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In sprijinul cetățenilor care
doresc să obțină apartamente
Partidul și guvernul au acordat 

și acordă o grijă susținută îmbună
tățirii condițiilor de locuit ale ce
lor ce muncesc alocînd fonduri 
tot. mai importante pentru con
strucțiile de locuințe. Mărturie a 
acestei griji sînt si cartierele noi 
cu,miile de apartamente 
și confortabile care au 
fiecare localitate a Văii 
noile blocuri de locuințe
din fondurile statului au primit a- 
partamente în ultimii ani peste ze
ce mii de familii de mineri, con
structori, preparatori și alți oameni 
ai muncii. De asemenea, numeroși 
cetățeni și-au construit locuințe in
dividuale.

Spre a veni în. întîmpinarea ce
tățenilor care doresc să obțină a- 
partamente în proprietate perso-

modeme 
.apărut în 
Jiului. In 
construite

nală și pentru, a se realiza o mic- 
șorarea efoi ,-uui statului în con
struirea de locuințe, Consiliul de 
Miniștri a. elaborat o Hotărîre co
respunzătoare. Pe marginea aces
tei totărîfi am solicitat cîteva răs
punsuri . tovarășului BIRO IOAN, 
șeful secției de sistematizare și

(Continuare' în pag. a 3-a)
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încă o serie 
și-a „luat 
zborul"...

S-au adunat în careu. Erau 
mulți. Cîteva sute. Imbrăcați 
în uniforme sau costume pio
nierești aproape toți purtau 
în brațe flori. Erau multe 
flori. Viu colorate, ele se-mbi- 
nau. eu bujorii din obrajii, ca
piilor. Pe fețele celor dintr-a 
VIII-a se citea veselia, bucu
ria, emoția...

Vineri, 26 mai. Ei au înche
iat prima etapă a 
lor. încă o serie
și-au „luat zborul" de pe băn
cile școlii generale îndrep-
tîndu-se spre următoarele trep
te ale instruirii...

La Școala generală nr. 2 
din Petroșani, după ultima 
oră de curs, a avut loc » a-

instruirii 
de elevi

INSTANTANEE

între azi și niîine 
în cuvîntul ei eleva

Nicoleta. Mîine, cei 
Vlll-a nu ne vom mai

Hh tarieră de maffl 
ta predate la tarlod

In aceste zile, între Peștera 
Boli și pîrîul Gruneților va 
începe montarea utilajelor în 
noua carieră de piatră deschi
să de I.O.I.L. Petroșani. Pînă 
lă 1 iunie a. c. concasorul și 
silozul vor îi gata instalate 
iar cariera va începe să pro
ducă. In prima etapă cariera 

’ Va< livra zilnic șantierului de 
amenajări hidrotehnice și altor 
beneficiari din Valea Jiului, 
cîte 100 de tone de piatră brută 
ce se va folosi la lucrările de 
construcții.

Colectivul • F. F. A. 
„Viscoza" Lupeni ma
nifestă o preocupare sus
ținută' pentru sporirea 
producției de mătase și 
îmbunătățirea, calității fi
relor. Meritele . cele mai: 
mari în • această-; privință 
le are secția de finisaj 
textil. Două subsecții cte 
aici, bobinaj și răsucit, 
obțin rezultate frumoase 
în întrecerea socialistă. 
Astfel, la subsecția bo
binaj s-a produs de la 
începutul anului și pînă 
la 15 mai cu 16 074 kg 
fire de mătase mai mult 
decît prevedeau sarcinile 
de plan. Calitatea 
sii S-a îmbunătățit 
Dar bobinatoarele 
Paraschiva, Rusu 
Bure Ana, Bojan
Tălpan . Elena, Puia Cor
nelia și celelalte munci
toare evidențiate din sec
ție sînt hotărîte să ob
țină rezultate și mai 
frumoașe.

Și acum un aspect și 
mai grăitor din subsec
ția răsucit.

Era pe - la începutul u- 
nului. Conducerea fabri
cii, la indicația comite
tului de partid, analiza
se problema deșeurilor 
la subsecția răsucit. Con
cluzia : „La subsecția ră
sucit sînt lunar cîte 2 000 
kg de deșeuri. Trebuie

mătă- 
și eă. 
Doboi 

Ema, 
Sofia,

Oo nou tlj le nobil
, In. vederea contractării 

comerțul pentru anul 1968, la 
I.O.EL. Petroșani se află

cu

în 
pregătire un nou prototip de 
cameră combinată. Noul tip de 
mobilă se va compune din Ur
mătoarele piese: un recamier, 
un dulap cu trei uși, o biblio
tecă combinată cu vitrină și 
patru scaune. Mobila va avea 
un aspect elegant, modem.

reduse pe cît posibil'. 
Pe șeful secției finisaj 
textil, . inginer Bărcan 
Tudor, îl interesa mai 
mult? rezolvarea acestor 
problem^. Și - Bărbatul a- 
cesta nu prea înalt, ca 
re să tot aibă 40 de ani, 
dejnulte ori zăbovea du
pă orele de serviciu ală
turi de două mașini. Fă
cea schițe, apoi calcule. 
La început, nu prea 
j ungea la 
rite. Dar 
soluția 1 
„Ring" și 
folosite 
crește’’ producția. Pe lin
gă firele de .mătase ră
sucite și fișgalul produs 
(matetișl cu care se lea
gă bobinele) ș-ar putea 
obține și sfoară. Sfoara 
poate fi obținută din 
deșeuri care pot fi re
duse de la 8 la.sută la 
7 la sută. Dar mai e ne
voie de ceva organizare. 
Si în secție s-a trecut 
la ; măsuri concrete. La 
cele două mașini au fost 
completate fusele inacti
ve, mosoarele sparte au 
fost înlocuite prin folo
sirea integrală a rame
lor -(completîndu-se cu 
încă 200 de bobine) ca
pacitatea pe o mașină 
s-a mărit. Aceleași fe
mei se îngrijesc acum și 

fabricarea sforii.

=t- 
rezultatele do- 
trebuia găsită 
Dacă mașinile 
„Flaier" ar fi 

mai bine, ar

Cum ?
— Organizîndu-și mai 

bine1 mUhca, eliminînd 
timpii neproductivi, ne 
spune, inginerul.

Ac,um,; diri cele 2 000 
kg ■ de deșeuri dintr-o 
lună, 1 500 kg. au fost 
trecute din , nou pe la 
mașini pînă .ce firele de 
deșeuri se transformȘ .in 
sfoară. Dar o 3ată cu 
prefacerea , în sfoară a 
acestpr deșeuri se schim
bă și pierderile... în cîș- 
tig. Dacă un kilogram de 
deșetiri era evaluat la 
7 lei kg, un kg de sfoa
ră costă 24 de lei. $i fără 
cheltuieli suplimentare 
de forțe de muncă. A-

ceasta o știu răsncitoa- 
rele Moniz Octavia, Vă- 
tafu Maria, Tamaș Ana, 
Coană Viorica, Golea E- 
lena și Pîrvu Maria. Ele 
își dau interesul' ca atît 
la prima operație -a tex-’ 
tului în „Ring", cît și la 
a doua în „Flăier" sau 
la mașina de depănat.,, 
gheme, sfoara să-și păs
treze calftățile;- Șl HruT ‘ 
obținut din deșeuri trece 
cu sudces probele C.T.C.- 
ulUi. Iar cumpărătorii 
vorbesc cu superlative 
despre 
Deci e 
titatea

el, îl' solicită, 
necesar ca și can- 
de sfoară să spo-

P. BREBEN 
(Continuare în pag. a 3-a) I

La cantina minieră Petroșani

„ CE SE 
IN SPATELE 
CONDICII DE

ASCUNDE 
DISPARIȚIEI 
RECLAMATII

dunăre solemnă. Erau de fa
ță cu toții, elevi și profesori, 
întregul colectiv a înconjurat 
cu dragoste și bucurie pe cei 
73 absolvenți ai claselor a 
VIII-a. S-au rostit cuvinte cal
de, emoționante. „Ultimul clin
chet al clopoțelului a marcat 
hotarul 
a spus 
Florea 
dintr-a
număra printre elevii Școlii 
generale nr. 2 din Petroșani. 
In aceste clipe solemne fieca
re dintre noi ne gîndim cu 
caldă recunoștință la învăță
tori și profesori, la cei care 
ne-au pus condeiul în mină, 
ne-au dezvăluit tainele slove
lor și cifrlor. Și le mulțumim 
pentru toată strădania depusă. 
Gîndul nostru se îndreaptă în 
aceste -clipe spre partid, 
statul nostru care ne-aîi 
rit un viitor luminos".

