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Proletari din toate țările, uniți-vă!

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

LA ORDINEA
ZILEI
IN ȘCOLI

școlile generale, profesio- 
și licee se apropie cu

In 
nai» 
pași repezi sfîrșitul anului de 
învățămînt. Febra pregătirilor 
pentru final a cuprins deopo
trivă cadrele didactice și e- 
levii.' In aceste zile, în școli 
activitatea se desfășoară pe 
mai multe fronturi.

Elevii din. clasa a Xl-a au 
spus la revedere școlii deja 
în 25 aprilie. Pînă în 18 mai 
ei“%-au pregătit pentru baca
laureat în cadrul școlii, după 
un program organizat, la orele 
de cdnsultație ținute pe ma
terii. bin 18 mai își vor con
tinua pregătirea, individual, în
că o săptămînă, iar în ziua de 
25 mai, deci nu mai tîrziu decît 
joi, vor susține prima probă 
—- scrisă — a examenului de 
bacalaureat. Pregătirea con
știincioasă pentru bacalaureat, 
completată cu pregătirea din 
perioada 10 iunie — 1 iulie, 
le va asigura candidaților Ia 
studenție o mai bună prezen
tare la examenele de admite
re cate vor începe în pritna 
ii 'a lui Cuptor.

Ceilalți candidați — la licee 
sau • școli profesionale — ele
vii din clasa a VIII-a, termină 
primii cursurile în cadrul șco
lilor generale. Ultima lor zi 
de școală va fi în 26 mai. Apoi 
vor avea la dispoziție o peri
oadă de pregătire, iar în 17 iu- 
tue se vor putea prezenta la 
examenele de admitere.

Următorii care vor termina 
cursurile — la 30 mai — vor 
fi elevii claselor 1—IV și apoi 
— în 15 iunie — cei din cla
sele V—VI—VII și IX—X.

Zilele curente constituie pe
rioada de vîrf a tezelor, ulti
mele din acest an școlar. E pe
rioada în care se mai pot în
drepta unele situații, pentru 
ca vacanta mare a elevilor să 
fie ; liniștită, fără griji școlă
rești. De altfel, în majoritatea 
școlilor, vacanța se pregăteș
te de pe acum. Se fac înscrieri 
pentru diferite tabere și sta-
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COMUNICAT
cu privire la vizita în Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe al Republicii Turcia 

Ihsan Sabri Cagiayangîl
La ihyitația guvernului Re

publicii Socialiste România, 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Turcia, Ihsan 
Sabri Câglayangil, a făcut o 
vizită oficială în România, 
între 17 și 20 mai 1967.

In timpul vizitei în Repu
blica Socialistă România, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia a fost pri
mit de secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ni-

colae Ceaușescu, și de pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer.

Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Măniscu. 
și ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Turcia. 
Ihsan Sabri Caglayangil, au 
avut convorbiri privind dez
voltarea relațiilor bilaterale 
și au procedat la un schimb

de vederi asupra .principale
lor probleme internaționale 
actuale.

La convorbiri au partici
pat din partea română: Va- 
sile Șandru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 
Ion Drînceânu, ambasador 
extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Tur
cia, și Ion Mielciolu, director

Inovatori si inovații• *
Paroșeni se 

cu inovatori 
pasiunea lor 
neobosite își

I. E. C. 
mîndrește 
care prin 
și căutări
aduc aportul la realiza
rea de economii. Numă
rul inovațiilor și al ino
vatorilor crește de la 
an la an. In perioada 
scursă din acest an, ca
binetul , tehnic al cen
tralei a ^înregistrat un 
număr de 29 propuneri 
de inovații care aduc 
economii antecalculate 
în valoare de peste_. țiede măsură 
15 000. lei. Comparativ 
cu aceeași perioadă a

cu 12. Din 
propuneri 

din acest 
aplicate în

anului trecut numărul 
propunerilor de inova
ții a crescut 
cele 29 de 
de inovații 
an, au fost
producție ,23. Amintesc 
doar cîțiva inovatori 
fruntași: > tehnicianul
Schrott Petru, inginerul 
Popescu D. loan, mais
trul Ionescu Lazăr, 
muncitorul Busuioc Vic
tor. Iată și cîteva din 
inovațiile lor : „Inștala- 

pentru 
efectuarea paralelului 
la excîtatricele grupu-

lui IV 
îndoit 
180’", 
menzii suflătoarelor de 
la cazatlele 4 și 5".

In scopul îndrumării 
inițiativei creatoare a 
inovatorilor din între
prindere a fost elabo
rat un plan tematic de 
tnovațti în' care' sînt 
expuse, temele ce 
cer a fi rezolvate 
inovatori;

M. CiNCORA 
operator cazane 
I.E.C. Paroșeni

Alpinism ? Nu ! 
Se lucrează Ia 
modernizarea șo
selei Livezeni — 
Tg. Jiu.

Ce trebuie să facem pentru

Depășirile de plan lunare de 35—40 Ia sută vorbesc de la sine des
pre hărnicia și priceperea cu care muncește strungarul Nițu Nicolae din 
secția mecanică de la U.R.U.M. Petroșani.

COLOCVIU I I
— Răspunsul este foar

te bun. Complet, gîndit 
și frumos exprimat. Con
curentul Andraș Iosif a 
îmbogățit „zestrea" e- 
chipei Școlii generale 

■ nr. 1 din Petroșani cu 
încă 20 de puncte...

Ultimele cuvinte ale 
prof. Stănescu Alexan
dru, examinatorul con
cursului de istorie „Dul
cea și frumoasa noastră 
Românie" sînt acoperite 
de ropotele de aplauze 
entuziaste ale elevilor. 
Sală de festivități a 
Școlii generale nr. 4 Pe
troșani e plină pînă la 
refuz.'Din Petroșani, Pe- 
trila, Lupeni și Vulcan, 
o mulțime de pionieri

și școlari au ținut să-și 
încurajeze reprezentan
ții școlii și ai orașului 
în întrecere. Elevi din 
alte școli, ai căror „is
torici" nu s-au calificat 
pentru faza pe oraș re
gional, au fost minați 
aici doar de curiozita
tea de a vedea un in
teresant concurs, fără 
precedent ca formă de 
organizare iii orașul 
nostru.

— Rog juriul să co
munice rezultatele înre
gistrate pînă acum. Ru
moarea din sală se stin
ge. Orice mișcare este 
mai reținută. Pentru ci- 
teva secunde, parcă și

respirația auditorilor se 
oprește.

— Pe locul I echipa 
Școlii generale nr. 1 
Petroșani, pe locul al 
Il-lea echipa Liceului 
Vulcan, pe locul al III- 
lea...

Încurajările frenetice, 
după fiecare anunțare a 
locului ocupat în clasa
ment nu mai contenesc. 
Examinatorul le atrage 
atenția . să fie nu nu
mai prompți în inter
venții dar și... scurți, 
pentru a se evita lun
girea concursului.

