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Delegația C. C. al P. C. R. 
și-a încheiat vizita 

în R. P. Ungară

VULCANUL TlNAK, LA VREME DE PRIMÂVARA

Sesiune științifică 
consacrată tehnicii , 
securității miniere
■ La Casa de cultură . din. Petro
șani au început ieri dimineață lu
crările sesiunii de comunicări ști
ințifice privind rezultatele cerce
tărilor în domeniul tehnicii (Secu
rității în minerit organizată de 
Stația de cercetări pentru securi
tatea minieră Petroșani, și Consi
liul național al inginerilor și teh
nicienilor. La sesiuhe' participă 
cercetători, șefii sectoarelor și ser
viciilor pentru aeraj și normative 
de la exploatările miniere din țară 
precum și reprezentanți ai Minis
terului Minelor și C.N.Î.Ț.

In prima parte a sesiunii au fost 
prezentate comunicări în legătură 
cu rezultatele cercetărilor în do
meniul . aerajului minier și com
baterea exploziilor de praf. de căr
bune.

PREVEDERILE GRAFICELOR DE EXECUȚIE

PE ȘANTIERUL DIN LUPENI ?
-X  ̂ - « K •

Ceilalți factori de ce nu sprijini 
activitatea constructorilor ?

CTteva motive... r

In acest an la Lupeni urmează să 
fie predate trei blocuri cu un total 
de 264 apartamente. In ce stadiu se 
află lucrările la cele trei blocuri: 
A 1, A 8 și A 7 ? Se încadrează lu
crările respective în graficele de 
execuție ? Iată întrebările la care 
am căutat răspuns în aceste zile la 

j- Lupeni.
.'A

Grafice de... formă
In fața blocului A 

două grafice. După 
blocului A 8. blocul ar trebui să fie 
deja glisat, „placajul" din cărămi
dă aplicat de la primul și piuă la 
ultimul etaj, planșeele turnate, ur-' 
tnind să înceapă lucrările (la zidă
rie interioară și țîmplărie. Dar una 
e;pe grafie și... altceva în realitate. 
Glisarea e abia la etajul 9. „placa
jul" de cărămidă e aplicat doar în
tre’ etajele 4 și 9. Planșeele, decofră-

8 sînt expuse 
primul, cel al

rile, tîmplăria ;șî celelalte lucrări 
întîrzie și ele mult față de. graf ic.

i ' „Sîntem cu lucrările în urmă față 
de grafic cu 20 de zile, ne; spune 
șeful șantierului, Mandero Romeo".

Dar nici la blocul A 7 lucrările 
nu se încadrează în grafic. Glisa
rea trebuia să fie -terminată la 21 
măi și să înceapă desfacerea cofra- 

• jului, dar... la 17 mai abia se turna 
elevația.

Nici la blocurile A 1 și A 2 lu
crările nu țin seama de grafice. La 
A 1 s-ai terminat glisarea pe 22 fe
bruarie, dar blocul nu este predat 
nici astăzi. In celălalt bloc, A 2, lo
catarii s-au mutat deja. Au însă 
parte de o mare „bucurie" : '■ con- 
striiețorii. se piitnbă; cu găleata de 
rfiortar prin apartamente, în „tre
cere? spre balcon. ■ Doar trebuie să 
tencuiască exteriorul. Mare bucu
rie... de n-ar fi 1

,Ani discutat cu rhai.mțilți. oameni, 
de pe șantier. Fîecăte e nemuljp- 
mit.din csțU2a apn&vizipHărji nesa- 
tisficătoare cu materiale. Iată ce 
ne .Spune; maistrul Popescu Mihai, 
șef de lucrări : ' ■ • k. ... i •"

Petru BREBEN

Pi ototipul viitoarei
O sală nu prea mare, cu 

două rînduri de rastele punc
tate de sute de beculețe ro
șii... Lingă ușa de intrare — 
se află instalația unui elec
tromagnet, singurul element 

r comun al acestui nou tip de 
lămpărie minieră cu lămpă- 
riile electrice clasice. Și, deo
sebirea- esențială, noul: de 
aici de la 
indicat de
muncitorul
Că, singur lampa, iar după ie
șirea din șut la intrarea în 
lămpărie se desface blocajul 

<cu 
lui, 
lor 
cui
roșu se aprinde, semn că a- 
cumulațorul a început să se

noul ;
locul din rastel 
numărul mărcii, 

subteran își ridi-

ajutorul electromagnetu- 
deschide capacul borne- 

și introduce lampa la lo- 
ei din rastel. Un mic bec

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, în zilele de 24—26 mai 1967 
o delegație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a fă
cut o vizită d? prietenie în Repu
blica Populară Ungară.

In curșul vizitei au avut loc con
vorbiri la care au participat, din 
partea română Nicolae Geaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației, Ion GHeor- 
ghe Maurer, membru al Co. 
miletului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Maxim Berghia- 
nu, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Coiiiitetului.de Stat al'Pla
nificării, Janos Fazekaș, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al .P.C.R., ’ vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Turcus, membru supleant 
al-’ C.C. al P.C.R., ‘ ambasador 
al Republicii Socialiste România în 
Ungaria.

Din partea . ungară; Janos Kâdăr, 
pr.im-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
conducătorul delegației, Jeno

Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist. Român, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
•secretar general al C.C. al P.C.R., 
carp ,1a invitația. Comitetului Cen- 
'titaT ăl* ItartMnlui* Muficitdfăsi* So
cialist Ungar a făcut o vizită prie
tenească la Budapesta, s-a înapoiat 
vineri* după-amiază în Capitali. j*

Din delegație au făcut parte tb- 
vatășii Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru DrăghiCi, Maxim BwgMR&â, 
Janos Fazekaș, Dumitru Turcii?:

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to* 
vățășii Chivu 'StoiCa, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Paul Nicu- 
lescu-MiZil, Ilie Verdeț, de men-

Fock, președintele Guvernului re
voluționar muncitoresc țărănesc, 
Antal Apro, vicepreședinte al gu
vernului, Zoltan Komocsin, secretar 
al C.C. al P.M.S.U., membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
Miklos Ajtai, membru supleant 
al Biroului , Politie, vicepre
ședinte al guvernului,, Karoîy Er- 
dely, membru al C.C. al P.M.S.U., 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Jozsef Vifice, ambasado
rul Republicii Populare - Ungare 
în România.

In cursul convorbirilor, delega
țiile s-au informat reciproc asupra 
mersului construcției socialismului 
în țările lor, au examinat posibi
litățile de dezvoltare în continuate 
ă relațiilor româno-ungare Și au 
făcut un. schimb de păreri cu pli
vire la problemele actuale ale miș
cării comuniste și muncitorești și 
ale situației internaționale.

Vizita delegației Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
în Republica P.opulară Ungară, con
vorbirile tovărășești care au avut 
ioc constituie o contribuție la mai 
buna cunoaștere reciprocă a punc
telor de vedefe, la dezvoltarea co
laborării dintre cele două partide 
și țări, în interesul. popoarelor ro
mân și ungar, al cauzei socialismu
lui și păcii.