Luînd .cuvîntul tov.. 
Bende Ștefan, directorul

spre 
fău-

prof, 
șco

lii, a felicitat elevii clasei a 
VIII-a pentru succesele "obți
nute' la învățătură și i-a. în
demnat să pășească cu opti
mism, si încredere spre urmă
toarea treaptă a cuceririi ști
inței și culturii. Indiferent un
de vor merge; la licee său școli 
profesionale, să-și mobilizeze 
toată capacitatea de muncă ca 
să facă cinste colectivului din 
care au plecat, să devină oa
meni demni, constructori 
nădejde ai socialismului

M.

de

C.

ser- 
se termină în 
la începerea 
abonații care 
nici nu mai

i» 
li

Creatori de frumuseți La clubul din Lupeni micii gravori sînt captivați cu totul 
de munca lor;

Deschiderea la Petroșani,’ 
în antll trecut,' a cantinei mi
niere de pe lingă exploata
rea minieră Dîlja, a consti
tuit o .măsură mult așteptată 
și binevenită în sprijinul a 
șute de muncitori de la' u- 
Wțtățilfe C.C.V.J. fără familii, 
Cărora li s-au creat posibilita
tea de- a servi aici o masă 
consistentă și bine pregătită. 
Localul pus la' punct, dotarea 
cu veselă, ■ pregătirile intense 
— toate promiteau deschide
rea unei cantine care să facă 
față cu succes cerințelor a- 
bona Iilor.

Intr-adevăr, o bună perioa
dă de timp* cantina a desfă
șurat o activitate mulțumi
toare : metiiul pregătit cu 
gust, curățenie, deservire ci
vilizată.

Cu timpul însă, probabil 
din lipsa unui control exi
gent din partea organelor de 
resort din C.C.V.J., în. acti
vitatea cantinei au început 
să apâră deficiențe. Nu puțini 
dintre abohații care lucrea
ză în schimbul I ajung la 
cantină după orele 15,30—16. 
Deși programul cantinei este 
pînă la ora 17, aceștia au 
deseori surprize de a nu mai 
putea servi fie felul I, fie fe
lul II, > deoarece între timp...

se termină. Uneori ■ responsa
bilul cantinei,, tovarășul Pîr
vu 'îrțcearcă —' bineînțeles la 
protestele abonaților — să 
salveze situația ’’ improvizînd 
felul II cu ce găsește prin 
magazie. Pe de o -parte, ceea 
ce se pregătește nu mai sea
mănă cu mînpare,. gătită iar 
pe de altă parte ‘ aceste im
provizații necesită timp ș'i oa- 
znenii Sînt nevoiti să aștepte.

Sînt cazuri cînd, din lipsă 
de prevedere și planificare, 
Ia această cantină apar com
binații de-a dreptul năstruș
nice. De exemplu, dacă s-a 
servit felul II tocană de car
tofi cu carne și carnea s-a 
terminat, în locul ei îți apare 
în farfurie un... minuscul pre
parat de ouă 
apar pe masă feluri de mîn- 
care care nu sînt prevăzute 
în meniu : orez fiert cu ouă 
ochiuri sau numai orez cu... 
miros de carne. Au fost și 
zile cînd la felul II nu s-a 
servit nimic și atunci abo
natul la această cantină e ne
voit să treacă neapărat și pe 
la restaurant ; sau să impro
vizeze ceva acasă.

Felul III se servește o dată 
pe săpțămînă, însă conduce
rea cantinei n-a stabilit în 
care zi' anume. Din., cauză că

ochiuri. Așa

de obicei, atunci cînd se 
vește, felul III 
prima oră de 
servirii mesei, 
vin mai tîrziu
știu că în meniul zilei a fost 
inclus și felul III. Nu ar. fi 
oare necesar să se fixeze o 
zi cînd se servește felul III 
iar cînd se pregătește mîncă- 
rea să se țină seama de nu
mărul abonaților, ca să ajun
gă la toți ?

De multe ori ar trebui șă 
se servească la masă acrituri, 
dar ele lipsesc. A venit pri
măvara cu legume și zarza
vaturi, însă acestea — în ă- 
fară de rarele cazuri cînd s-a 
pregătit spanac — nu și-âu 
făcut prezența în bucătăria 
cantinei decît accidental.

Unii abonați au căutat Șă 
semnaleze aceste lipsuri, ce- 
rînd condica de sugestii și 
reclamații. Dar de cîteva luni 
tov. Pîrvu, responsabilul can
tinei, invocă dispariția Con
dicii susținînd cum că ea ar 
fi fost furată. Deficiențele 
continuă să persiste, se în
mulțesc și o parte din abo
nați au renunțat să mai ser
vească masa la cantină. Dacă 
lucrurile nu se vor îndrepta, 
cantina rămîne fără abonați 
și- nu poate avea altă perspec
tivă decît autodesființarea.

CANTINA ESTE ÎNSĂ NE
CESARĂ, utilă. Trebuie luate 
deci măsuri pentru buna ei 
gospodărire, pentru smulge
rea din rădăcină a neglijen
ței, a lipsei de răspundere ce 
se • manifestă aici. Și aceasta 
Cit mai curînd, deoarece este 
o cerință a grijii față de, om.

A. B.



3 STEAGUL ROȘU

La clubul din Petrila

CULTURÂ-ARTÂ MUNCA CULTURALA 
SA NU FIE SINGULARA

REZULTATELE
Concursului literar 
„Condeie în concurs"

I. POEZIE
PrMklol I
Mari* Dinctl, pentru poeziile: „DtStikM* 1** 

r«*slra" „Tăceri vorbind", „In țara
PREMIUL Ab II-LEA
Mita lord&asscU, pentru poezia „<HI IU ■*!- 

Bsscu".
PREMIUL AL 1U-LEA
Adin* Popescu, pentru poezia „Furttthi". 
MENȚIUNI
loan Chiraș pentru poezia „Maturitate". 
Maximilian Novicov pentru poezia „GhioctlHl". 
Vacile Pop, pentru poezia „Țară".
Mihal Enache, pentru poezia „Să fie pace”, 
lucian Strochi, pentru- poezia „Mata tăcerii", 
ten iBodreanu, pentru poezia „Alean",
Victor Durnea, pentru poezia „Moment lltlc”. 
ton Bătărceanu, pentru poezia „Litâțl ploaia".
îl PROZĂ
Premiul al U-lea
Gheorghe Bozu, pentru schița „Cit * ptățttit 

. cuțitul lui fănică".
Premiul al IlI-Iea
Ion Mocloi pentru schița „Lupul satului". 
Mențiuni
Valerlti Coandrăș pentru povestirea „Moartea 

țapului din Arsătura".
Mircea MUnteanu pentru schița „Primul pa

tient1.
Iulian lordache pentru schița „Intilnirea".
ÎII. MONTAJE LITERAR-MUZ1CALE
Premiul al Il-lea
Mana Antoce — pentru montajul „Spre viitor 

de aut trece țara".
IV. CULEGERI de folclor
Premiul al Il-lea
Traian Tăm&șati, pentru culegeri de folclor 

muncitoresc din Valea Jiului.

