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Sosirea tovarășului Santiago Carrillo
La invitația1 Comitetului Central 

al "Partidului Comunist Român, 
duminică' dupa--amiază ■ a sosit : în 
Capitală tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general ai Partidului Co
munist din Spania, care va face o 
vizită de prietenie în Republica 
Socialistă România.

Pe aeroportul Bănpasa, .oaspetele 
a fost întîmpinat de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene

ral al C.C. al P.C.R., Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
■Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Ma
nea Măneseu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar ăl 
C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

Jiului. Dar 
aspect e 

ce urmea- 
care, prin 
„coboare"

Pădurile seculare de brazi 
și fagi, ce împodobesc munții 
care înconjoară frumoasa Vale 
a Jiului consrtituie, după căr
bune, a doua bogăție natu
rală a acestor meleaguri. Spre 
a admira aceste frumuseți, a 
asculta ciripitul păsărelelor și 
foșnetul frunzișului, pornesc 
spre înălțimile munților, in 
orele libere, mii de oameni ai 
muncii din Valea 
nu despre acest 
vorba în rîndurile 
ză ci despre cei 

(hărnicia lor, fac să 
din munți pădurea. E modesta 
contribuție a muncitorilor fo
restieri la frumusețea mobilei 
din locuințele noastre, a uși
lor, ferestrelor mari și lumi
noase ale apartamentelor, la 
dezvoltarea ramurilor econo
miei naționale unde lemnul 
constituie o materie de neîn
locuit.

..:Pe noua șosea forestieră 
ce duce spre Aușelu coboară 
purtind povara grea a buște
nilor de fag, camionul 
21 HD 2 049. E condus 
ferul comunist Zaharia 
tru. Pe un alt camion 
ză Arghir Gheorghe. Itinera- 
riul lor nu este mereu ace
lași. Depinde după cantitatea 
de lemn de la rampele de în
cărcare. Uneori transportă de 
la Valea Popii, alteori de la 
Voievodu ori Răscoala. Buș
tenii de brad sînt aduși de 
la Slivei cu peridocul 21 HD 
1 711 condus de șoferul Dră- 
ghici lofrat. Ei fac să „coboa
re" 
tenii fac „o întîlnire 
la gaterul din Lonea. 
luați în primire de 
depozit Dumitrescu

Bucegi 
de șo- 
Dumi- 

lucrea-

din munți pădurea. Buș- 
în stea" 
Aici sînt 
șefa de 
Valeria. 

Fiecare buștean în parte este 
recepționat cu atenție consem- 
nîndu-i-se în scripte volumul 
șt calitatea. Apoi, cinci țapi
nari vînjoși printre care se 
află Shipor Gheorghe, Miro- 
nescu Constantin și alții îi 
descarcă, ii secționează la di
mensiunile cerute de coman
dă și-i sortează după grosimi. 
Sortarea are mare importan
ță în valorificarea mai depli
nă a lemnului. Din depozit, 
buștenii intră în hala gateru-
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In activitatea de apărare a sănătății 
populației orașului minier Uricani

BALANȚA ÎNCLINA SPRE POZITIV
Despre grija ce se acordă Sănă

tății oamenilor muncii din Uricani, 
despre dezvoltarea rețelei sanitare 
și creșterea continuă a numărului 
personalului de specialitate sînt 
multe lucruri bune, de spus. In ve
chea localitate de oieri, azi un înflo
ritor orășel . minier, s-a înființat 
acum cîțiva ani un spital, există 
circumscripții sanitare. Personalul 
de specialitate a crescut cu încă 
trei meăîci și un sanitar. Toate a- 
cestea au dus la îmbunătățirea 
muncii de prevenire a îmbolnăvi
rilor, prin intensificarea activității 
antiepidemice și curativo-profilac-

____ ' < • • ‘ •-____ _■ •

tice. Au fost efectuate 17? vacci
nări și 816 revaccinări, s-a intensi
ficat munca de educație SEțnitară 
de la om la om, din Școli Și grădi
nițe. In urma controalelor sanitare 
efectuate, la E. M. Uricani a fost 
introdusă apa potabilă la .fiecare 
loc de muncă în subteran iar în 
oraș s-au făcut pași importanți în 
domeniul salubrității și aprovizio
nării cu apă în condiții igienice, a 
îmbunătățirii condițiilor de’ deser
vire a populației cu produse, ali
mentare. S-au făcut,, de asemenea, 
un număr de 17 vizite la exploată
rile forestiere Valea de Brazi, Pie
troasa și Fîrizoni cU care prilej 
muncitorii forestieri - au primit in
dicații cum să respecte regulile de

1 :

Convorbiri intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul 
Santiago Carrillo

Luni dimineața, la sediul C.C. al 
P.C.R. au început convorbirile între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Santiago Cârrillo, secre
tar general al Partidului Comunist 
din Spania.

Au participat tovarășii Alexan-

DESPRE CEEA CE NU 
PREA SE VORBEȘTE 
PE ȘANTIERUL 'DE 
CONSTRUCȚII PETRILA

Prin, articolul de față nu inten
ționăm să diminuăm cu-nimic rea
lizările frumoase , ale constructo
rilor de pe șantierul din Petrila. 
Hărnicia și priceperea. cu care au 
lucrat.sînt materializate îh cele.a- 
proape 40 de blocuri cu circa 2 000 
de apartamente construite în ul
timii ani. Despre aceste realizări 
vorbesc cu îndreptățită mîndrie 
constructorii. Au și-de ce. £ meri
tul lor. Le înserăm și noi eu ■ plă
cere în coloanele Ziarului. Sînt înșă 
unele deficiențe efre diminuează 
realizările: și despre care nu se 
prea vorbește pe șantierul de con
strucții din Petrila. gă enumerăm 
cîteva dintre ele.

Planul fizic pe anul 1967 prevede’ 
construirea a. încă .404. apartamen
te, valoarea construcțiilor însumînd 
17 999 000 lei, iar. lucrările edi- 

igienă, care sînt măsurile de prim- 
ajutor în caz de accidente. Caba
nele și locuințele . forestierilor sînt 
curate și bine întreținute.

Deoarece majoritatea muncitori? 
lor din Uricani lucrează la mină, 
atenția personalului medico-sanițar 
s-a îndreptat în mod deosebit spre 
apărarea și îngrijirea sănătății sa- 
lariaților exploatării. In compara
ție cu aceeași perioadă a anului 
trecut, numărul certificatelor me-

