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

Orașul Petrila s-a îmbogățit în: ultimii ani cu un nou cartier, „8 
Martie", care cuprinde peste 20 de blocuri moderne. Anul acesta, aici 
se construiesc încă 9 blocuri moderne cu 404 apartamente.

prielnic
a

Adunarea solemnă 
din Capitală consacrată 
sărbătoririi a 90 de ani 

de la cucerirea
independenței de stat 

a României

Mîli EXrEUIDME 
WIH (IDO SE Ml 
UiM?

Execuția celor 1494 aparta
mente prevăzute pe acest an, 
concentrează la maximum a- 
tenția constructorilor. La- ridi
carea și finisarea blocurilor 
sînt concentrați toți oamenii, 
toate materialele și mijloacele 
tehnice, diepunîndu-se întreg. ?
tortul pentru predarea lor la 
timp.

' E bine și... nu e bine. De ce ?
^țptTM iA mv WOP . pa ..«* ny . , 
mal interior ci și exterior. Con- , 
structurii Grupului II de șan
tiere al .T.B.C.H. au o tristă 
experiență în acest domeniu : 
blocuri cu apartamentele ter
minate au fost refuzate la re
cepție, pentru că nu se făcuse 
finisajul exterior al clădirilor. 
Aceste finisaje se pot face doar 
cfteva luni pe an — din apri
lie'pînă in noiembrie. Apoi, 
frigul blochează executarea lor. 
Deci» in 7 luni trebuie tencuite 
— placate toate blocurile ri
dicate. de-a lungul unui an în
treg. Totuși, deși avem un vo
lum mare de finisaje exteri
oare de executat, conducerile 
șantierelor încă nu s-au sin
chisit să ia măsuri pentru exe
cutarea lor. La Vulcan mai 
sînt 5 blocuri care vor trebui 
tencuite șl placate exterior, la 
Lupeni 2, la Uricani 1, la Pe
troșani 5, iar Ia Petrila 9 blo
curi, Din acestea, 6 blocuri sînt 
cu patru etaje, iar 16 cu cîte 
8-10 etaje. Pînă acum, din a- 
cestea niei unul nu-i pus în lu
ciu. CInd se vor executa ten- 
cuielile exterioare Ia aceste 
blocuri ? Doar în afara lor mai

(Continuare in pag. a 3-ai

Sacul nou are nevoie de petice?!
' — Bună ziua 1

— Bună...
— V-am adus o pereche de 

pantofi la reparat.
— Lăsați-i aici.
Și cetățeanul Burlec loan 

(că despre el e vorba) a lăsat 
pantofii la unitatea 49 a coo
perativei „Jiul".

-» — Veniți -peste trei zile, i-a 
spus Dobrescu Iulian, respon
sabilul de unitate, în timp ce 
tăia chitanța cu nr. 2 016.

După trei zile, adică pe 31 
octombrie 1966, clientul a ve
nit să-și ia - pantofii. Lucră
torii. de aici l-au primit ast
fel': :

— încă nu-s gața pantofii 
dumneavoastră. Mai treceți 
pesta două, trei zile...

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
Bilete de odihnă 
pentru litoral

Ea filiala O.N.T. Carpați din 
Petroșani s-au pus în Vînzare 
bilete de odihnă, de cîte 12 
zile, pentru stațiunile Mamaia, 
Eforie Nord și Eforie Sud, 
perioada 15 mai — 10 iunie și 
9—30 septembrie. Costul unui 
bilet este de 380 de lei.

Amplasamente' 
pentru trei blocuri

In cartierul 8 Martie din 
Petrila, lucrătorii șantierului 
de aici au început sistemati
zarea amplasamentului Ia trei ' 
blocuri cu cîte 40 de aparta
mente, care fac parte dintr-un 
ansamblu de 844 apartamente.

Chioșc turistic 
la Bânifa

T.A.P.L. Petroșani a deschis 
la Bănița, la ieșirea din co- ■ 
mună, un chioșc turistic sezo
nier .unde s-au pus în vînza- 
re dulciuri, răcoritoare, pre
parate reci și bere.

Turneul teatrului
Barbu Delavrancea

Aseară, colectivul de estra
dă al Teatrului Barbu Dela- 
vrancea- din Capitală, a pre
zentat, la Casa de cultură din 
Petroșani, două spectacole cu 
revista „C-an filme" de Ciupi 

A trecut de atunci de TREI
SPREZECE ori pe la unita
tea 49. O fi sau nu nr. 13 un 
număr cu ghinion dar, pen
tru plăcerea „meșterilor" de 
aici, omul a plătit de 13 ori

ÎNSEMNARE
autobuzul dus și întors de la 
Iscroni la Petroșani. In cele 
din urmă, gestionarul i-a 
spus-o „verde" :

— Pantofii dumneavoastră 
nu-i mai avem.. Au dispărut. 
Se mai întîmplă...

— Și eu ce fac ?
— Ce să faceți-?!...
Clientul s-a adresat atunci 

conducerii cooperativei. A-

ceasta n-a rămas pasivă (!); 
l-a anunțat pe 22 februarie 
1967 (asta operativitate !) că 
va primi despăgubire pentru 
pantofi. Timpul pierdut, auto
buzul, cine le plătește ? Dar, 
vorbă să fie (!). Cetățeanul 
Burlec Ion n-a primit nici 
acum banii pentru pantofii 
dispăruți. O veche zicală spu
ne : „Cum e peticul și sacul". 
Dar sacul, pardon, conduce
rea cooperativei e nouă. Și 
sacul .nou n-are nevoie de pe
tice. Dar pentru a se adeveri 
aceasta trebuie obligați „meș
terii" unității 49 să-i plăteas
că clientului despăgubirile 
cuvenite.

P. BREBEN

Rădulescu și George Mihala- 
che. Astă-seară, același spec
tacol va fi prezentat, tot Ia 
Casa de cultură, la ora 17 și 
Ia ora 20.

Se amenajează 
o nouă carieră

In apropiere de triajul C.F.R. 
Petroșani, I.O.IL. Petroșani a 
început amenajarea unei ca
riere de piatră — brută si 

'conCasatâ"—* care va fl furni
zată constructorilor de locu
ințe și drumuri, șantierului de 
hidroameliorații.

Un nou lot 
de televizoare

Dintre televizoarele sosite 
la I.C.R.M., din import, se re
marcă „Orion" (tip „Star"), 
„Strassfurt" (ecran de 59 ctn) 
și „Oliver" (produs în R. S. 
Cehoslovacă, premiat la un 
concurs internațional din 1965 
cu medalia de aur). Au sosit 
și televizoare de producție in
digenă, tip „Dacia" și „In
tim".

lntr-o atmosferă sărbătorească, 
în sala Palatului Republicii, a a- 
vut loc luni după-amiază aduna
rea solemnă organizată cu prilejul 
sărbătoririi a 90 de ani de la cu
cerirea independenței de stat a 
României.

Pe fundalul sălii se afla Stema 
Republicii Socialiste România în
conjurată de faldurile imense- ale 
tricolorului românesc. De o parte 
și de alta a scenei erau înscrise 
cu litere mari datele: 1877—1967, 
încadrate de stemele și drapelele 
partidului și statului nostru.

