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• Consiliul de Securitate 

s-a întrunit de urgehță la ce
rerea Siriei.

• Declarațiile președintelui 
R.A.U.

• Situația lirei sterline pro
voacă îngrijorări.

0 Semnarea unui plan de ■ 
colaborare culturală între R.P. 
Bulgaria ,și R.D. Vietnam.

Președintele Mobutu s-a 
oferit mediator în conflictul 
nigerian.

• Buget militar record pe 
tintp de pace în S.U.A.

Pe șantierul T.C.M.M. 
de la mina Paroșeni

SE IMPUN MASURI
PENTRU EXECUȚIA

A

T.C.M.M. execută în acest an la 
mina Paroșeni 18 lucrări. Valoarea 
anuală a acestora este de 7 147 000 

, Jjiei. iar planul pe primele 4 luni 
prevedea realizarea urnii volum de 
lucrări în valoare de 2 857 000 lei. 
Dar constructorii de pe șantierul 
T.C.M.M. au realizat la Paroșeni, 
în primele 4 luni, lucrări abia în 
valoare de 823 000 lei. Dintre lu
crările mult rămase în urmă a- 
mintim : rețeaua de apă potabilă și 
industrială, drumul de acces la ga
leria de coastă și calea ferată din 
incintă. Și la lucrările unde nu sînt 
rămîneri în urmă există mari nea
junsuri. Lucrările la amenajările 
din . incintă, la atelierul electro
mecanic și la atelierul de finisat

• lemn Jș-copduce > maistrul-Băcâ- 
lity “Pavel, lată ce ne spune :

„Ducem mare lipsă de materiale 
ca: placă turnantă, bolovani de riu 
etc< precum si de efectivei Am doar 
26 de oameni, față de 90 cît e pla
nificat. Am solicitat un cilindru 
pentru presat piatra, dar nu l-am 
primit încă. De asemenea, benefi
ciarul ne pretinde să terminăm lu
crările la timp, dar ne creează nu
mai greutăți. La atelierul electrome
canic, de exemplu, a fost turnat 
betonul pe toată suprafața halei, lă- 
sîndu-se însă, conform proiectului, 
spațiile goale unde aveau să fie 

’montate mașinile — care nu sosi
seră încă. Cînd am terminat de tur
nat betonul, beneficiarul a ho

tărît să aducă- strunguri 
mari, astfel că lucrarea trebuia s-o 
modificăm. Oamenii mei n-au făcut 
altceva, o lungă perioadă de timp, 
decît să spârgă betonul pentru a 
lăsa loc mai mare pentru mașini, 
să „taie" alte canaluri pentru . ca
bluri. Cu toate acestea, pe 26 apri
lie a.c., atelierul a fost terminat. 
Beneficiarul nu se mai grăbește 
acum să-l preia. Cică lipsesc cîteva 
minere de-lemn de la strunguri

Oamenii care croiesc noul drum al cărbunelui prin adînCOtile Băr- 
băteniului — cea mai tînără mină din bazin — minerii brigăzii lui 
Șofalvi Dominic.

Iată o parte din ei, înainte de a intra în mină

P. BREBEX

(Continuare în pag. a 3-a)

Cum „răspund“ magazinele la
întrebarea GAȚA DE IJEXDNÎ -

Iată că. cel puțin ca
lendaristic, am intrat în 
vară. încep noi preocu
pări pentru schimbarea 
ținutei vestimentare. 
„FanteziUrile" 
trecut s-au 
așa Că...

Reflectînd 
preocupări

de anul 
demodat.

aceste 
vizitat 

din lo- 
Jiului,

Io aleolio participantilor 
Io toncorsul 
„tontele io tonrurs"

Redacția reamintește pe a- 
ceastă cale ciștigătorilor con
cursului „Condeie în concurs", 
anunțați în numărul de dumi
nică 28 mai a. c., că astăzi, ora 
17, la sediul redacției, are loc 
festivitatea înmînării premiilor.

la 
am 

cîteva magazine 
calitățile Văii
am cerut responsabili
lor magazinelor respec
tive sau vînzătorilor (în 
lipsa responsabilului) să 
ne răspundă la întreba
rea : sînteți pregătiți de 
sezon ? Vom exprima 
aici cîteva păreri ale a- 
cestora, precum și ob
servațiile noastre perso
nale asupra a ceea ce 
se găsește în rafturi.

Magazinul de confec
ții, pînzeturi și tricotaje 
nr. 16 din Lonea, cel 
puțin în aparență,, un 
magazin bine aprovizio
nat. Se găsesc aici hai-

ne care se poartă și va
ra și iarna. „O bluză 
tricotată din bumbac 
perforată și fără guler 
pe care bărbații o caută ' 
foarte mult vara, nu se 
găsește aici" — ni se 
destâinuie, nemulțumită, 
responsabila magazinu
lui. „La fel sacouri băr
bătești de tricot". Și mai 
are - responsabila un. of. 
Nu-i de sezonul verii, 
dar e totuși de sezon. 
„Pentru cei care se nasc 
acum nu găsești la Lo
nea (și după cum ni 
s-a spus, nici în depo
zit) trusouri ori cît ai 
căuta".

In Petroșani am vizi
tat mai multe magazi
ne. Pe cel de galanterie, 
cel de tricotaje, cel de 
confecții pentru femei, 
magazinul „Seleet" pen
tru încălțăminte și în 
fine magazinul pentru 
echipament și material 
sportiv. In general nu

se poate spune că - uni
tățile de textile'și încăl
țăminte nu sînt aprovi
zionate. Din contră. Dar 
acest „în general" as
cunde în spatele lui o 
oarecare doză de sufi
ciență în materie de 
gust, de studiu al ce
rerii de consum, de util. 
Vara e sezonul încălță
mintei ușoare. Dar da
că în materie de modă 
feminină magazinul „Se
lect" oferă varietate, 
pentru bărbați în schimb, 
oferă prea puțin. O pe
reche de sandale fru
moase și comode nu 
sînt o marfă deficitară 
și deci greu de procu
rat. Totuși sandale nu 
găsesc decît căi ce „tră
iesc pe picior mare";

articolul acesta de vară 
este o raritate cînd ceri 
numere potrivite. Alături 
de „Select" e magazinul 
de confecții pentru fe
mei. Și aici magazinul 
e bogat aprovizionat. 
Predomină însă culorile 
mai închise. Culorile 
deschise, vii, sînt în... 
minoritate. „Clientele 
mai voluminoase nu gă
sesc la noi o rochie de 
vară pe măsură lor și 
nu știm de ce. In schimb 
depozitul ne oferă... 
pardesie din fire fine 
cate nu se mai, caiită" 
— ne spune responsa-

I. C.

(Continuare în pag. a 3-a)

Puternicele compresoar0 de Ia fabrica de oxigen din Livezeni funcționează din 
plin. Aici se produce oxigenul comprimat necesar în spitale, întreținerii arderii com
bustibilului în aparatele de sudură.