Festivitatea premierii 
va ave* lop sîmbătă, 
10 lUnte in cadrul unei 
consfătuiri organizate 
de redacția ziarului

„Steagul roșu" din stra
da Republicii ht. 44 Pe
troșani, la orele 17, cu 
colaboratorii și cores
pondenții.

Dinamism, 
precizie, talent

La ultima bătaie a 
gongului, luminile sălii 
de spectacole a Casei de 
cultură s-au stins. Re
flectoare puternice au 
îmbrăcat scena i» jo
curi de lumini. Freamă
tul din sală s-a potolit. 
Publicul, format din pă
rinți și eleni, aștepta 
nerăbdător începerea 
spectacolului.

...In Spatele cortinei, 
„actorii", elevii Școlii 
generale nr. 4 din Pe
troșani, stăpiniți de e- 
moție, așteptau confrun
tarea cu publicul. Mulți 
dintre ei se aflau pen
tru prima dată pe scenă.

După ce prezentatorii 
au anunțat primul nu
măr al programului, cor
tina s-a ridicat. Așezați 
fntr-o ordine perfectă, 
coriștii, băieți și fete, 
erau atenții la bagheta 
dirijorului. La semnul, 
energic al prof. Gorgan 
Ioan, corul și orchestra, 
formate din peste 200 
de elevi, au început sd 
cînte. „Pui de lei" de 
G. Brăteanu, „Trei cu
lori" de C. Porumbescu, 
„Marșul lui Iancu“ și 
celelalte piese muzica
le, interpretate cu ta
lent, au dovedit buna 
pregătire a coriștilor și.

mina sigură a dirijoru
lui.

Cu dezinvoltură și 
sensibilitate a fost in
terpretat și concertul în 
la minor, partea I, de 
Vivaldi, de către ele
vele Măgurean Dorina, 
la vioară și Roman 
Magdalena, la pian. Au 
plăcut, de asemenea, 
melodiile de muzică U- 
șoară interpretate la a- 
cordeon de elevii De
meter Iosif și Morar 
Cornel. Emanînd suple
țe și eleganță, ansam
blul de gimnastică a do
vedit o bună pregătire 
in executarea cu preci
zie a punctelor din pro
gram. Formația de dan
suri populare a adus în 
scenă bogăția folcloru
lui românesc.

Prezentat într-o ținută 
artistică adecvată, spec
tacolul Școlii generale 
nr. 4 din Petroșani, for
mat din piese corale, 
recitări, dansuri și gim
nastică, a scos în evi
dență numeroasele ta
lente ce le are școala, 
realele lor calități inter
pretative.

întregul spectacol s-a 
remarcat de altfel prin 
dinamism, siguranță sce
nică, talent, grație.

Nu piară, clipa
Nu piară stearpă clipă niciodată 
Și fiecărei clipe, atunci cînd vine, 
O mișiune-n luptă fie-i dată 
Spre-a o zidi în timpul care vine.

IOAN CHIRAȘ

Clubul muncitoresc din Petrila 
cunoaște zilnic o măre aflu

ență de oameni. Ii atrag deopotrivă 
jocurile distractive, cărțile, progra
mele la televizor, ca și formațiile 
artistice de aici. Atn trecut 2ilele 
trecute pe la acest club. L-am vi
zitat cu de-amănuntul, am discutat 
cu bibliotecara, cu directorul clu
bului, cu cîțiva cetățeni care jucau 
șah. Toți au avut cuvinte frumoase 
despre activitatea clubului, deși ea 
nu se ridieă ta un nivel prea inalt.

— La ora actuală — spunea to
varășul Kalman Iosif, directorul clu
bului — .pe scena noastră tșl des
fășoară activitatea o formație co
rală, o echipă de dansuri, orches
tra de muzică populară cu soliștii 
săi vocali și instrumentiști, fanfara 
și formația de operetă.

— Cu opereta „staționați" 
cam de multă vreme. Ce pre
gătiți acftm ?

— Sub conducerea tovarășului 
Hașeganu Vasile, care a pus în 
scerjă la noi și operetele „Silvia" 
de Kalman, „VInt de libertate" de 
Dunaevski și „Mam-selle Nitouche" 
de Florimond Hetvă, formația noas
tră de operetă pregătește acum co
media muzicală „Coana Chirița în 
provincie" de Vasile Alecșandrt. 
Repetițiile sînt avansate și sperăm 
ca in curind să ne putem prezenta 
în fața publicului. Cu celelalte for
mații repetițiile se desfășoară nor
mal, dar numărul membrilor lor 
este destul de mic. Mobilizarea oa
menilor se face din ce in ce mai 
greu. Nu avem instructori pentru 
a reactiviza brigada artistică de a- 
gitatie. Adică avem, dar nu vor să 
mai activeze deoarece sindicatul nu 
găsește nici o formă de remunerare, 
de stimulare a muncii lor.

Este, fără îndoială, un adevăr, 
după cum tot adevărat este că a- 
tenția ce se acordă piuncii cultu
ral-educative de către conducerile 
întreprinderilor și instituțiilor, ' de 
către sindicatele și comitetele U.T.C. 
este minimă. Există și în Petrila ti
neri pasionați de: munca culturală, 
dat ei nu sînt atrași spre club. La 
acest club, ca de altfel și la altele, 
întreaga activitate e lăsată pe sea
ma directorului care, oricît s-ar 
strădui, nu poate singur șă acopere 
toate problemele ce se ivesc în

muncă. Dar nici strădania tov. Kal
man nu-i prea mare. Să exemplifi
căm printr-un fapt concret : în pla
nul de activitate al clubului pe o 
săptămînă figurau două teme inte
resante despre educația tineretului. 
Ele erau: „Tinere, ești pregătit 
pentru a-ți întemeia o familie ?" și 
„Despre comportare". Desigur că 
pregătirea și prezentarea lor nu era 
de datoria directorului, dar era de 
datoria lui să urmărească realiza
rea lor. Nu se ținuseră din motive... 
necunoscute.

Activitate colectivă nu se duce 
nici la biblioteca acestui club. To
varășa Topor Magdalena, bibliote
cara, care în general se străduiește 
în munca sa, organizează acțiuni 
interesante cu cartea, ține o evi
dență clară și reală a cititorilor, 
are doar un ajutor de nădejde în 
persoana unei profesoare de la li
ceul din localitate. Ceilalți 10 mem
bri sînt în colectivul bibliotecii 
doar cu numele.

Dacă acest colectiv ar munci cu 
mai mult simt de răspundere, dacă 
biblioteca ar avea aspectul mai în
grijit, treaba ar merge mai bine. 
Venind vorba despre aspectul bi
bliotecii, trebuie să spunem că este 
cît se poate de neplăcut. Pereții 
nu sînt zugrăviți de multă’ vreme, 
rafturile nu-s de loc estetice^ iar 
în ele cărțile sini înghesuitei pe 
cîte trei rînduri, în timp ce sala 
de lectură de alături este foarte 
puțin folosită.