— Continuăm, cu se
ria de întrebări notate 
cu 25 de puncte... Se 
cere concurenților ca a-

numite evenimente isto
rice, înscrise în glorioa
sele pagini de luptă ale 
poporului nostru pentru 
independență națională 
și socială, să fie recu
noscute din fragmente 
alese din cronicile vre
mii, din operele înain
tașilor literaturii româ
ne sau ale unor mari 
istorici. Pentru a fi cit 
mai interesante, între
bările sînt puse în mod 
diferit, sub altă formă 
față de cum sînt enun
țate de obicei 
de istorie. Se 
punsuri care

Zilele acestea iju -'«rotirile. șâ’ 
cursurile învățămiatului de partid 
de la orașe începe desfășurarea 
convorbirilor recapitulative de în
chidere a actualului an de î.rvă- 
țămînt. Convorbirile recapitulative 
au o mare importanță pentru a 
profundarea principalelor probleme 
studiate în cursul anului de învă
țămînt. Cu acest prilej cursanții 
sînt sprijiniți, prin dezbaterile ce 
au loc, să-și fixeze mai temeinic, 
să desprindă din multitudinea pro
blemelor studiate cele mai esen
țiale, să tragă concluziile necesare 
pentru desfășurarea unei activități 
susținute în vederea traducerii în 
viață a sarcinilor ce le revin în di
ferite domenii de activitate.

Desfășurarea convorbirilor reca
pitulative în cele mai bune condi- 
țiuni și la nivelul cerințelor este 
condiționată de pregătirea lor- mi
nuțioasă, de munca organizațiilor 
de partid; de activitatea propagan
diștilor, de pregătirea personală a 
fiecărui cursant. De aceea este ne
cesar ea în atenția comitetelor de 
partid, a birourilor organizațiilor 
de bază să stea- preocuparea, pen
tru ca învățămîntul de partid să se 
închidă jn. cele mai bune condi- 
țiuni

In fiecare cerc și curs pînă Ia da
ta de 10 iunie a.c., potrivit planu
lui de măsuri elaborat de Comi
tetul orășenesc de partid Petroșani, 
se vor ține 'două convorbiri reca
pitulative. Organizațiile de partid, 
consultind propagandiștii, cursanții, 
au stabilit din timp temele ce vor 
fi dezbătute în cadrul convorbiri
lor recapitulative. Pentru fiecare 
formă de învățămînt s-au stabilit 
cite două teme. Una din teme se 
referă la formele de învățămînt cu 
caracter economic, la o problemă 
de cea mai mare însemnătate pen
tru întreprinderea respectivă. Ast-

fel, în. funcție cte specificul activi
tății economice, de cerințele cele 
mai arzătoare ale procesului de 
producție s-au stabilit pentru dez
bateri teme privind organizarea 
științifică a producției și a mun
cii, folosirea rațională și eficientă a 
fondului de timp de lucru, crește
rea productivității muncii etc. Pen
tru celelalte forme 
una din teme se i 
blemă considerată 
tantă din cadrul 
doua temă pentru 
învățămînt este legată de problem 
mele privind dezvoltarea conștiin
ței socialiste, întărirea disciplinei, 
respectarea normelor cerate de 
morala comunistă.

Prin felul cum au fost stabilite 
temele se creează posibilitatea o- 
rientării dezbaterilor spre cele mai 
esențiale și .actuale probleme, care 
în prezent stau în central activi
tății organizațiilor de partid, â în
treprinderilor și instituțiilor. Stabi
lirea judicioasă a temelor nu în
seamnă însă și asigurarea desfă
șurării unor dezbateri la nivelul 
corespunzător. Pentru aceasta se 
cere o preocupare permanentă în 
vederea intensificării studiului 
cursanților, folosirii celor mai bune 
metode de conducere a discuțiilor 
de către propagandiști. Nivelul' con
vorbirilor, eficiența lor, depinde în 
cea măi. mare măsură de dezba
terea tezelor tematice în ștrînsă 
legătură cu preocupările, sarcinile 
concrete ce stau în fața cursanților, 
de punerea în discuție a acelor 
probleme pe care organizația de partid 
respectivă Ie consideră de cea mai 
mare însemnătate și > argumentarea 
acestora prin exemplele cele mai 
caracteristice din colectivul din care 
fac parte cursanții.

de învățămînt 
referă la o pro
ces mai impor- 
programului. A 
toate formele de

(Continuare în pag. a 3-a)

Za lecțiile 
dau răs- 
atestă o

V. T.

(Continuare în pag. a 3-a)

Cabinetul de partid Petroșani anunță studenții Universi
tății serale de marxism-leninism, secția economie, anii II și 
UI că în ziua de 23 mai a. c. la orele 17 vor avea Ioc 
cursuri. Predarea va avea Ioc în sala clubului C.C.V.J.
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nocturn** pe la. cluburi

Se știe că prin activitatea cultural-educativă ee se desfășoară la clu
buri se urmărește cultivarea în rîndul tinerilor a dragostei pentru mun
că, pentru cuceririle revoluționare ale poporului muncitor, pentru fru
musețile și bogățiile țării, se urmărește îmbogățirea nivelului' lor de 
cunoștințe politice, profesionale și de cultură generală. Printre mijloa
cele și formele muncii cultural-educative folosite (mal precis care AB 
TREBUI folosite) in acest scop se numără și „Joile tineretului". In dorin
ța de a cunoaște felul cum se organizează și se desfășoară „joile tine
retului** la cluburile din Valea Jiului, am pornit într-nn raid „nocturn" 
ale cărui „rezultate" le relatăm in materialul de față.

Cu ani în urmă, aceste „Joi ale 
tineretului", organizate la toate clu
burile Văii Jiului, reuneau sute de 
tineri, atrași de „magnetul" dansu
lui. Aici ei aflau lucruri noi, inte
resante ți utile. Tinerii din Lupeni, 
de pildă, îți amintesc încă de reu
șitele „Joi ale tineretului", desfă
șurate cindva la club. Programele 
alcătuite din seri literare, con
cursuri „Cine știe, riștigă", meda
lioane literare ți recenzii constitu
iau un bun prilej de îmbogățire a 
cunoștințelor. La multe „Joi ale ti
neretului" desfășurate și în alte lo
calități — Petrila, Vulcan, Lonea, 
Aninoasa — s-au pus în discuție di
ferite probleme de etică ți mo
rală, deosebit de instructive.

Acum însă...
La Lupeni. „Astea au fost pe la 

începutul anului trecut — și-a rea
mintit tov. Raț Aurelia, bibliotecara 
clubului, Este adevărat că lntr-o 
vreme Ia clubul nostru „Joile de ti
neret" au fost bine organizate și 
agreate de tineri. Acum situația e 
însă schimbată. Nu se mai orga
nizează. N-are cine să se ocupe de 
ele. Cei de la Comitetul orășenesc 
U.T.C. 
bleme- 
n-avem 
zică...".

Deci, 
cu o veche și bogată 
tural-artistică, s-a renunțat de mult, 
cu mare ușurință la organizarea 
„Joilor de tineret". Motivul: 
„N-avem orchestră" (?!).

La Vulcan. Așezat la loc vizibil, 
programul săptămîhal de activități 
Ia club prevedea, pentru seara 
zilei de 18 mai. „Joie de tineret".

era 
ce
de

toni ii uH|ii iiitimemi-iifnlii

din localitate au alte pro- 
mai importante. De altfel, 
nici muzică. Și fără

"f
mu-

la clubul din Lupeni, 
tradiție

club 
cul-

organizată de comitetul U.T.C. al 
preparației Corcești. Sala de șe
dințe unde aveau loc, de regulă, 
aceste manifestări, era închisă. Și- 
străjuită de un lacăt de mărime a- 
preciabilă. Am aflat aici că sala se 
află in reparații. Prin urmare, la 
clubul din Vulcan— întuneric într-o 
seară cînd trebuie să dăinuie fee
ria de lumini și voia bună.