In aplauzele și uratele entuziaste 
ale participanților, îh prezidiul adu
nării au luat ioc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- 
năraș, Alexandru Drâghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț. In pre
zidiu au luat locț de asemenea, tova
rășii Constantin Drăgan, președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
Vasile Vîlcu, președintele Uniunii 
naționale a cooperativelor agricole 
de producție, Suzana Gâdea, preșe
dinta Consiliului Național al Femei
lor, Petru Enache, prim-secretar 
al C.C. al U.Ț.C., Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al-orașului Bucu
rești, general-colonel; Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate, general 
de armată Iacob .Teclu, gene 41- ■ 
colonel Minai Burcă? general-ctno- 
nel în rezervă Ilie Crețulescu, ge
neral-colonel în rezervă Radu Ni- 
culescu Coeiu, general-locotenent 
Ion Șerb, general-maior Traian 
Burduloiu, viceamiral Grigore 
Marteș. acad. Ștefan Mlleu. •: vice
președinte ai Academiei, Ion Du
mitrescu, președintele ■ Uniunii 
Compozitorilor, scriitorul Horia 
LoVinescu, Marin Ionescu, sudor 
la uzinele „23 August", Ilarion 
Stan, lăcătuș la uzinele. „Laromet", 
Lucreția Crăciun, filatoare la în
treprinderea „Industria Bumbacu
lui", Eroul Muncii Socialiste Ni
colae Andrei, președintele C.A.P. 
din comuna Gheorghe Lazăr, ra
ionul Slobozia, regiunea București, 
Constantin Popa, președintele 
C.A.P. din comuna Dor Mărunt, 
raionul Lehliu, regiunea București, 
și Gheorghe Rîciu, președintele 
C.A.P. din comuna Drăgăpeșți- 
Vlașca regiunea București.

In prezidiu au luat loc, de ase
menea, Leonid Feodorovici Iliciov,

secția con
strucții metalice 
U.R.U.M.P. Se â- 
samblează un lot 
de trenuri de roți 

_ pentru vagonete 
de mină 

V. F.

locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., conducătorul 
delegației guvernamentale a . Uniu
nii Sovietice, și Ninko Ștefanov, 
președintele Comitetului pentru 
controlul de stat, conducătorul 
delegației guvernamefit’aTe ă“ Repu
blicii Populare Bulgaria, care, se 
află în țara noastră cu acest pri
lej.

In sală se aflau membri șt mem
bri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretarii 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștașți. 
academicieni și alți . oameni de, .ști
ință și cultură, generali și ofițeri 
superiori activi și în rezervă, tlrt 
mare număr de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei, numeroși țărani coope
ratori din regiunea București, șefi 
ai cultelor, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la Bu
curești, atașați militari și. alți mem
bri ai corpului diplomatic. - :

A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România, s

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ion Cosma.

Primit cu vii aplauze a luat cu- 
vîntul tovarășul Ion , Gheorghe 
Mâurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C,C. al’ P.C.R., președintele 
Consiliului de-. Miniștri al Republi
cii' Socialiste România* ,
' Cuvîntarea tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer a fost subliniată în 
repetate rînduri de aplauze, urale 
și ovații

In continuare au luat cuvîntul 
Leonid Feodorovici Iliciov, condu
cătorul delegației guvernamentale 
sovietice, șl Ninko Stefanov, con
ducătorul delegației guvernamen
tale bulgare. !-

In încheierea adunării a fost 
prezentat un spectacol festiv. Pro
gramul a cuprins versuri de Dî- 
mitrie Bolintineanu, Vasile Ale- 
csandri, George Coșbuc, Mihail 
Eminescu, Alexandru Andrițoiu. 
Tiberiu Utan, care evocă luptele, 
de veacuri ale poporului nostru 
pentru libertate și neatîrnare și 
lupta Partidului Comunist Român 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste, precum și imnuri și 
marșuri patriotice, cîntece revolu
ționare și alte compoziții muzicale 
consacrate partidului și patriei.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes. (Agerpres)

In EDITURA POLITICĂ

au apârut:

NICOLAE CEAUȘESCU
„BOLUL CONDUCĂTOR AL 
PARTIDULUI ÎN ETAPA DE

SĂVÂRȘIRII CONSTRUCȚIEI 
SOCIALISMULUI".

Lucrarea a fost tipărită In 
tiraj de masă

★
„PAGINI DIN LUPTA POPORU
LUI ROMAN PENTRU INDE

PENDENȚA NAȚIONALA" 
(1877—1878] 

(Documente ți texte 
social-pel itice)

424 p., 14,50 Iei 
.. ★ ■

„RĂZBOIUL PENTRU INDE
PENDENȚA NAȚIONALĂ A 

ROMÂNIEI"
(1877—1878)

de N. Adăniloale, I. Gh. Cupșa-
112,, p„ 3
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FOTBAL

dar totuși victorie
1 jocul. Dar 

apărare su

U.T.A O
STADIONUL: „Jiul" sub soare cglduroș de mai.

TERENUL : pentru prima dată în aoeșt retur de 
Campionat — usegt și denivelat (denivelat nu pen
tru prima dată).

SPECTATORI; mai multi în
CITEVA RAPORTURI :
— șuturi spre poartă : II—5
— șuturi pg poartă: 8—3 tot
—• faulturi : 21—II pentru U.T.A.
— Cornere : 14—2 nu pentru U-T.A.

excursie.

pentru Jiul, 
pentru Jiul.

Axn enumerat cele cî- 
WFa raporturi pentru a 
ilustra mai concret va
loarea partidei de fot
bal dintre Jiul și U.T.A. 
ai victoria la limită a 
tortoației locale, De alt
fel, nivelul , scăzut al 
jocului s-a datorat mai 
mulțpr cauze, semnalate 
eu obiectivitate și com
petență dș cătrș obser
vatorul federal Cornel 
Prăgușin : „Mai întîi — 
ne-a spus dînsul — sta
re# terenului a fost ne
satisfăcătoare (denivelări 
țarc au îngreuiat pre
luarea și controlul ba
lonului). U.T.A. a venit 
la meci egal, s-a apărat 
fupranumeric în majori
tatea timpului și a faul
tat cam mult. Apoi Jiul, 
Jiul n-a fost echipa pe 
care am văzut-o eu jh 
Alte meciuri. S-a obser
vat la băieții dumnea
voastră o condiție fizi
că insuficientă și lacu
ne în fazele de finali
zare. îmi pare rău că 
„toemai ei" au dovedit 
acest iueru. Fără îndo
ială însă că victoria 
Jiului e meritată și ea 
putea fi mai mare. Aș 
mai adăuga corectitudi
nea arbitrajului".

Am consemnat cu plă
cere opiniile tovarășului 
Drăgușin. Le considerăm 
reale, întemeiate, since
ra și adăugăm sub eI« 
și semnătura noastră. 
Aceste observații spun 
aproape totul despre 
partida de duminică.

Intr-adevăr, cvartetul 
jiulist ds ta înaintare 
n-a mai fost e# în cele
lalte meciuri — vioara 
întîi. Cu excepția lui 
Libardi, care a dovedit 
un plus de combativi
tate, ceilalți atacanți 
jiuliști au jucat (e a- 
devărat au muncit foar
te mult), fără orientare, 
fără să ne amintească 
că alcătuiesc înaintarea 
care a înșeriș cele mai 
multe goluri în acest 
campionat. S-a văzut 
clar că localnicii sînt 
incomodați de ștarea te
renului. Dar trebuia 
neapărat să plouă pen
tru ca ei să joace bine ? 
Ei cunosc mai bine de- 
cît oricare adversar că 
terenul prezintă denive
lări...