COCHECI VASILE .
vicepreședinte al Sfatului, popular 

Uricani
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dru Drăghici, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Măneseu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, sei retar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

dotările gospodărești se
1 800 000 lei. CorHpleXul 
ale cărui lucrări au fost

litare și 
ridică la 
comercial, 
atacate încă de anul trecut, în 1967 
au o valoare de plan de 2 602 000 
lei. Constructorii din Petrila știu 
deci în mod concret Ce au de făcut 
pe întregul an. Se știa și procentul 
ce trebuia atins în primul trimes
tru din plai il anual. Să vedem 
înșă în ce stadiu șe' află lucrările. 
Realizările valorică* îh construcții 
însumează 2 997 000 lei, ftocentuâl, 
17,33 la sută din planul anual. La 
lucrări’' edilitare și la cele gospo
dărești situația e și mai precară. 
Nu s-au efectuat decît luprărirțn • 
valoare de 137 000 lei. deci nici mă
car 10 la sută, din obiectivele fi
xate. N-ati fost dncă atacate lu
crări. de pavare a străzilor în va
loare de 500 000 lei, amenajarea de 
spații verzi-, 300 000 ‘ lei, rețele, ca
nale menajere și apă, 180 000 lei 
etc. Chiar și la complexul comer
cial, unde lucrările sînt mai -avan
sate, există deficiențe. Da< ă ' Și un
de se stă cel mai bine nu e tocmai 
cum'ar trebui să fie, atunci ce Să 
spunem de celelalte obiective! Se 
pune în mod firesc-întrebarea.:. De 
ce ? Motive s-au găsit și încă justi
ficate. Lipsa de cărămidă, de- lemn 
pentru cofraje, a unei macarale 
turn. Nu se amintește însă, nimic 
de. alte deficiențe la a căror rezol
vare se poate ajunge fără, ajutor 
din afară, lată doar cîteva din ele : 
risipa de materiale, calitatea hesa- 
tisfăcătoare a unor lucrări cum ar 
fi la blocurile A 11, 1 1, și I 2, la 
centralele și rețelele termice și,în
deosebi modul în care este folosit 
timpul de lucru pe șantier. Absen
țele nemotivate se ridică de la în
ceputul anului și pînă acum la 284 
iar a învoirilor la 2 538. Ținînd sea
ma de faptul că efectivul santieru-

D. C.
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VITRINA ȘTIRILOR ZILEI

S-au întors dintr-o 
excursie 40 de elevi ai 
Grupului școlar minier 
Petroșani. Ei au făcut 
excursia cu autobuzul 
pe ruta: Petroșani — 
Simeria
— Cluj
Și 
au 
de
ganlzată la Cluj.

tru turisme ce va fi dat 
în folosința locatarilor 
posesori de mașini. Ga
rajul dispune de 8 boxe.

Luis Alberto - del Para
na, Maria Casablanca, 
Nelu Marinescu, Ilinca 
Cerbacev și 
lugăreanu.

Anda Că-

Alba Iulia 
Baia Mare 

retur. Printre altele 
vizitat și expoziția 
unelte a S.U.A. or-

uțoari 
moto-sport 
primit noi

bere

Garaj pentru turisme
‘ In ; cartierul micro- 

raiem II din Vulcan, 
au fost terminate lu
crările la garajul pen-

Magazinul 
Petroșani a 
plăci Electrecord de 25 
și 30 em. Printre ele a- 
mintim cele imprimate 
de celebrele formații 
The Carrolls și Stiibi- 
nerna. Există de ase
menea plăci cu melo
dii din toată luinea — 
plăci în trei serii cu 
Orlando, Brigitte Petry,

de îmbu- 
Petro- 
de in-

La centrul 
teliat bere din 
șani este in curs 
stalare un complex de

.bazine — apă-gheață cu 
serpentină. Acest com
plex va folosi la spă
larea sticlelor și elimi
narea totală a spumei 
la Umplere, mărindu-se 
totodată și numărul de 
sticle umplute.

Subsecția de 
bobinaj a F.F.A. 
„Viscoza" Lu
pești. Comunista 
Szekely Rozalia 
urmărește jocul 
firului de măta- 
să în jurul bo
binelor. O preo
cupă îmbunătăți
rea calității mă
tăsii și funcțio
narea din plin a 
mașinii. Urma
rea ? Lună de 
lună își depășeș
te sarcinile de. 
plan.
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Avefi salutări de la Cluj
La Sfîrșitul meciului dintre Jiul 

și „U“ Cltij, un susținător al clu
jenilor își felicita prietenii din Pe
troșani ; „Aveți salutări de lă Cluj; 
neta plăcut cum a jucat Jiul; răsu
flăm și noi mai ușurați acum".

Avea dreptate clujeanul. După 
jocul mediocru făcut de jiuliști, 
după înfrîngerea lor de către par
tenerii de întrecere. la fel de me
diocrii, clujenii nu puteau decît 
•A*i salute CU plăcere pe petrcșă- 
iiehl. Previziunile noastre de sîm- 
bită au fost depășite. „U“ a venit 
la meci egal — s-a văzut aceasta 
de la primele schimburi de mingi 

1 și a plecat cu două puncte. 
Acum, într-adevăr, studenții clu
jeni au fost descătușați de emoți
ile retrogradării. Cel puțin așa a- 
rată calculele hîrtiei. Furtuna re
trogradării s-a îndreptat acum, mal 
mult ca oricînd amenințătoare, spre 
lati șl Timișoara. Doream ca du
minică, din confruntarea celor 
două echipe să cîștige fotbalul, dar 
SU eîștigat clujenii. Și nu pentru că 
au Jupat mai bine, ci pentru că au 
știut să-și organizeze mai bine com
partimentele — mai ales apărarea,

un fel de zid interist de dimen
siuni reduse. înaintarea lor -n-a 
făcut mare lucru, dar a știut să 
profite de o greșeală a apărării 
noastre și să înscrie prin Oprea în 
min. 52 golul victoriei. După aceea 
clujenii au știut să țină de rezul
tat. Dominarea gazdelor după pri
mirea golului s-a lovit de fiecare 
dată de apărarea sigură a oaspeți
lor in care a excelat Pexa. Așa slab 
n-a jucat de mult înaintarea noas
tră. Lipsită de aportul a doi titu
lari, Martinovici și V. Ionescu, ea 
n-a știut să se descurce, iar șutu
rile la poartă au fost rarități. Pe 
bună dreptate publicul cerea fot
bal. Jiul nu ne obișnuise cu aseme
nea jocuri confuze, 
nemice. Iar oaspeții 
în jocul nostru.

Mediul se anunța 
te. Era de așteptat 
„tragă tare". Ținînd cont și de lipsa 
celor doi titulari, a căror absență 
s-a resimțit pe tot parcursul parti
dei, se aștepta un meci echilibrat. 
Dar a fost prea mare ploaia... de la 
Cluj.

Sigur că situația

plicticoase, a- 
s-au angrenat

disputat, fireș- 
ca oaspeții să

sumbră

Rlngheanu respinge cu ușurință un atac jiulist.

pentru echipa noastră și asta 
privită prin prisma locului VI 
care se află după etapa a 24-a, ci 
prin aceea a golaverajului destul 
de bun. Dar am fi vrut totuși să 
mai vedem și... fotbal, nu doar a- 
calmie, resemnare, ciondăneli.

După meci ne-am deplasat la ca
bine. In tabăra studenților — bu
curia trecerii unui examen greu. In 
cea jlulistă — amărăciunea căderii 
la examen, resemnarea că mai sînt 
două sesiuni : cu Dinamo București 
și Politehnica Timișoara. Am 
citat cîteva păreri despre joc.

Al. Toth, arbitrul întîlnirii: 
zultatul este echitabil, după 
dacă ar fi eîștigat Jiul era la fel de 
echitabil. Apărarea organizată a 
clujenilor și slaba comportare a 
înaintării locale au colaborat la în- 
fringerea jiuliștilor la ei acasă. Ju
cătorii nu mi-au pus probleme deo
sebitei

Gheorghe Ola, observator fede
ral : „Joc de factură tehnică me
diocră- S-a resimțit lipsa lui Mar
tinovici și V. Ionescu. Noii intro
duși In teren n-au dat satisfacție, 
după cum n-au dat nici ceilalți".