București
bri și membri supleanți ai Comite
tului Exeeutiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., vicepfe-; 
ședinți ai. Consiliului de Stat și- ai 
Consiliului de Miniștri, membri, ai 
C.G; al' PÎC.R., "ai Consiliului de'Ștat 
și ai guvernului, conducători de 'in
stituții -centrale' ‘și or^tiizății ob- 
* '**'•.

iAu fost de față Argyelan Sapdor, 
însărcinatul cu afaceri ad-interjm 
41 R.' P; Ungat ba București.'.'și 

'j-j -
au oferit 

și de stat

membri ni ambasadei
Un grup 'de pionieri 

conducătorilor de partid 
buchite de flori.

★
t

aeroportul 
delegația

(Continuare în pag. a 3-ai

MIINE

încarce, pregătind lampa pen
tru a-1 însoți pe miner intr-un 
nou șut în subteran.

Sîntem în sala primelor ras
tele ale lămpăriei cu auto
servite de 'la mina Aninoasa. 
Pe culoarele ei, pe covoare 
de cauciuc, muncitorii subte
rani trec îh liniște și'își ma
nevrează "singuri lămpile de 
cap de un tip nou, ■ ușoare, 
solide, cu randament luminos 
ridicat. Personalul a fost re
dus la minimum: un singur 
electrolăcătuș pe schimb, în
sărcinat cu întreținerea și- su
pravegherea. In schimb, scoa
terea și fixarea lămpii se e* 
fectuează rapid, fără căutări, 
fără aglomerații.

Așa va arăta în cutînd în
treaga lămpărie electrică a

sala mașinii 
la

In
de extracție 
puțul Aninoasa —

minei Aninoasa, care va? de
servi aproape, tot efectivul 
subteran- al exploatării.. In 
cadrul măsurilor preconizate 
pentru reducerea, .efectivelor 
auxiliare-și folosirea eficiență 
a timpului de lucru, în sco
pul" creșterii productivității 
muncii, actuala lămnărie va 
fi recomparfimentată, dotată 
cu instalații nou în vederea 
introducerii lămpilor de cap 
cu autoservire^ pentru majo
ritatea personalului subteran. 
Mica ‘ lămpărie cu autoservi
re pentru un prim lot de 400 
lămpi, instalată de lăcătuși 
cu 
rea 
citi 
pul

experiență ■ sub conduce- 
maistrului principal,-Su- 
Viorel constituie prototi- 
viitporei lâmpăriL

L B.

UNDE MERGEM ?

• Sala de dans a Casei 
de Cultură Petroșani, ora 20 
— Carnavalul primăverii.

O* Clubul sindicatelor Ani
noasa, ora 20 —- seară de 
dihnă pentru evidențiații

■ producție.
# Clubul sindicatelor i 

Lupeni,--ora 20 — Seară 
duns pentru tineret.

o-
îs

La plecarea de pe 
Ferihegy din Budapesta, 
română a fost condusă de tovară
șii Janos Kadar, Jeno Fock, Antal 
Apro, Zolțan Komocsin, Miklos 
Ajtai, Karoly Nemeth, membru su
pleant al Biroului Politic al-C.C. al 
P.M.S.U., prim-șșeretar, al. Comite
tului orășenesc de partid Budapes
ta, Jânos Peter, ministrul afacerilor 
externe, Jozsef Vince, și alte per
soane Oficiale.

A fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul României la Budapes
ta,, și membri ai ambasadei.

(Agei "res)

• Casa de cultură 
șani, ora 19,30 Teatrul 
Valea Jiului prezintă 
dia Andromaca de Jean Ra
cine.
• Sala mică a 

cultură Petroșani, 
Simpozion dedicat

Petro- 
de stat- 
trage-

deCasei 
ț>ra 9 
copilului. 

Rodica A-
din
de' Expune tovarășa

ton. Simpozionul va fi urmat

A. apa rut

PRESA NOASTRĂ"
revista Uniunii Ziariștilor

din R.S.R.

nr. 4 —

de un program pentru copii.
• Pe străzile Horia și 

Cloșca din Petroșani, ora 9
— Concurs de biciclete pen
tru copii.
• Stadionul din Petroșani, 

ora 14 — meci de fotbal în
tre Jiul și Minerul Lupeni 
(copii); la ora 15, Jiul —- Au- 
torapid Craiova (juniori); Ora 
17 Jiul — Universitatea Cluj.
• Terenul de fotbal din 

Eonea, ora 11 — meciul, din
tre formațiile Parîngul Lonea
— I.G.O. Deva în cadrul cam
pionatului regional.

(Continuare în pag. a 3-aJ
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CURIOZITĂȚI

DE DOI ANI, la Praga a 
fost răspindit un afiș 

cu următorul conținut: „In ca
zul unei crize de deznădejde, 
unei situații critice, unei ne
norociri personale, formați nu
mărul 23 79 00 — al Firului în
crederii'*. La acest număr răs
punde serviciul organizat de 
dr. Plzak, profesor de psihia
trie, pentru combaterea cazu
rilor de deprimare.

ECHIPA de fotbal a unei 
școli din orașul Bradford 

(Anglia) este antrenată de o... 
călugăriță. In tițnpul antrena* 
mentului, ea încalță bocanci 
de fotbal și iese pe teren. En

glezii sînt, fără îndoială, mari 
amatori de fotbal, dar prive
liștea unei călugărițe pe tere
nul de joc este totuși ceva 
neobișnuit chiar și pentru ei.

TEMPLUL din Bar, Hundza 
(India), are pe acope

riș șase perechi de coarne de 
antilopă, în amintirea a șase 
antilope care au apărut pe 
rînd în apropierea templului 
și au rămas acolo toată viața.

Lh I IN C1INE foxterier al u- 
Vr nui soldat din Milano 

\și-a urmat stăpînul din Italia 
pînă la Moscova în timpul 
Campaniei lui Napoleon din

Robot pentru
examinarea

Membrii cercului de 
cibernetică, organizat la 
Liceul „Unirea" din Bra
șov, au conceput și con
struit o mașină-robot ca
re examinează elevii, no
tează răspunsurile și în
registrează automat gre
șelile acestora. Pentru 
folosirea lui și în alte 
domenii, tinerii ciberne- 
ticieni, îndrumați de prof. 
Ladislau Muranski, lu*

elevilor
crează la tranzistorizarea 
și modernizarea robotu
lui examinator.

Elevii liceului brașo
vean au realizat și alte 
aparate electronice folo
site în laboratorul șco
lii. 7 dintre acestea lu
crează în sistemul binar, 
principiu pe care se ba
zează funcționarea mași
nilor moderne de calcul.

,Agerpres)

LACUL BUCURA
Pornind pe întorto- 

chiatele poteci ce ne 
vor purta pașii de la 
cabana Buta spre la
cul Bucura, străbatem 
pădurea falnică de 
conifere ce încinge 
muntele asemenea u- 
nui brîu. Brazii drepți 
ca luminarea, parfu
mează aerul răcoros 
al dimineții.

