi am format un colectiv care, pe baza celor constatate pe teren, a întocmit o situație precisă a numărului 
de membri de partid în raport cu i Cel al salariaților fiecărei între

Lucrările de amenajare a scuarului din „Piața Victoriei" din Petroșani continuă.
CONSEMNĂM • AVIZĂM • DEZAPROBĂM

Casa care plînge
Pe strada Crișan din Petro- ■ 

șani, la nr. 2 există o casă 
care plinge. Nimic fantastic 
sau ireal. Plînge necontenit, 
zi și noapte, de cîteva săptă- 
mîni. Plinge de se. zguduie... 
temelia. Oricine vrea, poate 
să meargă s-o vadă. Se zice 
că s-ar fi spart o conductă, 
undeva in interior. Dar apa 
curge afară. Printr-un perete 
exterior, transformat în izvor, 
curge acum spre gara Petro
șani un pîrîiaș săltăreț. Nu e 
un izvor al tămăduirii. E al 
neglijenței și nepăsării. ^Tă
măduirea" lui poate veni doar 

prinderi și instituții. Din colectiv au făcut parte Skolnic Anton, Rîpa Petru, Hogman Anghel și alți comuniști cu experiență în munca de partid.Ce s-a desprins în urma celor constatate pe teren. Majoritatea organizațiilor de bază dovedesc un înalt simț de răspundere și exigență în munca de primire în partid. Printre acestea se numără organizațiile de bază nr. 1 A, 1 B. 2 B. 4 A, 4 B de la E. M. Vulcan, școlile nr. 1, 2 și 3, O.C.L. Alimentara, sectorul producție E. M. Paroșeni, preparația Coroești și multe altele. Avem în prezent organizații de bază cum sînt c.ele de la A.R.E.V, S.T.R.A., laboratorul ; chimic, șco Iile nr. 1, 2 și 3 și altele unde membrii de partid reprezintă 40 la sută din numărul total al salariaților. La Energo-construcții și montaj' Paroșeni, spitalul și liceul din loca-MOCANU GHEORGHEsecretar al Comitetului orășenesc de partid Vulcan
(Continuare in pag. a 3-a)

de la l.C.O. Petroșani. Oare se 
așteaptă pînă cind pirîul va 
deveni un afluent al Jiului ?

Cînd soțiile 
se ceartă, bărbații 
primesc amendă!

Doi vecini cumsecade. Pa
nel Aristid locuiește în ap. 10, 
lederan Alexandru in ap. 9, 
blocul 2, cartierul 8 Martie 
din Petrila. Se împăcau destul 
de bine. Pînă cînd.., s-au cer
tat soțiile. Și s-au apostrofat, 
lederan, ca responsabil de 
bloc, a reclamat la sfat pe

Anul XIXXXIV Nr. 5 432
Duminică
9 aprilie
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COPIII!O căsuță mică de cărămidă, liniștită, cu nr. 332, str. Abator din Paroșeni. Bătrînul pensionar Vlaicu loan, în poarta ogrăzii ne întîrh- pină binevoitor. Am intrat în casă l-am expus motivele vizitei.— Fiica mea era tare frumoasă. Avea vreo 18 ani cînd s-a căsătorit. Sațul'ei. Coroiu Gheorehe, 'dulgher de meserie, era mult mai în vîrstă. S-au înțeles totuși destul de bine. Dar, după vreo 9 ani Maria, fiica mea, a rămas văduvă. Soțul a murit...Bătrînul s-a oprit. Ii era greu să continuie. Erau lucruri despre care

soția lui Pavel pentru contur- 
barea liniștii. Pavel a primit 
50 lei amendă. Intrigat și... 
amețit într-o seară, acesta și-a 
luat de mină soția și au tre
cut alături la vecini să le fa
că... scandal. Dar vecinii nu 
erau acasă. Au insistat. Cre
deau că nu vrea să le deschi
dă nimeni. După ce s-a sătu
rat de bătut în ușă, Pavel a 
forțat intrarea în apartament. 
Ușa a cedat. S-au convins în- 
sfîrșit că nu e nimeni acasă. 
Tîrziu, cînd lederan s-a îna
poiat a văzut, a aflat și a che
mat milițianul. Acesta a con

Alături de impunătoarele blocuri „I" cu 9 etaje și 120 apartamente, pe șantierul Petrila se' construiesc anul acesta și blocuri mai mici — 0 '1, D 2, D 3, D 6 avînd doar 4 etaje și 31 apartamente.IN CLIȘEU: Zidarii ridicînd blocul D 1.

nu-i plăcea să vorbească, A reînceput totuși : „Era, deci, văduvă, cînd o vecină i l-a prezentat pe Bobeică loan.. Bănățean, de prin părțile Oraviței, lucra la Vulcan. S-au plăcut. Nu știam că el avea acasă în Banat soție și doi copii. Din legătura Iui cu fiica mea s-a născut Mari- oara, nepoțica. După cite spunea am înțeles că nu vroia să se mai întoarcă în Banat. A stat aproape doi ani la noi. Cînd soția legitimă de acolo, l-a amenințat cu judecata, a plecat. Ca șă nu plătească pensie alimentară. Noi nu știam nimic. Am aflat apoi. Ne-a spus doar că, pleacă pe la părinți și... dus a fost.Din nou și-a curmat povestirea bătrînul. Și-a pironit privirea undeva în ■ gol. Fiul său, un tînăr de curînd întors din armată, l-a privit si a intervenit:— După .vreo doi ani de la plecarea lui Bobeică, prin luna mai, am observat primele simptome ale bolii de cap, la sora mea. Cu timpul boala i s-a agravat. Acum rar are momente de luciditate. Are 420 lei pensie după bărbatu-său, plus 200 lei ai fetiței. Cînd primește banii n-o mai găsim de loc Apoi vine la bătrînu’ să-i dea de mîncare. Nu măi are aproape nimic în casă. Mă doare foarte mult situația ei, e doar sora mea. Am încercat peste tot. Știe și sfatul și miliția și'spitalul din Petroșani • (!). Aș vrea să fie aiutată. E tînără încă. La 37 de ani.
Viorel TEODOBESCU

Continuare In pag. a 3-a)

statat și a întocmit proces ver- 
bar- Pavel a mai primit... 150 
de lei amendă.

Pentru faptă... răsplată.

...„Mai aveți ceapă ?", „Sticle 
de lampă nr. 5 sînt ?“, „îmi 
dați și mie un timbru de 55 
de bani ?“, „N-aveți lămîi ?“...