Zoii Ivansuc, colegul meu de 
școală și de bancă de la Timisoara 
m-a „consolat" : „Sînt mulțumit de

Cu etapa de duminică, s-a în
cheiat și campionatul republican 
de handbal masculin, seria studen
țească. Știința Petroșani a primit 
vizita formației Institutului peda-

aproape toți au înscris' goluri. 
Cel mai bun însă — mă simt ne
voii să repet formula din atîtea 
alte meciuri din ultima vreme — 
a fost’ Gruia.

soli-

pe semicerc și va Înscrie un nou gol pen-

„Re-
eum

locului II 
„U“ Cluj

Roman s-a infiltrat
tru echipă sa.

gogic Bacău, ocupanta 
în clasament și învinsa
pentru meciul de promovare în 

A“*
Aflați la adăpostul locului IV,

victorie. De fapt noi ne-am luat re^ s studenții petroșăneni au abordat 
vanșa : voi ne-ați bătut la riiatojM 
noi v-arn bătut la fotbal". %

Cam severă revanșă. In cr^XK 
cile sportive se Obișnuiește să/țgr 
facă evidențieri și viceversa. De fla
ta aceasta nu putem face. Poate că 
Sandu și Mîhai nu muncit mal mult 
de la noi. iar de la oaspeți. Pexa 
și Anca.

Arbitrul Al. Toth, 
dus bine formațiile : 
sile — Dăn. Stoker 
Mihai — Crăciun, 
ker). — Sandu. I.ibărdi, Toia, Pe- 
ronescu. „U“ CLUJ : Ringheanu — 
Szâke, Anca, Pexa, Cîmpeanu ■— 
Naști, Oprea —- MUstețea, Ivansuc, 
Adam, Coman.

Oradea, a con- 
JIUL : Ion Va- 

(Tonca), Pop, 
Gotan (Sto-

D. GHEONEA

’ meciul fără emoții, calmi, dar ho- 
S tărîțl de a învinge. Și putem afir- 
I tna cu certitudine că băieții lui 

fiardbaș si-au făcut datoria. Au 
oferit un spectacol frumos, presă
rat cu faze inteligent construite 
și sfîrșit cu victoria de 17—9 pen
tru ei. Diferența de goluri confir
mă diferența valorică a jocului 
celor două echipe. De fapt aceas
tă diferență putea fi mult mai 
mare, dar stăpîniți de dorința de 
ă marca goluri multe (încă două 
le-ar fi permis localnicilor ocupa
rea locului III), ei au ratat multe 
situații clare. Toți jucătorii forma
ției gazdă care au evoluat de-a 
lungul partidei, de la Viorel Gruia 
la Nelu Roman, s-au dăruit pen
tru victorie, au muncit mult, și

prea 
(cum 
mul- 
scor 
care

AGENDA CAMPIONATULUI REGIONAL
Etapa a 23-a a hotărî!

Lupta acerbă, pasionantă pentru 
ocuparea primului loc în campio
natul regional de fotbal, se pare 
că a atins faza finală în etapa de 
duminică. Infrîngerea Științei cu 
I~-0 de către Unirea Alba și vic
toria tot cu 1—0 a Aurului Brad 
Jn fața Constructorului Hunedoa
ra, i-a distanțat pe brădeni la 3 
puncte diferență și i-a dus, aproa
pe 
ttu
* greu de crezut că aninosenii, cu 
atît mai puțin vulcânenii, pot scoa
te măcar un punct la Brad, unde 
Vor juca în etapa a 24-a, respectiv 
în ultima. Dacă nu vor scoate, a- 
tuncă Aurul Brad acumulează 40 
de puncte, iar Știința, chiar dacă 
va cîștiga toate cele trei meciuri 
pe care le mai are — cu Construc
torul Hunedoara și Cu Aurul Brad 
acasă și cu I.G.O. Deva, la Deva 
— va acumula maximum de punc
te t 39. Deci calculele cele mai ri
guroase demonstrează că Aurul 
Brad, echipa care fuge de atîta 
vreme după categoria C, și-a atins 
anul acesta scopul. Și scopul... acu
și mijloacele (promovării).

La periferia clasamentului nu se 
mai întîmplă nimic. In dauna Vo
inței Ilia, retrasă din campionat, 
și a Minerului Vulcan, candidată 
absolută la retrogradare, I.G.O.

10ia
Lonea. 

meciului

Deva și-a permis să 
goluri de la Parîngul 
Iată pe scurt cronica 
transmisă de corespondentul nos- 
tur IOAN TEȘCAN. v

Foarte bun arbitrajul lui Ochia 
Sorin din Hunedoara.

In deschidere, juniori, Parîngul 
Lonea — I.G.O. Deva 3—1 (2—0).

*

sigur, în barajul pen- 
categoria C. Pentru că

Parîngul Lonea a realizat scorul 
etapei: 10-0 (3-0)

Nici chiar cei mai înflăcărați 
suporteri nu sperau într-o victorie 
de asemenea proporții a echipei 
lor. Rezultatul este urmarea unei 
dominări nete a gazdelor, a su
periorității lor în teren, a preciziei 
șuturilor și, mai ales, a vervei deo
sebite de joc a componenților e- 
chipei Parîngul. Partenerii lor de 
întrecere, jucătorii de la I.G.O. 
Deva, în ciuda scorului categoric 
cu are au fost învinși, au practicat 
totuși un joc frumos, deschis, lup- 
tînd pînâ în ultimul minut al par
tidei. Ei însă nu au putut face 
față elanului și poftei deosebite 
de joc a lonenilor, deși au făcut 
totul să înscrie măcar golul de o- 
noare. De la gazde s-a evidențiat 
toată echipa, fără excepție, care de 
această dau a acționat

ALTE REZULTATE: Minerul 
Teliuc — Textila Sebeș 2—1; Mi
nerul Vulcan — Dacia Orâștie 6—2; 
Minerul Aninoasa — C.F.R. Sitne- 
ria 2—0.

de Ia oaspeți 
Sușlăruc.

Seria golurilor a fost deschisă 
de Farkaș în minutul 16, iar 
Petcu a semnat ultimul gol în min, 
84. Au înscris: Petcu 5 goluri, 
Farkaș 2, Constantinescu 2 și A- 
runcuteanu.

ganism unitar, iar 
— Herțeg, Ciser și

¥
ETAPA VIITOARE : Aurul Brad 

— Minerul Aninoasa; C.F.R. Sime- 
ria — Minerul Vulcan; Dacia O- 
răștie — Minerul Teliuc;,- Textila 
Sebeș — Minerul Ghelarf I.G.O. 
Deva — Unirea Alba; Știința Pe
troșani — Constructorul Hune
doara.

RUGB I

Minerul Lupeni a

or-ca un

CLASAMENT U L
1. Aurul Brad 23 18 4 3 37—19 3
2. Știința Petroșani 23 13 3 5 75—20 33
3. Minatul Teliuc 23 14 0 8 45—25 28
4. Unirea Alba 23 14 0 8 42—35 28
5. Minerul Ghelar 23 11 4 8 38—34 28
0. C.F.R. Slmeria 23 10 4 8 36—41 24
1. Textila Sebeș 23 10 4 8 31-41 24
8. Minerul Anlnoua 23 11 1 11 47—33 23
8. Parîngul Lonea 23 10 3 10 44—40 23

10. Dacia Orkștie 23 10 2 11 52—31 32
11. Conrtructoral Hunedoara 33 8 3 12 25—35 20
13. 8.0. Deva 23 5 3 11 19—55 13
13. M e.Ui vulcan 23 4 1 14 ga—șa 13

La Lupeni s-au întîlnit două e- 
chipe din Valea Jiului : Minerul 
din localitate și Jiul Petroșani. Mer- 
gînd pe linia rezultatelor bune ob
ținute în acest campionat — în 11 
etape lupenenii au pierdut doar 
două meciuri — Minerul a întrecut 
ia scor formația Jiul cu rezultatul 
de 58—5. După această victorie, 

■ Minerul Lupeni se află pe locul II 
|în clasament, după Universitatea 
*<1mlșoara — campioana turului.

