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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA ! Vizita In tara noastră 

a președintelui 
Republicii Congo 

Alphonse Nassamba-Dcbat
A

începerea convorbirilor 
oficiale

VACANTA
MARE 1

Vacanță ! De mîine, vacan
ța mare. Trenul totalei recon- 
fortări, al vacanței de vară, 
a tras deja la peronul gării 
școlare. Așteptat cu flori și 
neastîmpăr, cu voioșie exube
rantă și legitimă nerăbdare, 
trenul vacanței aduce cu el 
ca întotdeauna, noi și infinite 
posibilități de
de îmbogățire a cunoștințelor. 
Pentru că vacanța de vară, 
într-o traducere liberă, mal 
înseamnă și... al patrulea tri
mestru școlar. Pentru că va- 
vonța mare, pe lîngă 
despărțirii 
aduce cu 
și bucuria 
ia. Insă, 
Orice s-ar

destindere și

nostalgia 
va mai 

un timp, 
cu școa- 
vacanță !

să-și des- 
și să-șl 
pe deal, 

și în văi

ascultînd 
cheamă 
tabere

instrucție, 
pereți, la 
expuneri ! 

pe e- 
șl ex-

Adîncă recunoștință
a tineretului studios din patria

noastră față de partid și guvern V ZILEI J
La București și la Timișoara, la 

Cluj și la Iași, în alte orașe unde 
există centre universitare, în insti
tute și facultăți, au avut loc adu
nări in care tineretul studios și-a 
exprimat adinca recunoștință față 
de partidul și statul nostru pentru 
grija cu care urmăresc îmbunătăți
rea din toate punctele de vedere a 
procesului pregătirii viitorilor 
claliști, exprimate prin 
consecventă în viață a 
Congresului al IX-lea al 
Comunist Român.

Adunările studențești 
Comitetului Central al
Comunist Român, tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, zeci de telegrame în care 
sentimentele de mulțumire sînt ex
primate cu entuziasmul specific tine
retului. In 
adoptarea 
cordarea 
sporirea 
de hrană 
Hotărîrea
care prevede ca absolvenții cu re
zultate bune la învățătură și încli
nații pentru munca de cercetare să 
fie repartizați direct în activitatea

prile- 
și de 
parti-

în te-

spe- 
traducerea 
hotăririlor 
Partidului

au trimis 
Partidului

telegrame se arată că 
legii învățămintului, 
de burse suplimentare, 
considerabilă a alocației 
pentru studenții bursieri.
Consiliului de Miniștri

a-

de cercetare, precum și receuta mă
sura cu privire la limitarea numă
rului de examene în facultăți con
stituie, pentru toți studenții, 
juri de satisfacție deosebită 
recunoștință fierbinte față de 
dui și statul nostru.

Aceste măsuri — apreciază
legrama lor studenții institutului 
medlco-farmaceutic din Cluj — sini 
izvorite din realitățile vieții noi din 
patria noastră, din grija deosebită 
a partidului pentru viitorul poporu
lui nostru.

Sintem convinși că aceste îmbu
nătățiri vor ridica pe o treaptă su
perioară procesul instructiv-educa- 
tiv din patria noastră.

In același timp, telegramele dau 
glas hotărîrii studenților patriei 
noastre de a răspunde cu putere 
sporită de muncă hotăririlor parti
dului și guvernului, menite să îm
bunătățească continuu condițiile de 
viață și de învățătură ale studenți
lor.

Vom 
noastră 
nostru
Facultății de automatică din Bucu-

utiliza toată capacitatea 
de munca și tot entuziasmul 
tineresc — scriu studenții

rești, pentru a obține rezultate ia 
învățătură, care să reprezinte o 
mărturie vie a recunoștinței noastre 
pentru dragostea și grija perma
nentă cu care studențimea este în
conjurată de conducerea de partid 
și de stat, pentru eforturile făcute 
de întregul nostru popor de a ne 
crea condiții oplime de viață șl 
studiu.

Exprimind încă o dată viile noas
tre mulțumiri, făgăduim să nu pre
cupețim nici un efort în pregătirea 
noastră ca specialiști și 
pentru a deveni cadre de 
ale scumpei noastre pairii 
te.