UNDE
AZI

• Casa de cultură 
din Petroșani, ora 19,30
— artiștii Teatrului de 
stat Valea Jiului prezin
tă spectacolul cu trage1- 
diâ „Andromaca“ de 
Jean Racine.

0 Circul „Olimpia" 
instalat la stadionul 
Jiul din Petroșani pre
zintă, la ora 16 și la 
ora 20,30, spectacolul 
„Cavalcada curajului".

0 Stadionul Jiul Pe
troșani, ora 17 — meciul 
de rugbi categoria A, 
dintre Știința Petroșani
— Grivtța Roșie Bucu
rești.

MI1NE

• La stadionul Jiul 
din 1 Petroșani, circul 
„Olimpia" prezintă, de 
la ora 16 și ora 20,30 
spectacolul „Cavalcada 
curajului".

Inttlnire la Moscova
La 9 iunie a. c., la Moscova a 

avut loc întîlnirea conducătorilor 
partidelor, comuniste și muncito
rești și ai guvernelor țărilor socia
liste din Republică Populară Bul
garia, Republica Socialistă Ceho
slovacia, Republica Democrată 
Germană. Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, Republica 
Populară Polonă, Republica Socia
listă România, Republica Popu
lară Ungară și U.R.S.S.

La întîlnire a fost examinată 
problema situației din Orientul A* 
propiat. ■

îovarăsilof
KîlOlDt tassstu 

si Iod Gheoiglie loom 
do la Bomesti

iS Tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, și Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al. Republicii Socialis
te România, au plecat vineri. di
mineață cu avionul pentru a parti
cipa la întîlnirea de la Moscova.

La plecare, pe aeroportul Bâhea- 
sa, erau prezenți tovărășii Chjvu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeatiu, Emil Bodnătaș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Ilie Verdeț. membri 
și membri supleanți ai Comitetu
lui’ Executiv al C.C. al P.C.R... 
membri ai. C.C. al P.C.R. și ai 

: guvernului.
Au fost de față I. A. Iliuhin, 

însărcinatul cu afaceri ad-ințerim 
al Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei sovietice. 

(Agerpres)

Pentru 
timpul nostru liber

De curind, I.R.B.C., sectorul ca
bane Petroșani, a pus la dispoziția 
turiștilor și amatorilor de excursii 
cabana Lunca florilor.

Restaurată Și modernizată, cabana 
oferă vizitatorilor condiții excelente 
de cazare în camere de 1-4 paturi 
cu dormeze, bufet aprovizionat în 
permanență cu produse proaspete, 
un bogat sortiment de băuturi.

• Casa de cultură 
Petroșani* sala de spec* 
tacole, ara 10 — confe
rința „Cultura geto- 
dacă“. .. Expune ptof. 
Marin 'Verzan. Conjerin- 
țâ vă fi urmată de Sec
vențe t din filme docu
mentare.

g Ora 19,30, în a- 
ceeași sală — tragedia 
„Andromaca" de Jean 
Racine.
• Stadionul din Lu

peni, ora 12,30 — meciul 
de fotbal categoria B 
dintre Minerul Lupeni 
— V-agonul Arad.
• In cadrul 1 campio

natului regional de fot
bal Se vor. disputa ur
mătoarele mecîuti:

— Pe terenul Vulcan, 
ora' 11 — Minerul Vul
can — Minerul Ani- 
noasa.

— La Lonea, la a- 
ceeași oră — Paringul 
Lonea *— Textilă Sebeș.

E M ?
— La ora 13, pe tere

nul din Petrila — Ști
ința Petroșani vă juca 
eu Aurul Brad.
. f Tot în cadrul cam- 

. pionatului regional, dar
- la handbal:

■ — Stadionul Jiul. Pe
troșani, .ora 10 — me
ciul dintre. Minerul A-

- ninoasa — Unirea Sebeș.
In deschidere . vor . juca 
Școala sportivă Petro
șani — Voința Lupeni.
• Pe stadionul Jiul, 

• intre orele 9 și -TI —
concurs de biciclete și 
motorete „Carpați".
• Terenul C.F.R. Pe- 

trdșani, ora 9,30 — e- 
tapa a iV-a orășenească 
a campionatului școlar 
de fotbal — școli’ gene
rale. Sînt programate 
meciurile: Școala nr. 5 
— Școăla nr. 1; Școala 
nr. 3 — Școala nr . 4; 
Școala nr. 2 — Școala 
nr. 6.
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cu
S50
de etaje

GOETHE

— Adevărul 
tloasă care se 
dul prăpastiei.

este piatra pre- 
găsește in tun

BYRON 
este o Oclle, 

îngrozitoare, o 
cînd trecem pe

— Adevărul 
deni, dar 
cel care-1

— Adevărul 
dar nu una 
privim clipind 
lingă ea și ne q frică să nu 
ne aprindă.

VARIE

Popas la fintina 
din rezervația 
naturală Hațeo

Folosit in farmacii 
In „pastilă" sau la „praf", 
Pînă și-n bucătării 
(Cozonaci, budinci, pilaf) 
Natrium bicarbonicum 
— Sau pe scurt bicarbonat — 
Nu se mai găsește-acum 
Oricît e de căutat.
Prafu-acesta alcalin, 
Leac ușor și ne-ntrecut 
In gastrite (cînd din vin 
Omul prea mult a băut), 
„Sarea" mititeilor 
Ce se umflă pe grătar, 
Atunci cînd „volumul" lor 
E prescris de gestionar. 
De un an, cătat ades, 1 
Tristă explicație, 
După cum am înțeles, 
N-are „fabricație".
Mie dulciuri nu îmi plac, 
Mă lipsesc chiar și de vin, 
Dar cu bietul meu stomac 
Prins de al gastritei chin, 
Nu știu, ce voi face-acum, 
Cînd îmi vine-așa, să sfarm 
Tot ce-n „criză" mi-ar sta-n drum, 
Inclusiv un„. „Centrofarm".

Arhitectul englez V.V. Frishman 
a prezentat un proiect de casă-oraș, 
înaltă de 3 000 m și în care ar pu
tea iocui 500 000 de oameni. Ea va 
avea 850 de etaje în care vor func
ționa diferite instituții și birouri.