Am spus toate aces
tea fără; intenția de a 
diminua valoarea și po
sibilitățile echipei noas
tre, ci pentru că avem 
pretenții mai mari de la 
cei care ne-au obișnuit 
cu meciuri frumoase — 
acasă și în deplasare — 
eu goluri multe în poar
ta adversarilor.

Evident că victoria 
Jiului e meritată. Și 
mai mult: e muncită; 
pentru ea a curs dumi
nică multă sudoare. Dar 
eu cîte emoții (ce! pu
țin pentru spectatori) a 
fost obținută !... Cei 12 
jiuliști (Crăciun a fost 
al 12-lea) au abordat, ea 
întotdeauna, curaj,

cu hotărîre 
formula de 
pranumerică a oaspeți
lor, cu Igna pe post de 
„libero", care s-a achi
tat foarte bine de sar
cini, i-a incomodat vă
dit pe jucătorii noștri, 
iar numărul mare 
faulturi comise de 
peți le-a frînat și 
mult elanul.

Febra finalului 
campionat a mînat-o pe 
U.T.A. la Petroșani pen
tru un meci egal. Dar 
eu toată prudența CU 
care s-a apărat să nu 
primească gol, înfrânge
rea n-a putut fi evi
tată. După ce a lămurit 
multe ocazii dificile la 
poarta sa, în minutul 
53 Gornea a fost bătut. 
Mingea reluată specta
culos din întoarcere de 
către Libardi s-a oprit 
în plasă. Jn zadar s-a 
mai încercat cîte ceva 
de o parte șj de alta. 
Partida era jucată. Jiul 
câștigase și al 5-lea meci 
acasă din acest retur de 
campionat care i-a mă
rit zestrea de puncte la 
22 și a readus-o pe lo
cul 6 în clasament.

de 
cînd 
SCOS

de 
oaș- 
mi

de

Alte ocazii mari 
gol: min. 31 și 59 
Bacoș și Igna au 
de pe linia porții goluri
sigure, Ipnescu în min. 
16, Libardi în mîn. 29 
și 31, Peronescu în min. 
32, Martinoviei în min. 
86 pentru Jiul, Chivu 
în min- 48 și Axente în 
min. 9 (bară) pentru 
U.T.A,

La capitolul remarcați 
am notat p'e Pop (cel 
mai bun de la Jiul), 
Stoker și Libardi (cu U» 
nele rezerve), Gornea, 
Igna, Birău, Bacoș de 
la U.T.A.

Aflat lă conducerea 
primului meci oficial în 
divizia A, Gheorghe Li- 
mona din București a 
arbitrat cu autoritate 
formațiile : JIUL : Ion 
Vasil e — Dan, Stoker, 
Pop, Mihai — Toia (Cră
ciun), Sandu — Marti- 
novici, Libardi, Ionescu, 
Peronescu. U.T.A. : Gor- 
nea — Birău, Bacoș, 
Igna, Țîrlea — Kukla, 
Mețcaș (Moț din min. 
83) — Axente, Jac, Tra
ian Popescu, Chivu.

D. GHEONEA

O nouă etapă, a Vl-a, m con
sumat duminică și în campionatul 
categoriei B de handbal feminin, 
seria a Il-a. Formația Ș. S. Petro
șani a primit vizita ultimei clasate, 
Favorit Oradea. A fost realmente 
o vizită a orădencelor pentru că 
ele nu le-au pus probleme gazde
lor. Nu-i mai puțin adevărat că și 
gazdele s-au comportat cit se poa
te de slab- A fost, după eym măr
turisea însuși antrenorul Eugen 
Bartha, unul dintre cele mai slabe 
jpcuri prestate de echipa sa în acest 
campionat. Antrenorul a fost în
dreptățit să facă această afirmație

ținînd cont de faptul că in urmă 
cu o săptămînă echipa pe care o 
antrenează a pierdut la limită cu 
4—3 la Timișoara în întilrnrea eu 
Constructorul, o formație bine pus* 
la punct și pe un loc bun în cla
sament-

Coechipierele Liei Barabaș ș-au 
mișcat duminică lent, la fel au 
plimbat și balonul, n-au insistat 
mai mult în lupta pe semicerc, n-au 
tras mai mult și mai hotărît la 
poartă. Totuși au fost mai burțe, 
mai insistente decit partenerele lor 
de întrecere. La pauză gazdele au

Atac la poarta orădcneelor, ratat de Csobanskv. »
I
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Agenda campionatului regional
confirmă buna pregătireȘtiința

Stadionul din Petrila a găz
duit duminică meciul dintre 
Știința Petroșani — Minerul 
Teliuc. Jocul a fpst de un bun 
nivel tehnic și spectacular și 
a dat cîștig de cauză studen
ților cu categoricul scor de 
6—1.

începutul pare echilibrat. 
Studenții însă forțează nota 
jocului și în mip. 16 Covaci 
reia în gol o centrare a 
Papură. Studenții atacă 
mai insistent și în min. 
Răsădeanu urcă scorul
2—0. Peste 5 minute oaspeții 
reduc prin Ciovjcă ca;’e, la o 
ezitare a lui Stănilă, trimite 
mingea în poartă pe lîngă 
Tudor, ieșit inoportun.

Repriza secundă este Ja

valabil prin Pănescu, dar pe 
care arbitrul Anescu din De
va, care în general a arbitrat 
bine, l-a anulat pe motiv de 
ofsaid-

S-au remarcat Păsculescu,

Munteanu, Covaci, Răsădea- 
nu, Știr de la Știjnțas tungu, 
Udrea, Lenart de ]a Minerul 
Teliuc.

GH. CAZAN 
arbitru de fotbal

★ ★ *

lui 
toț
25
la

CELELALTE REZULTATE : 
Aurul Brad Dacia Orăștie 
3—0; Textila Sebeș — C.F.R. 
Simeria 2—1; I.G.O. Deva 
— Minerul Vulcan 3—0; Con
structorul Hunedoara — Mi
nerul Ghelar 3—0; Unirea 
Alba — Parîngul Lonea 4—0.

ETAPA VUITOARE: Uni
rea Alba — Aurul Brad; Pa
rîngul Lonea — Constructo
rul Hunedoara; Minerul Ghe
lar — Știința Petroșani; Mi
nerul Tejiuc — I.G.O. Deva ,• 
Minerul Aninoasa — Textila 
Sebeș; C.F.R. 
Dacia Orăștie.

Simeria

CLASAMENTUL

condus cu 5—3, ca după 15 minute 
de Ia reluare să fie egalate : 5—5. 
După cîteva minute Mia Domșa 
aduce două puncte echipei sale prin 
transformarea impecabilă a două 
lovituri de la 7 m. lig continuare 
petroșănencele își mențin avantajul 
și apoi Și-l măresc Ia 9—5.

In cele 50 de minute de joc s-au 
marcat 14 goluri însă au mai fost 
ratate cel puțin tot atîtea de o par
te și de alta. Rar se pot vedea atî
tea ocazii ratate, 
bară.