Cuvinte sincere, calde exprimă a- 
deziunea tineretului studios față de 
întreaqa politică a partidului nostru, 
angajamentul său de a depune toate 
eforturile pentru a deveni construc
tori de nădejde ai României socia
liste, cadre temeinic calificate în 
toate domeniile dezvoltării societă
ții, capabile să ridice patria noas
tră pe culmi tot mai înalte ale pro
gresului și civilizației.

(Agerpres)

cetățeni, 
nădejde 
socialis-

Pentru turiștii in trecere
f

prin Valea Jiului
In urma renovărilor ce s-au efectuat la Ali

mentara nr. 86 din Bănița, în cadrul acestui ma
gazin a fost amenajat un bufet care va desface 
băuturi, inclusiv răcoritoare, preparate calde și 
reci. Tot cu prilejul renovării, în fața unității a 
fost amenajată o terasă.

Fiind așezată în apropierea 
pregătită pentru deservirea 
prin Valea Jiului.

Joi dimineața, la Palatul Consiliului de Stat, 
au început convorbirile oficiale între secretarul 
general al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat, 
Nicoiae Ceaușescu și secretarul general al Miș
cării Naționale a Revoluției, președintele Repu
blicii Congo, Alphonse Massamba-Debal.

La convorbiri participă Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri. Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Peterfl, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Bujor Almașan, ministrul minelor, 
Mihai Marinescu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, George Macovescu, prim-ad
junct al ministrului afacerilor externe, general
colonel Ion Gheorghe, prim-adjuncl al ministru
lui forțelor armate, șeful Marelui Stat Major, șt 
Alexandru Tu ion ambasadorul României în Re
publica Congo.

Din partea congoleză participă Antoine Ma- 
boungou Mbimba, membru al C.C. al 
Georgette Bouanga, președinta Uniunii 
ționare a femeilor congoleze, Nicolas 
ministrul afacerilor externe, însărcinat
blemele cooperării, aviației și turismului. A me 
Matsika, ministrul comerțului, industriei și sta
tisticii și Augustin Poiqnet, secretar de stat al 
Apărării Naționale,

Convorbirile s-ai: desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, prietenească.

este 
cere

Au sosit roșii de cimp
începînd de azi, unitățile Centrului de legu

me și fructe Petroșani vor desface roșii de cimp. 
Marți a sosit 
provenit din 
lui au sosit, 
de desfacere, 
mazăre verde, morcovi și fasole verde.

face parcă 
acela al 
vacanța-i

I
placi ceramice

HULIGANUL
Constructori „îmbrăcînd" 

ua bloc de curînd glisat.

de școală 
ea, peste 
reîntîlniril 
vacanța-i
spune, elevii, care 

de mîine vor sorbi din pri
viri acest lung tren al vacan
ței, au așteptat-o pe ea. va
canța mare, și nu altceva. Au 
așteptat o vacanță în care 
să-si consume energia în cit 
mai mult aer liber, 
cătușeze elanurile 
împrospăteze forțele 
pe poteci de munte
răcoroase, cutrelerînd prin pă
duri sau bălînd mingea pe 
stadioane și-n poienițe. Vacan
ța înseamnă însă și 
Dar nu între patru 
școală. 
Vacanța-i 
Ievi în
cursll, pe terenurile de sport 
și-n expedițiile vesele și te
merare, în jurul focurilor.de 
vreascuri și-n sălile de spec
tacole. Și clinchetul clopoțe
lului vacanței se 
mai ascultat decît 
școlii ! Pentru că
vacanță ! Și e mare. Și elevii, 
descătușați de recapitulări, de 
teze și caiete de note, știu să 
profite de aceste zile — te
zaur. Bineînțeles, nici acțiu
nile organizate de școală nu 
vor fi lăsate pe plan secun
dar. Bogatul calendar de va
canță al organizației pionieri
lor va fi îmbogățit zilnic cu 
sugestiile și propunerile „stă- 
pinilor vacanței", cu tot ceea 
ce aceșlia vor dori să facă, 
penlru a-și petrece timpul du
pă preferințe. Iar pedagogii 
nu vor uita un lucru: că va
canța are multiple și variate 
resurse educative pe care 
trebuie să le valorifice 
plin. Nu vor uita Insă nici 
în drumețiile și-n jocurile 
de vacanță, copiii trebuie 
fie însoțiți. Iar ei trebuie 
participe cu Întreaga lor 
ință la bucuriile copiilor afiați 
fu vacanță.

Deocamdată însă, pînă ia 15 
septembrie, o urare: tuturor 
elevilor, mari, mici și mijlocii 
— VACANTĂ PLĂCUTĂ!