Cucerind pas cu pas 
înălțimile, trecînd prin 
locuri unde zăpada se 
păstrează pînă in mie
zul verii și urmînd 
calea marcată eu cru
ce roșie, ajungem în 
șaua Plaiului Mic, loc 
de râspîntie de dru- 
muri și de popas pen
tru contemplarea mi
nunatelor panorame ce 
se deschid asupra ver
santului de sud-est. al 
masivului Retezat. Tă- 
urile Păpușii — două 
lacuri mici — punctea
ză cu gingășie, seve
ritatea și măreția Pe- 
legii ce se înalță la 
orizont, mohorît și tru
faș. Căldarea Bucurii, 
cleanțurile din Poarta 
și Curmătura Bucurii 
Sînt cîteva din locurile 
ce-ți atrag privirea. 
Intretăind poteca ce 
leagă Balei'a de vîrful

Custurii și Piatra Ior
govanului, începem co- 
borîrea spre pădurea 
ce se întinde la picioa
rele noastre, lăsînd, in 
urmă golul alpin, care 
ne-a purtat pașii sub 
săgețile soarelui de 
vară. După ce ne-am 
răcorit în albia Lăpuș-

101IIIL WilMI
- $

nicului Mare, drumul 
trece prin poieni în 
care susura izvoare, 
prin grohotișuri, prin
tre șnepenii ce împung 
cu acele lor puternice 
picioarele drumețului, 
ca, în fine, de la înăl
țimea muntelui — du
pă ce ne-am abătut cu 
cîțiva metri de pe po
tecă — să admirăm 
splendidul lac Lia, ce 
oglindește în apele sal» 
verzi, norii străvezii 
de un alb imaculat. 
Urcăm din nou pîtiă 
atingem altitudinea de 
2 040 metri, extremita
tea sudică a BUCuret.

Bucura — cel mai 
mare lac de munte din 
țară — se întinde du
pă unii pe 1 hectare, 
după alții pe 11—12,

18—-18 și chiar 25 hec
tare. Indiferent care 
ar fi suprafața exactă 
a lacului, un lucru este 
sigur și unanim recu
noscut : nici un alt lac 
din munții noștri nu 
poate rivaliza cu Bu
cura.

Izvoarele ce se var
să în mici cascade în 
apa lacului, vîrfurile 
ce străjuiesc cu frun
țile lor semețe tihna 
acestor locuri, păstră
vii ce în amurg, ase
meni delfinilor, fac 
salturi acrobatice din 
apa străvezie pentru a 
prinde cite o musculi- 
ță neprevăzătoare, for
turile întinse de cei 
ce și-au făcut tabăra 
de bază in aceste lo
curi, sînt cîteva din 
priveliștile ce-ți rămîn 
întipărite în minte pe 
toată viața.

Rot(ndu-ne privirea 
în jur, admirînd vtr- 
furile Retezat, Pelea- 
ga, Curmătura și Bu
cura ce stau de strajă 
fn jurul lacului, wn 
înțelege și chiar simți 
de ce s-a dus faima 
acestor tocuri peste 
mări și țări.

EWALD KIMINICH

LACUL BUCURA
» -

fcjto : L Bocșa

1812, iar după ce stăpînul său 
a căzut pe cîmpul de luptă, a 
reușit să-și găsească singur 
drumul înapoi pînă la Milano, 
străbătînd aproape 2 800 km. 

Odată ajuns acasă, clinele 
și-a reluat postul lingă ghere
ta santinelei, în care stăpînul 
lui făcuse de gardă înainte de 
război, refuzind să părăsească 
locul pînă la moartea sa, care 
a survenit doi ani mai tîrziu. 

A |N CIMITIRUL din Bay*
I I reuth se află o piatră 

funerară pe mormîntul Mar
garetei Schlehck, o mireasă 
de 19 ani care a murit In 
1721, chiar în ziua nunții. Im- 
brăclndu-și rochia de mireasă, 
Margareta a pus în gură un 
ac cu gămălie pe care l-a în
ghițit și a murit.

Știafi
• LA LENINGRAD e- 

xistă 65 de rîuri, canale 
șl brațe cu o lungime 
totală de 165 km. Ele 
formează peste 100 de 
insule. In perimetrul o* 
rașului există 363 de po
duri.

• IN ORĂȘELUL iu
goslav Plava, turiștii sini 
invitați să guste din... 
pereții unui turn stră
vechi, construit cu pa
tru secole în urmă. A- 
ceștia sînt sărați, fiind 
construiți dintr-o piatră 
amestecată cu sare, pen
tru a deveni mai rezis
tent!.

• ACUM 300 milioa
ne de ani, în era paleo- 
zoică, Pămîntui avea o 
atmosferă asemănătoare 
cu aceea care învăluie 
astăzi planeta Venus.

• CÎND apa înghea
ță la o presiune de pes
te 20 000 atmosfere, ea 
se preface într-o formă 
specială de gheață. A- 
ceasta nu se topește la 
zero grade, ci la + 78°C, 
fiind denumită din acest 
motiv „gheață fierbinte".

• LA ISTANBUL se 
păstrează cea mai mare 
scrisoare diii lume. Ea 
a fost scrisă pe un per-

AFOR ISME
...FEMEILE mi-pu dat 

prilejul să scriu versuri 
cu miile, pe cînd mu
zele nu ml*au inspirai 
nici unui.

BOCACCIO

DACĂ o femeie are 
un soț bun, i se vede 
pe față.

GOETHE

€&•••
gament lat de 5 m și 
lung de 7 m.

• ÎN ANUL 1966 nu 
s-a pronunțat în S.U.A. 
deeît o singură condam
nare la moarte, aceea a 
lui James French. Numă
rul execuțiilor a început 
să scadă, începînd Cu a- 
nul 1960. Intre anii 1930 
și 1940 au fost executați 
în S.U.A. un număr de 
100—150 de persoane a- 
nual. In 1962 au fost 47 
de condamnați la moar
te și executați, în 1963, 
21j în 1964 — 15, iar în 
1965 — numai 7. Scăde
rea numărului celor con
damnați la moarte și e- 
xecutați este legată de 
faptul că într-un număr 
de 13 state din S.U.A. 
pedeapsa cu moartea a 
fost desființată.

Intre anii 1930 și I960 
au fost condamnate la 
moarte și executate 3 857 
de persoane, dintre care 
32 de femei.

• 80 LA SUTĂ din 
totalul televizoarelor vin- 
dute în ultimul timp în 
S.U.A. au fost aparate 
pentru receptionarea pro
gramelor în culori. Se 
prevede ca în cursul a- 
cestui an totalul de te
levizoare pentru recep
tionarea emisiunilor în 
culori cumpărate să a- 
tingă cifra de 7 milioane.

FEMEIA are un in
stinct genial de a găsi 
totdeauna soluții juste. 

IBSEN

ESTE EA. Deșarta casa 
Dintr-o dată-mi pare 

plina.
In pervazul negru 

al vieți-mi
E-o icoană de lumină. 