Meciul ultimei etape a turului 
campionatului categoriei B de rug- 
bi nu a constituit o problemă pen
tru gazde. Mai tehnici, cu mai mpl- 
tă experiență, rugbiștii de la Mi
nerul au avut jocul la discreție, au 
făcut cu mingea tot ce au vrut. 
Jiuliștli le-au fost o pradă ușoară. 
Aceștia au părut vlăguiți, nu s-au 
descurcat nici o clipă cu balonul 
oval. Principalii realizatori de la

eîștigat la scor
Minerul au fost: Precup, Reti, Ba- 
lasz, Roth, Dațo, Atanasiu. De la 
Jiul s-au remarcat Popescu, Pop, 
Tomescu.

A condus bine Găgeato Aurel din 
București.

I. CIORTEA 
corespondent

I.M.P. -
Electroputere Craiova 
9-3 (9-0)

Disputat pe terenul din Petrila, 
pe un timp foarte frumos, 
de rugbi dintre echipele 
și Electroputere Craiova a 
spectatorilor. De remarcat
că ambele echipe au fost bine pra

meciul 
I.M.P. 
plăcut 
faptul

Oaspeții s-au comportat mdafest, 
căm departe de a ne convinge Că 
merită locul 11 în clasament. Poa
te și faptul că fiind scutiți de 
orice emoții i-a făcut să nu 
iasă la joc, să nu se „bată" 
au făcut în tur la ei acasă), 
țumindu-se să piardă la un 
nu prea sever. Ei au fost cei
au încetinit de fiecare dată acțiu- 
nile, lipsind întîlnirea de dina
mism, de cursivitate. Puținele con
traatacuri au fost îr4ă frumos fi
nalizate. Repet, victoria studenți
lor de la I.M.P. este meritată, la 
obținerea ei aducîndu-și contribu
ția toți jucătorii și, fără îndoială, 
antrenorul echipei, Nicolae Bara- 
baș.

Cele 17 goluri ale echipei noas
tre au fost înscrise de Gruia 6, 
Dumitru 3, Roman și Keul cîte 2, 
Anghel, Drig, Popovici, Mahalagiu. 
Pentru băcăuani au înscris Hoară 
4, Ostache și Anghel cîte 2 și Hell.

A condus cu competență arbi
trul bucureștean Tudor Curelea. •

G. DINU L

TIR

Faza pe asociații 
la Lupeni

In cadrul Spartachiadei de vară. 
Ia Preparatorul Petrila s-a orga
nizat faza pe asociații la tir. Au 
participat 16 concureliți. Mulți au 
dovedit o slabă pregătire, proba 
3X10 focuri fiind cam dificilă pen
tru neinițiați. S-au evidențiat to
tuși : Ciobanu, 90 puncte; Fota, 86 
puncte; Blendea și Andruș. cite 80 
puncte.

B. DUMITRU
corespondent

f

V.

>.

gătite și au luptat cu ardoare pen
tru victorie.

Meciul începe cu dominarea netă 
a studenților, care reușesc să 
transforme o lovitură de picior 
prin Bîrdea. Scor 3—0. Continuă 
să atace, dar oaspeții se apără 
foarte bine. Ei reușesc chiar să 
inițieze cîteva contraatacuri peri
culoase, care rămîn însă fără re- -J 
zultat. Mai insisțenți în atac, stu
denții reușesc să mai înscrie o în
cercare prin Achimoaie și un drob- 
gol prin Vlad, așa că scorul de
vine 9—0 pentru I.M.P., rezultat 
cu care ia sfîrșit prima repriză.

Repriza a doua începe prin ata
curi dezlănțuite de către oaspeți. 
Ei reușesc să fructifice un drob- 
gol prin Dorobanțu și scorul devi
ne 9—3, scor cu care ia sfîrșit par
tida. S-au remarcat : Bîrdea I., Io
nescu V., Digă G. de la gazde șî 
Dorobanțu de la oaspeți.

Bun arbitrajul lui Zamfir Con
stantin din București.

>MILIAN NEAGOE 
student

•K
!
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Un aspect din stația de transformare 
de 220 KV Paroșeni

DESPRE CEEA CE NU PREA SE VORBEȘTE 
PE ȘANTIERUL DE CONSTRUCȚII PETRILA TELEVIZIUNE

(Urmare din pag. 1)

țui este de 438 salariați, rezultă că 
fiecare muncitor a beneficiat în a- 
ceastă perioadă de mai bine de 
cinci învoiri. Oricît de indulgenți 
am fi, trebuie să recunoaștem că e 
prea mult.

Iată doar cîteva aspecte care au 
contribuit la nerealizarea sarcinilor 
de plan pe perioada scursă din 
acest an. Spre remedierea acestor 
lipsuri va trebui să-și îndrepte a- 
tenția organizația de bază de partid 
de pe șantier, organizațiile U.T.C. 
și sindicat. Munca politică de ma
să pe șantier, agitația vizuală, vor 
trebui orientate spre mobilizarea 
întregului colectiv Ia executarea și 
predarea la termenele planificate 
și de calitate a apartamentelor, a 
obiectivelor edilitare și gospodă
rești, spre economisirea și gospo
dărirea materialelor, pentru redu
cerea continuă a prețului de cost pe 
apartament.

In lumina recentei hotărîri a C.C. 
el P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri, în centrul atenției organi
zației de bază va trebui să fie mun
ca politică de educare a construc
torilor privind respectarea inte
grală a programului de lucru, întă
rirea continuă a disciplinei.

Agitația vizuală să combată cu 
tărie, operativ indisciplina. Pe pa
nouri să apară zilnic caricaturile și 
numele celor ce au absentat și în- 
tîrzlat de la serviciu. La gazeta 
de perete a șantierului se poate în
ființa rubrica „Colțul întîrziaților 
și nemotivaților". In jurul artico
lelor respective și caricaturilor la 
adresa indisciplinaților, a chiulan
giilor și risipitorilor de materiale,

L< f.EX. Paroșeni

Exerciții 
de avarii

Pentru buna deservire a a- 
gregatelor și preintimpinarea 
avariilor, la I.E.C. Paroșeni 
se face periodic Verificarea 
cunoștințelor personalului de 
exploatare. Un mijloc eficace 
de examinare este exercițiul 
de avarii la care participă 
prin rotație fiecare tură. Te
mele acestor exerciții cores
pund cu avariile declanșate 
în anii trecuți la I.E.C. Paro
șeni sau la alte termocentrale. 
Un astfel de „antrenament" 
de avarii, în care e simulată 
fiecare manevră necesară să 
fie executată în cazuri extre- 

» me, a avut loc și în ziua de 25 
mai. Tema propusă de ser
viciul de avarii, fiind aproba
tă de conducerea întreprinde
rii, fost dată spre rezolvare, 
turei care avea instructaj în 
Ziua respectivă. Deși se pre
conizase o situație complicată 
în centrală — cum ar fi spar
gerea vanei de pe aspirația 
electropompei de alimentare 
nr. 2, declanșarea falsă a cla- 
petei de gaz de la cazanul I, 
acționarea falsă a protecției 
de minimă tensiune Ia secția 
a III-a de 3 KV și altele — „a- 
varia" a fost lichidată opera
tiv. La acest exercițiu de a- 
varii cele mai bune rezultate 
ie-au obținut Itu Ioan, opera
tor- principal; Marian Maxim, 

ț mecanic principal la cota 0; 
/ Trandafir Gheorghe, operator 

(toți de la secția cazane); Sîr- 
I bu loan, șef de bloc; Drăgoi 

Dumitru, operator (de la blo- 
• cui de 150 MW); Pap luliu, 

șef de tură la turbine; Vlă- 
I deanu Dumitru, șef de tură; 
| Ilcău Pavel, tablotar (de Ia K secția electrică); Martina Ro

bert, șef de tură la secția 
chimică.