CALIGRAF

DUPĂ
RECEPȚIE...

Gravă, călcînd apăsat, comisia de 
recepție pășește plină de importan
ță prin încăperi. Servietele doldora 
se agită prin aer, foșnesc hîrtii, 
sînt rostite simboluri tehnice ca 
proiecte, finanțări... In urmă, numai 
zîmbet și bună .voință; vin construc
torii : șeful de șantier, maistrul, 
meseriașii. E destul ca unul din mem
brii comisiei să întindă un degetÎNSEMNARE

eliberează un 
constructorului, 

scăpat de grijă !
după recepție ?

electri- 
cu o soli-

recepție 
of din 

Gata, 
Dar, ce

Petrila

a 
ră- 
de 
se

Deșf, prin huliganism se tnfeiege purtarea sau 
atitudinea brutală care trădează lipsa de respect 
laid de societate și fală de demnitatea omului, 
se pare că sfera infelesurilor acestui cuvinl a 
lost restrînsă. De ce ? Oare, numai comiterea 
actelor de agresiune ne dă certitudinea că ne 
aflăm, in ia/a unui huligan? Să credem în conti
nuare că doar persoana care încalcă grosolan 
drepturile și îndatoririle celorlalți semeni poate 
li socotită drept un huligan sau să privim mai 
profund în semnificațiile acestui cuvint ? Noi 
vă propunem ultima variantă. Si argumentăm:

PRI»1 ORAȘELE LUMII

ALKMAAR

„acuzator" spre ceva, că imediat a- 
pare vopsitorul, lăcătușul, 
clanul, tîmplarul — toți 
citudine dezarmantă...

Semnarea actului de 
lucrării, 
runchii 
acum a 
lntîmplă

...Complexul comercial 
fost predat beneficiarului pe etape. 
Cele 20 de unități diverse sînt însă 
toate predate. Au mai rămas doar 
amenajări exterioare, care probabil 
în iunie vor fl și ele gata.

♦ Librăria este și ea beneficiară 
a unui local nou în acest complex. 
Bucuroasă, gestionara unității res
pective a trecut la organizarea unei 
asemenea deserviri care să atragă 
cumpărătorii.

Intr-una din zilele trecute, rămă
sese seara mai tîrziu să aranjeze 
cărțile noi, abia sosite. începuse să 
plouă. Deodată observă că podeaua 
începe să se umezească. Do unde 
vine apa ? Intrînd în magazie vede 

MIHAI ȘTEFAN

a

(Continuare in pag a 3-a)

Jurnal
f • -citadin

există încă o specie de huligan, cel cu creionul, 
care deși se ascunde tuturor privirilor, acfionînd 
in umbră, se încadrează perfect în regnul huli
ganilor. Despre cine e vorba ? Nu se poate să 
nu-i recunoașteți „actele" 1 Nu se poate să nu-i 
li văzut vreodată „operele* 1 Este cel eare de
senează, cel care scrie cu creta sau cu creionul 
pe atîtia pereți ai clădirilor, pe emailul meselor 
din cofetării fel de fel de notafii scabroase, ne
cuviincioase, indecente, nerușinate, cuvinte care 
n-au fost vreodată și nu vor fi nicicînd repro
duse în niciun dicționar. L-afi surprins vreodată 
in „exercițiul funcțiunii"? Nu! Pentru că vrea 
să fie discret, pentru că-i este probabil rușine 
să se expună privirilor celor pentru care scrie f 
Sau, poale, pentru că-și dă seama că nu poale 
li asemuit deci! cu omul preistoric al peșterilor, 
fără cele mai mici pretenții la cunoașterea ele
mentarelor precepte ale civilizației I

Ce i-am putea face, dacă nu-i vedem? — ve[l 
zice. Să-l căutăm, să-l vedem I Să-1 prindem în 
flagrant delict I Intervenția noastră,, a tuturor, 
aspră și neînduplecată, nu va înlîrzia să dea 
roadele așteptate. Cînd îl prindeți însă pe huli
ganul caligraf, apucafi-1 de ambele urechi și 
da(l-l pe mina miliției. Nu se poate să nu existe 
vreun articol .in cadrul penal care să-și... exer
cite influenta asupra lui cu cel puf in o amendă. 
O merită cu prisosință.

V. T.

fi vizitată de oricine.