Soliciți orice. Dar nu găsești 
nimic. Pentru că aici nu este 
o unitate comercială. Aici 
este... Dar mai bine să dăm 
cuvîntul funcționarului, care 
zilnic răspunde intrigat, cu 
același refren: „Nu e clar,

V. T.

(Continuare în pag. a 3-a)

Solemnitatea înmînarii 
ordinului •; , 

„Meritul (HH“ 
clasa I 

[omoozitorului 
Mo BieilitmLa Consiliul de Stat a avut loc sîmbătă dimineața solemnitatea -luminării ordinului „Meritul cultural", clasa I, compozitorului Tibe- riu Brediceanu cu prilejul împlinirii vîrstei de 90 de ani.Inmînîndu-i înalta distincție, tovarășul Chîvu Stoica, președintele Consiliului de Stat, l-a felicitat în numele C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat și al guvernului, pentru meritele sale deosebite în domeniul creației muzicale și activitate îndelungată în slujba artei românești, urîndu-i multă sănătate și fericire personală.A răspuns compozitorul Tiberiu Brediceanu : „Sînt adînc mișcat de înalta cinste ce mi se face astăzi prin acordarea de către Consiliul de Stat a unei atjt de înalte distincții. In decursul vieții mele m-am străduit — adesea în condiții grele — să scot la iveală Și să pun în lumină tezaurul muzicii românești. Cît de mare este bucuria mea văzînd că astăzi arta și muzica românească se bucură de cea mai înaltă prețuire ! Permiteți-mi, tovarășe președinte, ca o dată cu mulțumirile pe care Ie adresez Domniei Voastre, să aduc — ca cel mai vîrstnic cercetător în viată al folclorului românesc — mulțumirile mele cele mai fierbinți partidului și guvernului pentru semnul de înaltă prețuire ce mi-1 arată și care pentru mine înseamnă încununarea unei îndelungate vieți, închinate cauzei muzicii românești".La solemnitate au luat parte Constanța Crăciun și^lie Murgti- lescu, vicepreședinți ai Consiliul, de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Pompiliu Ma- covei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ion Stoian, șef de secție la C.C. al P.C.R.. compozitori, folcloriști, muzicologi. (Agerpres)

NOI INOVAȚII 
APLICATE 
ÎN PRODUCȚIELa Preparația Petrila există un colectiv harnic de inovatori. Dovada preocupării care se manitestă aici pentru aplicarea noului în producție sînt cele 22 propuneri înregistrate de la începutul anului și pîna în prezent din care 7 au fost aplicate. Alte 15 se află în studiu.Printre inovațiile aplicate recent se numără cele intitulate : „Aparat indicator pentru nivelul cărbunelui în silozul de la Petrila" concepută de maistrul Cziraki Ștefan, „Modificări la topitorul nr. 4" concepută de maistrul Popa Petru, „Jghiab de golire a elevatoarelor de respălare 10—80 mm" concepută de lăcătușul Gonczi Sigismund etc. A mai fost aplicată o generalizare din fișele S.E. intitulată „Trăgător pentru desen cu rezervor pentru a- limentarea continuă cu tuș" generalizată de tov. Mămăligă loan.C. PORUMBACU corespondent
La mina Uricani
K
încă 43 electricieniLa E. M. Uricani și-a încheiat activitatea un curs de calificare pentru electricieni de mină. Cu acest prilej 43 de muncitori au obtinut calificarea în meseria de electrician. Dintre aceștia se remarcă mai ales Korom Emeric, Anton Iile, Anton Dumitru, Buda Cornel, Ve- reș Ladislau, Jianu loan și alții.Nicolae BOTA corespondent
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„Fantoma
din Murrisvill®"

La cinematograful „Republica", 
din Petroțărî i va rula săptftmîna viitoare filmul cehoslovac „Fan
toma din Morrisville", o parodie a filmului gen polițist.

Primele secvențe ne conduc în mijlocul unei orchestre, cu cîteva minute înainte de începerea spectacolului cu opera „Carmen". Pe 
pupitrul unui instrumentist de la 
percuție, In locul partiturii se află 
diteciiis... un roman polițist pe Cttre-1 citește pe nerăsuflate.Spectacolul începe și, în timp ce 
acordurile muzicii se răapîndesc în 
sală, instrumentistul nostru, între SteUă percuții urmărește palpitanta 
acțiune a romanului...Ca în orice film polițist, totul se 
termină cu bine. Se descoperă fan
toma, se descoperă și un fiu nele
gitim, pe care tatăl său îl căuta de 
mai bine de 20 de ani, iar la ori- 
âont se zărește o căsătorie.

Jtaittl care l-a ucis 
pe Liberty Valance"

Venind acasă după un „tur" 
la „Carul cu bere" fi la cra
mă, Octavian se dezbrăcă și 
se țrînti pe canapea. Camera 
pustie pe care o alunga mereu 
din imagini i se înfățișa din 
nou. Gindurile i se învălmă- 
șau ți dădeau fiori de triste
țe inimii. Se sculă și se privi 
în oglindă. Din oglindă îl pri
vea un chip imbătrînit înain
te de vreme, cu riduri săpate 
adine, început de chelie și doi 
achi spălăciți copleșiți de o 
tristețe vizibilă. Anii de bur- 
Ucie, „ani de aur", cum obiș
nuia el să-i numească nu-i 
dădeau nici o satisfacție. Din 
sipetul amintirilor, răsăreau 
duioasele șt fermecătoarele 
imagini ale tinereții. Petre
ceri Cu băieți și fete, la ca
bane, în munți...

Iată, o fotografie îngălbeni
tă de vreme, el zimbea fericit 
alături de Doina. A iubit-o 

CULTURA
ARTĂ

datr cînd a venit vorba de că
sătorie a părăsit-o fără re- 
mușcări. El se dorea liber Ca 
pasărea. Nu-i trebuia să fie 
„sub papuc", să-și petreacă 

--.timpul între cei patru pereți 
/ai casei, Doina s-a căsătorit și 
azi este fericită. Băiatul ei cel 
mare e student. Din fotogra
fiile vechi îi zîmbesc vechile 
amintiri — Jeni, Silvia, Delia 
— toate cu rostul lor în viață 
înconjurate de farmecul căs
niciei. Octavian a savurat ani 
de-a rîndul parfumul nopți
lor pierdute pe la chefuri, li
bertatea de a veni și pleca 
cînd voia de acasă. Anii au 
trecut și golul, inevitabilul 
gol și-a făcut loc în viața lui. 
A încercat să-l umple cu citi
tul și pasiunea pentru fotbal. 
Printre bucuriile sale a fost 
și intrarea echipei favorite in 
categoria A. ba meciuri uita 
o clipă singurătatea, se con

topea cu furtuna „galeriei". 
Dar după meci, în timp ce pe 
alții ii aștepta acasă soția și 
copiii cu căldura căminului, 
el colinda solitar restauran
tele. Octavian are salariu bu
nicel. Așa că fiind singur își 
permite să joace sume mai 
mari la Loto, Pronoexpres și 
Pronosport cu speranța că o- 
dată și odată va „ieși" mași
na sau o sumă mai mare de 
băni —: porți deschise spre 
noi chefuri și aventuri. Acasă 
însă totul se zdrobește de cei 
patru pereți. Nimeni nu-i spu
ne că-l iubește, nimeni nu-i 
spune tăticule.