Calculele efectuate de arhitect 
au dovedit că rezistența celor mai 
bune varietăți de beton asigură so
liditatea construcției. Temelia a- 
cesteia se va afla la O adîncime de 
150 m în pămînt. încăperile de la 
etajele superioare vor fi prevăzute 
cu instalații de aer condiționat și 
pentru întreținerea unei presiuni at
mosferice normale.

Frunze care cad 
prim&vara

Deși pe țărmul caucazian al Mă
rii Negre nu este toamnă, ci în
ceput de vară — în parcurile sta
țiunii balneare Soci cad frunzele. 
Arborii „strămutați" aici din țările 
calde își primenesc veșmîntul veș
nic verde. In unele zile, cînd bate 
vîntul, lucrătorii din parc 
didesc să 
frunze de

De-abia 
de dafini 
au început să cadă frunze de pe 
alte plante — magnolia grandi- 
flora, stejarii veșnic verzi, prunus 
laurocerasus etc.

La Soci se pot vedea acum arbori 
care au în același timp flori, frun
ze noi și frunze veștede.

au pri- 
gros decurețe covorul

pe alei.
au fost ștrînse 
și moșmoli japonezi că

frunzele

Alpinism citadin
Clubul alpiniștilor francezi a ob

ținut din partea municipalității pa
riziene autorizația să utilizeze Tur-

Mic dicționar de maxime 
despre ADEVĂR

„A"

este pretutin- 
nu-1 recunoaște decit 
caută.

N. IORGA
mai bine ca inte- 
adevăr să învingi o

— Este 
meiat pe 
iluzie, decît întemeiat pe o ilu
zie să te învingă adevărul.

EPICTEI
— Respectul pentru adevăr 

reprezintă începutul înțelep
ciunii.

N. IORGA

— Nu spun adevărul oame
nii care se jură întii și spun 
pe urmă.

HERȚEN

Avem nevoie de „circ 
în uni T. A. P. L ?

nul Eiffel pentru demonstrații in 
tehnica escaladării. In prezența ți
nui public numeros, alpiniștii le
gați cu frînghii se cățărau după 
toate regulile pe turn, pînă la plat
forma de la înălțimea de 200 m. La 
un moment dat, directorul clubu
lui a propus spectatorilor să-și în
cerce și ei puterile, propunere mai 
mult formală, el nebănuind că ci
neva s-ar încumeta la o asemenea 
escaladare. Spre uimirea spectato
rilor, un tînăr și-a scos haina și a 
început să se cațere cu multă agi
litate pe turn, fără pic de teamă 
că ar putea să cadă. Intr-o oră, ne
cunoscutul a pășit pe platformă, 
unde... a fost arestat imediat de 
poliție, bănuit că ar fi un răufăcă
tor. S-a lămurit însă că tînărul, de 
profesie vopsitor lucrează de doi 
ani la zugrăvirea Turnului Eiffel.

De cîteva zile grădina 
de vară, cea mai pusă 
la punct din toată Va
lea Jiului, era să zic 
grădina de vară Parc 
din Petroșani este „zgu
duită'' de melodii. Ea 
șl împrejurimile. Că se 
aude pînă la „Înfrăți
rea" de pe Maleia și 
pînă la gară...

Gintă aici o orchestră 
un amalgam de arii mo
derne : „balada" cîinelui 
(cică la cererea consu
matorilor), Hau hau, a- 
poi serenada Twist, La 
la la, Măicuța mea (ma
mă mamă ce mai cin
ice) etc. Nu bag de 
orchestrei care se . 
duiește să scoată 
acorduri muzicale 
ghitarele electrice, 
leg de solist, care 
o voce de parcă în 
care zi dis de dimineață 
ar fi strigat două cea
suri „Luptă Jiule" 
„Hai Dinamo"!

L-am întrebat pe un 
ospătar;

— De unde l-ați a- 
dus, tovarășe ?...

— De la Cluj.
M-am lămurit. Noi, în 

Petroșani, în Valea Jiu
lui unde muncesc peste 
20 000 de mineri și alte 
mii de muncitori de di
ferite profesii Sîntem o- 
bligați de către T.A.P.L. 
ca după șut să ascultăm 
o muzică la limita infe
rioară a bunului simț. 
Să ascultăm într-un ceas 
de odihnă, de destinde
re o
nu are ce 
măcar pe 
mai modest 
citoresc din

Noi avem
de muzică ușoa- 
populară mai ta- 
dedt toți cîntă- 

care i-a adus 
în ultimii doi

pînă cînd ? 
cînd ne urlă în 
cintăreți și
care n-au

vină 
stră- 
ceva 
din 
Mă 
arc 

'■ fie-

voce spartă care
nici 

celui 
mun-

ar
ce 

ale
la

căuta 
scena 
club 
Vale.

cintăreți ti
matori 
ră sau 
lențafi 
reții
T.A.P.L. 
ani.

Pe scenele cluburilor 
ne-gm obișnuit să ve
dem și să simțim tat ce 
poate da mai bun arta 
interpretativă, tovarășii

noștri de muncă...
Dar în unitățile 

T.A.P.L. ?...
Aici trebuie să ne 

mulțumim — și să plătim 
— o artă ieftină, de du
zină caracteristică vechi
lor circuri de periferic 
care mâi mult enervea
ză decît cîntă.

Insă
Pînă 

urechi 
chestre
căuta în alte orașe 
țării și se aciuează 
noi ?

Pînă cînd consumato
rul — cetățean care 
muncește banul — nu 
este băgat în seamă dc 
către conducerea 
T.A.P.L. și-i socotit cr 
un simplu client ?...

Așteptăm măsuri i... 
(dar nu anul viitor)...

De ce la noi nu st 
pot. aduce' soliști despre 
care să spunem; cel pu
țin pe o săptămînă.

— Asta da!...
I. M.

ACTUALITATI
1

10 zile fără ficat
Ficatul era considerat 

pînă acum un organ 
absolut indispensabil or
ganismului uman. El 
cîntărește, în medie 1,5 
kg. Medicii îi spun „la
borator central" pentru 
că asigură schimbul în
tre glucide, lipide și pro
teine, împrospătează sîn- 
gele venit din stomac 
și intestine și produce 
secreția necesară diges
tiei. Dacă, în urma u- 
nei operații -sau proces 
inflamatoriu, acest orgar, 
este iremediabil lezat, 
bolnavului nu-i mai ră- 
mîn decît 36 de ore de 
trăit. Și dacă pentru ini
mă, plămîni și rinichi 
s-au găsit înlocuitori 
artificiali, oamenii de 
știință nu au reușit pi- 
nă acum să construias
că vreun aparat care să 
reproducă procesele chi
mice 
plexe 
ficat.