44
Valea Jiului a primit

intern

Continuare in pag. a 4-a)

și persoanele oficiale care îl 
o vizită la întreprinderea aqri- 
Decembrie", din apropierea Ca-

șoselei, unitatea 
turiștilor în tre-

in- 
fa-

pe oaspeți, Angelo Miculescu, 
al

plus 12 grade Ia 
Poring. Tempera
plus 21 grade și,

un

cit

OGLINDA DE LA COROEȘTI. N. Moldoveana

Republicii Congo, Alphonse Massamba- 
persoanele oficiale congoleze au făcut «ț 

la Fabrica de confecții și tricotaje Bu-

și
a 
o 
ui

M.N R., 
Revo'u- 
Mondio, 
cu pro-

un prim transport de 1 500 kg roșii 
județul Dolj. In depozitele centru- 
$1 au fost expediate spre unitățile 
noi cantități de cireșe, cartofi noi,

Expoziție de artă populară 
la Iscroni

In 
rală 
neața o interesantă expoziție de artă populară. 
In două săli de clasă, pe pereți și pe mese, vor 
fi expuse obiecte de artă populară specifice lo
curilor, începînd cu costumele populare, pînă 
la cele mai uzitate obiecte din gospodărie. De 
asemenea, vor fi expuse desene și fotografii ca
re vorbesc despre dezvoltarea localității Iscroni, 
precum și fotografii ale machetelor viitoarelor 
case și ale cabanelor turistice din împrejurimi. 
O interesantă monografie a satului va sta la 
îndentîna vizitatorilor pentru a fi lecturată.

Expoziția va fi deschisă zilnic în tot cursul 
acestei veri și va putea

cinstea Zilei pionierilor, la Școala gene- 
din Iscroni va fi deschisă duminică dimi-

Noi utilaje în dotarea 
minelor

Combinatul carboni-fer
utilaje din import pentru exploa- 
Dintre acestea amintim: mego-

40—044 produse de o firmă en- 
măsurarea rezistenței de izolație

de curînd noi 
țările miniere, 
metre de tip 
gleză, utile la
în subteran, celule antideflagrante tip ROC-6 
produse în R. P. Polonă, pentru stațiile de trans
formatoare, explozoare tip SM-514 K, produse în 
R.D.G., necesare pentru pușcarea electrică 
subteran.

VRE MEA
Azi, la ora 8, temperatura aerului a înregis

trat valori cuprinse între 
Petroșani șl plus 8 grade la 
tura maximă de ieri a fost de 
respectiv, de plus 14 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24
DE ORE:

Vreme frumoasă și căldu
roasă. Vînt moderat din sec
torul sudic.

UN ORAȘ CU PERSPECTIVE

La amiază, secretarul general al M.N.R., pre
ședintele 
Debat și 
o vizită 
curești.

La intrarea in întreprindere au venit în înttni- 
pinare Ion Crăciun, adjunct al ministrului 
dustriel ușoare, reprezentanți ai conducerii 
brlcii.

Directorul F.C.T.B. 1. Steinbach a făcut
scurt istoric al întreprinderii, după care a înfă
țișat aspecte privind producția actuală și perspec
tivele de dezvoltare, condițiile de lucru și de 
viață asigurate muncitorilor celei mai mari fa
brici românești de confecții și tricotaje, care 
realizează zilnic peste 130 000 de produse.

V'zitînd sectoarele de tricotaje, confecții 
lenjerie, precum și expoziția de prezentare 
produselor fabricii, oaspeții congolezi au dat 
fnaltă apreciere calității confecțiilor, sistemul
de orqanizare a producției și a muncii, gradului 
ridicat do mecanizare și automatizare a proce- 

. sului tehnologic.
A

La întreprinderea 
agricolă de stat 
.,30 Decembrie

In cursul după-atniezii secretarul general al 
M.N.R., președintele Republicii Congo, Alphonse 
Massamba-Deba t 
însoțesc, a făcut 
colă de stat „30 
pitaiei.

Intimpinîndu-î 
prim-vicepreședinte al Consiliului Superior 
Agriculturii lo-a făcut o succintă prezentare a 
sistemului de organizare a întreprinderilor agri
cole din țara noastră și a rezultatelor obținute 
în producția vegetală și animală. Apoi director ii 
întreprinderii, ing. Alexandru Ienciu i-a invitat 
să viziteze cîteva ferme ale întreprinderii. Di
rectorul le-a prezentat aspecte din activitatea 
acestei moderne unități agricole, modernele uti
laje și instalații cu care este înzestrată, infor- 
mîndu-l că unitatea pe care o conduce furnizea
ză cantități importante de legume, fructe și pro
duse animaliere atît pentru consumul 
și pentru export.