Se gîndește melancolic la 
i'întecul „Am strîns toamnă 
lingă toamnă". Și ar da nu o 
țigară, ci inima pentru a mai 
retrăi o dată tinerețea risipi
tă. Pentru a o retrăi ca oa
menii.

GH. BOZU

POȘTA 
LITERARA

Năstase Vaslle. Ne-ați făcut cunoscute „cu foarte multe emoții" niște versuri. înțelegem emoția dv. dar regretăm că nu putem spune „am reținut pentru publicare cutare poezie". Și dv., ca mulți începători, ați plecat pe drumul greu al poeziei înarmat doar cu ideea pe care vreți s-o comunicați în versuri. Vă lipsesc însă celelalte arme ale poetului : sensibilitatea, posibilitatea de a desprinde frumosul din obișnuit, vocabularul necesar pentru a da ideii forma cerută de poezie.
Bătărceanu. Ion : Dumneavoastră nu vă lipsește o oarecare sensibilitate, în schimb, îl lăsați pe cititor, în urma lecturii, cu un semn de întrebare : „Ce-a vrut să spună poetul ?". Deci ideea nu are suficientă vigoare. Și apoi în mînuirea adjectivelor sînteți uneori neîndemîna- tic. Ploaia la dv. e „dizgrațioasă". ’ pămîntul e „infinit" (Coșbuc a spus : „E lung pămîntul ba e lat", dar asta nu înseamnă că e infinit), comorile „miliardare". Dacă pe viitor veți evita inadvertențele sau stîngăciile de această natură și veți contura mai bine ideea s-ar putea să vă vedeți numele tipărit sub versurile dv.
Desk loan, elev : „Partid și primăvară" rămîne, pe linia poeziei, un exercițiu. „Ultima ninsoare" în schimb, ne face să credem că ați putea să spuneți lucruri frumoase, extrase din realitatea imediată, prin intermediul reportajului. încercați.

Ion CIOCLEI

Marea epopee a vestului trăiește în inima fiecărui american și continuă să inspire filme viguroase, dintre care unele au devenit opere clasice ale ecranului.Cu „Omul care l-a ucis pe Li
berty Valance" realizatorul celor mgi reprezentative filme western, John Ford, prezintă un episod din istoria vestului mijlociu. Fidel concepției sale artistice, John Ford creionează cu putere caracterul perșonajelor, realizînd și de data 
aceasta un film cu un bogat conținut psihologic.Acțiunea se desfășoară în 1875 într-un orășel din Colorado, în perioada premergătoare intrării acestei țări în Confederația Statelor Unite. După 25 de ani, senatorul Ransom Stoddard și soția sa Hel- ție se reîntorc în orășelul. Shinbone, cu prilejul morții lui Tom Dpniphon. La căpătîiul lui Tom, cu
prins de amintiri. Ransom povestește celor doi gazetari veniți să-i ia interviul întîmplării petrecute în urmă cu un sfert de veac. Din povestirile Iul, filmul se încheagă 
secvență cu secvență redînd imagi
na* unor oameni curajoși și cin
stiți.Filmul, producție a studioului Paramount Film — S-U.A., va rula 
tot de marți 11 aprilie a.c. dar lă 
cinematograful „7 Noiembrie".

SONETIn primăvara asta, aș vrea parcă să fiuUli crud mănunchi de frunze, nedesfăcut șl nou Să-mi șterg cu ploaia anii și-al pașilor ecou Uitați pe-aleea toamnei, intr-un amurg țirziu.In primăvara asta aș vrea parcă să iesCu aripi moi de flutur din vechea-mi crisalidă Să uit c-o iarnă-nlreațiă n-am fcțst decît omidă Și florilor nectarul să li-1 culeg pe-ales Dar uite, scoarța dură a anilor mă strînge Și aripi de lumină nu pot să mai întind Spre dimineți cu rouă pe roșii flori de singe.Dar dacă primăvara trecută-i pentru mine String toată bucuria în ochi, copilul meu Să văd cum primăvara, e nouă pentru tine.OLIMPIA ALMAȘAN
MOMENT LIRICPlouă,Plopii, cu brațele ude de ploaie, imploră văzduhul pentru o rază curată de soare.Dar plouă.In lipsa săgeților dace, cu care străbuniiil salutau pe Zemolxis, văzduhul

săgetează pămîntul cu zbor de lăstuni;Și plouă.Plopii, cu brațele ude de ploaieimploră văzduhul pentru o rază curată de soarePlouă !VICTOR DURNEA elev, clasa a IX-a

Taraful clubului din Uricani la o repetițta

In Atena timpurilor iui A- ristofan vitejii luptători ai cetății sînt nevoiți să constate că Ii s-a jucat o farsă. Din case, o dată cu vesmintele, au dispărut și frumoasele lor soațe.Grațioasele fiice ale Eladei (de data aceasta în postură de soții fidele și grijulii) deghizate în... bărbați, folosind pentru acest scop îmbrăcămintea soților lor, participă la adunarea matinală a cetății. Printr-o manevră iscusită smulg aprobarea a- dunării ca din ziua aceea cîrmuirea treburilor să fie lăsată în seama femeilor.Autoarea morală a farsei. Praxagora, stabilește pînă în cele mai mici amănunte procesul preluării puterii de către semenele ei, arătînd femeilor care șovăie, că scopul „loviturii" este zădărnicirea planului de a declara război Spartei și introducerea unor forme de rezolvare democratică a treburilor obștești.Reușita acțiunii este garantată de o armă pe cît de vicleană pe atît de eficace — greva conjugală, la care „răzvrătitele" reacționează cu oarecare reticență Ia început dar consimt în unanimitate pînă la urmă.De aici, o gamă întreagă de peripeții, înscrise pe un fond comic, fac ca noua premieră a teatrului nostru. „Adunarea femeilor", în a- daptarea lui Paul B. Marian după Aristofan și Robert Merle, să fie un spectacol antrenant.Premiera nu a îmbogățit numai repertoriul teatrului ci a permis iubitorilor Tha- liei să consemneze debutul fructuos al lui Constantin Dicu pe tărîmul regiei. Pe un text avînd un suport dramatic destul de discutabil, tînărul regizor a închegat un spectacol interesant într-o concepție modernă, în care elementele care asigură pulsul comediei poartă amprenta ineditului. In totalitatea lui, spectacolul este o abordare îndrăzneață a unei teme clasice într-o viziune cu totul nouă, fără să se altereze mesajul aristofanian.