Cu
dicii de 
versității 
(statul 
S.LT.A.) au reușit recent
să mențină în viață 
timp de 10 zile o pa
cientă al cărei ficat în
cetase' să funcționeze îri 
urma unei operații ab
dominale,

Alături de bolnavă a 
fost culcat soțul ei (în
locuit după cinci zile 
de tatăl pacientei); ar
terele și venele acestuia 
au fost legate prin tu-

MEDICALE
bolnavei, 
substanțe 

sîngelui 
prin

buri din masă plastică 
de cele ale
Schimbul de 
și purificarea
femeii se făceau 
intermediul ficatului so
țului (ulterior al tată
lui), care aveau aceeași 
grupă sanguină. După 
10 zile, ficatul bolnavei 
și-a restabilit funcțiile, 
și ea a fost salvată.

Neglijență utilă
Se pare că și neglijența poate 

aduce, uneori, foloase omenirii. 
Iată un exemplu. Mai de mult, în- 
tr-o fabrică de hîrtie din Anglia, un 
lucrător neglijent a uitat să ames
tece în pasta crudă de hîrtie can
titatea necesară de clei. Fabrican
tul a suferit o pierdere considera
bilă și a concediat imediat pe lu
crătorul neglijent. K '

Mult mai tîrziu, s-a stabilit că 
hîrtia „stricată" avea o proprietate 
uimitoare, necunoscută pînă atunci 
— ea sugea cerneala fără să mur
dărească scrisul. Așa s-a descope
rit, cu totul întîmplător, hîrtia su
gativă, folosită acum pe scară largă 
în lumea întreagă.

extrem 
care

toate
la

de com- 
se produc în

acestea, rne- 
clinica Uni- 

din Seattle 
Washington —

Enigma stîngacilor
Centrul nervos, a că

rui leziune privează o- 
mul de darul vorbirii, 
se află de obicei în 
partea stingă a creie
rului. Dar, după cum 
afirmă oamenii de ști
ință, de la Institutul de 
neurologie din Montreal, 
pentru stîngaci acest lu
cru nu este o lege. La 
89 la sută din numărul 
total al stîngacilor exa
minați, acest centru se 
afla în partea stingă, la 
18 ,1a sută — în partea 
dreaptă, iar la 13 la su
tă — în

Fiecare 
din epoca 
stîngaci.
concluzia la care 
juns antropologii 
au studiat vechile 
te de producție.

In prezent, fiecare al 
20-lea om este stîngaci. 
De ce mulți oameni dau 
prioritate tocmai mîinii 
drepte și de ce este ea 
mult mai dezvoltată, con
tinuă însă să rămînă o 
enigmă.

ambele părți, 
al doilea om 
de piatră era 
Aceasta este 

au a- 
care 

unei-

indicator de pe o 
care pornește din

Și t o t u
I

PE UN 
autostradă
orașul Boston (S.U.A.), în loc 
de cuvîntul „STOP", scrie 
„SOPT“. Aproape toți con
ducătorii de autovehicule în
cetinesc viteza în fața aces
tui semn neobișnuit, unii se, 
opresc chiar, încercînd să 
înțeleagă sensul cuvîntului 
enigmatic. Șeful poliției lo
cale a declarat că nu inten
ționează să schimbe indica
torul, deoarece cuvîntul scris 
greșit reduce considerabil 
numărul accidentelor în a- 
cest loc primejdios.

ȘTIAȚI CA...
+ UNIUNEA Sovietică și Polo

nia posedă cele mai mari turme de 
zimbri. In Uniunea Sovietică tră
iesc 280 de zimbri, i^r în Polonia 
aproape 250. Zimbrii sînt animale 
foarte rare.

♦ POLUAREA atmosferei în 
S.U.A. produce anual pagube de 
aproximativ 11 miliarde dolari. In 
aceaștă sumă nu sînt incluse pagu- 
g pricinuite sănătății oamenilor.

CEL mai mare stadion din lu- 
este stadionul Maracana, din 

de Janeiro, în care încap 
„vu „00 de spectatori.

+ DUPĂ calculele aproximative, 
în atmosferă 
nu mai puțin 
ne de vapori 
cite 200 tone
globului pămîntesc.

4 CEL 
este podul 
trăim din 
care trece
construit în anul 1956 și are o lun
gime de 39 km

< UN GRUP de exploratori so
vietici care au vizitat stația polară 
Lazarevo — singura stație sovie
tică din Antarctida amplasată pe 
un ghețar plutitor — a stabilit că 
în anii trecuțl. stratul de zăpadă 
a crescut în Antarctida cu 4 m. 
adică în medie cu 57 cm pe an.

există în permanență 
de 10 000 miliarde to- 
de apă — 
pe fiecare

în medie 
hectar al

din lume 
Pontchar-

mai lung pod 
de peste lacul 
Louisiana (S.U.A.), peste 

o autostradă. El a fost

și e adevărat
(Anglia) a vîndut nu de mult 
o rață. Noul posesor i-a tăiat 
aripile și i-a dat drumul in 
curte. Raței i s-a făcut însă 
dor de „acasă" și a pornit-o 
la drum, parcurgînd 18 km 
pînă la primul ei stăpîn.

UNICUL magistrat al unui 
romitat australian s-a jude- 
/cat singur. Prins asupra fap
tului în timp ce conducea 
mașina în stare de ebrietate, 

1 dl. Jencklns și-a judecat pro
priul său proces. El și-a a- 
plicat o pedeapsă severă: 
ș-a autocondamnat la trei 
lui închisoare, ce-i drept cu 
suspendarea pedepsei.

SE CUNOSC multe cazuri
I' ile pisici și clini credincioși

stăpînilor lor care s-au în
tors acasă de la mari depăr
tări. Dar o rață ? !...

Un fermier din Welles

FERMIERII din Surrey 
(Anglia) colectează o adevă
rată armată de păianjeni, pe 
care o vor lansa împotriva

hoardelor de purici ce i-au 
năpădit. Este vorba de o 
specie foarte rară de purici, 
care rezistă la toate insecti
cidele. Specialiștii de la „Bri
tish Museum" au sfătuit gos
podăriile invadate să lanse
ze împotriva puricilor păian
jeni. După distrugerea puri
cilor se va pune însă pro
blema cum să se scape de 
păianjeni.