De altfel nu numai sala bibliote
cii are aspectul neplăcut, ci întreg 
localul clubului. Tovarășul Kalman 
ne-a spus că a fost deja întocmit 
și aprobat devizul pentru lucrările 
de reparații capitale la club, dai 
încă nu s-a început nimic. I.L.Ii. 
refuză lucrarea iar mina nu are 
meseriași pentru aceasta. Ceva tre
buie în orice caz făcut. Sîntem la 
jumătatea anului. Mai e puțină va
ră și să- nu se termine cu surprize 
pentru la iarnă. Cît privește pro
blemă rafturilor ni s-a spus că C.L.S. 
Petroșani nu a prevăzut anul a- 
cesta bani pentru rafturi. Dar nu 
prevede de ani de zile. Poate mai 
trebuie însă și puțin interes local.

In concluzie, la Petrila trebuie 
impulsionată activitatea culturală 
sub toate aspectele. Individualismul 
în muncă nu dă rezultate.

D. GHEONEA

Zilele trecute s-a încheiat fa
za orășenească a celui de-al 

ViU-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori. întrecerea a pri
lejuit o verificare a potențialului 
artistic al amatorilor din Valea 
Jiului, dovedind încă o dată că dis
punem de talente care ne pot re
prezenta cu cinste la fazele supe
rioare ale concursului. Și acum iată 
formațiile și soliștii clasificați pen
tru faza regională a concursului.

I. fmill din cadrul 
mtiMi

1. FORMAȚII CORALE: Co
rul clubului muncitoresc Le
nea, dirijat de tov. prof. Po
pp Gheorghe , cu repertoriul: 
„Partid lumină vie" — de L Io- 
nescu,- „Cîntecul nopții" — de 
Silchet; „Noroc bun" — de G. Dan

Aspect de la unul din reușitei* spectacol* dat* de formați* artiștilor amatori din Uricani.

AL Vill-LEA CONCURS ' 

AL FORMAȚIILOR 
ARTISTICE DE AMATORI

ga; Corul clubului muncitoresc Pe
trila, dirijat de tov. Ureche Vladi
mir, cu repertoriul; „Partid lumină 
vie" — de L. Ionescu; „Răsunet din 
Crișana" — de Ion Vidu; „Țarina 
de la Găina" — de G. Derieteanu. 
I-a faza regională cele două coruri 
vor participa unificate sub denu
mirea de Corul orașului Petrila.
2. ORCHESTRE DE MUZICĂ 
POPULARĂ (tarafuri): Taraful 
clubului Lunea — dirijor Popa 
Gheorghe, cu soliștii vocali Crăciun 
Marinela, cu melodia „Mînce-vă bi
nele oi‘‘ și „Momîrlănească"; Toma 
Rada, cu melodiile : „Colo-n vale

Formațiile clasate 
pentru faza regională

la Stroîești", „Pelinas, pelin amar"; 
Jura Aurelia, cu melodia „Frunză 
verde zmeurică"; SOLIȘTI INSTRU
MENTIȘTI : Jura Nicolae, la flu
ier cu melodiile : „Doina Mantu- 
lui" și „Invîrtita"; Popoiu Gheor
ghe, la flaut cu melodiile : „Cîntec 
de nuntă" și „Horă". Taraful clu
bului din Uricani, dirijor, tov. Vîj- 
dea Gheorghe cu soliștii vocali Nă- 
săleanu loan cu melodia „Momîr
lănească"; Deliu Marin — cu me
lodiile „Doina’bănățeană", „Bine-i 
șade mîndrii mele"; Nagy Virginia 
cu melodia „Spune-mi bade adevă

rat"; Taraful clubului din Lupeni, 
dirijat de Lăcătuș Alexandru cu so
liștii vocali Moldovan Iacob, cu me
lodia „Bine-i șade mîndrii mele*’; 
Căldărar Maria, cu melodia „Nu 
știu bade ce-i cu mine"; Farcău 
Gheorghe, cu melodia „Am o rnîn- 
dră și mi-e dragă"; 3. ORCHESTRE 
DE MUZICA UȘOARA : Orchestra 
de muzică ușoară a clubului sindi
catelor din Lupeni, dirijată de Au
rel Borony, cu soliștii vocali Tibe- 
riu Fazekaș, cu melodia „Granada"; 
Maria Crainic, cu melodia „Tranda
firii tăi"; Aneta Iacobescu, cu me
lodia „Prieten drag"; Solist instru
mentist : Drăgan Alexandru la 
trompetă, cu melodia „Liniște" și 
„Andaluzia": 4. FANFARE: Fan
fara clubului muncitoresc din Lu
peni, cu melodia „Crmpoiașul din 
Banat"; Fanfara clubului munci
toresc din Petrila — Lonea (unifi
cate) dirijor : V. Gaier, cu melo
dia ; „Biruitorii", de D. Eremia 
(mars de concert). 5. BRIGĂZI AR
TISTICE DE AGITAȚIE : Brigada 
artistică de agitație a duhului mun
citoresc din Aninoasa cu textul 
„Freamătul adîncului" — instruc
tor G. Negraru,- Brigada artistică de 
agitație a T.C.M.M. Petroșani cu 
textul „Visuri împlinite" — instruc
tor Oprea loan. Brigada E. M. Dîl- 
ja. „Cîntind viața nouă", instruc
tor Doroftei Gheorghe. 6. FORMAȚII 
DE DANSURI POPULARE : For
mația de dansuri populare a clu
bului sindicatelor din Lupeni, cu 
montajul coregrafic „Pe plaiurile 
patriei", instructor Viloaică Du

mitru. 7. GRUPURI VOCALE (de 
muzică populară, clasică și ușomdp- 
Grupul vocal al clubului muncito
resc din Vulcan, cu melodiile : „Flu
ier fluieraș", „Strugure cu boabe 
multe", „Mă dusei să string la fîn“, 
„Drag mî-e cîntecul și jocul", acom
paniat de orchestra clubului, diri
jor Boiță Sergiu.

II. Formații Un («Itil 
ațuiBlnttl» tilrt

1. FORMAȚII DE INSTRUMEN
TE POPULARE (fluierași, tulnicari, 
buciumași etc). Echipa de fluierași 
a căminului cultural din Cimpa, 
2. Formații de dansuri populare. 
Echipa de dansuri populare a că
minului cultural dîn Cimpa, cu 
dansul tematic „Nunta ca la Cim- 
pa“ — instructor Maria Pă- 
trăscoiu.

!

III. Formalii Un cairol 
[»iiritlnlir me;tesiigir!;tl

1. Brigăzi artistice de agitație: 
Brigada artistică de agitație a coo
perativei Jiul cu textul „Colocviu 
despre buna deservire", instructor 
Zecu Alexandru. 2. Formații de 
dansuri populare: Echipele reu
nite de dansuri populare ale coo
perativelor Jiul și Deservirea, cu« 
„Suita de dansuri populare din Ar
deal". 3. Soliști vocali de muzică 
populară : Marca Ecaterina, cu me
lodiile : „Bade pălărie nouă", „Măi 
bădiță de la -miei".

Formațiile Casei de cultură a sin
dicatelor Petroșani, vor participa 
(direct) în faza regională-



STEAGUL ROȘU 3

DUPĂ PRIMA
în cercul nostru de

RECAPITULATIVA
învățămînt

In cercul de economie politică de 
la exploatarea minieră Aninoasa 
pe care îl conduc, în calitate de 
propagandist, a avut loc de curînd 
prima convorbire recapitulativă în 
vederea încheierii anului învăță- 
mîntului de partid.

Potrivit indicațiilor comitetului 
de partid Petroșani, în cadrul pri
mei convorbiri s-a dezbătut tema 
„Dominația monopolurilor. Integra
rea vest-europeană și urmările ei 
social-economice. Contradicțiile im
perialiste". Această temă consti
tuie o sinteză a programului par
curs în cursul anului școlar de cer
cul nostru de economie politică și 
dezbaterea ei a reflectat preocu
parea membrilor acestui cerc pen
tru însușirea principalelor teze stu
diate.