Colectivul de interpreți chemat să realizeze personajele comediei s-a străduit (și a reușit în mare măsură) să contureze cît mai fidel intențiile regizorului, compu- nînd roluri de o autentică valoare artistică.Elișabeta Belba în rolul Praxagorei s-a dovedit o a- teniană energică, vivace, descurcăreață care, la nevoie, uzînd de mici șiretlicuri, este gata să „treacă prin foc șl sabie" cu grupul 

„ADUNAREA FEMEILOR“
în premieră pe (ară 
la teatrul din Petroșani

NOTE DE SPECTATOR

de ateniene, spre a-și atinge țelul propus. Cuplurile Eli- sabeta Belba — Dumitru Drăcea (Praxagora și Blephy- ros) și Viorica Suciu — Ti- for — Nicolae Nicolae (Sos- trata și Carion), au adus pe scenă, cu multă dezinvoltură, secvențe caracteristice e- pocii în care se petrece acțiunea, subliniind, cu subtilitate, momentele de un grotesc care vizează atitudini ce-și găsesc ecou (ici-colo) și printre noi. Viorica Suciu — Tifor. prlntr-o interpretarț care degajă un umor molipsitor, Dumitru Drăcea, în postura de soț circumspect, dar conciliant, cînd e vorba de tratative cu femeile, iar Nicolae Nicolae în rolul luptătorului care este gata să renunțe Ia îndatoririle ostășești pentru recîștigareă li- niștei conjugale, au impulsionat firul acțiunii, culegînd pentru aceasta binemeritate aplauze din partea spectatorilor. Puțin distonantă ni s-a părut apariția lui Carion și Sostrata în scena de strap’ 

de Ia barieră în care s-a insistat, prea mult, pe o gamă de gesturi care sgf repetă Ia interval de timp scurt. După o absență îndelungată de pe scenă, apariția lui Jean Tomescu în rolul lui Chre- mes, a1 fost salutată cu căldură de public. Mobilitatea scenică șî firescul eu care a creionat personajul, au completat în mod fericit linia regizorală. Carmen Hancea- rec (Clinareta), Violeta Ber- biuc (Phileneta) șl Paulina

Codreanu (Xantipa) au adus în luminile rampei cu multă măiestrie, o secvență din atmosfera acelei cetăți în care femeile s-au hotărît să preia conducerea. Nicolae Gherghe în rolul Sicofantu- lui. Eugen Apostol în al tî- nărului Kalos și Marcel Popa în cel ai spartanului, au creat cu simț artistic și talent eroi care ne transpun în istoria plină de frămîn- tări a Greciei antice.(Contribuții la reușita spectacolului au adus și Florin Plaur (Melon), Ion Roxin (Aminias), Alexandru Zecu (țăranul I), Alexandru Codreanu (țăranul II), Mircea Pînișoară (Lemachos) Scenografia, semnată de Elena Forțu, a sugerat pregnant atmosfera epocii. Spectacolul, dincolo de umorul tonic pe care-1 degajă, reușește să-1 facă pe spectator să mediteze asupra temelor majore care apar pe parcursul acestei comedii.
Tibeiiu KARPATIAN
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Munca de primire in partid cere:
■ EXIGENȚA
■ RĂSPUNDERE
■ CONTINUITATE

(Urmare din pag. 1)litote și alte întreprinderi și instituții, numărul membrilor de partid este însă de numai 20 la suta față de cel al salariaților, fapt ce dovedește insuficientă preocupare în a- ceastă direcție. In mod nesatisfăcător s-au ocupat de munca de primire în partid și organizațiile de bază 1 C, 3 A, 3 C, 6 A, 8 A și 8 C de la E. M. Vulcan, blocul de 150 MW, combustibil, reparații, construcții de la I.E.C. Paroșeni, O.C.L. Industrial, sectorul de investiții E. M. Paroșeni etc.Comitetul nostru de partid n-a stat pasiv față de aceste deficiențe ci a analizat felul în care organizațiile de bază respective și-au desfășurat munca de primire în partid. Analizele au reliefat slaba preocupare a acestor organizații de ba- ză-față de trasarea de sarcini membrilor de partid de a se ocupa de educarea politico-ideologică a 1-2 tovarăși din activul fără de partid sau din rîndurile uteciștilor, spre ai atrage în rîndurile comuniștilor. In urma analizelor și indicațiilor date de comitetul de partid, în organizațiile de bază de la I.C.O., secțiile electrică și cazane de Ia I.E.C. Paroșeni, I.R.E.H. Vulcan și altele se simte o îmbunătățire a muncii de primire în partid dar nici în prezent ea nu se ridică la nivelul cerințelor și posibilităților.Caracteristic în munca de primire în partid este faptul că organele și organizațiile de partid din raza orașului Vulcan dovedesc exi- gșnță și înalt simț de răspundere, respectarea întocmai a prevederilor statutului partidului nostru. De la Congresul al IX-lea al P.C.R. și
Bucurie de scurtă duratăAnul trecut, la Aninoasa a fost dat în folosință un microcomplex în • care își desfășoară activitatea un număr de șase unități ale Cooperativei Jiul Petroșani : croitorie, foto, coafor, pentru reparat încălțăminte, frizerie și alta pentru reparat aparate de radio și televizoare. Locuitorii comunei s-au bucurat mult atunci, în speranța că nu vor mai trebui să facă drumuri în alte localități pentru a apela la serviciile cooperativei. Din păcate, bucuria aninosenilof 

a fost de scurtă durată. Și iată de ce. Unitatea nr. 7 nu este dotată cu cele necesare. Lipsește, de pildă, un polizor care ar scurta timpul de șlefuire a încălțămintei reparate — operație care se execută manual. Nu există pile, mașină de cusut, strict necesară, iar tocurile înalte, rupte, nu pot fi înlocuite deoarece lipsește cu desăvîr-. șire materialul. Lucrătorii Boros Arpad și Anti Emil se străduiesc să execute reparații Ia timp și de bună calitate. Dacă vor avea cele necesare vor putea să-și realizeze și planul. Dar așa...Unitatea de reparat radio și televizoare are program de funcționare numai în după-amiaza zilelor de luni, miercuri și vineri. Locuitorii comunei au pășit cu deplină încredere pragul acestei u- nități chiar de la înființare. Dâr nu totdeauna, este respectat programul amintit. In ziua de vineri 24 martie, de exemplu, un număr de 8 cetățeni au așteptat să vină responsabilul și să deschidă. Așteptarea lor a fost însă zadarnică. Responsabilul unității, Băicescu Ni- colae, nu a binevoit să vină de loc în ziua aceea la serviciu.Nu cumva să faceți imprudența să veniți la coaforul din Aninoasa în zilele de sîmbătă sau duminică. Pentru a vă aranja părul riscați să stați cîteva ore în picioare. Și aceasta pentru că uni