EMINESCU

NOI DESCOPERIRI 
ARHEOLOGICE 
ÎN RAIONUL ILIA

iu hotarul comunei 
Filimon Sîrbu, raionul 
Ilia, s-a deschis un im
portant șantier arheo
logic, pe teritoriul fos
tei așezări romane Mi- 
cia. Primele săpături și 
cercetări efectuate de 
specialiștii Muzeulili 
regional din Deva au 
scos la iveală locuințe 
din epoca romană, vase 
de lut ars și sticlă, mo
nede romane din bronz

și argint, statui repre- 
zentînd femei și lei, 
coloane, căpițele și alte 
elemente arhitecturale, 
vîrfufi de sulițe și să
geți etc. Dintre mate
rialele de proporții 
mari cu inscripții în 
limba latină, găsite aici, 
se remarcă îndeosebi 
un monument din mar
mură care a fost ridi
cat de Marcus Corne
lius Stratonicus, augus

Timp de trei zile, 3 000 de funcționari de ban
că din Bogota s-au prezentat la serviciu nebăr
bieriți, îmbrăcați cu cămăși și pantaloni din 
pînză uzată, încălțați cu pantofi scîleiați. Cum 
legea interzice funcționarilor publici să fâtă 
grevă,, ei au imaginat această metodă „legală" 
pentru a atrage atenția asupra salariilor lor de 
mizerie, care nu le permit nici măcar să se îm
brace ca lumea.

Comori ascunse
Cele trei mumii păstrate la Muzeul din Turin 

(Italia) au fost examinate cu raze ROentgen 
pentru a se descoperi bolile sau operațiile chi
rurgicale pe care le-au suferit pe cînd erau în 
viață. Rezultatul acestor investigații nu se cu
noaște încă, dar, cu ajutorul razelor Roentgen 
s-a descoperit că sub benzile cu care au fost 
înfășurate, mumiile purtau brățări, coliere și 
cercei încrustați cu pietre semiprețioase. Co
moara va rămîne acolo unde a fost descoperită. 
Pentru a o scoate, ar trebui desfășurate mu
miile, ceea ce ar însemna distrugerea lor. Or, 
ele sînt mai valoroase deeît bijuteriile.

Dupâ greutatea clientului
Afacerile firmei M.T.N. Lathrop din New 

London (Connecticut), care vindea Mercedes-uri 
de ocazie, nu mergeau deloc strălucit. Bătîn-^i 
du-și capul cum să le redreseze, proprietarului 
i-a venit o idee senzațională : el a organizat o 
campanie de publicitate, anunțînd că fiecare 

•cumprător va beneficia de o reducere de preț 
de atîția dolari, cîte livre cîntărește clientul.

Prima care s-a lăsat atrasă de această reclamă 
a fost Hellen Arriels, o cumpărătoare cu greu
tate —* care cîntărea 387 de livre (cea. 193,0 kg). 
Și-a ales o mașină Mercedes de ocazie, al că-, 
rei preț fusese stabilit la 39l> dolari. S-a așezat 
la volanul mașinii și a plecat cu ea, lăsînd cu 
generozitate vînzătorului un cec de 8 dolari. Gu- 
rind după aceea a sosit un al doilea client, și 
mai impresionant. El cîntărea nu mai puțin de 
567 livre (283,5 kg). După vizita ^acestuia, dl. 
Lathrop a socotit că este mai prudent să-și în
chidă magazinul pentru o perioadă nedetermi- 
nată — probabil pînă cînd lumea va uita de 
oferta sa, făcută cu atîta ușurință.

Perseverentă
Nu se poate spune că Arthur Ries nu este un 

om perseverent. La vîrsta de 67 de ani, el a că
zut pentru a 19-a oară la examenul pentru ob
ținerea unui permis de conducere auto, corni- 
țînd, una după alta, opt greșeli. j

— Nu înțeleg cum s-a întîmplat — a declarat 
Ries. Doar conduc excelent.

Pentru a învăța mai ușor regulile circulației, 
de eîtva timp el și-a asigurat concursul unui... 
hipnotizator. Lecțiile pe care le-a luat și di* 
feritele cheltuieli l-au costat pînă acum prețul a 
două automobile. Totuși, Ries speră că cheltu
iala nu a fost zadarnică și, cu prima ocazie, te 
va prezenta din nou la examen.

Mic și mare
Cel mai înalt bărbat din Europa este vesț- 

germanul Erhard Weller, care locuiește în ora
șul Erlangen. El are 42 de ani, 2,38 înălțime. 120 
kg greutate și poartă pantofi nr. 52.

Compatrioata sa, Lia Graf, este una dintre 
cele mai mici femei din lume. In vîrstă de 35 de 
ani, Lia are 1,01 m înălțime, 20 kg greutate și 
poartă pantofi nr. 25.

tul al coloanei Ulpia 
Traiana, în cinstea ge
niului protector al lo
calității romane Micia.

Noile descoperiri ar
heologice, împreună cu 
cele ieșite la iveală o- 
cazional sau cu prile
jul săpăturilor efectua
te cu zeci de ani în 
urmă, atestă aici exis
tența unei mari așezări 
romane militare și Ci
vile, precum și impor
tanța pe care a avut-o 
aceasta Ca port pe apa 
Mureșului și punct va
mal la granița de vest 
a Daciei romane.

(Agerpreș)
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DE CE NU SE RESPECTĂ PREVEDERILE 
graficelor de execuție pe șantierul din Lupeni?

(Urmare Un pag. 1)

„Ducem mare lipsă de ciment, ba
last și alte materiale. Din acest mo
tiv la data de 8 mal, de exemplu, 
patru schimburi a 25 de oameni 
n-au putut lucra".

Tov. Mandero Romeo, șeful șan
tierului ne relatează și despre alte 
neajunsuri. „Ritmul lucrărilor este 
îngreunat și de întreruperile foar
te dese de curent Remedierea de
fecțiunilor Ia utilaje e o altă pro
blemă spinoasă pentru noi. I.P.I.P. 
Livezeni întîrzie cu unele repa
rații, iar pe altele le face de mîn- 
tuială".

Intr-adevăr, despre aspectele sub
liniate de șeful șantierului ne-au 
vorbit și alți lucrători. Pe 3 mai, din 

‘Cauza întreruperilor de curent, con
structorii n-au lucrat timp de 6 ore. 
Și asemenea „bucurii" au avut și-n 
alte zile : pe 5 mai — opt ore, pe 
14 mai — patru ore n-au lucrat etc. 
Stagnările sînt provocate și de re
parațiile făcute de mîntuială și cu 
o mare întîrziere de către I.P.I.P. 
Livezeni. Așa s-a întîmplat pe 5 
mai, cînd stația de betoane s-a de
fectat. „Meșterii" I.P.I.P.-ului întîr-

Unde mergem?
(Urmare din pag. 1)

• Stadionul din Vulcah, 
ora 11 — meci de fotbal In
tre formațiile: Minerul Vul
can — Dacia Orăștie, tot în 
cadrul aceluiași campionat.
• Terenul C.F.R. Petroșani, 

ora 11 — meci de fotbal din
tre Constructorul minier Pe
troșani și Preparatorul tu
peul în cadrul campionatului 
orășenesc.

£ Terenul Jiul Petroșani, 
ora 11 — meci de handbal 
între echipele Știința și In
stitutul pedagogic Bacău.

9 Stadionul din tJrjcani, 
ora 11 — meciul de fotbal 
dintre Minerul Uricani și Mi
nerul Bănița contînd pentru 
campionatul orășenesc.