Jucătoarele de 
că sînt... favorite
au jucat fără convingere, 
nate. Deși bine dotate fizic, oră- 
dencele nu au o concepție de joc, 
nu au nici o jucătoare care să 
execute bine loviturile de la 7 m. 
Cele două lovituri 
neficiat în meciul 
șani au fost ratate 
De remarcat însă 
Angela Ciujavu a
bună. Alături de ea, Lia Barabaș 
și Mia Domșa au fost cele mal bune 
jucătoare de pe teren. Cele maî 
mulțe goluri le-au marcat M. Dom
șa (4) și L. Barabaș (2) pentru Ș.S. 
Petroșani și Păcuraru (2) pentru 
Favorit.

Arbitrul Fazekaș Francisc din 
Reșița a condus cu competență,

atîtea șuturi în

la Favorit, știind 
la retrogradare, 

resem-

gR

QMul victoriei înscris de Libardi. GofflU W Bit* 
dezuădijduiț dup* balon

discreția studenților care mai 1. Aurul Brad 20 14 4 2 50—16 32
înscriu de patru ori prin Ră- 2. Știința Petroșani 20 14 3 3 70—18 31
sădeanu (2), Covaci și Mațhe. 
Echipa din Teliuc a servit 3. Unirea Alba 19 12 0 7 38—29 24
studenților drept un partener 4. Minerul Teliuc 30 11 0 9 36— 24 22
valoros, le-a permis o bună 5. C.F.R. Simeria 20 9 4 7 33—35 22
verificare a potențialului de 6. Textila Sebeș 20 9 4 7 25—31 22
lupte, a pregătirii lor gene- 7. Dacia Qrăștie 20 9 2 9 46—22 20
nele, care la ora aetulă îi re- 8. Minerul Aninoasa 20 9 1 10 37—27 19
comandă ca formînd echipa 9. Minerul Ghelar 19 8 3 8 31—34 19
cea mai bună din campione- 10. Parîngul Lenea 20 8 3 9 29—33 19
tul regional. 11. Construct. Hunedoara 19 7 2 10 19—29 16

De semnalat că studenții 12. I.G.O. Deva 20 5 6 9 19—41 16
au mai înscris un gol perfect 13. Minerul Vulcan 19 2 5 12 18—55 9

de care au be
en Ș. S. Petre
cu seninătate, 

că și portărița 
fost în formă

G. DINU A

Soarele urcase ca de două 
suliți cînd șirul de copii, mai 
mari și mai mici, de la Școa
la generală din Cîmpu lui 
Neag, au început să urce 
poteca muntelui. Profesoara 
Maxim Dorina, comandanta 
unității de pionieri din școa
lă le dădea explicații amă
nunțite privitoare la relie
ful și vegetația înconjură 
toare.

După circa o oră și jumă
tate de la pornirea din sat, 
cei 30 de drumeți au ajuns 
la destinație: peștera Topii» 
ța, pe care își propuseseră 
s-o viziteze.

...Străjuită de stînci și co
paci, gura peșterii se căsca 
imensă șl întunecată. După 
ce ie-a atras atenția ee eu 
de făcut, profesoara a așezat 
copiii în rind și au intrat

în peșteră. La lumina lan
ternelor și a lămpilor de car
bid, umbrele copiilor se pro
filau ca figurile unor uriași 
pe zidul stîncps. In cîțeva 
clipe aerul rece și umed i-a 
învăluit, dîndu-le senzația de 
frig. Totuși înaintau cu pre-

dintre ele aveau înfățișări 
de oameni. Altele arătau ai
doma unor luminări uriașe 
care, cu fiecare picătură to
pită, în loc să scadă, creș
teau. Priveliștea de basm a 
aprins imaginația copiilor, 
i-a făcut să viseze. Multi din-

Drumeție

du-le «au înfruntînd cura
joși șuvoiul repede al apei 
subterane, au pătruns într-o 
galerie mai spațioasă. Și a- 
colo au fost însoțiți de ace
lași joc feeric de lumini mul
ticolore. Fermecați de nea
semuita frumusețe a prive- 
liștei, elevii nu se săturau 
admirind-o. Din cînd în cînd 
profesoara le atrăgea 
tia cum să pășească, 
nume să urmărească 
bine.

...Cînd au ajuns la
peșterii, soarele se pregătea 
să apună. Excursia din ziua 
aceea fusese minunată. Ea 
le-a îngăduit copiilor să cu
noască Una din frumusețile 
naturale ale regiunii în 
re trăiesc, un colț pitoresc 
al patriei,

M. CHIOBEANU

aten- 
ce a- 

mai

cauție. Li Se părea că au pă
șit într-o lume de basm. Pe 
măsură ce pătrundeau în a- 
dîncul muntelui, jocurile de 
lumini deveneau 
colorate. Stalactite 
mite, de forme și 
sări ciudate, le-au
clamați! de uimire.

mai viu 
și stalac- 
eu înfăți- 
smuls ex- 

Unele

ire ei s-au crezut pentru cî- 
teva clipe în lumea basme
lor auzite de atîtea cri în 
lungile seri de iarnă,

Minați de curiozitate co
piii au pătruns tot mai mult 
în adîncul masivului muntds. 
Sărind sprinteni peste obsta
colele ivite în cale, pcolin-

gura
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TELEVIZIUNE

17,00
9 mai

Volei: Rapid — Dinamo, 
nala Cupei campionilor 
ropeni.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

Fi- 
eu-

19,00
19,27
19,30 Recital poetic: Pagini de 

tejie.
In direct...
Mari ansambluri: Ansamblul 
de cijrtece și dansuri al Ar
matei.
Teatrul românesc. Drame is
torice de inspirație națională. 
Praga și... muzica ușoară. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

vi-

Scrisoare deschisă către

BELLA, IONICA, AUREL Șl MARCEL 
CARE FAC TEATRU-N TEATRU

19,45
20,15

21,00

22,20
22,50
23,05

J

(Urmare din pag 1)

sînt încă de tencuit și cîteva 
blocuri rămase restante din 
«mii trecuți!

Finisajele exterioare nu pot 
aștepta. Soarta lor se hotărăște 

. acum, în anotimpul călduros. 
Șantierele au efective suficien
te, există mortar; și schele mo
bile sînt. De aceea, este necesar 
ca conducerile de șantiere să-și 
planifice mai bine efectivele și 
materialele, pentru a cuprinde 
și aceste lucrări 
Alcătuirea unui 
saje in care să se 
cutarea eșalonată
la fiecare obiectiv 
sară pentru fiecare șantier.

Organizațiile de bază, comi
tetul de partid al constructo
rilor să acorde atenție și pro
blemei cum conducerile de 
șantiere execută — concomi
tent cu apartamentele Și fi
nisajele exterioare ale blocu
rilor.

în execuție, 
plan de fini- 
prevadă exe- 

a lucrărilor 
este nece-

A AJPARUT:

tnfluenfa grecească 
asupra limbii române 

pînte în secolul al XV-lea
Lucrarea se ocupă de împrumu

turile din limba veche greacă și 
bizantină și este o încercare de stra
tigrafie a elementului grecesc din 
limba română. Autorul studiază 
aria de răspîndire a inscripțiilor 
latine și grecești din Peninsula 
Balcanică și influențele reciproce 
ale acestor limbi. Bazat pe docu
mente lingvistice și istorice, el ur
mărește soarta populației romani
zate din ținuturile dunărene după 
venirea slavilor și legăturilor aces
teia cu imperiul bizantin. împru
muturile directe din greaca bizan
tină sînt studiate separat de cele 
pătrunse prin intermediul slavi
lor.