Alkmaar, oraș din nordul 
Olandei, este o așezare veche 
care evocă amintiri istorice, 
sediul unei piețe de brînzeturi 
vestite, fabricate după canoa
nele unei tradiții seculare.

Grămezi din aceste rotocoa
le de brînz.ă gustoasă, așeza
te în cărucioare, sînt trase de 
cetățeni îmbrăcați în costume 
pitorești, care le aduc astfel 
pînă la camioanele sau navele 
care le vor transporta la des
tinație.

Alkmaar este un oraș care 
face un salt înainte, ca și 
cum ar vrea să demonstreze 
că, păstri-nd respectul pentru 
vechile obiceiuri, el înțelege 
să urmeze, dacă nu chiar să 
devanseze ritmul și exigențele 
vieții moderne. Pitorescul oraș 
olandez eșle primul din a- 
ceastă țară care a adoptat pen
tru conducătorii autobuzelor 
un sistem care permite dirija
rea luminilor semafoarelor din 
interiorul vehiculului. Un șo
fer grăbit poate comanda se
maforului „lumină verde", 
evident că un asemenea 
tem nu poate fi aplicat la 
te intersecțiile din oraș,
pe anumite trasee el funcțio
nează perfect, spre satisfacția

Este 
sis- 
toa- 
Dar

călătorilor care nu mai pierd 
a ti ba timp la stopuri.

Pe vremea războiului de 80 
de ani (1568—1648) Alkmaar a 
jucat un rol important, repre
zentând simbolul primei vic
torii asupra spaniolilor. De 
unde zicala familiară olande
zilor : „De la Alkmaar ne vi
ne victoria".

După retragerea spaniolilor, 
orașul și împrejurimile lui nil 
au cunoscut imediat destinde
rea necesară pentru a se pu
tea reface după această peri
oadă grea. Abia în anii 1577 
și 1578, date la care Haarlem 
și Amsterdam și-au regăsit în 
sfîrșit pacea și liniștea, Alk
maar a putut respira liber. As
tăzi, orașul numără aproape 
50 000 locuitori.

In decursul secolelor care 
au urmat după Războiul de 
80 de ani, caracterul esențial 
al orașului Alkmaar a rămas 
același — centru 
zonei din nordul

Cînd în 1824 a 
rat Marele Canal
Olandei (Groot Noordhollands 
Kanaal) care leagă Nieuwedicp •• liorarea în continuare a 
(situat între nordul provin- toacelor de comunioa-ție dintre

mai
care
sau 
se
încetînd 

pe

pă-
Ce 

rău 
ve- 
se 

mai

regional al 
Olandei, 
fost inaugu- 
din nordul

clei și Inșula Texel) și orașul 
Amsterdam, autoritățile din 
Alkmaar au început să spere 
că pe viitor orașul lor nu va 
mai. fi izolat, deoarece cana
lul trecea și prin el. Din 
cate, a fost doar o iluzie, 
a urmat a fost chiar 
decît înainte : navele 
neau din Amsterdam 
întorceau acolo, mi 
opreau la Alkmaar,
deci să plătească taxele 
care le plăteau în trecut pen
tru utilizarea căii fluviale din 
zona orașului. După numai pa
tru ani de la darea în folo
sință a Marelui Canal, autori
tățile din Alkmaar 
mau guvernului < 
mulțumirea, subliniind 
chiderea acestui canal, 
să aducă orașului lor 
cii suplimentare, i-a 
considerabil prosperitatea.

La
fost 
cale 
nici 
îmbunătățit prea 
cetățenilor orașului. Nici

îșî expri- 
olandez ne- 

că des- 
în loc 
benefi- 

redus

1 mai 1867, Alkmaar a 
legat printr-o linie 
ferată de Haarlem, 
de data aceasta nu 

mult

de 
dar 
s-a 

viața 
ame- 
mij-

oraș și regiunile din jurul 
Haarlemului și Amsterdamului 
(tunelul Velsen, i 
1959, și șoseaua 
9 care străbate 
1961) nu au dus 
siune industrială 
porții.