La Petroșani. Situația nu 
cu nimic diferită de cea de la 
lelalte cluburi. Nici la Casa
cultură din Petroșani nu se orga
nizează permament „Joile tineretu
lui". Organizațiile U.T.C. din loca
litate nu sînt preocupate îndeajuns 
pentru inițierea unor acțiuni care 
vizează utilizarea plăcută a timpu
lui liber de către tineri.

La Petrila. Se pare că aici s-a și 
uitat că ar mai trebui, din cînd în 
cînd, să se organizeze și— „Joi ale 
tineretului". Dar, dacă chiar în sea
ra zilei de 2 mai — Ziua tineretu
lui, la clubul din Petrila „carna
valul" s-a rezumat la participarea 
doar a 13 perechi de dansatori, es
te și firesc ca „Joile tineretului" să 
nu atragă.

La Lonea. Tovarășul director ai 
clubului, Hlopețchi Vasile, ne-a 
spus: „N-avem fete (ti!) și, pro-

babil, din această cauză, comitetul 
U.T.C. nu mai organizează „Joile 
tineretului".

Motive, argumente, justificări, 
cauze. Un arsenal întreg de justi
ficări nejustificabile care n-au me
nirea decît de a acoperi o stare de 
fapte reprobabile : „Joile de tine
ret" nu se țin.

Organizate de către comitetele 
U.T.C. din localități, aceste „Joi ale 
tineretului" — lucru dovedit .— au 
reușit întotdeauna să suscite inte
resul tineretului, să atragă spre 
club nenumărați tineri dornici de 
a petrece o seară plăcută în com
pania muzicii și a dansului. Acest 
lucru este binecunoscut și de cei 
în drept.

Cele văzute însă la cluburile din 
Valea Jiului ne determină să sub
liniem că organizării „Joilor de 
tineret" trebuie să i se acorde, în 
viitor, maximum de atenție. Ele 
șe cer organizate în așa fel încît, 
atît prin programul lor, cît și prin 
ținuta care li se impune participan- 
ților, să constituie o sursă de edu
cație multilaterală. Evident, aceas
tă îndatorire îi revine organizației 
U.T.C. Comitetul orășenesc Petro
șani al U.T.C. trebuie să fie mo
torul care mobilizează toate resoar- 
tele menite să pună în mișcare fac
torii care participă la organizarea 
acestor reuniuni ale tinerilor. Ceea 
ce trebuie să fie clar este că numai 
o bună organizare va face tinerii 
— fete și băieți — Să participe cu 
bucurie la „Joile tineretului".

IW. CHIOREANU

V. TEODORESCU

La cinematograful „Republica"

A

MAMA D1NCA

Spre soare tindem. Frumuseți de vis, 
Pe urma noastră brațele-și întind.
Spre Cosmos, omul drumuri ți-a deschis. 
Puterea mintii spații cucerind.

Se sprijină pe umărul boltit 
Al Terrei, vălul cerului senin.
— O mare, din nadir pîn-la zenit 
Spre cate avîntați in timp, plutim.

O secvență din filmul „an martor in oraj", o producție a studiou
rilor franceze, care rulează intre 26—30 mai a. c.

Suita preclasică 
și modernă

Cunoștințele multora 
în legătură cu dansul se 
rezumă numai la aspec
tul practic, legat direct 
de formele de distracție 
colectivă. Ori, dansul, ca 
geri al artei, exprimă 
sentimente, idei sau ac
țiuni și este strîns legat 
de muzică, al cărei con
ținut, de fapt, îl ilus
trează.

Originea dansului este 
foarte îndepărtată, înce- 
pînd de la cele mai vechi 
tipuri — dansurile ritua
le. In decursul istoriei 
S-au dezvoltat diferite 
tipuri de dansuri: dan
sul popular, dansul cla
sic (sec. XIV), dansul 
istoric (sec. XIV—XIX), 
de caracter, de salon 

'ele.
Tendința de juxtapu

nere a mai multor dan
suri cu caracter con
trastant a dat naștere 
suitei muzicale. De Ia 
suita preclasică formată 
din împerecherea a două 
dansuri contrastante : ta- 
vana (dans spaniol cu 
caracter solemn lent) și 
gagliarda (dans italian 
rapid, vioi, executat prin 
sărituri) s-a cristalizat 
suita bazată pe succesiu
nea a patru dansuri: al- 
lemanda (de origine ger
mană, dans în mișcare 
moderată), curanta (dans 
francez vioi), sarabanda 
(dans spaniol în mișca
re foarte lentă, bogat în 
ornamente muzicale), gi-' 
ga (de origine engleză, 
în mișcare foarte rapidă).

Intre aceste părți o- 
bligatorii ale suitei se 
mai intercalau adeseori 
și alte dansuri ca : ga- 
vota, siciliana, poloneza, 
menuetul și altele. Sui
ta era scrisă fie pentru 
un instrument solistic 
(pian, vioară) fie pen
tru orchestră. Suita pre
clasică, cultivată de com
pozitorii francezi, ger
mani ți englezi, a atins 
cel mai înalt nivel de

realizare , artistică în 
creația* lui I. S. Bach.

Pe la sfîrșitul secolu
lui al XVIII-lea suita 
preclasică începe să-și 
piardă însemnătatea, ce- 
dînd locul suitei moder
ne. In suita modernă ve
chile dansuri dispar și 
apar altele noi ca : val
sul, mazurka (dans na
țional polonez lent), pol- 
ca (dans popular ceh 
vesel), tarantela (dans 
napolitan), gopak (dans 
ucrainian) etc. Suita 
modernă nu este alcătui
tă numai din dansuri, ci 
cuprinde și muzică de 
scenă sau de balet („Vi
sul unei nopți de vară" 
de F. M. Bartholdy sau 
„Spărgătorul de nuci" de 
Cealkovski).

Dansul a pătruns în 
muzica cultă și sub for
ma pieselor instrumen
tale de sine stătătefare. 
Cele mai cunoscute în 
acest sens sînt menuetul 
si valsul- Menuetul își 
are originea într-o veche 
formă de dans popular 
francez executat cu pași 
mărunți în ritmul unei 
melodii pline de grație 
și expresivitate. In sec. 
al XVII-lea menuetul de
vine dansul aristocratic 
„ia modă". Dar datorită 
expresivității sale, me
nuetul se fixează ca 
partea a treia din sim
fonie și sonată și deține 
acest Ioc pînă la Beet
hoven cared înlocuiește 
cu scherzo.

Incepînd cu secolul al 
XIX-Iea, dansul cel mai 
răspîndit devine valsul, 
avînd originea în dansu
rile germane, cehe și 
austriece. In creația com
pozitorilor, valsul e în- 
tîlnit în lucrările instru
mentale ale lui Weber 
(„Invitație la vals"), 
Chopin (valsuri), în sim
foniile lui Berlioz, Ceai
kovski, în opere („Don 
Juan" de Mozart), fără 
a mai vorbi de celelalte 
valsuri scrise de I. Stra
uss — tatăl, Lehâr, Kăl- 
măn, Dunaevski, I. Stra
uss — fiul — autorul ce
lor aproape 500 de val
suri nemuritoare și alții.

Teodora JURCA

F1ÎIMLOR ÎNDtnÎNAIKE"

Există o vîrstă la care oa
menii durează lucruri auten
tice. La această vîrstă, tot ceea 
ce creează omul este o sinte
ză a ambianței în care trăieș
te, învață și muncește. Este 
lipsit în acea perioadă de orice 
umbră de prejudecată, relațiile 
lui cu lumea dimprejur permi- 
țîndu-i făurirea unor lucruri o- 
riginale care vizează de mul
te eri latura ineditului și stă 
la baza activității lui de viitor. 
Marii creatori de valori spiri
tuale din zilele noastre afir
mă că această vîrstă este cea 
a copilăriei.