Ora 1°. pe stadionul din 
Petrila — meci de rugbi ca
tegoria B între I.M.P. și E- 
lectroputere Craiova.
• Aninoasa, ora 11 meci 

de fotbal între Minerul din 
localitate și C.FJt. Simeria în 
cadrul campionatului regional. 
Ora 10 — meci de volei în
tre Minerul Aninoasa — Mu
reșul Deva.
• Stadionul Minerul Lu- 

peni, meci de rugbi dintre 
formațiile: Minerul Lupeni și 
Jiul Petroșani la aceeași oră.

CONSEMNĂM > AVIZĂM • DEZAPROBĂM
Sirada (sus) Pinului

Gospodarii Vulcanului, alt
minteri destul de bine inten
ționați, au depozitat cu o lună 
și ceva în urmă pe strada Pi
nului din cartierul Cocoșvar o 
serie de materiale : pietriș, bor
duri. Era clar pentru toată lu
mea că au de gînd să moder
nizeze strada. Dar aveau numai 
de gînd. De atunci, de cite 
ori se ia lumina, călătorii în- 
tîrziați se poticnesc în „stocu
rile" de pietriș de pe stradă 
Si suspină: „Ce bine era pe 
strada noastră nemoderni- 
zată 1”

Bani pe apă 
de ploaie
1 In ziua de 20 mai a. c. co
respondentul nostru Ion Ciur 
a trecut prin dreptul unui de
pozit al minei Dîlja. Intr-un 
camion, niște oameni încărcau 
saci cu ciment. După ce a ple
cat camionul, pe jos au rămas 

ziind, constructorii n-au avut beton 
și patru schimburi au stat degeaba. 
Intr-o altă zi s-a ars un motor al 
macaralei. A fost dus la I.PJ.P. un
de a stat o săptămînă... Și cînd a 
fost readus a „mers" două ore. Și 
acum o deficiență organizatorică : 
maiștrii sînt sustrași de la activi
tatea lor. Ei nu se ocupă cu coor
donarea și îndrumarea echipelor de 
lucru, ci cu pontarea mașinilor, 
preluarea materialelor din gară 
etc. Maistrul Popescu Mihai înde
plinește momentan și funcția de 
manipulator. După plecarea în con
cediu a unui maistru șef de lucrări, 
el a cerut un om carej să-1 ajute. 
I-a fost repartizat un tînăr de 17 
ani, necalificat, care în loc să-l aju
te în muncă, mai mult îl încurcă. 
Nu-1 poate folosi nici la pontarea 
mașinilor, ce intră sau ies din șan
tier, deoarece dă șoferilor mai mul
te bonuri de transport decît efec
tuează. Maistrul mai face și pe ma
nipulatorul de materiale în timp 
ce un alt om, manipulator propriu- 
zis, este „delegat" pentru diferite 
materiale ce ar putea fi repartizate 
conform notei de comandă fără în
soțitor.

Pe șantierul microraion B 
din Petroșani

saci sparți, ciment împrăștiat, 
pe care apoi l-a spălat ploaia.

Corespondentul nostru sus
ține că i-ar fi întrebat pe su
praveghetorul de transport șii 
pe cei care gestionează mate
riale la mina Dîlja : „Bine fra
ților de ce aruncați bani pe 
apă de ploaie ?" La care ei au 
răspuns : „Ce bani nene, dum
neata nu vezi că-i ciment ?" 
S-ar putea ca discuția să fie 
totuși imaginara. Paguba însă 
e reală.

Cine-a pus 
cîrciuma-n drum...

De cum intri dinspre Iscroni 
în Aninoasa, pe partea stingă, 
dai cu nasul de „Buturuga". 
Oamenii au mai botezat-o Și 
„încurcă lume" că, cică, din 
cauza ei oameni „cinstiți" de 
prin părțile locului nu mai a- 
jung la vreme acasă. Se zice 
că nevestele acelor soți ar fi 
făcut o propunere : „Buturuga" 
să fie transformată din bufet 
în alimentară. Propunerea a

Pentru îmbunătățirea activității 
șantierului este necesar ca :

^■fectivele și utilajele să fie 
foloW' mai judicios. Bunăoară 
mozaicarii să nu mai fie folosiți la 
munci necalificate : Ia transport, la 
turnatul betonului.

(0 I R.E.H. să ia măsuri eficiente 
pentru preîntîmpinarea Întreruperi
lor de curent; șantierul să nu mai 
fie debranșat in mod nejustificat și 
fără știrea conducerii de aici.
• Lucrările să fie confruntate 

zilnic Cu graficele de execuție.
• Conducerea T.R.C.H. să ia mă

suri corespunzătoare pentru ca șan
tierul să nu ducă lipsă de mate
riale — îndeosebi de ciment, balast, 
placaj.
• Sfatul popular Lupeni să ur

mărească mai îndeaproape activi
tatea șantierului, iar Ia nevoie să-i 
acorde ajutorul necesar.

Tot o etapă
Pentru zdrobitoarea înfrângere 

suferită miercuri seara la Zurich 
de naționala noastră zău că nu me
rita întrerupt campionatul intern 
al categoriei A. Pentru că depît 
să-i vedem pe cei 11 tricolori făcuți 
K.O. la luminile de pe scena Hard- 
turnului de o manieră pe care nici 
cel mai sceptic susținător român 
nu și-ar fi putut-o măcar imagina, 
mai bine îi vedeam pe-ai noștri 
jucînd fotbal ca la noi. Nu vom 
încerca, nici nu avem competența, 
să spunem mai mult despre repre
zentativa noastră care, capotînd cu 
7—1 în fața elvețienilor, ă semnat 
una dintre cele mai amare infrîn- 
geri ale fotbalului românesc.

Să revenim deci la etapa de mîi- 
ne a campionatului categoriei A, la 
echipa noastră. Jiul Petroșani, și la 
partida pe care o va susține în lo
calitate în compania studenților 
clujeni.

Sigur că pe măsură ce campiona
tul se apropie de final, disputa 
pentru primul loc și, mai ales, pen
tru evitarea ultimelor două devine 
tot mai accentuată. Deocamdată e- 
chipa Rapid, căreia giuleștenii îi în
chină deja imnuri de slavă, con
duce cu 3 puncte față de urmări
toarele Dinamo București si Uni
versitatea Craiova. Cuplajul inter- 
bucureștean de mîine va desemna, 
poate, echipa campioană. La peri
feria clasamentului, studențimea 
din Timișoara, Cluj și Iași trăiește 
duble emoții : pentru răminerea în 
A (cest) campionat și pentru tre
cerea în A (nul) viitor (la exame-

fost împărtășită și de autori
tățile comunei. Numai că T.A.P.L. 
nu vrea să cedeze localul că 
ăre „vad". Aninosenii însă 
sînt hotărîti să-i taie apa. Nu 
aceea cu care se mai botează 
uneori băuturile. Vor să-i se- 
cătuiască „vadul" cu totul, s-o 
transforme după dorința lor. 
Căci decît o „Buturugă" mică 
mai bin» o dorință mare îm
plinită.

Dacă stîlpii n-au 
auzit claxonul...