pînă în prezent am reușit să primim în rîndurile membrilor de partid oameni ai muncii de toate profesiile, inovatori și raționaliza- tori, fruntași în producție și activitatea obștească, oameni cu pregătire politică, profesională și culturală corespunzătoare. Și în viitor comitetul nostru de partid va îndruma organizațiile de bază spre a primi în rîndurile membrilor de partid mineri, muncitori calificați, maiștri, tehnicieni, ingineri, medici, profesori și alți oameni ai muncii ce dovedesc dragoste și atașament față de partidul nostru, muncesc cu abnegație pentru înfăptuirea politicii sale.In munca de primire în partid ne vom îndrepta în mod deosebit atenția spre organizațiile de bază din unitățile economice nou înființate, din unitățile comerciale etc. Ne vom strădui să creăm nuclee de partid puternice în aceste unități, nuclee care conduc și îndrumă cu competență activitatea economică în complexitatea ei, să desfășoare o muncă politică eficientă, multilaterală.Trebuie să recunoaștem că am avut șl cazuri cînd unele organizații de bază au primit în rîndurile membrilor de partid tovarăși cu o slabă pregătire profesională și de cultură generală. Așa a fost cazul la organizațiile de partid nr. 12 A de la E. M. Vulcan, I.R.E.H. și T.A.P.L. Biroul Comitetului orășenesc de partid a fost pus în situația de a infirma deci unele hotă- rîri ale adunărilor generale ale acestor organizații de bază. Spre a nu se mai repeta asemenea deficiențe, comitetul de partid a îndrumat organizațiile de bază să se 

tatea este dotată numai cu două aparate de uscat, cu un număr insuficient de bigudiuri și numai 6 scaune. Probabil fiindcă este spațiul prea mic. Atunci de ce nu se iau măsuri să fie înzestrată unitatea de coafură și cu cîteva taburete, așa cum sînt la unitățile de același gen din Petroșani ?Aninosenii trăiesc cu speranța că conducerea cooperativei „Jiul“ va întreprinde în curînd măsuri de natură să mulțumească pe cei care fac apel la serviciile micro- complexului, FLORICA COSMA
Aninoasa

PROGRAM10PROGRAMUL I : 6.25 Program muzical de dimineață; 6.45 Emisiune pentru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 Piese de divertisment pentru fanfară; 7,30 Imagini muzicale din tară — muzică ușoară; 8,00 SUMARUL ZIARULUI „SCÎNTEIA"; 8,10 Drag mi-e jocul românesc,- 8,25 MOMENT POETIC;8,30 La microfon, melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 „Viers și strune" — muzică populară, 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Cîntece. de Gheorghe Baza van, 10,20 Muzică populară interpretată de Ștefania Rareș; 10,30 ROZA VlN- TURILOR; 10,55 Variatiuni de Brahms pe o temă de Haydn, 11,20 Afiș radiofonic; ll;30 „Să cîntăm" — muzică ușoară; 11,45 Cîntece și jocuri populare, 12,00 BLJLETIN DE ȘTIRI; 12,10 Concert de estrada; 13,00 Varietăți muzicale; 13,30 In- tilnire cu melodia populară șl Interpretul preferat; 14,00 BULETIN 

preocupe de munca educativă, de ridicarea nivelului politic-ideologic al celor ce solicită să fie primiți în partid, să le îndrepte pașii spre școlile profesionale și de cultură generală.Paralel cu munca de primire în partid, biroul nostru acordă toată atenția ridicării continue a nivelului politic-ideologic al comuniștilor. Organizațiile de bază au fost îndrumate să încadreze în învățămîntul de partid pe toți comuniștii, pe unii tovarăși din activul fără de partid, și din conducerea organizațiilor U.T.C. Comuniștilor cu munci de răspundere li s-a trasat sarcina să țină în cadrul adunărilor generale, și cu alte prilejuri, expuneri pe diferite teme. Accent deosebit am pus pe studierea în mod organizat de către fiecare membru de partid a documentelor Congresului al IX-Iea al partidului, ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 21-23 decembrie 1966 și a celorlalte documente apărute ulterior.Primind îh rîndurile partidului pe cei mai buni muncitori, mineri, tehnicieni, maiștri, ingineri, mediei, profesori și de alte profesii, organizațiile de partid din Vulcan își ridică mereu rolul de conducător politic în toate domeniile de activitate.
TELEVIZIUNE

9 aprilie9,00 Ora exactă. Cum va fi vremea ?9,02 Gimnastica de dimineață.9,10 Emisiunea pentru copii și tineretul școlar: Filmul „Mingea de foc". Recreația mare.10.30 Emisiunea pentru sate.12.15 Concert simfonic. Partea a II-a a concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat „George Enescu".14.30 Fotbal — Steaua — Dinamo Pitești și Rapid — Jiul — transmisie de la Stadionul 23 August.18.15 Magazin 111.19.15 Telejurnalul de seară.19.40 Transmisiune din sala Sporturilor Floreasca — Repriza a II-a a întflni- rii de handbal dintre e- chipele Dinamo București — Dukla Fraga.20.10 Documente de piatră: Glasul pămîntului.20,35 Cîntă tenorul Ion Piso.21.10 Filmul artistic „Pescarii din nordul sălbatic".22,45 In Bucureștiul iubit. Divertisment muzlcal-in- strumental.23,05 Invitatul nostru: Cîntă- rețul Franck Schobel (R.D.G.).23,25 Telesport.23.40 Telejurnalul de noapte.23,55 închiderea emisiunii.
DE RADIOapriliei>E ȘTIRI; 14,08 Din albumul muzicii ușoare,- 15,00 Muzică populară pe discuri Electrecord; 15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 Caleidoscop muzical, 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,15 Instrumentiști de muzică ușoară, 16,40 Ștafetă folclorică,- 17,00 „Scrisori pe portativ" — muzică ușoară, 17,10 FILE DE LE- gendă : FATA DE LA COZIA; 17,35 Mic . concert simfonic, 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL

FILME10 apriliePETROȘANI — 7 Noiembrie: Evadare în tăcere; Republica; Maica Ioana a îngerilor; PE- TRILA : Notre Dame de Paris; LONEA — Minerul: Acțiunea „Zimbru"; LIVEZENI : Tranzit;

FLORI ALBE, FLORI GALBENE, FLORI ROȘII, FLORI. INTERIOR LA 
„FLORĂRIA" DIN PETRILA.