SCRISORI DE
Parcul». „șopti că44

Cît de frumos arată de un 
timp parcul Filimon Sîrbu din 
Petroșani! Să tot stai să te o- 
dihnești cîteva clipe pe una 
din băncile de pe alei. Dar, 
din păcate, liniștea ti-e repede 
tulburată de numeroasele gru
pe de pasionați jucători de 
cărți. Tineri și vîrstnici stau 
de dimineață și pînă tîrziu în 
noapte și învîrtesc la cartona
șe. Și cum unii se pricep la 
„66", iar alții la „șeptică", 
puri de jucători și chibiți 
pă majoritatea băncilor, 
tul care cred că trebuie
damnat este că se joacă și pe 
bani. N-ar fi cazul oare ca să 
intervină miliția în împrăștie- 
rea cartoforilor din parc 7

gru- 
ocu- 
Fap- 
con-

IOAN CIUR
pensionar

pen- 
pie- 
pre- 
Clu- 
din

Cred că sînt în asen
timentul vostru ca șă 
mulțumim și în nume
le vostru actorilor 
tru spectacolul cu 
sa „Andromaca", 
zentată pe scena 
bului muncitoresc
Aninoasa într-una din 
serile unei zile de la 
sfîrșitul lunii trecute. 
Impresionant spectacol, 
dragii mei. Mult mai 
impresionant decît spec
tacolul care l-ați pre 
zentat voi...

Nu vă știam pînă a- 
cum și actori. Numai 
Că aveți înclinații spre 
alte domenii ale „ar
tei’' : mîncatul semin
țelor, aruncatul țigări
lor pe jos, îmbrîncelii 
pe coridoarele clubului 
și în sala televizorului. 
Și alte asemenea 
lente", 
pucat 
faceți 
de la

>,ta- 
De ce v-ați a- 
stimabililor să 

concurență celor 
teatru ? M-a ui-

nu bătea 
ăl mai fain 

amicului

vîntul. 
îi ștă- 
nostru 
așezat

preludiu, 
interpre- 

vostru 
iodlerele

nici 
Dar 
tea
Gudacu Marcel,
nici mai mult nici mai 
puțin < 
scaune I
bolnav ? 
camdată

De

mit cu cît „simț artis
tic" ați sesizat conți
nutul piesei cînd la 
stingerea luminii ați 
prins a fluiera mărunt 
în chip de 
Si ce frumos 
ta prietenul 
Bella Boy the
acelea splendide. Notă 
oarecum aparte făcea 
doar amicul Oprea 
loan care stimula sim
țul vecinului în ale 
teatrului cu lovituri de 
palme aplicate ritmic 
pe spatele și piciorul 
acestuia,

Nu s-a lăsat mai pre
jos nici prietenul vos
tru Sîn Aurel care-pen
tru a avea motiv să 
scîrțîie scaunul își tot 
aranja șapca pe cap, 
își ridica și cobora iar 
gulerul de la haină. Și 
nu prea am priceput 
eu de ce pentru 
nici afară și nici 
sală nici nu ploua

aaan»

nu 
un 
Nu 
de 
te

Se povestește prin Lonea că 
de mult, în Cimpa, a existat 
zmeu tînăr, dar tare puternic, 
era chiar așa de fioros ca cei 
pe timpuri, oricum însă tot
băga-n răcori. Și zmeul acela era, 
ca toți zmeii, însurat. Cu o pămin- 
teancă. Intr-o bună zi, se gîndește 
ce se gîndește zmeul nostru și-i 
zice soției : „Tu, nevastă, norocul 
nu stă-n drum. Oricît aș fi eu de 
zmeu și oricît aș cîștiga la mină, 
să știi și tu că norocul calcă-n urma 
minții. Și mintea mea îmi spune 
să ne mutam la unehiu, în Taia, și 
să ne dăm bine pe lîngă el. Are 
doar două case, o să moară și ne 
rămîn nouă casele". „Formidabil 

s-a pronunțat nevasta — cap de 
zmeu, n-am ce zice !". Zis și făcut. 
Nu după mult timp de la ziua în 
care mintea zmeului a „bubuit"

LA CITITORI
Un teren 
ni nimănui?

Cine dorește să vadă con
fecții metalice, cabluri și că
rămizi părăsite să meargă în 
strada M. Eminescu din Petro
șani. In spatele clădirii în ca
re se află Banca de investiții 
se găsesc cele de 
pe lingă acestea 
vrei, hîrtii și cîte 
Terenul este sau, 
ar trebui să fie
de către T.C.M.M.
aici se află căminul 
șantier. Dar terenul
parcă ar fi al nimănui. De ce 
și pînă cînd ? Mai ales că în 
anul trecut pe acest loc se 
afla un parc bine amenajat.

mai sus și 
cenușă cită 
și mai cite, 
mai corect, 
administrai 

deoarece 
acestui 

arată

C. IOSEFIDE

că 
în 
și

decît pe trei 
Să fi fost oare

I Nu știm deo- 
i de ce suferă... 
asemenea, cred 

că sînteti indignați de 
atitudinea acelor spec
tatori care au catadic
sit să vă privească în- 
tr-un fel aparte. Nu 
v-au înțeles, dragii mei. 
Geniul vostru, probabil, 
nu a ajuns încă la ma
turitate. Dar cum să a- 
jungă la maturitate cînd 
voi nu ați absolvit în
că cei șapte ani de a- 
casă ?

Dar nu-i nimic. Voi 
v-ați propus un țel: să 
faceți teatru-n teatru, 

ați reușit; să vă dați 
spectacol.

Și 
în

Al vostru,
N. MIRCEA

10 mai

FOILETON

RAD1OJUR-
Sport; 6,20
RADIO JUR-

De curind, atelierul mecanic 
al minej Paroșeni a fost înzes
trat cu un strung Carusel — 
utilaj de mare precizie și de 
înaltă productivitate. La acest 
strung a fost repartizat să lu
creze un muncitor cu o ridi
cată calificare profesională — 

. comunistul Roman Gavrilă.