La Petrila, stația terminus a 
autobuzelor locale se află în 
cartierul 8 Martie. Locul de 
întors nu 6 prea corespunză
tor dar în lipsa altuia, mal 
bun... Aceasta nu scuză însă 
neglijența unor șoferi care au 
distrus patru din cei șase stîlpi 
cu lămpi de mercur din statie. 
Nu era nevoie ca autobuzele 
I.C.O. să se întîlnească cu stîl
pii de iluminat ai I.R.E.H. Așa 
stînd lucrurile, I.C.O. Petroșani 
are datoria să facă lumină în

Un nou obiectiv industrial .construit Ia mina Dîlja — moara de 
rambleu. Foto: N. MOLDOVEAN®

Avancronică fotbalistică

agitată
ne). Etapa de mîine va fi în orice 
caz/agitată.

Cit privește pe Jiul, apele sale 
sînt limpezi. Ale echipei nu ale râu
lui. In urma unei nocturne noro
coase a Progresului pe Republicii, 
jiuliștii au acumulat 23 de puncte 
ca de altfel și partenerii lor de în
trecere. Ținînd cont de faptul că 
mîine îi vor avea acasă pe clujeni, 
iar duminica viitoare pe dinamo- 
viștii bucureșteni, răminerea Jiu
lui în „A“ nu mai ridică probleme. 
Cel puțin așa a stabilit calculato
rul electronic al inginerului Florea 
Martinovici. Nu-i mai puțin ade
vărat însă că și „operațiile" docto
rului Zoltan Ivansuc au ieșit favo
rabile echipei sale.

Atu-ul terenului și al publicului 
îi avantajează pe localnici și le dă 
dreptul să spere la cele două puncte 
puse in joc. Dar revenirea cluje
nilor, deși învinși sever de Steaua 
în ultima etapă, dorința lor de a nu 
lăsa Clujul fără fotbal de „A", de a 
nu-si dezamăgi profesorii tocmai 
acum în ajun de sesiune, le poate 
aduce un punct prețios. In cazul că 
jiuliștii i-ar imita pe clujeni din 
partida din tur, atunci fotbaliștii 
din orașul de pe Someș le-ar strân
ge bucuroși mina colegilor lor 
din orașul de pe Jiu.

Principal este ca din confrunta
rea internaționalilor Libardi, Mar
tinovici și a celorlalți colegi ai lor 
de echipă și a dr. ivansuc et. comp, 
să cîștige fotbalul.

D. GHEONFA

problema iluminatului exterior 
din statia terminus. De fapt nu 
trebuie sa plătească întreprin
derea, ci vinovății.

(Ne)vinovâ(ia 
schelelor

In toamna anului trecut 
I.L.L. Petroșani a avut inten
ția să facă reparații exterioare 
și la blocul 6 de pe str. Unirii 
din cartierul Livezeni. Și pen
tru că se apropia un eveni
ment, meșterii au montat rapid 
schelele. Și așa au rămas. Și 
schelele și blocul. Adică sche
lele au rămas montate și blo
cul nereparat. Sînt aproape 8 
lanț de atunci. Să fie, că ele, 
schelele, și el, blocul știu să 
sufere. Dar oamenii care ie 
(îi) blagoslovesc ? Pentru că de 
8 luni nu pot deschide feres
trele apartamentelor din cauza 
schelelor,- de 8 luni copiii se 
joacă pe schele de-a construc
torii, de-a meșlerii I.L.L. Aceș
tia dih urmă însă nu se joaca. 
Dar nici nu repară bietul bloc. 
Mai e timp pînă dă zăpada.
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TELEVIZIUNE
2J mai

17,00 Handbal : Dinamo Bucu
rești — Steaua. Finala 
campionatului republican.

18.15 La șase pași de o ex
cursie. Emisiune concurs 
pentru pionieri și școlări.

19,22 Telejurnalul de seară,
19,37 Buletinul meteorologic.
19.40 Ancheta TV.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Emoții în premiera.
21.40 Filmul serial : „Sfîntul",
22,30 Gala Charles Asnavour 

la închiderea Festivalului 
filmului de la Cannes.

23,00 Telejurnalul de noapte»
23.15 Telesport.
23,25 închiderea emisiunii.

PROGRAM 
DE RADIO

28 mai
PROGRAMUL I : 6,00 BULE

TIN DE ȘTIRI; 6,10 Concert de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sumarul presei; 7,16 Caruselul 
melodiilor; 8,00 TEATRU RA
DIOFONIC PENTRU COPII; 
9,00 Cîntă corul de copii al 
Radioleleviziunii; 9,55 Varietăți 
muzicale; 10,30 Itinerar folclo 
ric muzical; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,03 Muzică ușoara de 
Radu Șerban și Temistocie Po
pa,- 11,30 Noutăți pentru iubi
torii muzicii populare; 12,00 
DE TOATE PENTRU TOȚI; 
13,00 RADIOJURNAL; 13,10 ES
TRADA DUMINICALĂ; 14,15 
Programul orchestrei de mu
zică populară a Radiotelevi- 
ziunii; 14,40 Muzică ușoară; 
15,10 Cintăreti români pe sce
nele lumii: Ion Dacian; 15,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și' interpretul preferat; 16,00 
Pagini din operete; 16,15 Mu
zică ușoară; 16,30 SPORT ȘI 
MUZICĂ; 19,30 Programul or
chestrei de estradă a Radiote- 
leviziunii; 20,00 RADIOJUR
NAL; 20,10 La microfon Angela 
Moldovan și clarinetistul Tra
ian Lăscut FăgărășanU; 21,00 
Frumuseți nepieritoare ale fol
clorului noslru; 21,30 Va invi
tăm la dans; 22,00 RADIOJUR
NAL: Sport; 22,2O"Trei melodii 
interpretate la saxofon; 22,30 
MOMENT POETIC; 22,40 Pro
gram de canțonete, 23,00 Mu- 
jzică de dans; 24,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nop
ții — muzică ușoară; 2,55—3,00 
BULETIN DE ȘTIRI.

LOTO
La tragerea din 26 mai 1967 

au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

50 35 57 44 30 19 86 42 18 
41 39 12.

Fond de premii; 953 489 l?i.
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Viata delegației C. C. al P. C. R.
ia Tîrgul internațional 

de la Budapesta

Atentat a
asupra unei senii 
a P. C. Italian

Vizita ministrului 
al României

afacerilor externe 
in Pakistan

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 
Vineri dimineața. delegația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
NicOlae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., a vizitat Tîrgul 
internațional de la Budapesta. De
legația a fost însoțită de Zoltan 
Komocsin, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
dr. Miklos Ajtai, membru supleant 
al Biroului Politic, vicepreședinte 
al guvernului, • și alte persoane 
f ici ale.

Au fost vizitate pavilioanele 
duatriei ușoare, constructoare

o-

în
de

mașini, chimice și alte hale, în 
re sînt expuse produse variate 
industriei Ungariei Socialiste. Con
ducătorii de partid și de stat s-au 
oprit la pavilionul tării noastre, în 
care sînt prezentate unele produse 
ale industriei constructoare de ma
șini, electrotehnice și ale altor ra
muri industriale din Republica So
cialistă România.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat buna 
organizare a Tîrgului, nivelul cali
tativ al unor produse ale industriei 
ungare și a felicitat pe organizatori.

ca- 
ale

ROMA 26. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite: 
La Roma a avut loc un atentat a- 
supra secției din cartierul Salario 
a Partidului Comunist Italian. Cele 
două porți ale clădirii au fost in
cendiate. Conducătorii Federației 
din Roma a P.C.I. au venit imediat 
la fața locului. Intr-un apel difu
zat de comuniștii din Salario se 
menționează că fasciștii au recurs 
din' nou la provocări, fiind izolați 
de puternica mișcare unitară pen
tru pace și democrație, desfășurată' 
în ultimul titnp în Italia.