Participînd la pregătirea organi
zată 
avut 
plan 
zeze 
Spre 
țiaie,

tehnician la

de cabinetul de partid, am 
posibilitatea de a întocmi un 
de seminar care să canali- 

convorbirile recapitulative 
dezbaterea problemelor esen- 
de mare actualitate. Temele

au fost anunțate cursanțiior din 
timp, o dată cu bibliografia dîndu- 
li-se în același timp indicații pri
vind orientarea în cadrul studiului 
individual. In cadrul consultației 
colective și mai ales cu prilejul 
consultațiilor individuale avute cu 
majoritatea cursanțiior, membrii 
cercului au fost îndrumați concret 
în ce privește aprofundarea proble
melor esențiale. De un real folos 
pentru cunoașterea aprofundată a 
problemelor pe care le ridică inte
grarea vest-europeană, a consecin
țelor acesteia și a evoluției contra
dicțiilor imperialiste l-au constituit 
articolele apărute în ultima vreme 
în presă privind aderarea Angliei 
la Piața comună și tratativele run-

dei Kennedy, articole care au fost 
indicate cursanțiior pentru a fi 
studiate.

Seriozitatea cu care cursaiiții s-au 
pregătit pentru convorbirile recapi
tulative la prima temă a fost re
flectată de competența cu care ei 
au participat la discuții. Tovarășul 
Dănllă Constantin, 
serviciul planificare a vorbit pe 
larg și documentat despre apari
ția și dominația monopolurilor; teh
nicianul Moca loan, despre concu
rența capitalistă în condițiile domi
nației monopolurilor; iar tov. Su- 
ciu loan s-a ocupat de carcte- 
rul profund reacționar al oligar
hiei financiare. Discuțiile privind 
integrarea vest-europeană și orga
nizațiile suprastatale ale acesteia, 
consecințele economice, politice și 
sociale ale acestei integrări, com
baterea teoriilor apologetice cu pri
vire lâ integrare s-au bucurat de o 
largă participare din partea tov. 
ing. Tarcea Ioan, Pop» Ilie, Diaco- 
nescu Anton, Bara Titus, Ion Ste- 
lian și a altor tovarăși.

Este adevărat, dezbaterea proble
melor putea să se bucure de o par
ticipare și mai largă deoarece unii 
membri ai cercului s-au rezumat la 
prezență, fără să ia cuvînțul, Alți 
cursanți, e adevărat puțini la nu
măr au lipsit de Ia dezbaterea pri
mei teme.

Aceste deficiențe, cu ajutorul or
ganizației de partid, trebuie reme
diate pînă la următoarea ședință de 
învățămînt, în cadrul căreia se vor 
dezbate probleme de o importanță 
deosebită pentru munca în produc
ție, pentru întreaga activitate și 
comportare, in societate și familie 
a membrului de partid, pentru în
tărirea disciplinei și 
rea normelor moralei comuniste. 

respecta-

Metamorfoza
(Urmare din pag. 1)

rească. Astfel, în luna 
mai, conform planului, 
trebuia să se realizeze 
1 000 kg sfoară. Dar, în 
urma solicitărilor, sub- 
secția răsucit și-a mărit 
producția, pînă la jumă
tatea lunii mai, cu 1 000 
kg. Acest produs aduce 
și economii însemnate 
fabricii. Din 240 000 lei 
economii realizate pe pri
mele patru luni la pro
ducția globală a secției, 
140 000 lei provin din...

deșeurilor I 
deșeurile transformate în I 
sfoară de calitate. Dar | 
inginerul Bărcan Tudor » 
continuă să fie 'preocu- I 
pat de obținerea de e- | 
conomii pe seama redu- - 
cerii deșeurilor cu încă I 
un procent, de la 7 la | 
sută la 6 la sută. #

— Aceasta înseamnă I 
că producția de sfoară Ș 
va fi ridicată la 3 000 kg 
lunar — ne spunea el în I 
timp ce făcea niște cal- I 
cule, cercetînd îndelung 
desenele pe care le avea I 
în față.

Duminică 15 mai a.c. 
O dimineață însorită de 
primăvară. In jurul orei 
10 toate drumurile Pe- 
trilet aveau un sens li
nie — clubul din loca
litate. Grupuri, grupuri 
de elevi se îndreptau 
spre același loc. Sala 
mică a clubului deveni
se neîncăpătoare. Elevii 
veniseră să sărbătoreas
că unul din cele mai de 
seamă evenimente din 
viața lor: primirea bu
letinului de identitate. 
Cu alte cuvinte, veni
seră să-și sărbătorească 
primul lor pas spre a- 
dolescență.

La masa prezidiului, 
frumos împodobită, au 
luat loc reprezentanți ai 
organelor de stat, profe
sori, părinți și invitați.

Cuvînțul de deschide
re a întîlnirii festive l-a 
rostit tov. Lupaș Augus
tin, comandantul mili
ției oraș Petrila care a 
expus pe scurt impor
tanța evenimentului ce 
avea loc, fădnd totoda
tă și cîteva precizări in 
legătură cu primirea bu
letinului de identitate.

Cei 200 de elevi din 
oraș, care in primul se
mestru al anului 1967 
au împlinit 14 ani, ur
măreau cu atenție cele 
expuse de către repre
zentantul organului de 
stat. In continuare a 
luat cuvînțul tov. Co
vrig loan, secretarul co
mitetului orășenesc 
V.T.C. Petrila care a 
ținut o conferință inte
resantă intitulată „Pri
mul pas spre adolescen

Primul pas 
spre adolescență

Cursanțiior li s-au indicat să stu
dieze întregul material bibliografic 
privitgr la această temă, acordînd 
o aUMție deosebită documentelor 
PlenSmei C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966 și lucrării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind rolul 
conducător al partidului în etapa 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui. Toți cursanții au fost îndru
mați să participe la consultația co
lectivă organizată 
partid privind cea

Ing. IOAN
propagandist E.

de comitetul de 
de a doua temă. 
BRANEA
M. Aninoasa

In sprijinul cetățenilor care doresc să obțină 
apartamente în proprietate oersonală

(Urmare din pag. 1)

doresc să obțină
în proprietate

de un sprijin al 
stimularea con-

arhitectură de pe lingă Sfatul popu
lar al orașului Petroșani.

— Vă rugăm cîteva detalii 
in legătură cu noua hotărîre 
ce vine în întîmpinarea cetă
țenilor care 
apartamente 
personală.

— Este vorba 
statului pentru 
strucției de locuințe particulare.

Incepînd din anul 1967 în ora
șele în care numărul cererilor de
pășește numărul apartamentelor — 
proprietate personală planificate 
pentru construcție, se vor putea 
contracta și blocuri de locuințe a- 
flate în diferite faze de execuție,

ță". Apoi, în numele pă
rinților copiilor, a luat 
cuvînțul top. Nagy Ște
fan care a vorbit despre 
viața grea a copiilor în 
trecut și comparativ cu 
aceasta, despre viața 
nouă, fericită, lipsită de 
griji și nevoi a copiilor 
de azi.

A urmat înmînarea 
buletinelor de identita
te. Printre cei care au 
făcut primul pas spre 
adolescență s-au numă
rat elevii Marian Cor
nelia, Pop Maria, Kul- 
cșar Ioan, Bartha Gheor
ghe, Benkb Iosif, Boldea 
Dorică, Tipțer Erica, Po
pa Gheorghe, Buștea Ma
ria, Popa Maria, Urs 
Victoria, Nyulas Ținea, 
Nagy Viorica, Mirci 
loan,. Căprar Dan, Ca- 
raconcea Nicolae, Cismaș 
Alexandru, Stelescu 
Gheorghe, Simon Nico
lae,, Brîndău Virginia, 
Dăjic Doina, Manea E- 
lena, Farkas Zenovia, 
Stanici Marin, Kolozsi 
Margareta, Balog Pavel 
și alții.