Totuși, într-un viitor 
prea îndepărtat, Alkmaar 
cunoaște o dezvoltare serioa
să. In planul de amenajare a 
teritoriului olandez se prevede 
ca Alkmaar și regiunile din 
nordul Olandei să poată găz
dui populația în continuă creș
tere din Randstad Holland. In 
1985 Alkmaar va putea găz
dui aproximativ 115 000 locui
tori, adică dublu față de nu
mărul actual.

Considerat sub acest aspect, 
va părea probabil mai puțin 
surprinzător faptul că Alkmaar 
a luat de pe acum măsurile 
necesare pentru oa pe arterele 
sale circulația vehiculelor să 
fie asigurată în cele mai bu
ne condiții posibile.

Viața artistică a orașului va 
fl și ea însuflețită de construi
rea unui nou teatru munici
pal, după planul arhitectului 

. Van der Linden.
(din „Nouvelles de Holande")

construit în 
națională nr. 

orașul, in 
la o expan- 

de mari

focurilor.de
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unui pro- 
constituie, 
conștien- 

artei pe 
o

și bunii-

Apaient de importanță se- 
< undară, alcătuirea 
grem de recital 
pentru organizatorii 
ți *de răspunderea
care o prezintă publicului, 
probă a imaginației 
Ici gust. Pentru cei ce susțin 
programul, repertoriul consti
tuie însă și o dovadă a serio
zității cu care și-au privit 
si-și privesc activitatea mu
zicală. Audiind recitalul de 
muzică instrumentală al ele
vilor Școlii de muzică și arte 
plastice din Petroșani, am a- 
vtil plăcerea de a constata, in 
final, că favorabilul climat 
creat aici muzicii culte, du
blat în spectacole de un în- 
cîntător entuziasm colectiv, 
a dat naștere la multe calități, 
bănuite in concertele anteri
oare, revelate pe deplin în 
idtimul timp. Cunoscind valoa
rea reală a bucăților muzicale 
interpretate. îinețea subtilă a 
unor miniaturi din Beetho
ven, Mozart, Porumbescu. Vi
valdi sau Ceaikovski, ne-am 
întrebat rum de reușesc copiii 
să impună publicului aceste 
calități ? De unde atîta sigu
ranță — surprinzătoare la a- 
ceasta virstă — în execuție ? 
Răspunsul nu poate îl decît: 
pasiune și muncă, muncă și 
pasiune ! Numai avînd în ve
dere nestăvilita pasiune pen
tru muzică a elevilor se poa
le explica de ce acest recilal 
a fost categorisii ca „aproa
pe impecabil din punct de ve
dere al ținutei estetice și al 
gustului". Atit partea întii a 
recitalului cil mai ales a doua 
(în care au evoluai, intr-un 
„ultim examen", absolvenții 
clasei a VIII-a), au fost des
tul de unitare. Iar recitalul, 
în ansamblu, s-a remarcat în
deosebi prin acuratețea Into
națiilor. Ascultînd „Joc ți
gănesc" de T. Ciorlea (ta pian 
Laszlo lldico), „Rondo"-ul lui 
Beethoven (la pian Kormoczky 
Adela), „Reveria" lui Ciprian 
Porumbescu (la vioară Măgu- 
reanu Doina), „Rondo"-ul de 
Vivaldi (la vioară Csutak Ște
fan), „Mazurca" de Schlemut- 
ler (la violoncel Szabo Carol), 
„Cîntecul rus" de Komarovski 
(la clarinet Costea Gavrilă), 
„Vechiul cîntec francez" de 
Piotr Ceaikovski (la vioară 
Marton Ella) și „Sonata în fa 
major" de Mozart (la pian 
Georgean Victor), interpretate 
cu vioiciune, multă prospeți
me și un dozaj al timbrelor 
destul de riguros și variat, 
am admirat în fond munca 
stăruitoare a acestor elevi — 
muzicieni, pentru a ridica pe 
un plan cit mai înalt miilea 
cele de expresie, însușite în 
orele dedicate frumosului. Pe 
aceeași linie cu soliștii instru
mentiști (adică bine) s-a pre
zentat și orcheslra de coarde 
a școlii (dirijor prof. Dengej 
Hans Georg) care, Interpreted 
ateqro-ul din „Concerto gros- 
so nr. 6" de Coretti, ne-a în
tărit convinqeTea că această 
muzică cultă — această mu
zică a rarei tinerețe e fără 
băl rinele — are iacuiialea de 
a ii, în același timp, și artă 
ș? divertisment. Pentru că, îm- 
boqățindn-ne sufletește, aceas
tă muzică ne șl 
ză. Pentru că. 
chiar interpretată 
mici admiratori ai 
eazS fără să vrei
le multe disponibilități emo
ționale.