HN
LA MAGAZINUL orășelu

lui universitar din Innsbruck 
(Austria) s-au pus în vînza- 
re rochii, foarte solicitate 
de studente. Pe aceste ro
chii sînt cusute... formule 

alte- 
poa- 
apli- 
voie 

la

sînt 
matematice, chimice și 
ie, încît fiecare fată ÎȘi 
te alege o rochie după 
cațiile ei. Studentele au 
să poarte aceste rochii 
cursuri, dar nu și la coloc
vii și examene.
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Se impun masuri pentru execuția 
la timp a lucrărilor

(Urmare din pag. 1)

(pe care ne-au obligat să le com
pletăm) și cărțile tehnice. Dar rea
litatea tărăgănărilor din partea be
neficiarului o cunoaștem și noi. Pre- 
dîndu-se atelierul de forjă lucrările 
de reparații se fac acolo. De ase
menea mina Paroșeni nu are perso
nal calificat suficient pentru ate
lier. Or, dacă atelierul electrome
canic n-ar fi folosit la întreaga ca
pacitate, s-ar plăti amortisment. As
ta nu-i convine beneficiarului și... 
mai bine ne țin pe noi „în șah";

I,a complexul social lucrările sînt 
conduse de maistrul Haivas Mihai. 
Și acesta ni s-a plîns de nereguli :

„In loc să mă ocup de lucrări tre
buie să. pierd ore, în fiecare zi, cu 
întocmirea de adrese și procese 
verbale prin care solicit material. 
Lipsește cînd varul, cînd mozai
cul, altădată lipsesc dulapii și bi
lele ori „fîșiile" de beton sau ma
terialele necesare izolațiilor fonice. 
De cele două macarale „Pionier" nu 

mozaicari Pîrvu Ion, zidarului Ko
vacs Ion, șefului echipai de izolații 
Albiei Gheorghe și celorlalți nu Ie 
convine să piardă timpul în șantier, 
uitîndu-se cu mina la ochi spre 
Vulcan doar, doar vine o mașină cu 
materiale. De asemenea, aici și gra
ficele de execuție sînt inexistente. 
Ele nu se găsesc nici măcar la con
ducerea șantierului.

Considerăm că e necesar ca 
conducerea T.C.M.M. să ia mă
suri concrete pentru accelerarea 
lucrului la obiectivele de la mina 
Paroșeni în vederea predării lor la 
termenul planificat. Se cere înfiin
țarea graficelor de execuție, asigu
rarea șantierului eu efectivul ne
cesar și aprovizionarea cu mate
riale, precum și funcționarea uti
lajelor. Asigurarea acestor condiții 
de lucru este absolut necesară și 
tărăgănarea aplicării măsurilor 
necesare nu mai poate fi tolerată.

PORT

Cum „răspund*' magazinele 
la întrebarea GATA DE SliZOX?

(Urmare din pag. 1)

bila. Intr-adevăr nici noi nu știm 
de ce.

In magazinele de tricotaje pre
domină numerele mari la vestmin
tele de lînă, relon și silon. Și mai 
predomină culorile închise. Aici e 
domeniul în care s-au introdus în 
ultimii ani destul de multe sorti
mente și se introduc în continua
re. Dar din modul în care sînt ex
puse și etichetate mărfurile, cum
părătorul nu se alege cu o infor
mare utilă. Pe etichetă scrie doar 
produsul (bluză, pulovăr, maiou 
etc.) numărul și prețul. La multe 
articole nu se specifică dacă sînt 
bărbătești sau de damă, din ce fir 
sînt confecționate.

In sfîrșit, magazinul de merce
rie — galanterie ne oferă un bo
gat sortiment de cravate din ter
gal, cămăși sport din in îh culori 

vii și atrăgătoare și ne mai oferă... 
niște pălării bune pentru Ia iarnă. 
Am schimbat aici cîteva păreri cu 
responsabilul magazinului despre 
preferințe și oferte de sezon în 
materie de ținută vestimentară. 
„Cred, ne spunea acesta, că o cu
loare vie, pastel, prinde foarte bi
ne vara pe oricine și motivarea 
că culorile mai deschise nu sînt 
preferate în Valea Jiului ar avea 
nevoie de un corectiv. Gustul cum
părătorului încă trebuie educat.. 
Toată lumea fuge după lucruri 
scumpe, în culori cit mai sobre, 
cînd de fapt te poți îmbrăca foar
te elegant, convenabil, și cu arti
cole ieftine Cu Condiția să ți se 
trezească gustul pentru această e- 
leganță la îndemîna oricui. Comer
țul e în măsură să asigure satis
facerea acestui bun gust necosti- 
sitor".

Lucrurile stau, într-adevăr, apro
ximativ așa. Dar după cum am 
semnalat, prin unele locuri mai 
e nevoie de completarea „trusou- 
lui“. Și asta încă acum.

Exploatarea 
Minieră Dtlja

Angajează imediat:

— responsabil(ft) 
de cantină

condiții: stagiu de 2 
1j2 ani în funcfia de fel 
și șef ajutor de unftale 
de alimentație publică.

Informații supli
mentare la ser vi chil 
personal al E. M. Dîlja 
sir. M. Eminescu nr. 22

ne putem folosi tot timpul; ori e 
întrerupere de curent, ori se defec
tează. Din aceste motive, în luna 
trecută, am realizat doar 150 de 
mii lei din planul valoric de 200 mii 
lei. Iar pe luna iunie avem deja trei 
zile nelucrate".

Pentru aceleași motive lucrătorii 
nu-și realizează nici măcar sala
riul de bază. Șefului brigăzii de la

LOTO
. La tragerea din 9 iunie 1967 au 

fost extrase din urnă următoarele 
numere :

50 90 12 71 37 74 47 83 64 39
78 29.

Eond de premii 837 478 lei.

Joc de doi, pe pajiștea înverzită de la Răscoala.
Foto: N. Moldoveana

TELEVIZIUNE
10 iunie

17.30 Aspecte de la concursul 
internațional de atletism. 
Transmisiune de la sta
dionul Republicii din 
Capitală.

IR,30 „La șase pași de o ex
cursie". Emisiune con
curs pentru pionieri și 
școlari.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,43 Filmul documentar „Li

dice".
20,00 Teleenciclopedia.
21,00 Să rîdem cu... comici 

vestiți ai ecranului.
21.30 Film serial Sfîntul.
22,20 Emoții in premieră (mu

zică ușoară ).
2-3,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 Telesport.
23.30 închiderea emisiunii. I
_________________________

POPICE

Jnfîlnire amicală
la Petrila

Pe arena de popice „Jiul“ Pe- 
trila, dată recent în folosința ama
torilor sportului cu bila de textolit 
din localitate, a avut loc prima în
trecere de popice dintre echipele 
Jiul Petrila și Utilajul Petroșani.

întrecerea s-a desfășurat la pro
ba de 100 bile mixte. Rezultatul 
final : 2 074 p.d. la 2 089 p.d. pen
tru jucătorii petroșăneni. întrece
rea s-a desfășurat sub semnul unui 
continuu echilibru de forțe și nu
mai rutina oaspeților a făcut ca 
victoria să treacă de partea lor.