De la această afirmație și pî
nă la forma ei materializată 
este un drum relativ scurt, 
mai precis, acela care duce la 
Casa pionierilor din orașul 
nostru. Aici, zilele trecute a 
avut loc deschiderea unei ex- 
pocitu cu cate mai reuțUe lu
crări de artă populară, de de
corație pe tesătari ți un nu
măr mare de încercări (reu
șite) de a folosi «lamentrie 
populare locale in ——r—- o- 
Mectetar vestimentare.

Expoziția este prima fază in 
cadrul concursului taitiat de 
Consiliul regional al Orgutean-

ției pionierilor, pentru stimu
lates activității cercurilor de 
„Mîini îndemânatice". Participă 
Ia această confruntare realiza
torii celor mai bune lucrări de 
la toate școlile generale din 
Valea Jiului, lucrări care vor 
duce mesajul hărniciei coordo
natorilor și elevilor pe țărîriiul 
acestei activități ia îaza urmă-

evidențierea tuturor. Calitatea 
lucrărilor este atît de sensibil 
diferențiată de la o școală la 
alta, încît o clasificare sub a- 
cest aspect ar constitui lipsă de 
obiectivitate.

In orice caz, măiestria și a- 
curatețea cu care fantezia unei 
copilării fericite a găsit ca

valoare artistică sub aspec
tul genului decorativ — apli
cativ.

Din numărul mare de „Mîini 
îndemînatice" care au plămă
dit aceste frumuseți, am reți
nut doar clteva; care să repre
zinte cum se cuvine strădaniile 
colectivelor din case far țsm. 
taroi» Maria, Popescu Marta,

PRIN LUMEA

99
toare, cea regională, care va 
fi totodată și prilej de bilanț 
în cadrul acestei competiții.

Intrueît procesul de instrui
re la această disciplină este 
condus de un număr destul de 
mare de cadre didactice, spa
țiul nu ne permite evidenție
rea seminală a tuturor. Dorim 
ca rîndurile de față să substi
tuie. la gradul corespunzător, 
această intenție.

Numărul mare de exponate 
ne pune de asemenea In im- 
pmWttatea de a proceda la

jul policromiei firelor și armo
nia compunerii formelor, meri
tă consemnate. Costumele na
ționale lucrate artistic aduc in 
fala vizitatorului frumusețea 
portului locuitorilor din satele 
Văii noastre. Elementele popu
lare folosite cu multă fante
zie, dar șl sobrietate in alege
rea lor la oroarea unor ii — 
bluzițe, cămăși, pentru diferite 
ocazii, prosoape, fețe de masă, 
sacoșe și multe alte obiecte — 
conferă acestora nu numai va
loare de întrebuințare, ci și

Săvulea Elena de la Școala ge
nerală nr. 1 din Petroșanii Po
pa Elisabeta, Stan Rodica, Lis
ta Olga, Faibis Sidonia de la 
școlile generale din Lupeni; 
Nițaș Rodica și Bojko Maria 
din Aninoasa; Murgu Adriana, 
Menei Nicohna și Vișan Au
relia de la Vulcan,- Munteanu 
Ana Maria, Cardoș Gabriela și 
Erdds Laura de la școlile din 
Petrila — Lonea,- Făgaș Eleo
nora și Ciobanu Maria din U- 
ricani; Mihuț Maria din Bănită/ 
sînt cîțlva dintre ei. Bn-

leșin Aurel de la Școala gene
rală nr. 5 din Bărbăteni îm
preună cu alți colegi de la a- 
ceastă școală au amenajat în 
sala de expoziție un minunat 
colț de munte, unde au repro
dus la scară miniaturală (dar

o stină cu mbbfBerul și 
umeSele adecvate activității de 
pe lingă ea.

FM putem conchide pe mar
ginea expoziției de la <3am 
pionierilor din Petroșani Oră 
să subliniem că activitatea e- 
levilor pe tărimul ednestiri 
estetice, ce se realizează oa 
simț de răspundere in 
orelor și cercurilor destinate 
acestei discipline, este tn pri
mul rînd o formă a ednotibri 
patriotice. Se desvotiă mtfri 
la generația tinără toagnaSe* 
pentru cultura și tradiția ana»- 
tră populară atil de census»

nerație este chemate *-• dtiră 
mai departe. Este • maMtetita- 
re a unor latatee taa^te 
trebuie neapărat «testiS * «în
semnată ca tiare.

it
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TELEVIZIUNE
21 mai

9,00 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ?

9,02 Gimnastica de dimineață. 
9,10 Emisiunea pentru copii și 

tineretul școlar: Filmul 
pentru cei mici: Meteor 
X L 5. Recreația mare. 
Să ne cunoaștem patria: 
Strungile Negoiului.

10.45 Emisiunea pentru sate.
12.15 Concert simfonic.
14.30 Tenis de cimp. România 

— Spania din cadrul Cu
pei Davis. Transmisiune 
de la Stadionul Progre
sul.

18.15 Magazin 111.
19.15 Telejurnalul de seară.
19.30 Dialog la distantă. Parti

cipă regiunile Iași- și Ba
nat. Transmisiune de la 
Iași și Timișoara. Prezin
tă George Carabin, Ion 
Besoiu, Mihai Florea.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Telesport.’
23.15 închiderea emisiunii. !

I A*

Colocviu 
cu istoria 

t
(Urmare din pag. 1)

temeinică și îndelungată pregătire 
dar se fac și confuzii. Toți concu
rența însă, cu glasuri vibrînd de 
emoție și pătrunși de venerație 
pentru trecutul glorios al Româ
niei (despre care își expun cu
noștințele) trăiesc sentimente deo
sebite. Pregătind cu grijă intrarea 
tn întrebări — prinir-o prezenta
re nuanțată de fapte și date is
torice, premergătoare evenimentu
lui ce se cerea a fi recunoscut — 
examinatorul și-a atras concuren
ța și {mditorrul. Prin „poantele" 
vesele îndreptate înspre înlătura
rea încordării și a emoțiilor’ con
cur enților, se formase în sală un 
climat degajat care a menținut 
mereu treze interesul și atenția 
elevilor. Răspunsurile foarte bune, 
ani putea spune excepționale, pe 
care le-au dat elevii Vasiltu Silvia, 
Hozu Amelia, Andraș Iosif, Popi
ca Silvia, Rusan Traian, Stanctu 
Ion și Șesterac Elena denotă atit 
dorința firească a acestora de a-și 
demonstra cunoștințele lor trainice 
cit și preocuparea pentru buna 

' lor pregătire, a cadrelor didactice 
de specialitate din școlile din ca
re fac parte. Concursul, dotat cu 
premii apreciabile, a fost cîștigat 

, de echipa Școlii generale nr. 1 Pe
troșani. Pe locurile următoare e- 
chipa Liceului Vulcan (II) și cea 
a Școlii generale nr. 3 Petroșani 
(III). Ceea ce contează însă mai 
mult este faptul că toți participan
ta la acest interesant și atractiv 
concurs au cîștigat ceva; le-a fost 
sporită dragostea față de pămîntul 
strămoșesc al României, apărat cu 

■ otita devotament și abnegație, în 
decursul veacurilor, de fiu săi.

Acțiunea inițiată de Consiliul 
orășenesc Petroșani al Organiza
ției pionierilor — acest concurs 

* de amploare „Dulcea și frumoasa 
noastră Românie" — a confirmat, 
în faza sa finală, un frumos și 
binemeritat succes.