reconfortea- 
ascultînd-o, 

de cei mai 
ei, îți cre- 

noi $1 ioar-

V. T.

A

I I Pling bălrînii...
Cinematograful „Culhirai“ din Lupeni

In sufleinl

ard ruguri 

să spargă 

Indiferente.

tău și al meu ard patimi, 

de vise și valuri ce-ncearcă 

mîndria unei stînci

Un joc absurd jucăm amindoi. Un 

în care umbra poartă un mut 

dialog cu lumina obscură. 

Privirile inocente alunecă spre 
lucruri banale-altădată !

joc

Ne vom privi pină cind unul din 
va sugruma 'șarpele tăcerii și-I va 

arunca la picioarele cuvîatulni.

noi

Lucian STROCH1

85 DE ANI DE LA

Pling bălrînii,
cind prundu-i fără apă, cind seri la rînd 

așteaptă căprioare

care nu mai vin să se adape.

Pling bătrinii,

cind brazii din fața caselor

se usucă
de la rădăcină înspre vîrf.

Pling bălrînii,
cind cocorii întîrzie primăvara, 

noi înmugurim din plinsul lor.

Radu SEIEJAN
(din volumul „Corturile neliniștei" în 

de apariție la Editura tineretului)

MOARTEA LUI
CIPRIAN PORUMBESCU

bescu a fost oaspetele 
„Aidci", Giuseppe 
tînd invitația lui 
colo pe pian e și 
cîntec românesc"), 
bescu

armonia și solfegiile. 
între anii 1879—1881, a 
de vioară, de contrabas 
și compoziție la Konser- 

und darstellende 
unde l-a avut 

Intre

Născut la 2 octombrie 1853, în 
Șipotele Sucevei, marele înaintaș 
al muzicii românești, compozitorul 
Ciprian Porumbescu a început prin 
a învăța vioara și pianul în parti
cular. Cu profesorii Ștefan Nosie- 
vici și Isidor Varobchievici a stu
diat teoria, 
Mai tîrziu, 
făcut studii 
de armonie
vatoriur Musik 
Kunst din Viena, unde l-a 
profesor pe Anton Bruckner, 
anii 1875—1877, a organizat și diri
jat corul societății „Arboroasa" din 
Cernăuți al societății „România 
Jună" din Viena, al „Reuniunii ro
mâne de gimnastică și cîntări" din 
Brașov, unde a fost profesor de 
muzică. Călătorind în Italia, în anul 
1882, compozitorul Ciprian Porum-

autorului
Verdi. Accep- 

Verdi („EH bun, 
vioara, cîntă un 
Ciprian Porum-

a interpretat magistral o 
doină, care l-a impresionat mult pe 
marele maestru italian. „Acesta — 
declară compozitorul nostru — mi a 
întins amîndouă mîinile și strângi n- 
du-le pe ale mele mi-a zis 
flet mișcat: Da, 
Atestatul 
vi l-am
rea cu Verdi a produs asupra lui 
Ciprian Porumbescu o vie și pu
ternică emoție.

Creația 
oglindește 
triotică 
militat 
rea și

Că 
auzit

frați ni 
ni sînteți 

acum !"

cu su- 
sînletL 

frați 
Intîlni-

Ivi Ciprian Porumbescu 
atitudinea consecvent pă
unul compozitor, care a 
hotărire pentru promova- 

oultuTii nafio-

a
cu
valorificarea

Mereu alți și alți mînuitori 
ai condeiului încearcă să dea 
glas unor îndemnuri lăuntrice, 
unor pasiuni și sentimente, 
încredintîndu-și apoi creațiile, 
mai 
tite, 
ram 
tie
proză ce ne parvin și ne stră
duim să înțelegem credința în 
literatură a autorilor, efortul 
pe care-1 fac pentru ca în ur-

mult sau mai puțin izbu- 
redacției noastre. Lectu- 
de fiecare dată cu aten- 

versurile sau rîndurile în

aceste poezii să fie redate în 
ziar. Voi aștepta cu nerăbda
re poeziile redate". Vă înțele
gem nerăbdarea și pasiunea 
ce o puneți în versuri dar 
deocamdată... Ințelegețl-ne și 
dv. Vă sfătuim să acordați 
mai multă atenție gramaticii,’ 
în primul rînd, apoi literaturii 
și componisticii. Se pare că 
avetJ ceva de spus în vers și 
ați putea spune. Vă invităm

Mill UTEIill
ES

ma condeiului lor să rămină 
împlinit fructul pasiunii șl al 
înțelegerii întru literatură.