La individual cel mai bun rezultat

PROGRAM
11

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Suma
rul presei : Sport. Buletin meteo- 
rutier; 7,18 Caruselul melodiilor: 
8,00 TEATRU RADIOFONIC PEN
TRU COPII; 9,15 TRANSMITEM 
PENTRU SATE; 9,55 Varietăți mu
zicale; 10,30 Concert folcloric; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Ilustrate 
muzicale; 12,00 DE TOATE PEN
TRU TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 13,10 ESTRA
DA DUMINICALĂ; 14,15 Progra
mul orchestrei de muzică populară 
a Radioteleviziunii. Soliști : Emil

FILME
11 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Rio Conchos; Republica: Relaxea- 
ză-te dragă; PETRILA : Casa noas
tră; LONE A — Minerul : Lumea 
minunată a fraților Grimm; LU- 
PENI — Muncitoresc : „33": Cul
tural : Insulele fermecate.

a fost obținut de Strosz Ludovic de 
la Utilajul care a doborît 400 po
pice.

Comportare bună 
a meșteșugarilor 
petroșăneni la 
orientare turistică

Timp de două zile, în apropierea 
cabanei Stîna de Vale a avut loc 
etapa interregională de orientare tu
ristică, competiție organizată de 
U.R.C.C. Hunedoara.

La această întrecere, Valea Jiu
lui a fost reprezentată de o echipă 
a Asociației sportive Voința Petro
șani, compusă din Vlădulescu Con
stantin șl Acs Alexandru, ambii sa- 
lariați ai Cooperativei meșteșugă
rești „Jiul" Petroșani.

Cu toate că traseul a fost extrem 
de greu, cei doi concurent! au ob
ținut un meritat loc doi în clasa
mentul general și dreptul de a par
ticipa la finala pe țară care va 
avea loc luna aceasta în munții Bu- 
cegi.

BOX

Cugirul găzduiește 
etapa a U-a

După cum am mai anunțat, a II-a 
etapă a campionatului regional de 
box pe echipe se va desfășura in 
ziua de 11 iunie la Cugir. Din Va
lea Jiului vor fi prezenți la între
ceri 11 pugiliști. Ei vor avea ca 
parteneri pe reprezentanții orașu
lui Hunedoara. Cei 11 boxeri din 
Valea Jiului au plecat azi dimi
neață spre orașul metalurgiștilor din 
Cugir.

DE RADIO
iunie

Gavriș și Nicolae Florian; 14,40 
Muzică ușoară cu Constantin Drâ- 
ghici și Brenda Lee; 15,10 Cintăreți 
români pe scenele lumii : Traian 
Grozăvescu; 15,29 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul preferat; 
16,00 Pagini din operete; 16,30 Pro
gramul orchestrei de estradă a Ra
dioteleviziunii. Soliști Dorina Dră- 
ghici și Luigi Ionescu; 17,00 SPORT 
ȘI MUZICĂ; 19,00 Din cele mai 
cunoscute melodii populare: 19,45 
Cîntă Puica Igiroșanu si Sergio En- 
drigo; 20,00 RADIOJURNAL; 20,10 
Melodii populare; 20,30 TEATRU 
SCURT. PREMIERA : „Era armo
niei"; 21,10 Cîntă Ioana Radu; 21,25 
Muzică de dans; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,30 MOMENT POE
TIC; 22,40 Canțonete; 23,00 
Dansați în "itmul preferat; 24,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melo
diile 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.

I.C. I.L. SIMERIA
ANGAJEAZÂ DE URGENȚĂ:

— UN ȘEF DEPOZIT BRÎNZETURI la depozitul balelor 
pieții Petroșani.

Condiții: studii elementare; (fără antecedente)

Salarizarea 1 200 lei pe lună.

Date suplimentare se pot da la sediul Fabricii de pro
duse lactate — Livezeni, telefon 1823 sau 1824.

OrtBIA III SEBVItlII
Preparafia cărbunelui Corcești
(orașul Vulcan) angajează imediat

4 mecanici de locomotivă cu aburi
Doritorii se vor adresa la biroul 
personal al unității menționate.

Sînt acceptat! și pensionarii

HREULMI NUMAI £U CARUOORUt DE SERUI
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NTUL APROPIAT
Buget militar record 
pe timp de pace in S.U.A.

■ TUNIS. Agenția France Presse 
transmite citind agenția tunisiană 
de presă, că primele contingente 
alie trupelor tunisiene ce se în
dreptau spre localitatea Bengar- 
dăne spre a fi trimise în Orientul 
Mijlociu, unde Urmau să participe 
la ostilitățile arabo-izraeliene, au 
primit ordin să se întoarcă la ba- 
zeîte lor. Totodată, potrivit 
leiași agenții, un 
pe algeriene sosite 
gardane au primit 
tea guvernului lor 
îh' patrie. Agenția
presă adaugă că escadrilele de a- 
vioane algeriene și marocane ca
re au traversat spațiul tunisian. 
în drum spre Libia sau au făcut 
escale pe aeroporturile tunisiene 
au primit ordin să revină în ță
rile respective.

la sediul Adu-

anunță că ma-

lor să se prezinte 
nării Naționale.

Agenția M.E.N. 
reșalul Abdel Hakim Amer, prim-
vicepreședinte al R.A.U. și coman
dant suprem adjunct al forțelor 
armate ale R.A.U., a 
din postul său.

focului 
a pro- 
capita-

Italiei,
că

demisionat

ace- 
tru- 

Ben- 
par-

convoi de 
vineri la 
ordin din 
să se înapoieze

tunisiană de

CAIRO. Potrivit agenției M.E.N., 
postul de radio Cairo a anunțat că 
după demisia lui Nasser și numi
rea lui Zakariya Mohieddin în 
funcția de președinte al R.A.U., 
Adunarea Națională a Republicii 
Arabe Unite a fost convocată în 
ședință extraordinară. Radio Cai
ro a cerut tuturor parlamentari-

DAMASC. După cum 
genția U.P.I., postul de 
mase 
miază 
care : 
lupte 
celor 
între 
comunicate 
grele lupte 
giune din 
Tiberiada". 
după ce menționează că trupele 
siriene „provoacă pierderi grele 
inamicului", radio Damasc preci
zează că „13 blindate inamice ca
re au lansat un atac în nordul 
frontului, au fost distruse de for
țele siriene". Totodată se arată că 
deasupra regiunii Kiswe, de la pe
riferia capitalei, „a fost doborît 
al, treilea avion inamic".