Ce trebuie să facem pentru încheierea 
cu rezultate bune a învățămîntului de partid

(Urmare din pag. 1)

înProcedînd astfel se va reuși ca 
cercuri, cu prilejul convorbirilor re
capitulative, să se poarte discuții 
vii, interesante, să se creeze o at
mosferă care să stimuleze partici
parea la discuții a cit mai mulți 
cursanți, să se ia atitudine com
bativă față de anumite lipstiri.

In vederea asigurării conducerii 
dezbaterilor în mod cît mai com
petent de către propagandiști, co
mitetul orășenesc de partid a făcut 
pregătirea acestora. De asemenea, 
din timp s-a întocmit și dat propa
gandiștilor și cursanților bibliogra
fia ce trebuie studiată. De la pre-

gătire au lipsit însă unii propa
gandiști. Cei mai mulți din cei care 
au lipsit sînt din orașul Vulcan și 
orașul Petrila.

Organizațiile de, partid vor trebui 
să ia măsuri de asigurare a con
ducerii convorbirilor și Ia cercu
rile a căror propagandiști n-au fost 
la pregătire. Pentru aceasta să fie 
repartizați activiști de partid, cei 
mai buni lectori, iar acei propa
gandiști care n-au participat la pre
gătire să fie trași la răspundere.

Pentru a veni în ajutorul cursan- 
ților în perioada desfășurării con
vorbirilor recapitulative se orga
nizează consultații colective la prin
cipalele teme, consultații date de

La ordinea zilei In școli
(Urmare din pag. 1)

de ex-

primii

elaborează proiecte, planuri 
cursii și drumeții.

Elevii Liceului industrial, 
elevi ce frecventează această nouă
formă de învățămînt, vor încheia 
cursurile în ziua de 14 Iunie. După 
două săptămîni de practică în pro
ducție vor intra și ei în vacanță. 
Cei ai școlilor profesionale vor 
termina anul școlar în două date. 
Elevii din ultimul an vor încheia 
cursurile în 7 iunie, urmînd ca la 
21 iunie să susțină examenul de 
absolvire. Tot la 21 iunie termină

cursurile 
intra cu 
După o lună de vacanță, absolven- 
ții-muncitori vor păși pe porțile 
producției, se vor încadra îh ma
rele detașament de muncitori . ăl 
țării, vor pune umărul la dezvol
tarea economiei noastre naționale.

Așadar, la ordinea zilei în școli 
domnește febra pregătirilor pentru 
final; febra pregătirilor pentru în
cheierea cu succes a anului șco
lar, pentru ca elevii și cadrele di
dactice să aibă o vacantă liniștită, 
plăcută și binemeritată după mai 
bine de opt luni de muncă asiduă.

și ceilalți elevi, ctsid vor 
toții în vacanța de vară.

PRONOEXPRES
La concursul excepțional din 20 

mai 1967 au fost extrase 
următoarele numere:

Faza I.
Extragerea 1: 8 47 28
3 48.
Extragerea a

43 16 6 15 41.
Extragerea a

46 2 33 49 17.
Extragerea a

37 41 46 17 23.

din urnă

23 14 30
5

Il-a: 29 45 8 23

V-a: 24

Vi-a: 1

Vil-a: 6

13 29 48

25 35 11

membri ai biroului comitetului oră
șenesc de partid, de lectori ai co
mitetului orășenesc. La aceste con
sultații este bine să fie mobilizați, 
cît mai mulți cursanți.

Indrumînd studiul cursanților in 
această perioadă, o atenție deose
bită trebuie acordată asigurării în
sușirii temeinice a documentelor 
partidului nostru. In mod deosebit 
să fie studiate documentele Ple
narei C.C. al P.C.R. din 21-23 de
cembrie 1966 și lucrarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind rolul 
conducător al partidului în etapa 
desăvîrșirii construcției soc ialismu- 
lui.

Pentru desfășurarea convorbirilor 
recapitulative s-au întocmit gra
fice, au fost repartizați membrii 
comitetelor de partid, ai birouri
lor organizațiilor de bază, activiști 
de partid, lectori ai comitetului 
orășenesc care vor sprijini propa
gandiștii în muncă în vederea asi
gurării unui conținut corespunză
tor dezbaterilor. Cu prilejul con
vorbirilor recapitulative este nece
sar ca organizațiile de partid, acor- 
dînd cea mai mare atenție conți
nutului, să nu scape din vedere mo
bilizarea tuturor cursanților.

Preocupîndu-se 
gătirea temeinică 
recapitulative, de 
șurare se va reuși ca învățămîntul 
de partid să se închidă în cele mai 
bune condițiuni, convorbirile reca
pitulative să contribuie la o și mai 
intensă mobilizare a membrilor 
de partid, a celorlalți oameni ai 
muncii, la înfăptuirea politicii 
partidului.

cu grijă de pre- 
a convorbirilor 
buna lor desfă-

Pe aici n-a trecut nici cea mai 
ușoară adiere J

39 49 26

Avancronică sportivă
18 38

Hi-a: 43 22 48 41
1

18 15

lV-a: 38 1 27 48 46

Trista ironie a soartei
Mai deunăzi mi-am 

îndreptai pășii spre 
depozitul de materiale 
de construcții din Pe
troșani. Am rămas pro
fund afectat. De cum 
m-au văzut magaziile 
de var și ciment și-au 
și prezentat jalba.

— Ajută-ne că de nu 
în scurtă vreme ne 
dăm obștescul sfîrșit 
— se jeluia printre 
suspine magazia 
var.

— Să vă ajut ? 
dragă inimă dar 
prea văd cum.

— Nu vezi ? Păi 
ești tu ăla de stai 
vorbă cu lucruri 
însuflețite.

— Sînt.
— Atunci ascuttă-ne 

păsul și trezește-i pe 
tovarășii de la O.C.I1. 
Produse industriale din 
letargie. Uite eu una

de

Cu
nu

nu
de

ite-

stau de 
gata să 
de șubredă ce sînt. De 
sus plouă, prin spăr
turi bate _ vîntul, iar 
varul pe care a-și vrea 
să-l păstrez în condi
ții bune se degradează.

— Să nu mă uiți nici 
pe mine. Astea-s con
diții de păstrare a cir 
meniului — intră în 
vorbă o magazie de a- 
lături.

S-au plîns și scându
rile, și celelalte mate
riale de construcții ce 
stau 
Hor. 
mod 
Am 
nosc
Le-am 
Iman, 
lui, a 
peste rapoarte în care
solicita conducerii 
O.C.E. Produse indus
triale construirea unor 
magazii noi. Anul tre

ani de zile 
mă prăbușesc

pradă iniemperi- 
Le-am promis în 
solemn să le ajut, 
dorit însă să cu- 

cîteva detalii, 
aflat. Tovarășul 
șeful depozitu- 
făcut rapoarte

pe motiv 
lipsesc balast și 

Dacă se

Cit pri

cut se părea că S.O.S.- 
urile lui au fost ascul
tate. S-a făcut de alt
fel și fundația maga
ziilor. In acest an s-au 
înălțat și zidurile cu 
circa un metru. De o 
vreme lucrările au fost 
abandonate 
că
fier-beton.
merge în același ritm, 
lucrările nu vor fi ter
minate nici la sfirșitul 
cincinalului.
vește starea magaziilor 
vechi priviți-o f>e cea 
din clișeu. Mult nu 
mai are pînă se pră
bușește. Tristă ironie a 
soartei! ? Stagnează 
lucrările la depozitul 
de materiale' de con
strucții din lipsă de... 
materiale. Oare aceas
ta să fie cauza ? Eu 
unul nu cred.