CÎND ALUNECĂ 
PĂRINȚII 

CAD COPIII!
(Urmare din pag. 1)dacă se însănătoșește, poate să-și refacă viata...Maria Coroiu, mama elevei Bo- beică Marioara din clasa a II-a A, poate și trebuie internată. Este în avantajul ei. Ea nu poate fi lăsată pradă viciului beției. Peste tot, în Vulcan am fost informați despre isprăvile Măriei Coroiu. Și daca toți cer cu insistență internarea a- cesteia într-un sanatoriu pentru dezechilibrați mintali, mai mult e necesar acest lucru pentru scoate- rei micuței Marioara de sub influenta ei nocivă. Bătrînul Vlaicu, „mosu", are aproape 70 de ani. Bunica, grav bolnavă e țintuită patului....In cancelaria Școlii generale nr. 1 din Vulcan am stat de vorbă cu Marioara. E născută în ziua de 4 ianuarie 1958. O fetiță frumoasă, cu ochi mart, întunecați și o privire ageră. Cea mai cuminte din clasă. Tăcută. Nu-i place să vorbească prea mult. Insistînd și pu- nîndu-i întrebări am aflat :— De două luni nu mai stau cu mămica. Toată z,iua ședea pe la restaurant. Mă ducea și pe mine, îmi dădea bere. Am dormit cîteva zile prin gară cu ea. Nu mai voia să vină acasă. Mă îmbolnăvisem și nu rtii-a dat«medicamente. A zis că tot o să mor...Lacrimile s-au ivit între genele fetiței. Și-a mușcat buza de jos. Nu voia să plîngă. Am schimbat discuția. Am întrebat-o cum merge cu școala. Apoi am discutat despre tatăl ei.— Tata e în Banat. Are nevastă și doi copii. E bucătar la Oravița. Mă gîndesc la el de multe ori. Acum vreo trei ani a fost pe aici.— II iubești pe tăticu ?— Da.—De ce ?— M-a adus de la Lupeni pînă acasă, la Paroșeni, numai în brațe !Nici nu se poate închipui cu cîtă dragoste au fost rostite aceste cuvinte. Fetita își iubește tatăl, pe ca

GLOBULUI; 18,15 Opera săptăminil: „Samson și Dalila" de Saint-Saens;18,40 RITMURILE CINCINALULUI; 19,00 O melodie pe adresa dumneavoastră; 19,30 Melodia zilei; 19,35 Concert de melodii românești; 20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,20 Scurt program de muzică românească; 21,00 Cîntă Puica îgiroșâhu și Michele; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,20 Intîlnire cu jazz- ul; 22,45 Piese corale; 23,00 Sonet pentru dragostea noastră — program de muzică ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.
ANINOASA : Angelica, marchiza înger Hor; PAROȘENI; Steaua fără nume,- VULCAN: Omul din Rio; CRIV1DIA : Eu sînt Cuba, LUPENI — Cultural; Carlea de la San Michele; Muncitoresc: Boccacio 70,BĂRBĂTENI : O stea cade din cer, URIGANI: Atentatul. 

re nu l-a văzut decît o singură dată. Nu-1 judecă. II păstrează mereu în suflet. Are și o fotografie de-a lui, salvată din flăcări, unde-o aruncase mama ei.— Ai vrea să stai la el ?— Da. Mi-a spus că așa frumos e acolo !Păcat că nu auzi, BOBEICA IOAN ! Fetița ta suferă. Ai uitat că acum 9 ani, în ziua de 6 ianuarie 1958, lâ Sfatul popular din Vulcan ai semnat un act de naștere prin care-ți recunoșteai odorul ? Poate ești liniștit, fericit în căminul tău. Ai uitat „ale tinereții valuri". Dar poți să uiți ce-au lăsat la mal, în Valea Jiului, aceste valuri ? In Vulcan te așteaptă un om. Un pui de om care trăiește în teroare de frica mamei. E fiica ta. E Marioara. Iți poartă numrfe și vrea să fie lingă tine. E datoria ta de tată, de cetățean s-o primești lingă tine. Și Marioara are dreptul la fericire. Și ea trebuie să aibă parte de o bună educație pentru a deveni utilă societății. N-ai dreptul să lași pe mîinile Unei femei, căzută sub influența dezastruoasă a alcoolului și a unor bătrîni bolnavi, propria-ți fiică.Dar Sfatul popular din Vulcan, comisia de tutelă, miliția din localitate, spitalul din Petroșani, școala, toate organele de resort cunosc „viața familială" a micuței Mari- oara ?! Cine trebuie sâ vă spună ce e de făcut ? E oare posibil să lăsați lucrurile asa cum sînt ? Ceva trebuie neapărat întreprins. Fetița, în orice caz. e necesar să fie ferită de o influență nefastă, care o poate stigmatiza pentru toată viața. Se poate repara totul, dar nu... aștep- tind. Așteptați ! Ce ? Un lucru bun trebuie făcut, la timp. Pericolul social, în care se găsește micuța Marioara, lipsită de cel mai mare drept al unui minor — copilăria fericită, trebuie înlăturat.Altfel, în curînd veți fi judecați cu asprime. Toți cei care îi puteți schimba firul vieții, ce așteptați ?
CONSEMNAM 

AVIZAM 
DEZAPROBAM

(Urmare din pag. 1}

tovarășe, nu se vede că aici 
este O.N.T.-ul (!!)“. Intr-adevăr e CLAR cînd intri înăuntru 
dar NU SE VEDE de afară. 
De ce ? Pentru că filiala 
O.N.T. din Lupeni, situată pe 
strada 6 August (între farma
cie și magazinul de articole 
muzicale) n-are încă o firmă. 
Poate le place să fie zilnic... 
vizitați de cit mai mulți oa
meni 1 Sau poate n-are cine 
să le scrie o firmă.^.Să facem 
noi un apel: Cei care, cit de 
cit, vă pricepeți să scrieți o 
firmă’ mergeți la O.N.T. Lu
peni și ajutați-l. De ce să-l 
lăsăm fără... perdea ?
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VÎRȚR iNTEDNRTiOWRLR
Vizita delegației C. C.
al P. €. R. în AustriaVIENA 8. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite: Delegația Comitetului Central al Partidului Comunist român, condusă de tovarășul Alexandru Drăghici, care se află în Austria la invitația C.C. al P.C. din Austria, a sosit la Graz. Membrii delegației române au lost salutați de Franz Leitner, și de Willy Gaisch, membri ai Comitetului Central al P.C. din Austria, șl de membrii Secretariatului organizației P.C. din Austria din landul Steiermark (Stiria).La sediul organizației regionale, membrii delegației C.C. al P.C.R. au fost informați despre activitatea comuniștilor din acest land și preocupările lor actuale. Landului Ste- iermark îi revine o mare pondere în ce privește extracția de cărbune, minereu de fier, industria de ptoduse semifinite și de hîrtie. Membrii delegației C.C. al P.C.R. s-au interesat de activitatea desfășurată în diferite domenii de către organizația P.C. din Austria din landul Steiermark.Răspunzind la întrebările puse de cadrele de conducere ale organizației landului Steiermark, membrii delegației române au prezentat cîteva din principalele preocupări

ale partidului nostru în construcția economică, în întărirea și dezvoltarea democrației socialiste, poziția P.C.R. în probleme actuale internaționale, acțiunile Partidului Comunist Român pentru apărarea și consolidarea unității mișcării comuniste internaționale.Discuția dintre membrii delegației Partidului Comunist Român și membrii Secretariatului organizației Partidului Comunist din Austria din landul Steiermark s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, călduroasă.

tratativele dintre Edward președintele Consiliului de R. P. Polone, și Giuseppe președintele Italiei. In
ROMA 8 (Agerpres). — Vineri, la Palatul Quirinal din Roma au început Ochab, Stat ai Saragat,cursul tratativelor au fost abordate probleme ale situației internaționale, precum și relațiile polono-ita- liene. In după-amiaza aceleiași zile, E. Ochab a fost primit de Aldo Moro, primul ministru al guvernului italian.Sîmbătă Edward Ochad și-a încheiat vizita oficială la Roma și a plecat într-o călătorie prin țară. El va lua cunoștință de unele centre industriale și culturale italiene.