P. B.

să se organizeze discuții colective 
în care să se înfiereze atitudinea a- 
cestora, să se arate prejudiciile ce 
le aduc. E necesar, de asemenea, 
ca prin cifre comparative să se a- 
rate cite apartamente se puteau 
construi cu timpul de muncă pier
dut din cauza absențelor nemoti
vate, învoirilor, a neefectuării in
tegrale a orelor de muncă.

Șantierul din Petrila are forțele 
necesare pentru recuperarea rămî- 
nerii în urmă și îndeplinirea în 
termen a obiectivelor sarcinilor de 
plan. Timpul este și el favorabil 
construcțiilor. Sarcina principală a 
organizației de bază de pe șantier 
în această perioadă este de a pune 
în mișcare aceste forțe, de a îndru
ma activitatea organizațiilor U.T.C. 
și sindicat să mobilizeze întregul 
colectiv la îndeplinirea planului de 
apartamente.

Balanța înclină
(Urmare din pag. I)

dicale a scăzut cu peste 400, iar a 
zilelor de incapacitate de muncă 
cu aproape 3 000. Locurile de mun
că din subteran au fost dotate cu 
truse sanitare, iar pentru preveni
rea îmbolnăvirii de silicoză s-a in
trodus perforajul umed la toate lu
crările în steril. La nivelul orașu
lui au fost efectuate 4 462 consul
tații și 2 324 tratamente la adulți, 
1 727 consultații șî 835 tratamente 
pentru copii.

Despre toate aceste rezultate bu
ne au discutat deputății și invitații 
la recenta sesiune a Sfatului popu
lar al orașului Uricani, dar au 
luat poziție critică și față de lip
suri. Mai sînt deficiențe, în asigu
rarea operativă a asistenței medi
cale la domiciliu, respectarea lnte-

P E „U R M E“
N

Pe parcursul itinera- 
riilor cotidiene întil- 
nim cunoscuți, prieteni, 
semeni, cu care legăm 
discuții despre lucruri 
mai mult sau mai pu
țin importante.,

Indiferent de natura 
acestor discuții, aproa
pe instinctual, îl invi
tăm pe cel întîlnit la 
un dialog care să de
curgă intr-un cadru ci
vilizat, cadru care să 
permită nu numai sta
ționarea noastră „sub 
un acoperiș" sau la 
loc ferit de intemperi
ile vremii, dar să aibă 
și o forță de inriurire 
asupra temei care ur
mează să fie dezbătută.

Dacă aceste întîlniri 
spontane se produc pe 
cursul unui „fluviu" ci
tadin, cum ar fi strada 
de exemplu, e firesc să 
căutăm pentru desfă
șurarea dialogului pro
pus un local public a- 
propiat de punctul un
de a încolțit în noi 
ideea unei asemenea 
întrevederi.

O vizită recentă in
tr-o unitate din prima 
categorie enumerată

mai sus stă la baza 
redactării acestor rîn- 
duri.

Intenția gazdelor de 
la cofetăria „Libertății" 
din Petroșani să creeze 
condiții cit mai civili-

OPINII
zate unui mare număr 
de persoane care inten
ționează să zăbovească 
aici în liniște este gre
șit înțeleasă de unii 
(in marea lor majori
tate tineri). Această 
categorie de clientelă 
uită in mod deliberat 
că dotația mobilieră 
are misiunea să ser
vească un număr de 
oameni mult mai mare 
decît „număra" cercul 
lor.

Pe una din mesele 
elegant placate cu foi 
melaminate, clientul 
„descoperă" cu indig
nare urmele gravate 
pentru posteritate de 
cei care au trecut pe 
aici într-un trecut nu 
prea îndepărtat. Pe o 
singură masă zece „in
scripții", într-o caligra

Vizită instructivă
Colectivul didactic al Școlii ge

nerale nr. 4 din Petroșani a orga
nizat în acest an de învățămînt 
mai multe excursii și vizite în în
treprinderi cu elevii diferitelor 
clase. Recent, elevii claselor a 
III-a A și a IV-a B au făcut o vi
zită la fabrica de oxigen din Is- 
croni. învățătoarele PăsculeScu

30 mai
1S,OO In direct... Emisiune e- 

conomică. Calitatea tele
vizoarelor. Transmisiune 
de la Uzinele „Electro
nica".

18.30 Pentru cei mici: A fost 
odată. „Năsturașul piti
cului". Scenetă pentru 
păpuși de Titel Constan- 
tinescu.

19,00 Pentru tineretul școlar: 
1 001 de întrebări.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Seară de teatru: Mitică 

Popescu de Camil Pe
trescu. Interpretează un 
colectiv de actori de la 
Teatrul de Stat din Ti
mișoara.

22,05 Varietăți pe peliculă.
22,20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Aspecte de la campio

natul european de box. 
Transmisiune de la 
Roma. 4

23.30 închiderea emisiunii.

spre pozitiv
grală a programului circumscrip
țiilor sanitare, în folosirea filme
lor și materialelor documentare în 
direcția educației sanitare a locui
torilor, păstrarea igienică a produ
selor alimentare în magazii etc.

• Sesiunea a stabilit măsuri con
crete menite să ducă la remedie
rea acestor deficiențe, a solicitat 
colectivului spitalului, întregului 
personal medico-sanitar din locali
tate să se preocupe mai intens pen
tru prevenirea îmbolnăvirilor. S-au 
stabilit sarcini precise și în dome
niul ridicării profesionale a cadre
lor medii sanitare. Măsuri s-au 
luat multe și bune. Esențialul este 
ca ele să fie traduse în viață, în 
scopul îmbunătățirii continue a a- 
părării sănătății locuitorilor ora
șului.

E D O R I T E
fie oribilă, atrag aten
ția (și indignarea) că pe 
aici au trecut in per
soană sau însoțiți de 
prietenii lor Mihai, Ni- 
chita, Ilca, Sandu, Mia, 
Nelu, Adi, Tică, Clara 
și Mimi, diminutivul 
din urmă fiind încadrat 
unui urecheat. In con
textul relațiilor dintre 
om și societate, acest 
act nu are termen de 
comparație.

Din timpuri imemo
rabile omul primitiv a 
lăsat semne din care 
oamenii zilelor noastre 
descifrează felul lui de 
viață, gradul de civili
zație sau formele de 
comunicare ale epocii. 
Semnele lăsate pe me
sele din cofetăria a- 
mintită.nu au nimic cu 
cultura.

Dimpotrivă !
Atit despre urmele 

„LOR" descoperite in
tr-o cofetărie. Cit pri
vește aceste „utme" 
prin restaurante, vom 
reveni in curînd.