Duminică fără fotbal de „A4*
Duminică fără fotbal de „A". E- 

tapa a XXIV-a a fost . amînată în 
vederea pregătirilor pentru meciul 
de miercuri, 24 mai. de la Ziirich (a 
naționalei noastre cu reprezentativa 
Elveției din cadrul Campionatului 
european. Dar fotbal tot vom ve
dea. Atenția iubitorilor acestui 
sport va fi polarizată astăzi în ju
rul confruntărilor din B, C și re
giune. In Valea Jiului vor avea loc 
două partide deosebit de impor
tante pentru configurația clasa
mentelor în seria a Ii-a a catego
riei B și a campionatului regional. 
Meciul de „B“ de la Lupeni opune 
formației locale pe A.S.A. Tg. Mu
reș, principala candidată din serie 
la promovarea în „A". După cum 
se știe, urmăritoarea directă a mu
reșenilor, Minerul Baia Mare, le-a 
smuls duminică acestora un punct 
prețios, fapt ce a făcut ca lupta să 
se mențină deosebit de încordată. 
La Lupeni, băieții lui Tibi Bone 
vor face trtul pentru a abține vic
toria. La rîndul lor, gazdele, care, 
din 
tot 
nei .-. ....
car în al 12-lea 
lupeneni n-au cunoscut în acest re-

etapă în etapă sînt amenințate 
mai puternic de razele lanter- 
roșii, vorjncerca salvarea mă- 
... ..._ ceas. Spectatorii
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o dată 
lor, în

plă- 
me- 
sînt

tur de campionat decît 
cerea victoriei echipei 
ciul cu C.S.M. Sibiu. De atunci 
triste duminicile la Lupeni. Să-și
calce oare mîine pe nervi fotba
liștii lupeneni și să-i silească pe 
oaspeții din Tg. Mureș să guste din 
cupa înfrîngeril ? Numai ei pot 
hotărî. Mai ales după amicalul de 
joi cu Jiul pe care l-au cîștigat cu 
4—2.

In 
două 
Brad 
proximativ aceeași situație ca A.S.A. 
Tg. Mureș și Minerul Baia Mare; 
adică primele — A.S.A. și Aurul — 
au cite 32 de puncte, iar următoa
rele — Mineral și Știința — cite 
31; echipele din B au astăzi me
ciuri în deplasare, cele din regiune 
au meciuri acasă. Pe noi ne inte
resează însă soarta echipelor noas
tre. A Minerului pentru a nu face 
rocada cu C.F.R. Arad — urmare 
critică spre retrogradare șî a Ști
inței pentru a face rocada cu Aurul, 
poate nu astăzi, dar în orice caz 
în curînd — urmare fericită și mult 
așteptată a promovării în C.

campionatul regional, cele 
pretendente la titlu — Aurul 
și Știința Petroșani -- au a-

D. GHEONEA

DE RADIO
mai

In atenția 
vfnătorîlor și 

pescarilor sportivi
SE ADUCE LA CUNOȘTIN

ȚA VÎNATORILOR CA UL
TIMUL TERMEN PENTRU 
VIZA PERMISELOR DE VI- 
NÂTOARE ESTE DATA DE 
30 MAI 1967, DATA DUPĂ 
CARE NU SE MAI ACORDA 
NICI O PRELUNGIRE A VI
ZEI PERMISELOR. MEMBRI
LOR PESCARI, LE ESTE 
STRICT INTERZIS A IEȘI LA 
PESCUIT CU PERMISUL NE
VIZAT PE ANUL ÎN CURS.

Text: D. CR1ȘAN
Foto: N. Moldoveanu

PROGRAMUL I : 6,00 Sport; 6,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 7,45 Sumarul 
ziarului .„Scintei»“; 8,00 Tot înain
te (emisiune pentru pionieri); 8,20 
MOMENT POETIC; 8.25 La micro
fon, melodia preferată; 9,25 Sfatul 
medicului; 9,30 Muzică populară; 
10.00 Dansuri si coruri din operete; 
10,10 Revista literară radio; 10,50 
Vals concertant de Teodor Lupu; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cro
nică economică; 11,18 Parada soliș
tilor ,și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 12,00 Tineri interpret! de 
muzică ușoară; 12,15 Biblioteci și 
bibliotecari; 12,30 Din folclorul mu
zical al popoarelor; 13,00 RADIO
JURNAL: 13,13 Succese ale muzicii 
ușoare; 13,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul preferat: 
14,00 Concert de estradă; 15,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 15,03 Afiș radio
fonic; 15,18 Muzică ușoară; 15,40

Radio-publicitat^ț 15,50 Melodii 
populare; 16,00 RADIOJURNAL- 
Sport; 16,38 Din comoara folclo
rului nostru; 17,00 Cîntă Alexandru 
Jula; 17,10 ANTENA TINERETU
LUI; 17,30 Clasici ai muzicii corale 
românești : Dumitru Kiriac; 17,50 
Tangouri; 18.00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 ORIZONT ȘTIINȚIFIC;
18.20 Muzică ușoară: 18.40 IN
CURSIUNE IN COTIDIAN; 19,00 
Concert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 
20,00 RAD1OGAZETA DE SEARA;
20.20 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,45 Teatru radiofonic: 
21,45 Formația de muzică ușoară 
dirijată de Sile Vișan; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 22,15 Muzică 
ușoară: 22,45 MOMENT POETIC; 
22,50 Pentru amatorii de muzică 
ușoară; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
0,05 Melodiile nopții; 2,55-3,00 UL
TIMELE ȘTIRI.
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COMUNICAT
ii jrlvire la vizita In Republica Socialistă RotBânia 
a Blnistrulul afacerilor exteroe al Reppblicii lartia,

Bombardamentele S.U.A. asupra Hanoiului au 
lovit și clădirea Agenției economice a României

întâi Salul
(Urmare din pag. 1)

adjunct în M.A.E.; din partea tur
că: Kamuran Gurun, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Turcia în Republica So
cialistă România, Rifat Ayanlar, 
prim adjunct al secretarului ge
neral al M.A.E., Tevfik Saracoglu, 
director general al Departamentu
lui Relațiilor Economice din M.A.E. 
și Turgut Ilkan, director general 
al Departamentului de Est din 
M.A.E.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tF-un spirit de cordialitate și înțe
legere reciprocă.

Delegația turcă a exprimat mul
țumirile sale pentru calda ospita
litate de care s-a bucurat din partea 
guvernului și poporului român.

Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție că relațiile româno-turce 
se dezvoltă favorabil într-d atmos
feră de bună vecinătate, pe baza 
principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Ei 
au subliniat că vizita în Turcia a 
delegației • guvernamentale române 
conduse de președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a constituit un .pas impor
tant pe linia înțelegerii reciproce, 
a- dezvoltării relațiilor amicale din
tre cele două țări. Miniștrii aface
rilor externe au exprimat, de ase
menea, satisfacția guvernelor lor 
în legătură cu apropiata vizită în 
Republica Socialistă România a 
delegației guvernamentale turce, 
condusă de primul ministru al Re
publicii Turcia. Suleyman Demi- 
rel.