Semnarea unui protocol
romanoVARȘOVIA 8, — Corespondentul Agerpres, Gheorghe Gheorghiță, transmite: La 8 aprilie, MihaiMarinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini al Republicii Socialiste România, și Janusz Hrynkiewicz, ministrul industriei grele al R. P. Polone, au semnat un protocol privind discuțiile purtate în cadrul întîlnirii ce a avut loc ca urmare a hotărîrii celei de-a

I I

Turneul vicepreședintelui Humphrey

întreve- Gaulle difuzate un me-
a fost marcată de puternice manifestații, uneori violente ale adversarilor intervenției în In ție autate.

americane Vietnam, scrie France Presse. urma ciocnirilor dintre poli- și manifestanți fost rănite, iar 46 de persoane peste 130 ares-

Incidente grave la frontiera 
siriano-izraeliană

, PARIS 8 (Agerpres). — Vicepreședintele Humphrey a petrecut vineri . o zi foarte agitată, în capitală Franței. El a avut deri cu președintele de căruia, contrar unei știri anterior, nu i-a remis nicisaj din partea președintelui S.U.A., Johnson. Observatorii politici a- preciază că convorbirile de la Palatul Elysee dintre președintele de’ Gaulle și Humphrey au fost foarte generale, mai ales că ele au 'durat doar douăzeci de minute. Se crede că cei doi interlocutori ău abordat, printre altele, situația din Vietnam. Convorbirile cu pre- tnierul Pompidou și cu ministrul de externe Couve de Murville au avut un caracter mai mult tehnic și ele s-au referit la dificultățile pe care, le întîmpină negocierile tarifare ale rundei Kennedy de la Geneva, la probleme de o- ceanografie și altele.Ziua de vineri a vicepreședintelui Humphrey completată de vizi- ‘tele sale la Consiliile O.E.C.D. (Organizația labarare economică și N.A.T.O. și pentru co- dezvoltare),
U Thant dezminte I

I■i
I
I

i

CAIRO 8 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a făcut vineri noaptea o scurtă escală la Cairo în drum spre Ceylon. La aeroport el a avut o convorbire cu Mahmoud Riad, ministrul afacerilor externe al R.A.U., în cursul căreia au fost discutate f probleme privind activitatea misiunii O.N.U. care a vizitat Ade- nul, precum și unele probleme internaționale. Mahmoud Riad l-a informat pe secretarul general des- I....._______ ______ Ipre rezultatele conferinței la nivel | înalt a celor cinci state africane, încheiată joi la Cairo.Răspunzînd întrebărilor ziariștilor, în legătură cu plecarea subită a misiunii O.N.U. din Aden. U Thant a declarat că aceasta va publica un comunicat în care va explica situația. El a dezmințit știrile potrivit cărora „ar fi sfătuit misiunea’ să-și continue șederea la Aden". Jhtrebat dacă intenționează să plece personal în Aden, el a spus că „nu s-a gîndit pînă în prezent la o asemenea eventualitate". Secretarul general a refuzat să comenteze conținutul convorbirii pe care a avut-o cu membrii misiunii, în timpul escalei sale la Roma, vineri seara.
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★BRUXELLES 8 (Agerpres). — Vicepreședintele S.U.A., Humphrey, care a sosit Ia Bruxelles în cadrul ultimei etape a turneului pe care îl întreprinde într-o serie de țări ale Europei occidentale, și-a început sîmbătă după-amiază întrevederile cu primul ministru belgian, Paul van den Boyenants și cu ministrul afacerilor externe, Pierre Harmel. In ciuda măsurilor luate de autoritățile belgiene, sosirea lui Humphrey la Bruxelles a fost marcată de puternice manifestații anti- americane. Intervenția poliției s-a soldat cu arestarea a 10 persoane.
Violent schimb deNICOSIA 8 (Agerpres). — Sîm- bătă s-a produs o ciocnire intre ci- prioții turci și greci, în regiunea comunei Mari, pe șoseaua principală care leagă Nicosia de localitatea Limassol. In cursul violentului schimb de focuri de armă și mitralieră, au fost rănite zece persoane. Circulația pe șosea a fost întreruptă timp de cîteva ore. Tafall, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U., a avut o întrevedere în legătură cu acest

-polonezV-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-polone de colaborare economică.In protocol se subliniază, printre altele, că în timpul vizitei în R. P. Polonă, delegația română a vizitat numeroase întreprinderi ale industriei grele și a purtat discuții în scopul unei mai depline cunoașteri reciproce a realizărilor și perspectivelor industriilor respective, ca și a concretizării tematicei care va constitui obiectul activității viitoare în domeniul colaborării economice și‘ livrărilor reciproce. Discuțiile s-au axat pe probleme privind producția de mijloace de automatizare, mașini-unel- te pentru prelucrarea metalelor, linii tehnologice și utilaje pentru industria chimică, mașini rutiere de construcții și utilaje pentru industria materialelor de construcții.Protocolul prevede posibilitatea organizării reciproce de expoziții pe ramuri, simpozioane științifice în vederea unei mai intense cunoașteri a realizărilor și dezvoltării industriei din cele două țări.La încheierea vizitei oficiale în Republica Populară Polonă, Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini al Republicii Socialiste România, de Zenon Nowak,Consiliului dePolone. A fostPetrescu, ambasadorul Repu- Socialiste România în Republica Populară Polonă.

DAMASC 8 (Agerpres). — La frontiera siriano-izraeliană situația a devenit vineri seara calmă după ce în cursul zilei s-au desfășurat lupte violente, timp de peste 12 ore, între trupele siriene și izrae- liene. Intr-un comunicat difuzat de postul de radio Damasc se arată că aviația siriană a doborît cinci avioane izraeliene și că în cursul luptelor au fost uciși 70 de izrae- lieni, iar două care blindate și trei tractoare au fost distruse. Comunicatul menționează că ciocnirile au izbucnit cînd un tractor izrae- lian a început să efectueze lucrări agricole în zona demilitarizată.La Tel Aviv un purtător de cu- vînt al forțelor armate izraeliene a declarat că în urma luptelor aeriene ce au durat două ore și jumătate, șase avioane siriene au fost doborîte. Postul de radio Amman a anunțat că trei avioane siriene s-au prăbușit pe teritoriul iordanian, piloții lor reușind, să se salveze cu parașutele.