Tiberiu KARPATIAN

Vera și Mleziva Ecaterina care au 
însoțit copiii, cu concursul tov. 
Roman loan, șeful fabricii și al 
maistrului Calistru Mihai au ex
plicat pe înțelesul micilor vizita
tori, cum se prepară oxigenul.

La întoarcerea de la fabrică, 
copiii s-au oprit la confluența ce
lor două Jiuri unde învățătoarele 
le-au explicat „pe viu“ cunoștin
țele învățate la geografie.

Vizita a plăcut mult copiilor. 
Ea le-a dat prilejul să-și îmbogă
țească cunoștințele și să petreacă 
plăcut și instructiv ziua de odihnă.

TRUICA DANA
elevă

Școala generală nr. 4 Petroșani

PROGRA M
31

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical 
de dimineață; 5,15 Gimnastică; 5,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 5,35 Actuali
tatea agrară; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sumarul presei. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 6,20 Radio-publicitate;
6.30 BULETIN DE ȘTIRI; 6,35 Re
comandări din program; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 7,45 Sumarul presei; 
8,00 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8,20 MOMENT POETIC; 
8,25 La microfon, melodia prefe
rată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 
La microfon, melodia preferată 
(continuare); 9,25 Sfatul medicului;
9.30 Emisiune de folclor; 10,11 Me
lodii populare ascultate mereu cu 
plăcere; 11.00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Cronică economică; 11,18 Pa
rada soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară; 12,00 Cîhtece de 
Florentin Delmar; 12,15 COORDO
NATE CULTURALE; 12,37 Viers, 
nai și strune; 13,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic; 13,13 
Succese ale muzicii ușoare; 13.30 
Intflnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 14.00 Cu mu
zica ușoară din oraș în oraș; 14,15 
DE CE ? DE UNDE ? DE CÎND ?;
14.30 Muzică ușoară instrumentală 
și vocală; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier; 15,06 ACTUA
LITATEA LITERARĂ; 15,20 Mu
zică din filme; 15,50 Muzică popu
lară interpretată de Alexandru 
Dumbravă; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,30 
DIALOG CU ASCULTĂTORII; 
16,45 Din folclorul muzical al po
poarelor; 17,10 Călătorie în istoria

4 „coborî!" 
din munți 

pădurea
(Urmare din pag. 1)

lui. Prima operație aici e tot 
măsurătoarea: se face spre a 
se cunoaște precis cantitatea 
de bușteni intrată pentru de- 
bttare. Operația este efectuată 
cu simț de răspundere de 
două membre de partid: 
Bucur Veronica și Radulescu 
Ecaterina.

In cîteva cuvinte precise, cei 
doi maiștri de fabricație, Du
mitrescu Ioan și SăftiUc loan 
transmit comenzile, indică ga- 
teriștilor cum să întocmească 
modelul de tăiere și ferăstra- 
iele încep să muște adine diti 
carnea lemnului. De fapt, de 
activitatea celor doi maiștri 
de fabricație depinde bună 
coordonare a muncii la toate 
mașinile.

Gateriștii Gdrci Ioan, Negoi 
Ioan, Bocșe Ioan, Coman Ioan, 
toți membri de partid, im- 
preună cu ajutorii de gate- 
riști Gorci Magdalena și Tre- 
peteș Filimon au un cuvint 
greu de spus în calitatea pro
ducției și valorificarea supe
rioară a buștenilor. Spre a nu 
încurca buna desfășurare a 
muncii, în hala gaterului, ma
terialul este transportat spire 
pendulă și circular. Bineînțe
les că maistrul arată la ce 
sortiment să fie pusă fiecare 
bucățică de lemn. Pînă să a- 
jungă la stivele de cherestea, 
de unde este livrat la benefi
ciari, lemnul mai trece pe la 
rampa verde unde este sortat 
de către membrul de partid 
Stoica Pompei, este împărțit 
pe calități și esențe.

Beneficiarii sînt I.O.l.L. Pe
troșani, Fabrica A vagoane 
Arad, I.M.R. Simeria, E. M. 
Loriea și alții. Privind cami
oanele încărcate cu rodul hăr
niciei lor, muncitorii gateru
lui din Lonea zic mulțumiți : 
Drum bun, lemnule yi să te 
întorci în casele minerilor din 
Valea Jiului sub formă de mo
bilă frumoasă, cutii la apara
te de radio și televizoare, fR 
tot ce ne aduce nouă tuturor 
numai bucurii.

DE RADIO
mai

civilizației; 17,40 Rapsodia a Ii-a 
de Marțian Negrea,- 18,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 18,05 UZINA VĂ
ZUTĂ DE APROAPE; 18,25 Două 
formații, două stiluri: Cornel Po
pescu și Kurt Edelhagen; 18,40 AN
TENA TINERETULUI; 19,00 Con
cert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,40 Viața muzicală a Ca
pitalei; 20,00 RADIOGAZEFA DE 
SEARĂ. Cronică economică; 20,30 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,50 Melodii populare; 21,05 
ATENȚIUNE, PĂRINȚI !; 21.25 Me
lodii magazin; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Interpreți și orchestre de mu- 
zică ușoară; 22,45 MOMENT POE
TIC; 23,00 Tonomatu] melodiilor; 
24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Me
lodiile nopții — muzică ușoară; 2,00 
Buletin meteo-rutier; 2,02 Melodi
ile nopții (continuare); 2,55-3,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teo-rutier.

FILME
31 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Că
lăreții de poney; Republica : Po
rumbelul de argilă; PETRILA : Că
pitanul zero; LONEA — Minerul: 
Cerul și iadul; LIVEZENI: Prima 
zi de libertate; ANINOASA : Dacii: 
PAROȘENI : Cele patru zile ale o- 
rașului Neapole; LUPENI — Mun
citoresc : Olandezul zburător; Cul
tural : Lenin în Polonia; BARBA 
TENI : Evadatul.
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Evoluția crizei politice din Orientul Apropiat
• Președintele R.A.U. a fost investit cu puteri de
pline O Unităii militare irakiene au ocupat pozifii 
Tn Siria O Cinci militari egipteni au fost arestafi pe 
teritoriul Israelului O S.U.A. cere guvernului R.A.U. 
si se abfină de la orice acjiune militară ofensivă
Cairo
Adunarea Națională a R.A.U. a 

adoptat un text prin care președin
tele țării, Gamal Abdel Nasser, 
este investit cu puteri depline a- 
nunțâ agenția France Presse, citind 
surse, din Cairo. Președintele Nas
ser va putea de acum înainte. în 
condițiile situației actuale, să ia 
măsuri excepționale avînd putere 
de lege. Pe de altă parte, agențiile 
de presă anunță că Zakarva Mo- 
hieddin, vicepreședinte al R.A.U., a 
fost numit de președintele Nasser 
comandant al „forțelor 
tență populară".

berați și repatriați. Un purtător de 
cuvînt al forțelor armate ale R.A.U. 
a declarat că una din patrulele e- 
giptene de recunoaștere pare să fi 
avansat în interiorul unei regiuni 
unde erau concentrate foițe ar
mate inamice.

nurile agresive din Orientul Arab, 
menite să dezlănțuie „o aventură 
militară de mare amploare" în a- 
ceastă regiune a lumii. Arătînd că 
trimiterea flotei a 6-a -în Medite- 
rana de est constituie o „demon
strație de forță", declarația sub
liniază că poporul chinez sprijină 
lupta antiimperialistă a popoarelor 
arabe.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al României în Singapore

de rezts-

de la orice ac- 
ofensivă împotriva 
ar putea duce la o 
în această parte a 

cotidianul „Al Ah-

radio Da-' 
a interve-

Damasc
Potrivit postului de 

mase, între Siria și Irak 
nit un acord privind coordonarea
acțiunilor armatelor celor două țări. 
Ministrul sirian al informațiilor a 
informat că unități ale armatei 
irakiene, sosite în Siria, au ocupat 
pozițiile care le-au fost destinate.