PARIS. Acceptarea de către păr-

a 
i o 
se
în
75

anunță a- 
radio Da- 

transmis vineri după-a- 
serie de comunicate în 

arată că s-au desfășurat 
cursul zilei de-a lungul 

de kilometri de frontieră
Siria și Izr’ael. Intr-unui din 

se spune că „cele mai 
au avut loc într-o re- 
împrejurimea lacului 
Intr-un alt comunicat,

țile beligerante a încetării 
pe frontul arabo-izraelian 
dus un ecou favorabil în 
lele Europei occidentale.

Ministrul de externe al
Amințore Fanfăni, a relevat 
încetarea focului reprezintă un e- 
lement nou și pozitiv în criza din 
Orientul Mijlociu. El a amintit, 
cu același prilej, că l-a însărcinat 
pe reprezentantul Italiei la O.N.U. 
să notifice secretarului general U 
Thant că guvernul italian este ga
ta să acorde ajutor prizonierilor, 
refugiaților și populației, care au 
avut de suferit de pe urma aces
tui conflict militar.

La Copenhaga, primul ministru 
și ministrul afacerilor externe, 
Jens Otto Krag, a menționat că 
Danemarca este gata să participe 
la negocieri în vederea găsirii u- 
nor soluții pentru rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică situația 
din Orientul Mijlociu, soluții care 
ar putea asigura o pace trainică. 
Totodată, primul ministru danez 
a subliniat că Danemarca este 
gata să trimită în această regiu
ne, dacă este necesar, un contin
gent militar, care să asigure men
ținerea păcii.

WASHINGTON 9 (Agerpres). —- 
Comisia pentru alocații a Came
rei Reprezentanților a recomandat 
aprobarea bugetului militar de 
70,3 miliarde dolari pe anul fis
cal 1967—1968, care începe la 1 
iulie. Din această sumă, 20,3 mi
liarde dolari reprezintă cheltuie
lile prevăzute 
războiului dus 
ția Associated 
că este vorba

tar record pentru timp de 
suma de 70,3 miliarde dolari 
depășită doar de cheltuielile 
tare făcute în anul 1944.

Recomandarea este inclusă 
tr-un raport al comisiei în 
se arată că vor fî necesare
babil fonduri suplimentare, întru- 
cît „ritmul și costul războiului din 
Asia de sud-est cunosc o tendin
ță ascendentă".

pace, 
fiind 
mili-

in-
care
pro

Consiliul de Securitate s-a întrunit de urgență la cererea Siriei
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate s-a întrunit 
de urgență vineri la cererea Si
riei care a informat că, în ciuda 
încetării focului de către această 
țară, forțele armate izraeliene con
tinuă acțiunile militare împotriva 
Siriei.

La începutul ședinței, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a ci
tit o comunicare primită din par
tea șefului Misiunii O.N.U. de su
praveghere a armistițiului îh Pa
lestina în care confirmă că. la cî- 
teva ore după declararea de către 
Siria a acceptării încetării focului, 
importante forțe militare izraelie
ne au pătruns în Siria, au atacat 
din aer capitala țării și localități

din regiunile situate la nord și 
est de lacul Tiberiada, folosind 
bombe cu napalm.

Reprezentantul Izraelului a pre
zentat o comunicare în care a a- 
firmat că artileria siriană a des
chis focul asupra localităților iz
raeliene de la frontieră.

Apoi, la propunerea președinte
lui Consiliului de Securitate a fost 
adoptată în unanimitate o rezolu
ție cerînd îndeplinirea rezoluțiilor 
anterioare ale Consiliului de Se
curitate privind încetarea focului. 
Rezoluția cere secretarului general 
al O.N.U. să ia contact cu guver
nele Izraelului și Siriei, pentru a 
asigura îndeplinirea rezoluțiilor 
Consiliului privind încetarea focu-

statele
cu

a

re-

• •'--r *

Declarațiile președintelui R. A. U.
CAIRO 9 (Agerpres). — Luînd 

vineri cuvîntul la posturile de ra
dio și televiziune din Cairo, Gamal 
Abdel. Nasser a anunțat că demi
sionează din funcția de președinte 
al R.A.U. El a făcut cunoscut că 
îi urmează în funcție vicepreșe
dintele țării, Zakariya Mohieddin. 
Vorbitorul s-a referit la realiză
rile pe care le-a obținut’ Egiptul 
de la dobîndirea independenței, a 
adus un omagiu sacrificiilor con
simțite de popor în timpul actua
lei crize și a făcut un istoric al 
recentelor evenimente.
; Agenția M.E.N. și posturile de 
radio R.A.U. anunță că vineri du- 
pă-amiază au avut loc manifesta
ții populare pe străzile orașului 
Cairo, în fața palatului preziden
țial și în jurul sediului Secreta
riatului general al Uniunii Socia
liste Arabe, în cadrul cărora s-a 
cerut lui Nasser să renunțe la ho- 
târîrea sa de demisie. Postul de 
radio Cairo anunță că Organizația de 
Tineret a Uniunii Socialiste arabe 
și Comandamentul forțelor navale 
«1$, R.A.U. au cerut președintelui 
Nasser să revină asupra hotărîrii 
sale de demisie pentru a asigura 
securitatea statului.

Agenția France Presse anunță 
din Cairo, că Zakariya Mohieddin 
a refuzat să preia președinția Re
publicii 
hptărîri.

Vineri
a făcut
nunță că suspendă hotărîreă 
de demisie pînă sîmbătă cînd 
roeazâ să se prezinte în fața 
■dunării Naționale.

Adunarea Națională a R.A.U., în
trunită vineri noaptea în ședință 
extraordinară, a votat o rezoluție 
cerînd președintelui Nasser să re
vină asupra hotărîrii de a aban
dona postul său de președinte al 
Republicii și cerîndu-i să rămînă 
în continuare 
al statului. O 
fost adoptată 
lean, întrunit,
dința extraordinară.,

în fuficția de șef 
hotărîre identică a 
de guvernul egip- 

de asemenea, în șe-

lui și să raporteze, nu mai tîrziu 
de două ore Consiliului de Secu
ritate asupra rezultatelor.

După adoptarea rezoluției, re
prezentantul S.U.A., A. Goldberg, 
ă cerut începerea de negocieri, cît 
mai repede posibil. între
interesate, dacă va fi necesar 
ajutorul unei terțe părți sau 
O.N.U.

„Delegația U.R.S-S-, a spus,
prezentantul . U.R.S.S., N. T. Fedo
renko, propune Consiliului să con
damne cu hotărîre agresiunea Iz
raelului și să ceară ca Izraelul să 
oprească imediat operațiunile sale 
militare împotriva statelor arabe 
vecine și să-și retragă toate tru
pele de pe teritoriile acestor state 
la linia de armistițiu.