Miniștrii afacerilor externe au 
notat Ai plăcere progresele reali
zate în domeniul colaborării eco
nomice si creșterea continuă. în 
ultimii ani, a schimburilor comer
ciale și cultural-artistice româno- 
turce. Ei au apreciat că dezvoltarea 
economiilor celor două țări, apro
pierea lor geografică, rezultatele ob
ținute pînă acum în colaborarea e- 
conomică și o mai bună cunoaștere 
reciprocă. oferă noi posibilități 
pentru intensificarea și diversifica
rea cooperării economice recioroc 
avantajoase. Cei doi miniștri au sa
lutat apropiata inaugurare a liniei 
aeriene direct^ București — Istan
bul, ca un nou factor de legătură 
între cele două țări.

Părțile au convenit să promo
veze prin toate mijloacele turismul 
între România și Turcia.

în timpul vizitei, cei doi mi
niștri de externe au semnat con
venția pentru protecția plantelor și 
au căzut de acord ca organele com
petente să înceapă, intr-un viitor 
apropiat, negocieri pentru încheie
rea unei convenții consulare, pre
cum și a unui acord privind trans
porturile rutiere.

Procedînd la un schimb de pă
reri asupra problemelor interna
ționale, cei doi miniștri de ex
terne au reafirmat hotărîrea guver
nelor lor de a continua eforturile 
pentru menținerea păcii si secu
rității internaționale, pentru sta
tornicirea unui climat de încre
dere și colaborare între state.

Cele două părți au apreciat că 
dezvoltarea unui climat de pace și

Cosmonautica va ajuta
După cum scrie cosmonautul so

vietic Pavel Popovici într-un arti
col publicat în revista „Aviația și 
coșmonautica", într-un viitor apro
piat cosmonautica va putea acor
da ajutor practic agriculturii. Sa- 
vanții au stabilit că, recurgîndu- 
se la ajutorul sateliților artificiali 
aâ Pămîntului pot fi făcute apre
cieri de ansamblu asupra culturi-

securitate în Europa corespunde 
intereselor tuturor țărilor conti
nentului și servește cauzei păcii 
mondiale. Pentru a atinge acest scop, 
dezvoltarea relațiilor economice, 
științifice și în alte domenii între 
toate statele europene joacă un rol 
foarte important.

In acest sens, miniștrii de externe 
au subliniat acțiunile constructive 
inițiate pînă în prezent în relați
ile dintre statele europene, cît și 
în organismele internaționale, și 
au scos în evidență cu satisfacție 
colaborarea delegațiilor României 
și Turciei, alături de alte țări, la 
elaborarea unor rezoluții privind 
cooperarea economică, științifică și 
tehnologică, adoptate în unanimi
tate la sesiunea a XXII-a a Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Europa.

In timpul convorbirilor, cei dci 
miniștri au examinat problema de
zarmării. Ei au subliniat că obiec
tivul final în acest domeniu con
tinuă să fie dezarmarea generală și 
totală sub un control internațional 
eficace.

Cele două părți au relevat că o 
contribuție importantă la realizarea 
securității pe continentul european 
o constituie dezvoltarea raporturi
lor de bună vecinătate, colaborare 
si înțelegere între statele din Bal
cani. Miniștrii de externe au reafir
mat dorința guvernelor lor de a 
sprijini procesul de îmbunătățire 
a relațiilor între țările acestei re
giuni.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia a explicat mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România punc
tul de vedere al guvernului său 
asupra problemei Ciprului.

Cei doi miniștri de externe au 
exprimat interesul țărilor lor pen
tru menținerea păcii în această 
regiune.

Părțile și-au manifestat adînca 
îngrijorare în legătură cu situația 
existentă în Asia de sud-est, care 
periclitează grav pacea mondială 
și au subliniat că reglementarea 
.iroblemei vietnameze trebuie să se 
bazeze pe dreptul poporului viet
namez de a-și hotărî liber soarta si 
pe acordurile de la Geneva din 
1954.

Reafirmînd importanța Organiza
ției Națiunilor Unite ca instrument 
al cooperării internaționale, cei doi 
miniștri s-au pronunțat pentru în
tărirea acesteia pe baza principiilor 
înscrise în Cartă.

Părțile au exprimat convingerea 
lor că dezvoltarea relațiilor româ
no-turce corespunde intereselor am
belor țări și constituie totodată un 
factor important al menținerii și 
întăririi păcii în Balcani și o con
tribuție Ia cauza colaborării și în
țelegerii internaționale.

Cei doi miniștri au sublmiat u- 
tilitatea vizitelor oficiale si a con
tactelor personale, ca factor al pro
movării înțelegerii și încrederii 
mutuale.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, a invitat pe ministrul ?- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, să facă o vizită în Turcia. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Data acestei vizite va fi sta
bilită ulterior.

agricultura ?
lor agricole, pot fi depistate in
cendiile din păduri și stepe, pot 
fi găsite izvoare subterane. Cos
monautul sovietic presupune că 
stațiile orbitale vor fi folosite în 
viitor pentru cercetarea solului în 
vederea descoperirii zăcămintelor 
minerale, pentru prevederea cu
tremurelor și erupția vulcanilor.

HANOI. — Corespondentul Ager- 
pres, Adrian Ionescu, transmite: 
Vineri, aviația americană a atacat 
din nou capitala R. D. Vietnam. Un 
bombardament masiv a fost efec
tuat asupra împrejurimilor Hano
iului, lansîndu-se rachete și asu
pra orașului propriu-zis. Acest bom
bardament a provocat distrugeri 
însemnate și Agenției economice 
române din Hanoi, unde se află și 
locuințele atașatului militar și co
respondentului Agerpres. A fost 
avariată și o clădire vecină aparți- 
nînd ambasadei R.P.D. Coreene.

Este pentru a treia oară cînd o 
clădire aparținînd misiunii diplo
matice a României la Hanoi este 
atinsă de proiectile ale aviației ame
ricane.

O echipă de cineaști români care 
se află în prezent la Hanoi a în
registrat pe peliculă efectele pro
duse de schijele unei rachete asu
pra clădirii agenției. Cu raidul de 
azi au luat sfîrșit cele trei zile de 
pauză în atacurile asupra capita
lei R. D. Vietnam, apreciate de că
tre ziariștii străini ca o liniște înain
tea furtunii.

Oficialitățile vietnameze cu care 
am stat de vorbă în ultimul timp 
subliniau că această întrerupere a- 
nunță de fapt o nouă intensificare 
a raidurilor agresive, mai ales în 
urma grelelor înfrîngeri suferite de 
intervenționiști în Vietnamul de 
sud. întotdeauna înfrîngerile sufe
rite au fost urmate de o nouă es
caladare a războiului aerian. In

LUPTE ÎN ZONA
SAIGON 20 (Agerpres). — Sîm- 

bătă dimineața, în zona demilitari
zată din Vietnamul de sud au con
tinuat luptele declanșate vineri de 
forțele armate americano-saigoneze. 
Corespondentul agenției U.P.I re
levă că pușcașii marini americani 
nu au reușit să descopere punc
tele întărite ale forțelor patrio
tice. răfuindu-se numai cu locui
torii pașnici din satele situate în' 
extrema sudică a zonei demilita
rizate. Sîmbătă dimineața, rela
tează agenția Reuter, între patrioți 
și un efectiv de aproape 10 000 de

Litigiul de frontieră 
dintre Tunis $i Algeria 
a fost soluționat

Purtători de cuvînt ai guverne
lor Algeriei și Tunisiei au anunțat 
sîmbătă că litigiul de frontieră din
tre cele două țări, vechi de cinci 
ani, a fost recent soluționat. Ofi
cialitățile celor două țări au decla
rat că tratativele care s-au dus în
tre cele două țări s-au încheiat cu 
succes prin stabilirea de comun a- 
cord a unei linii de demarcație în- 
tr-o regiune a frontierei lor, în 
legătură cu care pînă acum nu se 
înțelegeau.