Ministrul de externe al Yemenu
lui, Mohammed Abdel Aziz Salam, 
a sosit duminică într-o vizită ofi
cială de cîteva zile în Siria. EI se 
va întîlni cu oficialitățile siriene 
cu care va purta discuții în legă
tură cu actuala criză din Orientul 
Apropiat și Mijlociu.

Cairo
Președintele Johnson a adresat 

un mesaj guvernului R.A.U., cerîn- . 
du-i să se abțină 
țiune militară 
Izraelului, care 
situație gravă 
lumii, anunță
ram“. Ziarul menționează că me
sajul președintelui american a fost 
remis ambasadorului R.A.U. la 
Washington, după întrevederea pe 
care secretarul de stat al S.U.A.. 
Dean Rusk, a avut-o cu ministrul 
de externe al Izraelului, Abba 
Eban.

Incidente în zona 
regiunii Gaza

CAIRO 29 (Agerpres). — Agen
ția M.E.N., citind o declarație a u- 
nui purtător de cuvînt al armatei 
egiptene, relatează că la 29 mai 
trei vehicule blindate izraeliene au 
trecut linia de demarcație din zona 
demilitarizată, atacînd un grup de 
țărani care lucrau la munca cîm- 
pului. Posturile egiptene din zona 
regiunii Gaza au deschis focul. 
Potrivit agenției M.E.N., nu s-au 
semnalat victime.

SINGAPORE 29. — Trimisul spe
cial Agerpres, Florea Țuiu, s trans
mite : Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, aflat într-o vi
zită oficială în Singapore, a avut 
duminică o întrevedere cu pre
ședintele acestei țări, Yusof Ben Is- 
hak. In aceeași zi, ministrul de 
externe român a avut convorbiri 
cu ministrul de externe al Repu
blicii Singapore, Rajaratnam Sin- 
nathamby, în legătură cu probleme 
privind relațiile dintre cele două 
țări, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale.

In continuarea vizitei, Corneliu

Mănescu a avut o întrevedere cu 
ministrul de finanțe Lim Kim San, 
cu care a conferit asupra unor as
pecte ale relațiilor economice și 
financiare dintre România și Sin
gapore. După-amiază, ministrul ; de 
externe român a făcut o vizită la 
Consiliul dezvoltării economice dih 
Singapore, unde a discutat despre < 
posibilitățile de concretizare a co
laborării economice și comerciale 
dintre cele două țări.

In cursul serii, ministrul, de ex
terne român și persoanele care-1 
însoțesc au luat parte la un dineu 
oferit de Camera de Comerț din 
Singapore.

Prezenfe românești

Pekin
La 27 mai, guvernul Republicii 

Populare Chineze a dat publicității 
o declarație în care condamnă pla-

TEL AVIV 29 (Agerpres). — 
purtător 
raeliene 
egiptene 
chis foc

Un
iz-de cuvînt al armatei 

a declarat luni că trupele 
din regiunea Gaza au des- 
de mitraliere și mortiere

asupra unei patrule izraeliene 
localitatea Nachal. Un soldat 
raelian a fost ușor rănit. Tirul 
mortiere și mitraliere a durat 
proximativ o jumătate de oră.

in 
iz- 
de
a-

PARIS 29. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
In Zilele de 26-28 mai a avut loc la 
Paris prima sesiune a Cartelului 
Teatrului Națiunilor, organism con
stituit din inițiativa lui Jean Louis 
Barrault, directorul companiei 
Theatre de France. La sesiune au 
participat cunoscute personalități 
din domeniul teatrului. Din Româ-

nia a luat parte artistul poporului 
Radu Beligan.

Dezbaterile au fost consacrate 
definirii acțiunii și rolului inter
național al Teatrului Națiunilor, 
activității și programului său «de 
viitor, precum și mijloacelor pe
nițe să faciliteze și să dezvolte 
schimburile între teatrele din di
ferite țări.

Tel Ayiv
Un purtător de cuvînt al arm .tei 

izraeliene a declarat că duminică 
dimineața au fost reținuți cinci mi
litări egipteni care pătrunseseră cu 
o mașină pe teritoriul Izraelului. 
Nici un schimb de focuri nu s-a 
prQdus în momentul arestării mi
litarilor egipteni, menționează a- 
genția France Presse, citind surse 
din Tel Aviv.

Guvernul R.A.U. ' 
miilică seara pe 
Bull, comandantul : 
de supraveghere a 
regiunea Gaza, că < 
cdi;ț cinci militari egipteni, arestați 
duminică de o patrulă izraeliană 
pe .teritoriul Izraelului, să fie eii-

' a informat du- 
generalul Odd 
misiunii O.N.U. 
armistițiului în 
este necesar ca

Stare de urgenfe 
în Nigeria

ENUGU 29 (Agerpres). — Agen
ția France Presse, reluînd o emi
siune' a postului de radio Enugu 
(capitala provinciei orientale nige- 
riene), relatează că „guvernul pro
vinciei orientale a refuzat să ia în 
considerație decizia adoptată de 
11,' col. Yakubu Gowon, șeful Con- 

privind 
este 
din 

pro- 
pos-

siliului militar suprem, 
instituirea stării de urgență 
îndreptată împotriva statelor 
sudul țării. Pentru guvernul 
vinciei orientale, menționează
tul de radio Enugu, starea de ur
gență decretată nu este aplicabilă. 
Ea trebuie să fie gahj să facă fața 
oricărei provocări care ar veni din 
partea autorităților federale.

In Grecia continuă 
să fie operate arestări

națională radicală. Numărul de- 
putaților Uniunii de centru ares
tați se ridică la 20 persoane. Prin
tre persoanele arestate se află și 
Pausanias Lycourezos, fost minis
tru, candidat al Uniunii de centru 
pentru alegerile care urmau să 
aibă ioc la 28 mai.

întâlnire la nivel înalt 
a „celor șase66

ROMA 29. Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite: Luni 
după-amiază a avut loc în capi
tala Italiei festivitatea aniversării 
unui deceniu de la semnarea Tra
tatului de la Roma privind crearea 
Pieții Comune și Euratorpillui. .Ia 
„Sala degli Orazi e Curiazi", din 
Campidoglio, unde cu zece ani în 
urmă au fost semnate documen
tele de constituire a celor două or
ganisme economice veșt-europene.

Nave militare americane 
au atacat R. D. Vietnam

prinși răspîndind ma- 
scriind lozinci pe zi- 
împușcați.
Papadopoulos a con-

ATENA 29 (Agerpres). — Colo
nelul Georgios Papadopoulos, mi
nistru la Președinția Consiliului 
în actualul guvern grec, a decla
rat unui grup de ziariști francezi 
că în țară nu vor fi organizate U- 
legeri generale, „pînă cînd progra
mul guvernamental nu va fi pus 
în aplicare". Referindu-se Ia per
soanele care difuzează manifeste, 
el și-a exprimat regretul că legea 
„nu le pedepsește destul de sever". 
In legătură cu aceasta, agențiile 
de presă amintesc o declarație 
anterioară a generalului Patakos, 
ministrul de interne, care anun
țase că cei 
ni feste sau 
duri vor fi

Totodată,
firmat faptul că în Grecia conti
nuă să fie operate arestări.