După înmînarea celor 
200 de buletine, un grup 
de elevi de la Școala 
generală nr. 1 Petrila 
au prezentat un scurt 
și frumos program ar
tistic în cinstea celor 
care au primit botezul 
adolescenței.

Părăsind sala mică a 
clubului petrilean, cet 
200 de elevi au dus cu 
ei acasă fiorul bucuriei 
primului pas făcut pe 
drumul adolescenței, pas 
ce va râmîne mult timp 
în amintirea lor.

TELEVIZIUNE
28

9,00 Ora exactă. Cum va fi 
vremea, astăzi ?

9,02 Gimnastica de dimineață.
9,10

10,45
12.15
15.15 Intîlnirea dintre

Emisiunea pentru copii 
și tineretul școlar.
Emisiunea pentru sate. 
Concert simfonic.
Fotbal ;
echipele Progresul — Di
namo și Rapid — Steaua. 
In pauză aspecte de la 
Campionatul european de 
gimnastică (femei). Trans
misiune de la Amster
dam.

începute din 
urmare se va 

de investiții 
sensul creș-

care inițial au fost 
fondurile statului. Ca 
modifica chiar planul 
pentru locuințe — în 
terii ponderii locuințelor proprie
tate personală.

La contractarea apartamentelor 
proprietate personală se va da 
prioritate solicitanților care depun 
avansuri cit mai mari, astfel, incit 
în cadrul volumului de. credite a- 
probat să se realizeze un număr 
sporit de apartamente.

In cazurile cînd cetățenii soli
cită construirea de locuințe cu su
prafețe și confort sporit, creditul a- 
cordat de stat va fi cel mult 70 la 
sută din valoarea unui apartament 
nou — proprietate de stat — cu a- 
celași număr de camere, realizat 
pe bază de proiect cu secțiuni obiș
nuite, la valoarea căruia se va a- 
dăuga o diferență pînă la 20 la su
tă — reprezentînd sporurile supli
mentare față de construcțiile de 
stat. Astfel, dacă un cetățean soli
cită un apartament de două ca
mere cu suprafețe și confort spo
rit, al cărui preț de deviz se ridică 
la 110 000 lei, creditul acordat de 
stat va* fi astfel calculat : aparta
mentul cu secțiune normală de 2 
camere care se realizează pe am
plasamentul respectiv din fondu
rile de stat are preț de deviz de 
50 000 lei, la aceasta se adaugă o 
diferență pînă la 20 la sută, repre- 
zentînd sporurile suplimentare pen
tru construcții proprietate perso
nală, realizînd un. cost de 60 000 lei.

— Ce fel de apartamente și 
la ce preț vor fi oferite cetă
țenilor din Valea Jiului în a- 
cest an ?

— Se oferă apartamente cu una,

Filme
29 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Juana Gallo, Republica: Un martor 
în oraș; PETRILA : Țara fericirii; 
Golgota; LONE A — Minerul : Ce
rul și iadul; LIVEZENI : Notre Da

A IV U JV T
In ziua de 20 iunie a. e. se va fine Tn 

stafia C.F.R. Petroșani

EXAMEN DE ADMITERE PENTRU 
ȘCOALA DE BRADUL I. M. 
ACARI, FRINARI, MANEVRANȚI

Se primesc numai bărbați absolvenți a 7 sau 8 clasa 
elementare șl în lipsă de asemenea candidați, se pot primi și 
cu 4 clase elementare, în vîrstă de 20—38 ani cu domiciliul 
stabil în Petroșani, sau de pe o rază de 60 km din jurul 
orașului.

înscrierile se fac pînă în preziua examenului la stația 
Petroșani, unde se pot primi și informații suplimentare.

Pe durata școlii, elevii primesc o bursă lunară de 612 
lei, iar după absolvire vor primi uniforme gratuite și per-' 
mise de călătorie gratuită pe C.F.R. pentru ei și familie.

mai
18.45
19.45
20,00

20,20
20,35

Mircea

Magazin 111.
Telejurnalul de seară.
X, Y, Z. „Pe lingă plopii 
fără soț".
Interpretul preferat.
Teatru în studio: „Insu
la" de Mihail Sebastian. 
Cu un epilog de 
Ștefănescu.
Invitatul nostru: 
rețul de muzică 
Bruno Filippini 

23,00 Telejurnalul de 
23,10 Telesport.
23,30 închiderea emisiunii.

Cintă- 
ușoară 

(Italia), 
noapte.

22,35

două și trei camere Ia prețurile o- 
rientative de mai jos :

LA LUPENI — blocul A 8 cu 88 
apartamente — cu două, respectiv 
3 camere, la 66100, respectiv, 
93 500 lei.

LA PETRILA, blocul D 2 cu 31 
apartamente — cu 1 și 2 camere — 
la prețul de 33 700, respectiv, 56 700 
lei și în blocul D 3, cu 31 aparta
mente, la prețul de 34 200, respec
tiv, 57 600 lei.

LA PETROȘANI — blocul C 3 
cu 66 apartamente, a două camere, 
cu 67 800 Iei și la URICANI blocul 
I cu 120 garsoniere (apartament cu 
o cameră) la prețul de 46 300 Iei.

La contractare se depune un a- 
vans de 30 la sută din valoarea ă- 
partamentului ales iar diferența se 
achită îu rate lunare intr-o peri
oadă de 15 ani de la primirea lo
cuinței. Pe timp de zegp ani se a- 
cordă scutire de impozit. De aseme
nea, operațiile de contractare, în
scrierile în cărțile funciare sînt 
scutite de taxele fiscale.

Și încă o precizare : incepînd din 
acest an; în toate orașele din Valea 
Jiului se vor putea contracta apar
tamente situate în blocuri, aflate 
în diferite faze de execuție, în
cepute inițial din fondurile statu
lui. In acest scop, au fost elabo
rate, de altfel, o serie de proiecte 
pentru apartamente cu 1, 2, 3 și 4 
camere singulare sau cuplate în di
ferite blocuri de 9, 12, 20, 40, 80 80 
și 120 apartamente. Costul acestor 
apartamente va oscila în jurul va
lorilor mai sus menționate în ra
port cu gradul de confort asigurat.

me de Paris; ANINOASA : Dacii; 
VULCAN: Neveste periculoase;
LUPENI — Muncitoresc: Barca
giul; Cultural: Gaudeamus igitur; 
BARBÂTEN’I : Fantomas.
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umili rfieeriior im m ronihiei 
I MHSIT PIKimi. PtEllNO SPRE SIMM

CARACI 27. Trimisul special A- 
gerpres, Țuiu Florea, transmite: 
Ministrul afacerilor externe, Cor- 
neiiu Mănescu, și persoanele care 
îl însoțesc s-au înapoiat vineri la 
prînz, ultima zi a vizitei în Pakis
tan, la Caraci, venind din Rawal
pindi. După-amiază a fost vizitat 
orașul Caraci.

Sîmbătă dimineața Corneliu Mă
nescu a părăsit Pakistanul, ple- 
cînd spre Singapore. Pe aeroportul 
din Caraci, el a fost condus de mi
nistrul de externe pakistanez, Pir- 
zada, de înalți funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe, de Mihai 
Magheru, ambasadorul Republicii 
Socialiste România, de ziariști.