Masă oferită
României

de ambasadorul 
la

Provocări împotriva 
R.P. Chineze

României

pe

în R.P. 
prînz o

BUDAPESTA 26 (Agerpres). 
Cu? prilejul vizitei de prietenie 
care. .delegația . Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a 
făciit-o la Budapesta, Dumitru Tur- 
cuș, ambasadorul
Ungară, a oferit vineri la 
masă.

Au participat 
Ceaușescu,. Ion Gheorghe 
Alexandru Drăghici, Maxim 
ghianu și Janos Fazekaș.

Au participat, de asemenea, to
vărășii : Janos Kadar, Pal Losonczi, 
președintele Consiliului preziden
ția., Jeno Fock, Antal Apro, Sandor 
Găspar, Zoltan Komocsin, Dezso 
Nemes, Miklos Ajtai, Janos Peter,

Andras Gyenes, ad- 
al șefului secției externe- a 
Karoly 
adjunct 
externe,

P.
tovarășii Nicplae 

Maurer, 
Ber

Erdelyi, membru al 
al ministrului aface- 
Jozsef Vince, amba- 
Ungare la București, 

al
al Sfatului

Agenția China Nouă transmite că 
la 24 și 25 mai avioane militare a- 
mericane au pătruns în spațiul ae
rian al R. P. Chineze în provinciile 
Guandun și Fukien. In aceeași zi, o 
navă militară a S.U.A. a violat a- 
pele teritoriale ale R. P. Chineze 
în regiunea insulei Tung.

In legătură cu aceasta, un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. Chineze a 
fost autorizat să adreseze un aver
tisment.

ministrul afacerilor externe, Vass 
Istvanne, vicepreședinte al Adună
rii de Stat, 
junct 
C.C., 
C.C., 
rilor
sadorul R.
Lajos Kelemen, vicepreședinte 
Comitetului Executiv
Popular al capitalei R. P. Ungare.

In timpul mesei, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Jeno Fock au 
pentru continua întărire a’ 
niei româno-ungare.

Demonstrații 
la Buenos Aires

toastat 
priete-

Conferința țărilor membre 
ale Commonwealthului
.NAIROBI 26 (Agerpres). — La 

Nairobi își desfășoară lucrările con
ferința țărilor membre ale Com- 
mpnwgalthului, consacrată proble
melor planificării și coordonării 
programelor de asistență finan
ciară și tehnică. Luînd cuvîntul. 
rrdnistrul pentru problemele pla
nificării economice și dezvoltării 
din Kenya, Tom Mboya, a expri
mat îngrijorarea Kenyei și a altor 
câtorva țări africane, membre ale 
Cbînmonweathului, în legătură cu 
eventuala aderare a Marii Britanii

Euro-Economică
Marii Britanii în 

duce la anularea

Agențiile de presă anunță că în 
diferite cartiere din capitala Ar
gentinei au avut loc demonstrații 
antiarnericane șj. antiguvernamen
tale. Poliția a intervenit pentru a 
împrăștia pe demonstranți. In tim
pul ciocnirilor, mai multe persoane 
au fost rănite. Trei participanți la 
demonstrație au fost arestați.

RAWALPINDI 26. Trimisul spe
cial Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite ; Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, și persoanele 
care îl însoțesc, au continuat joi 
vizitarea fostei capitale a Pakista
nului, Rawalpindi. Oaspeții români 
au admirat monumente istorice, le
gate de campania lui Alexandru 
Macedon. Vestigiile trecutului pre
zintă mărturii de cultură elenă, a- 
lături de cea budistă și mahome
dană.

In aceeași zi, ministrul român a 
avut o întrevedere cu Ghulam Fa- 
ruque, ministrul comerțului exterior 
al Pakistanului. In cursul întreve
derii, care s-a desfășurat într-o at
mosferă de înțelegere, s-a exprimat 
dorința comună de a dezvolta măi 
departe relațiile economice și co
merciale dintre cele două țări.

După convorbiri, Ghulam Faruque, 
a oferit un prînz în onoarea mi
nistrului de externe român, și a 
persoanelor care-1 însoțesc.

Corneliu Mănescu a făcut în 
continuare o vizită prin orașul Is
lamabad, noua capitală a Pakista
nului, situată la 20 km de Rawal
pindi.

In aceeași zi ambasadorul român 
la Islamabad, Mihai Magheru, a 
oferit o recepție. Au participat: 
Sharifuddin Pirzada, ministrul de 
externe al Pakistanului, A, Doha, 
ministrul agriculturii și alimenta
ției, reprezentanți ai unor minis
tere centrale, șefi ai misiunilor di
plomatice, alte persoane oficiale, 
ziariști.

Seara, Corneliu Mănescu a ofe
rit în saloanele hotelului Sharazad 
din Islamabad un dineu în cinstea 
ministrului de externe al Pakista
nului.

Mulțumind gazdelor pentru ospi
talitate, Corneliu Mănescu a arătat 
în toastul său că vizita delegației 
române în Pakistan confirmă încă 
o dată utilitatea contactelor care

contribuie la întărirea prieteniei și 
colaborării între cele două țări, la 
promovarea păcii și cooperării in
ternaționale. In cursul discuțiilor, 
desfășurate într-o atmosferă cor
dială și constructivă, au fost puse 
în evidență noi posibilități de ex
tindere a colaborării economice și 
culturale, de intensificarea schim
burilor de valori materiale și spi
rituale dintre România și Pakistan.

Răspunzînd, Sharifuddin Pirzada, 
ministrul de externe pakistanez a 
spus că vizita ministrului de ex
terne al României în Pakistan este 
o contribuție prețioasă Ia strînge- 
rea legăturilor de prietenie dintre 
cele două țări. Exprimîndu-și ad
mirația pentru poporul român, în 
încheierea cuvîntării sale, ministrul 
pakistanez a spus că convorbirile 
au fost rodnice. Pfermiteți-mi, a a- 
dăugat el să subliniez că ele au 
fost plăcute și și-au atins scopul 
urmărit.

Noi informații 
despre suprafața Lunii

cu
de cel

preciza- 
acoperă 
aproxi-

ia Comunitatea 
peana. „Intrarea 
C.E.E. ar putea 
unor avantaje care rezultă din a-
cordurile cu privire la tarifele pre
ferențiale existente între țările 
membre ale Commonwealthului și 
Marea Britanie". Tom Mboya a pro
pus organizarea unei reuniuni ă mi
niștrilor economiei țărilor Common
wealthului înainte de începerea ne
gocierilor între guvernul britanic și 
Piața comună care să studieze posi
bilitățile de protejare a intereselor 
țărilor din Commonwealth.

Prelungirea legislației privind 
Incorporările in S.U.A.