„Zmeul" din Lonea
ideia salvatoare, unchiul cu două 
case de pe str. Tăii, nr. 49 i-a pri
mit. Le-a dat una din 
rîndu-se că 
jutor de 
nețe. Cum
chiului i-a radiat fața de fericire : 
zmeul pletos și mustăcios se pur
ta... frumos. Știa el, însă ce face. Nu 
că ar fi vrut să facă „comorile lui 
Iov", dar aștepta ca mai întîi un
chiul să treacă 
lui. Unchiul, ca 
grăbea. Cine-i 
nepotul —. salba 
să-i joace vreun renghi șî să-1 lase 
pe drumuri ?! O fi avînd el zmeul 
cuvînt... dar — știa moșu’ ce știa 
— zmeul tot zmeu rămîne I

Și a avut dreptate. De la un timp, 
zmeul a început sfada. Pete în soare 
nu-i găsea, moșului. Nod în papură, 
așișderea. Cum să-1 convingă să-i 
dea casele ? Zmeul nostru avea însă 
și un viciu pământesc — de a-și 
stropi măseaua. Intr-o seară s-a 
apucat să bea apă clocotită și să 
mănînce foc. După ce și-a făcut 
pîntecele butie și gura pîlnie, de 
parcă-i curgea Jiul pe gît, a suflat 
în fundul paharului, s-a tras ușu
rel de mustață și și-a spus în bar
bă : „Acu' ori niciodată A pur
ces spre casă. A trecut puntea cu 
ochii închiși (zmeilor turmentați nu 

. le place să vadă apa...), zicîndu-și 
„nu vreau să dau binelui cu picio
rul, dar nici să-i duc dorul!". A

case, bucu- 
va avea un a- 

nădejde la bătrî- 
n-avea copil, un-

casele pe numele 
toți bătrînii, nu se 
putea asigura că 
dracului — nu vrea

ajuns acasă. Era miezul nopții- Nu 
se vedea însă nici un potrivnic. 
Mamă, ce l-ar fi sfărâmat ! A luat 
buzduganul (adică securea) din cui. 
S-a apropiat de casa unchiului. Din 
cîteva lovituri a spart ușa. Moșul 
n-avea șămînță de vorbă la ora 
aceea și nici nu putea ține piept 
„uraganului ridicat de... băutură". 
A sărit pe fereastră. Și credin
cioasa-: băbuță s-a prăvălit după 
el...

Ca orice basm modern, cu scan
daluri, și această poveste adevă
rată s-a sfîrșit la... miliție. Aici 
unchiul s-a hotărît să nu-i mai 
dea „averea", miliția i-a „pretins" 
zmeului 150 lei (cine-a mai văzut 
zmeu.,, contravenient 1), iar frizerii 
i-au dat jos de pe cap claia (fără 
ciubuc).

...Și așa a luat sfîrșit povestea pa
raleului din Lonea. Că este auten
tică se poate convinge oricine. 
„Zmeul", alias RASCOLE£N NI- 
COLAE lucrează la mina Lonea, 
sectorul VII. Poate fi văzut în car
ne și... mustăți oricînd prin Lonea.

P.S. Cu nimic nu greșea Voltaire 
cînd scria : „poporul are multă 
dreptate în proverbele sale". înțe
leptele proverbe populare — „Dacă 
prietenul tău e miere, nu umbla 
să-1 mănînci tot" si „Toți se plîng 
de bani dar de minte nimeni" 
n-au fost deloc cunoscute 
„zmeul" din Lenea. Păcat.

T. VARGA
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DEFECllUNIlf

PROGRAMUL I : 6,00
NAL. Sumarul presei. 
Radiopublicitate; 7,00
NAL. Sport; 7,45 Sumarul presei; 
8,00 Tot înainte (emisiune pențru 
pionieri); 8,20 MOMENT POETIC;
8.25 La microfon, melodia preferată;
9.25 Sfatul medicului; 9,30 Muzică 
populară; 9,45 Săptămina culturii 
cehoslovace; 10,00 Scenă din ope
reta „Ana Lugojana" de Filaret 
Barbu,- 10,10 Cu cîntecul și jocul 
de-a lungul Someșului; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronica e- 
conomică; 11,18 Parada* soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoa
ră; 12,00 Muzică ușoară; 12,15 CO
ORDONATE CULTURALE; 12,25 
Arii din operete; 12,35 De la fluier 
la marile ansambluri; 13,00 RADIO
JURNAL; 13,10 Succese ale muzicii 
ușoare; 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 Cîntă formația Sincron; 14,30 
Melodii... melodii;
DE ȘTIRI; 
LITERARĂ; 
muzicii de 
publicitate,- 
16,00 RADIOJURNAL. Sport; 
Recital de operă Iolanda 
lescu; 16,30 DIALOG CU 
TÂTORII; 16,45 Orchestra 
zică populară „Cindrelul" 
biu și soliștii ei; 17,10 Călătorie în 
istoria civilizației; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,05 Folosirea judicioa
să a utilajelor și instalațiilor; 18,25 
Șansonete; 18,40 ANTENA TINERE- 

de melodii 
19,40 Opera 
de Bellini; 
DE SEARĂ;

adresa dum-
interpret de

15,00 BULETIN
15,03 ACTUALITATEA 
15,18 Din repertoriul 

estradă: 15,40 Radio-
15,50 Jocuri populare;

16,15
Mărcu-

ASCUL- 
de mu- 
din Si-

■ UB
6ĂURÎT SAU
6E5FÂCUT

TUB TUDTiT

TUBURILOR 
DE

TULUI; 19,00 Concert 
românești; 19,30 Sport; 
săptămînii: „Norma" 
20,00 RADIOGAZETA 
20,30 O melodie pe 
neavoastră; 20,50 Un
seamă al naiului : Fănică Luca; , 
21,25 Melodii-magazin; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport, Buletin meteo
rologic,- 22,15 Ritmul preferat; 22,45 
MOMENT POETIC; 22,50 Piese 
pentru vioară de Pablo Sarasate; 
23,00 Muzică ușoară; 24,00 BULE
TIN DE ȘTIRI,- 0,05 Melodiile nop
ții; 2,55—3,00 ULTIMELE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
10 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Fidelitate; Republica: Dragă 
Brigitte; PETRILA: Dacii; LO- 
NEA -— Minerul: Partizanii în 
cîmpie,- LIVEZENI: Semnale 
deasupra orașului; PAROȘENI 'i 
Credeți-mă oameni; LUPENI -2- 
Muncitoresc: Coplan își asu
mă riscul; Cultural: Dimine
țile unui băiat cuminte; BĂR 
BÂTENI: Hocheiștii.

4-.
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Rezultatele alegerilor din R. 0. Vietnam

au 
ca- 
or
din 
lis-

HANOI 8. — Corespondentul A- 
gerpres, Adrian Ionescu, transmi
te : Rezultatele alegerilor pentru 
sfaturile populare care au avut loc 
luna trecut în R. D. Vietnam 
fost comunicate luni oficial în 
drul unei conferințe de presă 
ganizate de Uniunea Ziariștilor 
Vietnam. Candidații propuși pe
tele Frontului Patriei au obținut 
peste 99 la sută din voturile ex
primate. In fața urnelor s-au pre
zentat 10 200 000 de cetățeni, care 
au ales aproape 40 000 de deputați 
în 6 259 de sfaturi populare.

Intr-o declarație dată publicității 
de I Tat Dac, ministru adjunct 
al afacerilor interne, se subliniază

că, în ciuda numeroaselor dificul
tăți, locuitorii R. D. Vietnam din 
insulele supuse atacului navelor 
americane și pînă în regiunile si
tuate lîngă linia de demarcație 
militară provizorie bombardate de 
artilerie s-au prezentat cu toții la 
secțiile de votare amenajate din 
cauza acestor condiții in adăpos
turi.

„Pretutindeni, se subliniază in 
declarație, alegătorii și-au îndepli
nit cu calm și spirit de inițiativă 
îndatorirea lor cetățenească) expri- 
mîndu-și și cu acest prilej hotărî- 
rea de a apăra patria, regimul de 
democrație populară, de a da o ri
postă puternică agresorilor ameri
cani".