La plecarea din Pakistan, pe ae- 
portul 
neScu a 
riștilor. 
care am
tația amabilă a ministrului de ex
terne pakistanez se încheie cu re
zultate folositoare. Sîntem mulțu
miți de convorbirile prietenești și 
constructive pe care le-am avut cu 
dl. Pirzada și cu 'alte înalte ofi
cialități. Vizita a constituit o nouă

din Caraci, Corneliu Mă- 
răspuns la întrebările zia-

E1 a declarat: „Vizita pe 
făcut-o în Pakistan la invi-

Sosirea la
-SINGAPORE 27. — Trimisul spe

cial Agerpres, Țuiu Florea, trans
mite : Ministrul afacerilor externe 
al României Corneliu Mănescu, a 
sosit sîmbătă după-amiază la Sin
gapore, unde va face 
cială de două zile la 
nistrului, de externe 
Singapore. La sosire,

o vizită ofi- 
invitația mi

el Republicii 
oaspetele a

strîngerea relațiilor 
colaborare în dome- 
economic și în alte 
convins că există

contribuție Ia 
de prietenie și 
niul comercial, 
domenii. Sînt
toate condițiile pentru ca aceasta 
să devină o realitate. Am văzut 
cultura străveche a Pakistanului, 
am admirat noile realizări pe calea 
progresului și civilizației. Doresc 
cele mai mari succese poporului 
pakistanez și conducerii sale pe 
calea construirii 
ne, unei vieți 
Pakistan".

„Noi sîntem 
mulțumiți de rezultatele vizitei în 
Pakistan a ministrului de externe al 
României — a declarat la rîndul 
său ministrul 
kistanului. Am avut 
chise și prietenești, 
deplin satisfăcuți și 
lațiile de prietenie 
dintre România și' Pakistan vor fi 
extinse și se va dezvolta în conti
nuare colaborarea și cooperarea 
între cele două țări în domeniile 
economic, cultural și în alte do
menii".

unei vieți mai bu- 
noi poporului din

mulțumiți, foarte

a declarat
de externe al Pa- 

convorbiri des- 
Noi sîntem pe 
sperăm că re- 

și înțelegere

al Singaporelui, S. Rajarat- 
și de alte persoane oficiale, 
prezenți reprezentanți ai cor- 
diplomatic, ziariști. A urmat

Singapore
fost întâmpinat de ministrul de ex
terne
nam, 
Erau 
pului
apoi o conferință de presă, în clă
direa aeroportului, în cursul 
cei doi miniștri de externe 
cut declarații.

căreia 
au fă-

• R.A.U. nu va permite navigația vaselor izraeliene prin Golful Akaba 
9 Guvernul algerian a suspendat permisiile și concediile cadrelor mi
litare Vase militare britanice se îndreaptă spre Mediterana

Cairo
Președintele Republicii Arabe 

Unite, Gamal Abdel Nasser, a ținut 
vineri un discurs, în cursul căruia 
a reafirmat poziția țării sale în ac
tuala criză din Orientul Mijlociu 
și Apropiat, declarînd că R.A.U. 
„nu va renunța la drepturile sale 
asupra Golfului 
spus el, nu va
vaselor izraeliene pe această cale 
maritimă. De asemenea, nu va fi' 
permisă trecerea navelor străine, ca
re transportă materiale strategice 
destinate Izraelului.

se află acum în drum spre Malta.

izraeliene, 
informează

Akaba". R.A.U., a 
permite navigația

Tel Aviv
Citînd surse militare 

agenția France Presse 
că știrile potrivit cărora în regiu
nea Eilath s-ar fi deschis focul a- 
supra unor vase sau avioane izrae
liene sînt nefondate.

Declarafii în legătură 
cu evenimentele din Grecia

VIENA 27 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat unui corespondent 
al publicației „Sozialistische Korres- 
pqndenz". Bruno Pittermann, preșe
dintele fracțiunii parlamentare a 
Partidului Socialist din Austria, 
car6 s-a întors la Viena după o 
vizită de trei zile în Grecia, a de
clarat, printre altele: Afirmațiile 
juntei militare din Grecia că lovi
tura care a avut loc a urmărit pre
întâmpinarea unui complot urmă
resc să inducă în eroare opinia 
publică mondială. Puciul militar, a 
subliniat el, a avut un singur scop, 
și anume lichidarea democrației în 
tară. Pittermann a relevat că în 
Grecia au fost arestați comuniști, 
socialiști și alți democrați, iar ares
tările în rîndul 
tinuă.

Atena. El s-a pronunțat în 
nul hotărîrii adoptate de patrioții 
greci de a declara ziua de 28 mai 
— cînd trebuia să se desfășoare a- 
legerile generale în această țară — 
„zi de rezistență împotriva dicta
turii". Totodată Merkuris a salu
tat crearea Frontului patriotic de 
rezistentă împotriva regimului mi
litar.

Fostul 
mat pe 
se află
prin toate mijloacele sprijin com- 
patrioților lor, care luptă pentru 
a restabili democrația.

parlamentarilor con-

*
(Agerpres). — In- 

făcută la Londra,
LONDRA 27 

tr-o declarație 
Stamatis Merkuris, fost membru al 
parlamentului și guvernului grec, 
care se află în Marea Britanie, a 
condamnat dictatura militară de la

Provocări în zona 
demilitarizată a Coreei

PHENIAN 27 (Agerpres). — In 
cursul ultimei reuniuni a Comisiei 
militare de armistițiu din Coreea, 
generalul maior Pak Giun Kuk, 
delegatul principal al părții co- 
reeano-chineze, a denunțat acțiu
nile agresive ale S.U.A., care în 
ultimele zile au pus la cale nenu
mărate provocări în zona demili
tarizată și de-a lungul liniei de de
marcație, continuînd în același timp 
să introducă noi tipuri de arme și 
de echipament de luptă în' Coreea 
de. sud.

Protestînd împotriva acestor acte, 
partea nord-coreeană a cerut să se 
pună capăt provocărilor, să încete
ze introducerea de arme în zona 
demilitarizată și să evacueze de pe 
teritoriul Coreei întreg 
tul de război pe care 
adus. încâlcind în mod 
cordul de armistițiu.

echipamen- 
S.U.A. l-a 

flagrant a-

spriji-

parlamentar grec a che- 
toți democrații eleni, care 
în străinătate, să acorde

Alger
Agenția algeriană de presă anun

ță că la 26 mai guvernul algerian, 
ținînd seama de situația creată în 
Orientul Mijlociu, a hotărît să sus
pende toate permisiile și concedi
ile cadrelor din armată, ordonînd 
întoarcerea la unități a tuturor 
celor absenți.

Londra
Alte două vase ale flotei militare 

britanice se îndreaptă spre Medi
terana pentru a consolida forțele 
navale britanice din bazinul medi- 
teranian, a anunțat sîmbătă dimi
neață agenția France Presse, citînd 
surse din Londra.

Este vorba de fregatele antisub
marin „Hardy” și „Grafton", care

VIETNAMUL DE SUD

Lupte în zona
SAIGON 27 (Agerpres). — In zo

na demilitarizată a Vietnamului 
au avut loc noi ciocniri între 
forțele americano-saigoneze și uni
tăți ale patrioților sud-vietnamezi. 
Agenția France Presse menționează 
că operațiunea „Beau Charger", ini
țiată de comandamentul american 
în această zonă, s-a încheiat vineri 
dimineața. Pierderile americane, a- 
rată agenția citată, se ridică la a- 
proape 100 de morți și răniți. In re-

Un trib de indieni a atacat New Yorkul
Peste 500 de indieni 

din tribul Matinnecock 
au dezgropat securile 
de război și au pornit 
asaltul asupra New 
Yorkului, sau mai bine 
zis a cartierului new- 
yorkez Queens, pe ca
re aceștia îl socotesc 
al lor. Indienii se aflau 
în această regiune încă 
din secolul al XVÎI-lea, 
iar terenul unde se află 
acum cartierul Queens 
le aparținea. Ei au vîn
dut ultima bucată de 
pămînt pe care o pose-

Explorarea epavei petrolierului .Circe" 
a fost interzisă

Suntama, s-a 
serviciile 
cartierul 
cerut să 
rezerva- 

în

dau (4 hectare) în anul 
1928 pentru 52 de cenți. 
Vineri dimineața, pur
tătorul lor de cuvînt, 
prințesa
prezentat la 
sociale din 
Queens și a 
fie stabilită o
ție pentru indieni 
limitele acestui cartier. 
Ea a cerut, de aseme
nea, ca indienii să fie 
exceptați de la impozi
te, iar la New York 
să fie înființat un birou 
pentru apărarea vechi-

cu 
ci- 
de
Și

lor drepturi ale indie
nilor. Prințesa Suntama 
a declarat că legea 
privire la drepturile 
vile ține cont doar 
problemele negrilor
nu menționează nijni1' 
despre indieni.