Crime record în S.U.A.
Poliția din Washington a anunțat 

că în cursul lunii aprilie numărul 
crimelor înregistrate în capitala 
federală americană a fost cu 60 la 
sută mai mare decît în aceeași lu
nă a anului trecut. Numărul crimelor 
grave a crescut astfel de la 1 156 
în aprilie 1966, la 3 091 în aprilie 
a.c. 

Schimburi de focuri la frontiera 
dintre India și Pakistan

Din surse oficiale indiene și pakistaneze se anunță că ia frontiera 
dintre Pakistanul de răsărit și India, în apropierea localității Sialkot, au 
avut loc vineri schimburi de focuri între patrulele de frontieră ale celor 
două țări. In cursul serii a fost organizată o ședință urgentă a comandan
ților militari indian și pakistanez care au ordonat încetarea focului.

ultima* vreme se remarcă aici că 
aviația americană a lansat lunar a- 
supra R. D. Vietnam 70 000 de tone 
de bombe. Cantitatea de bombe a- 
runcată de la începutul anului și 
pînă acum împotriva orașelor și 
satelor vietnameze depășește pe 
cea din întreg anul trecut. Pînă în 
prezent au fost provocate distrugeri 
în douăzeci de mari orașe și șapte
zeci reședințe ,de district. In le
gătură cu ultimele atacuri, ziarul 
Nhandan sublinia că poporul viet
namez a dat o ripostă viguroasă 
încercărilor agresorilor americani 
de a infringe rezistența și hotărî
rea de luptă a populației. „Noi am 
răspuns la bombele lor prin foc și 
fier. Peste 1900 de avioane duș
mane au fost doborîte. Orașele Ha
noi și Haifong, centrul de gravitate 
al activităților aeriene americane, 
au dat un răspuns ferm agresori
lor. Noi sîntem hotărîți să tre
cem peste orice dificultăți și pri
vațiuni pentru a învinge definitiv 
pe agresorii americani. Noua es
caladă americană va fi sortită eșe
cului".

In legătură cu atacul de la 19 
mai, cel mai puternic de pînă acum 
împotriva capitalei R. D. Vietnam, 
în rîndul observatorilor străini s-a 
aflat că avioanele agresoare au lan
sat rachete și bombe asupra uzi
nei electrice, situată la numai 1,5 
km de centru, marelui pod de peste 
Fluviul Roșu, care leagă cele două 
părți ale Hanoiului și cartierelor 
de locuințe, 

soldați americani și saigonezi s-au 
dat lupte violente pe rîul Ben Hai, 
linia de demarcație a zonei demili
tarizate, precum și în apropierea 
bazei americane de la Da Nang.

★
Potrivit unui comunicat al agen

ției „Eliberarea", armata de elibe
rare națională din Vietnamul de 
sud ce acționează în provincia 
Quang Tri a scos din luptă, în pe
rioada 2 aprilie — 8 mai, 3 624 sol
dați și ofițeri americani și 908 
saigonezi.

50 000 de muncitori americani în grevă
Peste 50 000 de mun

citori ' din industria de 
cauciuc a S.U.A. se 
află in grevă de aproa
pe o lună. Greviștii 
revendică reînnoirea 
contractului de muncă, 
al cărui termen a ex
pirat, precum și ma
jorarea salariilor. La

Detroit, greviștii au 
instalat pichete in ju
rul uzinei companiei 
„Uniroyal", iar la Des 
Moines (statul Jowa), 
muncitorii au blocat 
intrarea companiei „Fi
restone Tire and Rub
ber". Conducerea sin
dicatului muncitorilor

NOI ATENTATE LA SANTO DOMINGO
Două noi atentate teroriste, că

rora le-au căzut victimă un căpi
tan de poliție și un procuror ad
junct, s-au produs joi în capitala 
Republicii Dominicane. Căpitanul 
Antonio da Lima Merino, șeful 
secției de luptă împotriva contra
bandei, a fost rănit cu o armă de 
foc de o persoană care a reușit 
să dispară. De asemenea, Emilio 
Arias Mota, procuror adjunct, a 
fost rănit de o grenadă aruncată 
în biroul său.

In pofida intensității bombar
damentelor, numărul victimelor" es
te destul de redus datorită. zecilor 
de mii de adăposturi. La fiecare 
din cele două bombardamente din 
19 mai, caracterizate drept masive . 
de către observatorii din capitala 
R. D. Vietnam, au luat parte circa 
30 de avioane. Zece dintre ele ați 
fost doborîte, ceea ce denotă ri
posta deosebit de puternică dată de 
apărarea antiaeriană și aviația viet
nameză. Cinci piloți au fost luați 
prizonieri.

Locurile bombardate au fost vi
zitate în cursul zilelor de vineri și j 
sîmbătă de oficialități vietnameze 
pentru a se cunoaște efectele, și 
proporțiile distrugerilor. Agenția e- 
conomică română, avariată, a fost, "* 
de asemenea, vizitată de Xuan 
Thuy, șeful secției externe a CC. 
al Partidului celor ce muncesc din 
R. D. Vietnam, și de Hoang Van 
Loi și Nguyen Co Thach, miniștri 
adjuncți ai afacerilor externe. în
soțiți de ambasadorul Ion Moangă.

★

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității-, o 
declarație în care condamnă ener
gic recentele bombardamente efec
tuate de aviația S.U.A. asupra capi
talei R. D. Vietnam — Hanoi „A- 
ceste bombardamente constituie o 
nouă si extrem de periculoasă în
călcare a integrității teritoriale a 
Republicii Democrate Vietnam .— 
stat independent si suveran — un 
nou pas de escaladare a războiului, 
o crimă împotriva poporului viet
namez".

Statele Unite, subliniază decla
rația, trebuie să înceteze necondi
ționat bombardamentele și alte ac
țiuni militare împotriva R. D. Viet- r 
nam, să-și retragă trupele și tru
pele sateliților din Vietnamul de 
sud, să respecte drepturile națio
nale fundamentale ale poporului 
vietnamez.

Ministerul Afacerilor Externe '.al 
R. D. Vietnam își exprimă convin
gerea fermă că popoarele și guver
nele țărilor socialiste, toate popoa
rele și statele iubitoare de pace 
din lume, inclusiv poporul ameri
can, își vor intensifica solidaritatea 
cu poporul vietnamez, vor spori 
sprijinul și ajutorul pentru cațj2a 
lui dreaptă.

din industria petrolie
ră, chimică și energiei 
atomice, care fac par
te din Uniunea sindi
catelor americane. 
A.F.L.-C.I.O., a decla
rat că sprijină intru 
totul greva muncitori
lor din industria de 
cauciuc. rf-

Pe de altă parte, poliția domini
cană a anunțat arestarea a trei 
persoane în legătură cu asasina
rea a doi lideri a Partidului re
voluționar dominican, ale căror 
cadavre au fost găsite luna trecu— 
tă într-un automobil abandonat. 
S-a stabilit că cei trei sînt mem
bri ai partidului reformist, de gu- 
vernămînt.

Ciclon catastrofal în Birmania
Un puternic ciclon s-a abătut în 

ultimele 48 de ore asupra coastei 
sud-vestice a Birmaniei, distrugînd 
800 de sate și lăsînd fără locuințe 
mai mult de 100 000 persoane. Cel 
puțin șase persoane au murit, iar 
alte 16 au dispărut în cursul inun
dației provocate de ciclon. -•*
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