SEMNAREA 
UNUI ACORD 
ROMÂNO-SIRIAN

La Moscova a fost dezvelit
Monumentul soldatului necunoscut

Împotriva represiunilor
ANTIDEMOCRATICE DIN GRECIA

DAMASC 8 (Agerpres). — La 
Damasc a fost semnat acordul de 
colaborare culturală dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Arabă Siriană. Acordul con
ține prevederi referitoare la dez
voltarea colaborării 
țări in domeniile 
mîntului, culturii, 
cinematografiei și 
partea guvernului i 
fost semnat de Vasite Gliga, ad
junct 
terne, 
sirian 
cretar 
cației.

A fost de față Constantin Oices- 
cu, însărcinat cu afaceri a. i. 
Republicii Socialiste România 
Damasc.

i dintre cele două 
științei, învăță- 
radioteleviziunii, 
sportului. Din 

român acordul a

al ministrului afacerilor ex- 
iar din partea guvernului 
de Mahmoud el Ayoubi, se- 
general în Ministerul Edu-

MOSCOVA 8. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : 
Luni dimineața a avut loc dezve
lirea Monumentului soldatului ne
cunoscut, ridicat în grădina Alexan- 
drovski, lîngă zidul Kremlinului.

La solemnitate au luat parte L. I. 
Brejnev, N. V. Podgornîi si alți con
ducători de partid și de stat, mare
șali ai Uniunii Sovietice, delegați 
din orașele-erou Leningrad, Kiev, 
Volgograd, Sevastopol, Odesa șî 
Brest, numeroși oameni ai muncii 
din Moscova.

in fața Monumentului soldatului 
necunoscut, L. I. Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. a aprins 
o flacără veșnică. Focul a fost adus 
de la Monumentul eroilor de pe 
cîmpul lui Marte din Leningrad, 
unde sînt înmormîntați eroii revo
luției din 1917. Asistența a depus 
la monument coroane de flori, în 
timp ce prin Piața Manejnaia. au 
defilat unități ale armatei și flotei 
maritime militare și coloane de o*- 
meni ai muncii din Moscova,

al 
la

încheierea lucrărilor conferinței 
vest-europene asupra apartheidului

1,

personalități 
universitare, 
semnat peti- 
i med iată a

festivalul
ar
de

fi-petițiilor
trei laureați

PARIS 8. — Corespondentul A- 
gerpres. Georges Dascal, transmi
te : Cîteva sute de 
din Franța, cadre 
scriitori și artiști au 
ții cerînd eliberarea
intelectualilor și democraților greci 
aflați în închisoare. Una dintre a- 
ceste petiții a fost semnată de a- 
proape o sută de personalități 
tistice participante la 
la Cannes.

Printre semnatarii 
gurează, de asemenea,
ai premiului Nobel pentru medi
cină. (1955), profesorii francezi 
Francois Jacob, Andre Lwoff și 
Jacques Moneau, precum și o se
rie de scriitori celebri, cum ar fi, 
Simone de Beau voire, Jean-Paul 
Sartre, Jacques Prevert, Aime Ce- 
saire Au mai semnat petițiile ar
tiștii și regizorii de film Monica 
Vitti, Yves Clampi, Louis Daquin, 
Jean-Paul Le Chanois, Edouard

Declinul popularității 
partidului laburist

Alegerile municipale ce se des
fășoară în Anglia confirmă, pe 
măsură ce sînt dezvăluite rezulta
tele, declinul popularității parti
dului laburist.

Potrivit unor rezultate incomple
te, conservatorii au cîștigat 617 
locuri (186 din aceste locuri, care 
nu le aparținuseră înainte de ac
tualele alegeri, le-au revenit în 
cea mai mare parte în urma în- 
fFÎngerilor suferite de laburiști); 
laburiștii au obținut 367 locuri, iar 
liberalii 76.

De menționat că numărul total 
al locurilor pierdute pînă acum 
de laburiști se ridică la 178.

Studenții libanezi
- duminică la Beirut o 

antiamericană. Ei au purtat pla- 
carde și au scandat lozinci de pro
test împotriva agresiunii americane 
în Vietnam și a amestecului S.U.A.

. în afacerile țărilor Orientului Mij
lociu.

au organizat 
demonstrație

GRECIA CONTINUA

Molinaro, Agnes Varda, compozi
torii Joseph Cosma, Louis Durey 
și Francis Lemarc, cîntăreții de 
muzică- ușoară Hugues Aufray și 
Jean Ferrat etc. Pe de altă parte, 
asociația națională a foștilor com
batanți din rezistența franceză a 
făcut un nou demers pe lîngă au
toritățile grecești cerînd cu 
eliberarea lui Manolis Glezos 
altor numeroși membri din 
carea de rezistență greacă.

Totodată, la apelul Comitetului 
pentru respectarea drepturilor o- 
mului
legații pariziene au prezentat peti
ții participanților la reuniunea 
miniștrilor apărării ai N.A.TO1, 
lâ-care ia parte și generalul Span- 
didakis, ministrul apărării al Gre
ciei. In petiții se cere respectarea 
drepturilor omului, a principiilor 
democratice în Grecia, precum și 
eliberarea deținuților politici și 
restaurarea democrației în această 
țară.

tărie
ȘI â 
mis-

„biliar Ormiur-i 
irnitwi) in jurai Lunii

PASADENA 8 (Agerpres). — 
Specialiștii de la Centrul de cer
cetări spațiale din Pasadena (Ca
lifornia) au anunțat că nava spa
țială de luat vederi „Lunar Orbi- 
ter-4“, după ce a parcurs aproxi
mativ 40 000 de kilometri, s-a pla
sat luni după-amiază pe orbită în 
jurul Lunii.

II
PARIS 8 (Agerpres). — Confe

rința vest-europeană asupra a- 
partheidului a luat sfîrșit dumini
că la Paris după două zile de dez
bateri. Organizată de Comitetul 
francez împotriva apartheidului, 
conferința a întrunit reprezentanți 
ai comitetelor antiapartheid și 
partidelor politice, organizațiilor 
internaționale și centrelor sindicale 
din șase țări 
tale, precujji 
mișcărilor de 
ca de sud și

ale Europei occiden- 
și reprezentanți ai 
rezistență din Afri- 

Rhodesia.

din Grecia, numeroase de-

în Paraguay au avut loc 
pentru Adunarea Consti- 

care1 urmează să modifice 
constituție considerată 

„anacronțcă și totalitară*.

ASUNCION 8 -(Agerpres). — Du
minică 
alegeri 
tuantă, 
actuala 
drept
La scrutin au participat aproxima
tiv 670 000 de persoane, care au 
avut de ales între reprezentanții 
partidelor „Colorado" (de guver- 
nămînt) și ai altor trei partide de

Avioane americane bombardează Laosul
Avioane de bombardament aparținînd forțelor militare aeriene a 

mericane au bombardat și mitraliat în ultima vreme regiuni dens popu
late din partea centrală și interioară a Laosului, informează agenția 
V.N.A. De o deosebită intensitate au fost bombardamentele efectuate a- 
supra satelor și pagodelor dispuse de-a lungul autostrăzilor nr. 9 și 12. 
Forțele patriotice din Laos au doborît și avariat 20 de avioane ameri
cane. Numărul total al avioanelor americane doborîte în Laos este de 564.