Din surse demne de încredere
— anunță agenția France Presse
— s-a aflat că 10 foști deputați ai 
Uniunii de centru, colaboratori a- 
propiați ai lui Gheorghios Papan- 
dreu, au fost arestați sub acuzația 
de a fi desfășurat activitate împo
triva actualului regim militar din 
Grecia. Agenția relevă tonul ame
nințător folosit sîmbătă seara de 
generalul Patakos, care a averti
zat pe oamenii politici că „dacă 
ar începe din nou să desfășoare 
o activitate politică ca în trecut, 
ei ar fi imediat arestați".

Citind surse din Atena, agenția 
France Presse anunță că autorită
țile militare au arestat 6 depu- 
lați aparținînd Partidului Uniunea

HANOI 29 (Agerpres). — La 26 
și 27 mai, nave militare americane 
au pătruns în apele teritoriale ale 
Republicii Democrate Vietnam, bom- 
bardînd regiunile de coastă Vinh 
Ninh și Thanh Hoa, relatează agen
ția V.N.A. Ripostînd cu un foc pu-

ternic, bateriile de coastă ale for
țelor armate ale R.D.V. au avariat 
două dintre navele agresoare a- 
mericane. Cu acestea două, numă
rul vaselor americane scoase din 
luptă de forțele armate ale R.D.V. 
de Ia 26 februarie se ridică la 31.

s-au întrunit președintele Italiei, 
Saragat, președintele Franței, de 
Gaulle, cancelarul R. F. a Germa
niei, Kiesinger, primii miniștri ai 
Italiei — Moro, Franței — Pom
pidou, Belgiei — Boeynants, Olan
dei —- De Jong, Luxemburgului — 
Werner, miniștrii de externe ăi ce
lor șase țări, reprezentanți ai exe
cutivelor Pieței Comune, Eurato- 
mului și Comunității Europene a 
Cărbunelui și Oțelului și alte per
sonalități.

După ședința festivă, care con
stituie prima parte a conferinței la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
Pieței comune, delegațiile au vizi
tat în aceeași clădire o expoziție 

,consacrată activității Pieței comuny.
Lucrările propriu-zise ale con

ferinței încep astăzi (marți) la Far- 
nesina. Observatorii politici ■ diD 
Roma sînt de părere vă nu se pot 
aștepta rezultate spectaculoase.

Rezultatele referendumului 
Australia

CANBERRA 29 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, în Aus
tralia s-a ținut sîmbătă un refe
rendum în scopul adoptării unor 
arțțendamente la constituția țării — 
unul privind anularea a două arti
cole constituționale discriminatori’ 
pentru aborigeni și altul privitor 
la mărirea numărului de mandate 
din Camera Reprezentanților a Par
lamentului australian.

Potrivit ultimelor rezultate, circa 
95 Ia sută din populația Austra
liei ,a votat în favoarea înlăturării

a două paragrafe constituționale, 
dintre care primul excludea popu
lația aborigenă din statisticile de 
recensămînt, și al doilea permitea 
guvernului federal australian să 
emită legi speciale în legătură cu 
persoanele de orice rasă în afară 
de aborigeni".

Aborigenii reprezentînd in pre- 
zent o parte redusă a populației, 
sînt urmașii vechilor populații :n- 
digene care au locuit Australia 
înainte de colonizarea europeană.

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 29 (Agerpres). — „Lin atac concentrat, perfect pregătit 

dinainte, a fost declanșat în noaptea de duminică spre luni asupra ora
șului sud-vietnamez, Hue, de către unități ale partizanilor", scrie agen
ția France Presse. Acțiunea Frontului Național de Eliberare se asea
mănă cu aceea pe care a organizat-o asupra orașului Quang Tri Ia în
ceputul și mijlocul lunii aprilie, menționează agenția citată, Incepînd de 
la miezul nopții, 40 de obuze ale unor mortiere de 81 mm au căzut 
asupra orașului. Obuzele armelor unităților F.N.E. au atins cinci obiec
tive, printre care sediul statului major al forțelor guvernului de la 
Saigon și cantonamentul consilierilor militari americani. In rindul celor 
atacați au fost înregistrați morți și răniți.

Greva muncitorilor agricoli din Italia
Două milioane de muncitori 

gricoli — salariați și dijmași 
au declarat luni o grevă de 24 
ore, revendicînd îmbunătățirea 
tuației lor economice. In cursul 
dimineții

a-

de 
si-

au fost organizate două

mari manifestații în capitala 
liei și la Milano. La Roma 
întrunit lucrătorii agricoli 
Campagna, Lazio,' Emilia și 
regiuni din centrul și sudul 
O coloană de demonstranți a
nit din Piazza Cavour spre Piazza 
del Popolo, unde a avut Ioc un 
miting, la care au luat cuvîntul 
conducători sindicali.

Ita- 
s-au 
din 
alte 

țării, 
por-

Ajutor sosit la timp
de pescuit japoneze au

mile

ghe- . 
ape-

13 nave 
fost surprinse de ghețuri în partea 
de nord a Mării Ohotsk la 20 
de Capul Taigonos.

Intrucît exista pericolul ca 
țurile să zdrobească navele, la
Iul lor de ajutor, la fața locului a 
sosit nava Diesel-electrică sovie
tică „Angara" care, după o luptă 
de 36 de ore cu ghețurile, a reușit 
să spargă în cîmpul de gheață un 
canal de 67 de mile, prin care na
vele japoneze au putut ieși în ma
rea liberă.
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Adoptarea unei noi legi 
rasiste în R.S.A.

Parlamentul sud-african a adop
tat duminică la prima citire un 
nou proiect de lege îndreptat îm
potriva populației de culoare.' De
numită „legea pentru activitate 
subversivă", aceasta prevede apli
carea unor pedepse aspre, mer- 
gînd pînă la cea capitală, pentru 
orice acțiune considerată primej
dioasă pentru 
De menționat,
dentul agenției Reuter, că proiec
tul a fost inițiat în urma unor 
puternice incidente care au' avut 
loc în ultimul timp în' Africă de 
Sud-Vest, teritoriu administrat de 
Republica Sud-Africană între mem- 
brii organizației de eliberare și 
poliția rasistă sud-africană.

rasiștii sud-africani. 
adaugă corespon-

Noi incidente în Aden
ADEN 29 (Agerpres). — Duminică în Aden s-au produs noi incidente. 

Elemente aparținînd unor organizații patriotice au deschis locul de mai 
multe ori in cursul zilei asupra gărzilor unei închisori din Aden, unde 
se află închiși 130 de arabi, suspectați de a fi participat la unele acțiuni 
ale forțelor anticolonialiste. Cele 130 . persoane, menționează. agenția 
France Presse, deși se află în detențiune de mai mult timp, nu au fost 
încă judecate.

Pe de lată parte, în portul Aden domnește o stare de agitație, cum 
o caracterizează corespondentul agenției citate, deoarece aproximativ 1 000 
de docheri amenință că vor declanșa o grevă nelimitată, în cazul ' fb 
care revendicările lor privind mărirea salariului nu vor fi satisfăcute.
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