La 90 de minute după votarea 
rezoluției, reprezentantul Siriei a 
informat Consiliul de Securitate 
că guvernul său a hotărît să res
pecte cererea privind încetarea 
focului.

După două ore de la vo
tarea rezoluției, reprezentantul 
Izraelului a anunțat, la rîndul lui, 
că guvernul său acceptă cererea 
privind încetarea focului.

Secretarul general al O.N.U. a 
raportat că guvernele Siriei și Iz
raelului au anunțat oficial accep
tarea încetării focului.

Sesiunea s-a întrerupt la ora 
20,25 (G.M.T.).

Arabe Unite pînă la noi

seara Gamal Abdel Nasser 
o declarație în care a-
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pentru finanțarea 
în Vietnam. Agen- 
Press menționează 
de un buget mili-

Situajia lirei sterline provoacă
îngrijorări

BONN 9 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat săptămînalului 
„Rundschau am Sonntag", dr, Fritz 
Burgbacher, expert In probleme 
economice al partidului vest-ger
man de guvernămînt, Uniunea 
Creștin Democrată, a atras aten
ția „să nu se piardă din vedere 
în cursul negocierilor vizînd in
trarea Marii Britanii în Piața co
mună că o'nouă criză a lirei ster
line ar putea avea repercusiuni 
asupra întregii Comunități Euro
pene". Burgbacher, care s-a de
clarat favorabil aderării britanice, 
a cerut, totuși, „celor șase" să

că lira 
interna- 
în uiți'* 
o deva-

negocieze cu realism și cu aceeași 
competență de care dau dovadă, 
în general, englezii în apărarea 
intereselor lor. Amintind 
a fost susținută pe plan 
țional în repetate rînduri 
mu ani pentru a se evita
lorizare a ei, expertul economic 
vest-german consideră că, în ciuda 
dezmințirilor engleze la acest su
biect,' „țările Pieței comune vor 
fi obligate să intervină și să- facă 
sacrificii pentru a apăra propria 
lor monedă în cazul unei 
ze a lirei sterline". ’

noi cri-

Președintele Mobutu s-a oferit mediator 
în conflicful nigerian

KINSHASA 9 (Agerpres). — Pre
ședintele cbngolez, Mobutu, l-a pri
mit pe noul ambasador al Nigeriei 
la Kinshasa, Haji Kabiku. Cu 
acest prilej, menționează agenția 
Associated Press, președintele con
gelez a declarat că țara sa nu va

recunoaște Republica Biafra, fosta 
provincie Nigeria orientală. Totoda
tă. el s-a oferit că mediator în 
reglementarea situației din Nigeria, 
în vederea preîntimpinării unej se
cesiuni definitive a regiunii estice.

Semnarea unui plan 
de colaborare culturală 
între R. P. Bulgaria și 
R. D. Vietnam

HANOI 9 (Agerpres). — La Ha
noi a fost semnat un plan de co
laborare culturală pe anul 1967 
între R. P. Bulgaria și R. D. Viet
nam. Planul prevede extinderea 
colaborării dintre cele .două țări 
în domeniul științei, educației, 
culturii, artei, publicațiilor și ra
diodifuziunii.

PREZENTE 
ROMÂNEȘTI

STUTTGART 9 (Agerpres). . 
Tenorul român Ludovic Spieșs, 
care se află intr-un turneu în 
R. F. a 
pretat la 
Stuttgart 
varadossi
de Puccini, 
bucurat de un deosebit succes.

Germaniei, a inter- 
Opera de stat din 

rolul lui Mario Ca- 
din opera ;,Tosca“ 

Spectacolul s-a

Inundații catastrofale la Manila
Ploile musonice, deosebit de puternice care s-au abătut în ultimul 

timp asupra capitalei filipineze. Manila, au provocat în întregul oraș 
inundații catastrofale. Conform primelor cifre oficiale, 22 de persoane 
și-au pierdut viața, iar cîteva sute au fost rănite. Multe străzi con
tinuă încă să fie acoperite de ape, iar peste 700 de familii au rămas 
fără adăpost.

Se apreciază că pagubele provocate în capitala fillplneză și subur
biile ei se ridică la peste 3 milioane de dolari.

Decorații conferite de președintele R. D. Vietnam
La Hanoi a avut loc joi festivi

tatea decernării unor înalte deco
rații conferite de președintele R.D. 
Vietnam, Ho Și Min, unor unități

/
militare și localități nord-vietna- 
meze, care au repurtat victorii 
marcabile în lupta împotriva 
gresiunii americane.
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încă un accident „Starfighter48
Un alt avion de tip „Starfighter", 

aparținînd forțelor aeriene vest- 
germane, s-a prăbușit joi în apro
pierea unei localități din Bavaria.

Se menționează că numărul to-

Interzicerea pescuitului în
La Paris a fost dată publicității 

hotărîreă guvernului francez pri
vind interzicerea pescuitului nave-

apele coastelor Franței
12lor străine, pe o distanță de 

mile marine, începînd de la linia 
de bază a mării teritoriale.

Acord sovieto-elyefian
La Berna a fost semnat acordul, 

interguvernamental sovieto-elvețian 
cu privire la stabilirea comunica
ției aeriene directe între Moscova 
și Ztirîch.

tal al avioanelor de tip „Starfigh
ter"
ale
1961

pierdute de forțele aeriene 
Bundeswehrului începînd din 
(data intrării lor în funcțiune

în R.F.G.), se ridică la 72.

Pak Cijan Hi și-a asigurat
In cursul „alegerilor

■ legislative" care au a- 
vut loc joi în Coreea 
de sud, președintele 
regimului de la Seul,
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Proiect de lege pentru redarea suveranității 
coloniei Aden

Joi a fost dat publicității la 
Londra un proiect de lege prin

„majoritatea"
Pak Cijan Hi, și-a asi
gurat „majoritatea" în 
parlament. Cu toate a- 
cestea, rezultatele scru
tinului arată că parti-

dele de opoziție au fost 
cele care au cîștigat 
la Setîl și la Pusan, a! 
doilea oraș ca mărime 
din Coreea de sud.

care Anglia își retrage suveranita
tea asupra coloniei Aden și insu
lelor Perim și Muria, la o da’â 
care va fi hotărîtă de regină. A- 
cest proiect de lege, care a fost 

. adoptat miercuri în Camera Co
munelor. face parte din măsurile 
prevăzute în vederea acordării in
dependenței Federației Arabiei de 
sud, pînă în 1968. ,

Tiparul: l.P.H. Subunitatea Petroșani 40 36?