Observatorii din New 
York își pun întreba
rea : dacă membrii tri
bului Matinnecock vor 
obține cîștig de cauză, 
li se va reda Manhat- 
tanul pe care ei l-au 
vîndut pentru 24 
dolari ?

de

Din cauza pericolului de explo
zie, autoritățile maritime franceze 
au interzis orice apropiere sau orice 
tentativă de explorare a epavei pe
trolierului liberian „Circe", aflată 
în apropierea portului Marsilia. In 
urma unor cercetări sumare efec
tuate vineri, s-a tras concluzia că 
cele cinci cuve ale navei sînt pli
ne cu un amestec detonant și că 
ar fi suficientă o singură seînteie 
pentru ca acestea să sară în aer. 
Pe de altă parte, singurul supra
viețuitor al naufragiului este de pă
rere că pe bordul epavei ar mai fi

rămas unele persoane prinse 
sfărîmăturile primei explozii 
a rupt petrolierul în două.

Lunar Orbiter-4“

sub 
care

nu

Paris
Președintele de Gaulle a trans

mis, prin intermediul ambasadoru
lui R.A.U, la Paris, un mesaj ver
bal președintelui Nasser, ca răspuns 
la un mesaj al acestuia. Cercurile 
autorizate din Paris au declarat că 
mesajul președintelui francez con
firmă poziția anunțată a Franței 
față de criza din Orientul Apropiat 
și Mijlociu, în care se propune gă
sirea unei soluții pe baza consul
tării marilor puteri interesate în a- 
ceastă problemă.

Washington
Ministrul afacerilor externe al 

Izraelului, Abba Eban, a avut vi
neri la Casa Albă o întrevedere cu 
președintele Johnson, cu care a dis
cutat probleme legate de actuala 
situație din Orientul Apropiat si 
Mijlociu

Kew York
Președintele în exercițiu al gru

pului țărilor arabt îemBre ’ale

demilitarizată
giunea de munte Chu Coungot, la 
sud de orașul Pleiku, scrie agenția 
Associated Press, unități ale celei 
de-a 4-a divizii de infanterie ame
ricane, angajate în lupte cu trupe 
F.N.E. au suferit,
pierderi serioase în morți și răniți. 
Două elicoptere ale trupelor aero
purtate americane au fost doborîte 
vineri de tirul armelor patrioților 
din zona demilitarizată.

de asemenea,

O.N.U., M. Tewfik Bouattoura (Al
geria), a dat publicității un comu
nicat privind concluziile la care s-a 
ajuns după mai multe consultări 
între reprezentanții țărilor care fae 
parte din acest grup asupra situa
ției din Orientul Apropiat și Mij
lociu. Comunicatul reafirmă spri
jinul față de măsurile adoptate de 
guvernul R.A.U. și declară că „po. 
poarele și guvernele arabe se vor 
opune hotărît oricărei agresiuni și 
intervenții și vor pune la dispozi
ție toate resursele lor pentru apă
rarea drepturilor legitime ale ara
bilor".

★

Agenția Associated Press trans
mile că Ambasada Izraelului în 
S.U.A. a dat publicității vineri o 
declarație în care este expusă pozi
ția Izraelului față de situația din 
Orientul Mijlociu. Declarația am
basadei izraeliene constituie un ’răs
puns la o declarație 
blicată în aceeași 
basada Republicii 
Washington.

similară pu- 
zi de către, Am- 
Arabe Unite la

Iminan
Ea Amman s-a 

oficial că regele Hussein al Iorda
niei a inspectat vineri unitățile, mi
litare iordaniene concentrate la 
granița cu Izraelul.

anunțat în mod

4Tunis
Ministrul apărării al Tunisiei, Ah

med Mestiri, a declarat vineri că 
țara sa sprijină poziția celorlalte 
țări arabe în actuala criză din 0- 
rientul Mijlociu, dar a subliniat că 
Tunisia organizează armata sa ex
clusiv pentru a asigura securitatea 
teritoriului său.

Beirut
Cîteva sute de studenți de la U- 

niversitatea libaneză din Beirut au 
demonstrat vineri, protestînd împo
triva poziției luate de Statele Unite 
față de criza din Orientul Mijlociii. 
O altă demonstrație a fost organi
zată în aceeași zi de către studenții 
libanezi de la Universitatea ameri
cană din Beirut.

0 nouă grevă a textiliștilor italieni
Un număr de 350 000 

declarat o nouă grevă de 
industriașilor de a accepta 
contractului de muncă.

de lucrători din industria textilă italiană au
24 de ore. Greva a fost hotărîtă la refuzul 
cererea sindicatelor cu privire la înnoirea

<

-«

Critici la alreta milei se
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

La Washington a fost dat publici
tății un raport de 1 200 de pagini 
în care sînt criticate metodele de 
recuperare a bombei nucleare că
zută în apropierea plajei Paloma
res (Spania), la 17 ianuarie 1966. 
Acest raport, care a fost pregătit 
sub conducerea contraamiralului 
L. V. Swanson, subliniază că ope
rația de recuperare nu a fost do- 
cît o improvizație de la început și 
pînă la sfîrșit. De asemenea, se a- 
rată că Statele Unite n-au pus încă 
la punct mijloacele necesare recu
perării obiectelor scufundate, in-

rapmre le U Palomares
clusiv a bombelor nucleare. Rapor
tul subliniază că flota specializată 
care trebuia să recupereze bomba 
nucleară ar fi fost distrusă dacă 
s-ar fi produs un accident. In con
cluzie, raportul cere Congresului 
de a stabili fonduri speciale pentru 
căutarea și recuperarea bombelor 
nucleare căzute în mare.

încheierea lucrărilor Plenarei 
C.C. al P.C. din Chile

>

*

mai funcfionează

In capitala Republicii Chil-e s-au 
încheiat lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Chile. Au fost dezbătute 
probleme legate de munca organi
zatorică a partidului. Plenara a a- 
probat propunerea Comisiei poli
tice a Comitetului Central privind 
desfășurarea unei campanii pentru 
atragerea de noi membri. Comite
tul Central al Partidului Comunist 
din Chile a hotărît ca la 3 septem
brie 1967 se fie convocată confe
rința națională a narti'Muî.

problemele aeronauticii și cercetareaAdministrația națională pentru 
anunțat că, datorită unor defecțiuni teh- 
Orbiter-4" a încetat vineri să mai func-

suprafeței Lunii ce urmau să fie trans
la stafiile de pe Pămînt

spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
nice, nava spațială ..Lunar 
țîoneze.

Din cele 180 de imagini ale
mise de „Lunar Orbiter-4“ au fost recepționate
163.

Potrivit specialiștilor N.A.S.A., aproximativ trei sferturi din aceste 
imagini sint de bună calitate. A
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