Descoperirea unor traficant! de sclavi
Poliția pakistaneză 

a descoperit in apro
pierea localității Mul
tan — Pakistanul de 
vest — o tabără in 
care 130 de persoane 
răpite erau obligate să 
lucreze la construirea 
unui canal, anunță a- 
genția Reuter. In tim
pul cercetărilor 
tuate în cadrul 
pantei pe scară 
nală împotriva
canților de sclavi, po
liția a descoperit in
tr-o altă localitate, la 
Mazaffargarh, o altă

efec- 
cam- 

națio- 
trafi-

tabără unde aproxima
tiv 170 de prizonieri
— majoritatea tineri
— au fost torturați și 
amenințați cu moartea. 
Presa pakistaneză in
formează că numeroa
se persoane au fost 
răpite din diferite, 
părți ale Pakistanului 
și aduse în lagărul de 
la Mazaffargarh, unde 
au fost obligate să lu
creze la construirea 
unui canal cite 20 de 
ore pe zi, primind nu
mai o singură masă. 
Poliția a acuzat cinci

persoane de a se fi o- 
cupat cu „recrutarea" 
unor tineri și tinere 
destinați să lucreze la 
realizarea unor proiec
te de terasament în a- 
ceastă regiune. Potri
vit agenției Reuter, 
numeroși prizonieri din 
cele două tabere erau 
legați în lanțuri, iar 
o parte purtau urmele 
unor torturi fizice la 
care au fost supuși. 
Toate persoanele aflate 
în tabăra de la Ma
zaffargarh au fost pu
se în libertate.

I 
I 
i
II■
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

opoziție. Deși rezultatele oficiale 
nu au fost încă date publicității, 
potrivit declarațiilor președintelui 
partidului „Colorado", Juan Ra
mon Chavez, acesta ar fi obținut 
80 din cele 120 de Locuri ale Adu
nării Constituante, care urmează 
să se întrunească la 27 mai. El a 
mai arătat că partidul radical, care 
participă pentru prima dată la 
scrutin,, ar fi obținut 24 de locuri, 
liberalii — 12. iar „febreriștii" — 4.

Referindu-se la sensul acestui 
scrutin, observatorii de presă con
sideră că președintele Stroessner, 
care se află la cîrma țării din 1954, 
urmărește să-și asigure realegerea 
sa în funcția supremă, pentru o 
perioadă îndelungată.

Comunicat comun
ANKARA 8 (Agerpres). — Co

municatul cu privire la convorbi
rile dintre Sabri Caglayangil, mi
nistrul afacerilor externe al Tur
ciei, și Adam Rapacki, ministru! 
afacerilor externe al Poloniei, care 
a făcut o vizită oficială în Turcia, 
exprimă satisfacția față de dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări 
și constată interesul reciproc față 
de dezvoltarea schimburilor comer
ciale și colaborării în domeniul e- 
conomic, industrial, tehnic și co

unanl- 
se sut>-

Conferința a adoptat în 
mitate o rezoluție în care 
liniază că menținerea regimului 
de apartheid constituie o amțțfiifi- 
țare a păcii în Africa și în lunse. 
Rezoluția demască legăturile regi* 
inului de la Pretoria cu colonia
lismul portughez.

Conferința atrage atenția opiniei 
publice asupra 
ciar, tehnic 
rile puteri 
să-1 acorde 
de sud.

ajutorului finan- 
și militar pe care raa- 
occidentale continuă 
regimului din Africa

ÎN AMINTIREA 
VICTIMELOR* 
DE LA DACHAU

J

loc
im

Decernarea premiilor „Einstein™
La colegiul de medicină „Albert 

Einstein" a avut loc duminică ce
remonia de decernare a premiilor 
„Einstein" pe anul 1967 pentru rea-

medi-
I 
I 
IARESTĂRILE

ATENA 8 (Agerpres). — Tribunalul militar din Kozani a condamnat 
la -2 ani închisoare un student în medicină și un tînăr muncitor, acuzați 
că ar fi difuzat știri potrivnice regimului militar instaurat in urma lo- 

' .vitțlrii de stat.
Alte 9 persoane au fost condamnate la 3—6 luni închisoare sub acu

zația de a fi distribuit manifeste ale partidului E.D.A. și de a fi opus 
rezistență forțelor de poliție, iar patru persoane au fost arestate Ia Atena 
pe motiv că ar fi găzduit comuniști

lizări deosebite în domeniul 
cinei, artelor și științelor.

Premiul pentru medicină i-a fost 
decernat lui Andre Lwoff, profe
sor de microbiologic la Sorbona, 
pentru „realizări deosebite în cerce
tările științifice și studii în dome
niul geneticii și virologiei. Lucră
rile lui prezintă un mare interes
în tratamentul cancerului, poliomie- 1 
litei și altor boli. Pictorului ameri- • 
can Andrew Wyeth i-a fost decer- 9 
nat premiul pentru arte, iar seri- I 
itorului James Michener, autorul I 
romanelor „Izvorul" și „Hawai", I 
premiul pentru „contribuția adusă | 
la înțelegerea între oameni".

I
I

I
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DACHAU 8 (Agerpres). 
Duminică, Ia Dachau a avut 
o manifestare cu prilejul 
plinirii a 22 de ani de la ellbe- •
rarea deținuțlior din lagărul 
de concentrare nazist «tara— 
ceasta localitate. Au partici
pat 3 000 de foști deținu^ al 
lagărului din mai multe țări 
europene. In memoria victime-. 
lor de la Dachau a fost dezve
lită o placă comemorativă.

turco-polon
mercial. A fost încheiat un acord 
cu privire la comunicația aeriană 
între cele două țări.

In legătură cu problemele inter
naționale, miniștrii s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea colaborării in
ternaționale . pe baza principiilor 
independenței, suveranității, nea
mestecului îr, treburile interne, e-, 
galității, pentru rezolvarea proble
melor internaționale pe cale paș
nică.

Caglayangil a acceptat ; invitația 
de a face o vizită în Polonia. • x

Deschiderea sesiunii 
Adunării Generale a O.M.S.

sesiunii îl 
activității

asupra ra-

a Sănătății, 
aproximativ 

ai celor 125

GENEVA 8. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
Luni dimineață s-au deschis la 
Palatul . Națiunilor lucrările celei 
de-a 20-a Adunări Generale a Or
ganizației Mondiale 
La lucrări participă 
400 de reprezentanți
de state membre și ai celor trei 
state asociate ale O.M.S. Delega
ția Republicii Socialiste România 
este condusă de Aurel Moga, mi
nistrul sănătății și prevederilor so
ciale. La sesiune asistă, de aseme
nea, reprezentanți ai O.N.U. și a’ 
instituțiilor specializate, precum si 
observatori ai unor organizații ne
guvernamentale. Punctul principal

de pe ordinea de zi a 
constituie examinarea 
O.M.S. în anul 1966.

In cadrul discuțiilor 
portului de activitate vor fi abor
date problemele sănătății publice 
ridicate de dezvoltarea așezărilor 
urbane, problemele intensificării 
luptei împotriva bolilor contagioa
se — variola, holera și malaria — 
ale aplicării unor metode mai e- 
ficace de tratare a tumorilor ma
ligne etc. Se va acorda o deose
bită atenție problemelor legate de 
ocrotirea sănătății "fe țările Asiei, 
Africii și Amerîcii Latine și ale 
pregătirii de cadre sanitare națio
nale în țările țîn curs de dezvol
tare.
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