Agențiile occidentale de presă consideră că ciocnirile de vineri au fost cele mai grave incidente petrecute în ultimii ani la frontiera siriano-izraeliană.
Ninsori abundente 
în Slovenia

L1UBLIAN A 8 (Agerpres). 
Cea mai mare parte a terito
riului Sloveniei, republică si
tuată în nordul Iugoslaviei, a 
fost acoperită vineri de zăpa
da căzută din abundență în 
timpul nopții, creînd dificul
tăți în transportul rutier 
comunicațiile telefonice, 
una din principalele șosele 
Sloveniei, au fost blocate
proximativ 200 automobile, ca
mioane și autobuze.
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Pe 
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a-

Concluziile altei anchete
efectuata în R. O. Vietnam

străini 
la Hanoi o 

conținînd 
anchetelor 

în această

te al R. P beriu bjicii
a fost primit vlcepreședin-Miniștri al de față Ti-

focuri în Cipruincident cu ministrul afacerilor interne al Ciprului, Polycarpos Geor- gadjis.
Patru gemeniCARACAS 8 (Agerpres). — O femeie în vîrstă de 38 ani, pe nume Benilde Torres, soție a unui șomer, a născut vineri patru copii, la o maternitate din Caracas. Toți patru sînt băieți și starea lor este „aparent normală". Mama mai are alți șapte copii.

O PERLĂ NEOBIȘNUITĂ
WASHINGTON. Cea 

mai mare perlă natu
rală din 
rește 6,5 
aparține, 
de ani,
Cobb, paznic la cele
brul penitenciar ame
rican din Saint Quetin.

lume cîntă- 
kilograme și 
de peste 20 
lui Wilbrun

Experții apreciază că 
valoarea acestei perle 
este de 200 000 dolari. 
Fericitul posesor pre
tinde însă că i s-au o- 
ferit 3,5 milioane do
lari pentru a se des
părți de comoara sa. 
El a respins toate ce-

rerile, declarînd că 
„banii nu au nici o 
valoare pentru el". Wil
brun Cobb susține că 
perla a 
dar 
trib 
fiul

primit-o în 
de la șeful unui 
căruia i-a scăpat 
de la moarte.

CATASTROFĂ AERIANA LA SELL
SEUL 8 (Agerpres). •— Un avion militar de transport sud-coreean 

avînd la bord 10 persoane s-a prăbușit sîmbătă asupra unei suburbii 
dens populate a orașului Seul, la cîteva minute după decolare. Catas
trofa a provocat incendierea a peste 100 de case construite din lemn. 
Potrivit știrilor provizorii numărul victimelor se ridică la peste 30, 
dar se crede că s-ar putea să depășească cifra de 100. Cauzele catas
trofei nu sînt încă cunoscute.
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HANOI 8. — Cores
pondentul Agerpres, 
Adrian lonescu, trans
mite : înaintea plecării 
lor din R. D. Vietnam, 
medicii suedezi J. Axei 
Hojer și John Takman 
și juristul american 
Hugh Manes au îrimî- 
nat ziariștilor 
acreditați 
declarație 
concluziile 
efectuate
țară de cea de-a treia 
comisie a Tribunalului 
Opiniei Publice. In ca
litate de membri ai a- 
cestei comisii, juristul 
american și medicii 
suedezi au vizitat timp 
de mai multe săptă- 
mîni regiunile bombar
date din Hanoi și îm
prejurimile sale, pre
cum și dintr-o serie 
de sate nord-vietna-

meze. Ei s-au convins 
la fața locului că în 
aceste bombardamente 
au fost utilizate bom
be cu bile, care con
stituie arme de ucide
re și mutilare a popu
lației civile. „Noi am 
cules mărturii materia
le — se spune în de
clarație 
grafici 
cestor 
poartă 
viației 
data: 
Aceste 
be, se
tinuare în declarație, 
răspindesc pe o mare 
suprafață sute de mici 
bombe, în învelișul fie
căreia fiind incrustate 
cite 300 de bile. Sem
natarii declarației ara
tă că 
multe

și am foto- 
carcase ale a- 
bombe, care 
însemnele a- 
americane și 

februarie 1967". 
tipuri de bom- 
explică în con-

au vizitat mai 
sate din provin-

cia Thanh Hoa și phu 
Tho, imediat după 
bombardarea lor, con
statând efectele aces
tor arme. Ei declară 
că multe dintre victi
mele bqjnbelor cu bile 
rămîn infirme pentru 
toată viața. Medicii 
suedezi au descris nu
meroase cazuri ale u- 
nor locuitori civili — 
printre care se află 
femei, copii și bătrlni 
— care au fost grav 
răniți în timpul bom
bardamentelor ameri
cane.

In încheierea decla
rației se apreciază că 
raidurile aviației ame
ricane constituie o ac
țiune deliberată și e- 
videntă de distrugere 
a 
R.

populației civile a 
D. Vietnam.

NOUL GUVERN FRANCEZ
cărui listă a fost a-PARIS 8 (Agerpres). — Noul guvern francez, a nunțată vineri, se compune din 22 de miniștri și șapte secretari de stat Se remarcă includerea unui număr de șapte miniștri noi, în general în posturi de importanță mai mică. O dată cu formarea noului guvern, >- 23 de miniștri și secretari de stat aleși deputați în Adunarea Națională și-au dat demisia din calitatea de deputat, cele două funcții fiind incompatibile din punctul de vedere al prevederilor constituționale. Locurile lor în Parlament vor fi ocupate de supleanți. r

Femeile gravide și fumatulmătoare aproape fiecare a treia. Aceeași proporție s-a înregistrat în ce privește nașterile premature.
ei au cercetat sta- femei gravide. Iatăfemeilor cercetate

Operațiuni
costisitoare

FREIBURG 7 (Agerpres). — Doi medici ai clinicii universitare din Freiburg (R.F.G.) au întocmit un studiu privitor la influența fumatului asupra femeilor gravide. Timp de cca. 14 luni rea a 1 700 de rezultatele :Din. numărul85 la sută erau nefumătoare sau încetaseră să fumeze în timpul sarcinii. In timp ce dintre tinerele mame nefumătoare numai fiecare a 20-a suferise de vomitări violente sau de simptome asemănătoare de intoxicare, la fumătoare proporția a fost de una la șase. Dintre nefu- mătoaiel care au avut mai mulțî copii, 10 la sută avuseseră o pierdere de sarcină, în timp ce la fu-

LONDRA 8 (Agerpres). — 
lntr-o comunicare adresată 
Camerei ■ Comunelor, primul 
ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson, a făcut cunoscut 
că operațiunile efectuate îm
potriva valului de țiței revăr
sat din tancul petrolier „'Tor
rey Canyon", eșuat la 18 mar
tie în dreptul Peninsulei Corn
wall, au costat pînă in pre
zent 2 milioane de lire.
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