NOUL CABINET SUDANEZ
Mohamed Ahmed Mahgoub primul ministru sudanez, a format joi 

un guvern de uniune națională. Premierul Mohgoub deține și funcția de 
ministru al afacerilor externe. Din noul cabinet sudanez fac parte cinci 
membri ai Partidului Național Unionist, patru din Partidul „Al Ununa", 
patru din Partidul Democratic Popular și trei reprezentanți ai grupărilor 
sildiSte. Membrii guvernului urmează să depună sîmbătă jurămintul.

Walter Lippaiann iji încetează activitatea putUicistică
Cunoscutul ziarist american Walter Lippmann a anunțat că își 

încetează activitatea sa publicistică. Cronicile sale politice au apărut 
de-a lungul a 36 de ani de două ori pe săptămînă într-un număr de 
100 de ziare americane.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a apro
bat joi prelungirea cu încă patru 
ani a legislației actuale privind în
corporările în armată. Această pro
punere fusese aprobată, în preala
bil, de Senat. Textul aprobat de 
Camera Reprezentanților diferă de 
cel aprobat de Senat. Dacă în pri
ma formă, președintele Johnson era 
autorizat să facă unele modificări 
la sistemul actual de încorporare, 
ultima variantă menționează ex
pres să nu fie făcută nici o modi
ficare, iar tinerii pînă la vîrsta de 
24 de ani, care-și continuă studiile 
„într-o manieră satisfăcătoare", să 
nu fie încorporați. Congresul ame
rican' își rezervă dreptul său de 
veto asupra unui proiect de în
corporare prin tragere la sorți, pe 
care, se crede, că președintele 
Johnson vrea să-l instituie.

Cele două texte urmează să fie 
examinate din nou și revizuite în 
comisia mixtă pentru adoptarea de
finitivă de către cele două Camere 
ale Congresului, înainte de expi
rarea actualei legislații (30 iunie 
1967).

Intr-o convorbire cu un co
respondent al agenției TASS, 
prof. V. Troițici a arptat Că 
substanța învelișului superior 
al Lunii se compune din par
ticule cu coeziune slabă, 
o dimensiune medie 
mult 0,2 mm.

Potrivit unor date 
te, substanța poroasă 
Luna cu un strat de 
mativ 4 m.

S-a stabilit, de asemenea, 
că variația putern4ă de tem
peratură de la suprafața Lu
nii (de la plus 120 grade la 
minus 175 grade Celsius) este 
o cauză a încălzirii suplimen
tare a substanței poroase la o 
adîncime de 7—15 cm.

La o modificare a tempera
turii de la miezul nopții lu
nare la amiaza lunară, termo- 
conductibilitatea stratului lu
nar crește cu aproximativ 
60—70 la sută.

Noile informații referitoare 
la microstructura și grosimea 
stratului lunar pledează pen
tru trăinicia suficientă a în
velișului lunar — a remarcai 
prof. Troițici. Același lucru U 
atestă materialele transmise de 
stațiunile automate aseleni- 
zate.

Evenimentele 
din Orientul Apropiat

Linșarea unei „platforme 
interplanetare**

Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 

' (N.A.S.A.) a anunțat că „plat
forma interplanetară“, lansată 
miercuri, s-a înscris, conform 
programului, pe o orbită cu 
apogeul de 213 000 km. Plat
forma a primit denumirea de 
„Explorator-34". Aparatele a- 
flate la bordul ei vor studia 
efectele razelor cosmice și 
vor detecta erupțiile solare.

/

Investirea guvernului libanez cu puteri speciale
In cadrul unei reu

niuni care a avut loc 
joi seara, Adunarea 
Națională din Liban a 
votat o rezoluție 
prevede investirea 
vernului cu puteri

întreprindere

care
gu- 

spe-

ciale pentru o perioa
dă de o lună. Rezolu
ția, precizează agențiile 
de presă, a fost adop
tată ca să permită gu
vernului să ințervină 
pentru a opri creșterea 
rapidă a prețurilor la

unele produse de pri
mă necesitate.

Adunarea Națională a 
votat, de asemenea, o 
lege care acordă Mi
nisterului Apărării un 
credit suplimentar de 5 
milioane de lire.

mixtă iugoslavo-italiană
La Milano a intrat în funcțiune 

o întreprindere mixtă iugoslavo- 
italiană pentru proiectarea și con
struirea de instalații petroliere 
complete. întreprinderea a fost în-

ființată de Fabrica „I.N.A." din Za
greb' împreună cu firma „Snam- 
Progetti", care funcționează în ca
drul concernului proprietate de 
stat JMU.".
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DAMASC 26 (Agerpres). — Gu
vernul Siriei a reafirmat hotărîrea 
sa de a sprijini Egiptul în actuala 
situație creată în Orientul Apro
piat, acționînd, totodată, în direc
ția respingerii oricărei încercări de 
a se redeschide golful Akaba na
velor „izraeliene, menționează agen
ția Associated Press.

La Tel Aviv, scrie agenția France 
Presse, continuă tratativele între 
partidele de guvernămînt și parti
dele aflate în opoziție, în vederea 
creării unui cabinet 
țională.

Un comunicat al 
raelului la Ottawa 
președintele Zalman
trerupt vizita sa oficială în Canada 
în legătură cu situația care s-a creat 
în Orientul Apropiat.

Din Washington se anunță 
ministrul afacerilor externe al 
raelului, Eba Abban, a avut o
trdvedere cu secretarul de stat, 
De'ăn Rusk, urmînd să fie primit de 
președintele Johnson.

Postul de radio Cairo a anunțat 
că Ahmed Balafrej, reprezentantul 
personal al regelui Hassan al II-lea 
al Morocului, a declarat, după în
trevederea pe care a avut-o la 
Cairo cu primul ministru al R.A.U.,

de uniune

Ambasadei 
a anunțat 
Shazar și-a

na-

Iz- 
că 
în-

ea 
Iz- 
în-

Ciprului, Makarios, 
seara că va face să 
eventuală încercare 
britanice de a folosi 
Cipru împotriva tă

stat britanic, George 
și-a încheiat seria

Mohamed Sidky Soliman, că guver
nul marocan se solidarizează cu 
poziția R.A.U. Guvernul Algeriei a • 
comunicat că aprobă hotărîrea 
R.A.U. în legătură cu închiderea 
accesului vaselor izraeliene prin 
strîmtoarea Tiran.

Președintele 
a declarat joi 
eșueze orice 
a autorităților 
bazele lor din 
rilor arabe.

Ministrul de 
Thomson, care
de consultări la Washington, a de
clarat că scopul vizitei „a fost de 
a discuta cu guvernul american și 
cu reprezentantul britanic la O.N.U. 
măsurile practice ce urmează să 
fie luate în vederea păstrării drep
tului de liberă trecere prin strîm
toarea Tiran, pe care guvernul bri. 
tanic o consideră drept o cale na
vigabilă internațională".

Secretarul general al O.N.U., W 
Thant, întors de la Cairo, urmează 
să prezinte astăzi (sîmbătă) Con
siliului de Securitate un raport în 
legătură cu' 
lor pe care 
tele Nasser 
egiptene.

rezultatele convotbiri- 
le-a avut cu președin- 
și cu alte oficialități
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