Pentru că multi autori ne 
solicită părerea asupra crea
țiilor lor, iar alții își manifes
tă dorința de a-și vedea cît 
mai repede publicate 
rile, le vom răspunde 
torva dintre ei.

la 'ședințele cercului literar, 
oare se tin bilunar la Casa 
de cultură din Petroșani. Sînt 
multe lucruri de Invătat.

lucră- 
azi cî-

Petro-luchian Elena, elevă, 
șani: Ne scrieți j „Pentru pri
ma dată cînd voi publica șl 
eu una din poezi. Doresc ca

Haidemac Tiberiu, elev, Si- 
meria: Povestirea „Eroii lui 
'29" pe care ne-ați trimis-o 
este slab realizată. Ea conți
ne naivități dar nu și elemen
te care să-l confere valoarea 
de povestire, 
blicabilă.

Deci nu-i pu-

G. DINU

Confortul papucilor și fotoliului
Am fost invitat într-o seară la 

niște oameni. Din pătura culta. In
telectuali. EI — inginer, ea — func
ționară. Posesori ai unui apartament 
cu două camere, hol mare, baie și 
balcon cu mușcate. In interior, mo
bilier de mina întîia, cumpărat cu 
bani gheată, covoare adinei și gre
le, televizor cu veioză-floare deasu
pra, bufet-bar cu pahare de cristal, 
cîteva sticle pline ochi și autosifon, 
magnetofon „Tesla" 
plus bibliotecă. Cînd 
toți — după cum se 
mente se ...
făcut un schimb de amabilități con
venționale. Am trecut apoi la ma
să. Pe masă, orînduite artistic, tot 
felul de bunătăți, de diferite culori, 
apetisante ca un „ștraif” de starlete 
din revista „Cinema". Am mîncat, 
am băut, am văzut-o pe „cea mai 
mică bombă a muzicii ușoare italie
ne _ Rita Pavone" la televizor, 
l-am ascultat pe Charles Trenet 
pe Tino Rossi la magnetofon.

spectacole, pentru că-i obosesc zum
zetele și exclamațiile admirative din 
jur! Că Renault-ul Dauphine de 
mult nu le mai aduce nici o satis
facție ! Că, pe marele ecran, pot 
s-apară numai Raquel Welch, Mi
chelle Mercier sau alte stele (pen
tru el), Elvis Presley sau Alain De
lon, (pentru ea), ei nu se vor mai 
înghesui ca alții, pe care seară de 
<eară-i înghit sălile cinematografe-

și discotecă, 
s-au strîns 

știe, actual- 
poartă" întîrziera — am

ATITUDINI

tot

și 
P« 

Angela Zilia și pe Betty Curtis la 
picup și pe... amfitrioană, expunîn- 
du-și punctele de vedere.

Am aflat atunci și aflînd, căs- 
casem ochii cît două cepe oltenești 
— că nici ea, nici bărbatu-său, nu 
mai* iubesc literatura, că volumele 
din bibliotecă (necitite) sînt aran
jate după o... combinație a culorilor 
care să nu supere ochiul! Că nu 
mal Iubesc nici fnuzita din sălile de

lor! Că, pe la stadion (deși stau ă- 
proape), n-au mai dat de cîțiva ani, 
deși cîndva el făcea parte din „co
rul" susținătorilor lui „Picior de 
aur", iar ea venea să aplaude victo
riile fetelor de Ia școala sportivă! 
Că pe la teatrul de stat local n-au 
mai trecut de pe vremea „Bădăra
nilor" lui Goldoni!...

Că nu merg, din cînd în cînd, să-șl 
vadă aici rudele sau prietenii, am 
încercat să înțeleg. In rest nici 
n-aveam cum să pricep, de unde a- 
tîta spleen englezesc pentru tot c® 
este în afara confortului papucilor 
și al fotoliului 1 M-am dumirit nu
mai cînd mi-a arătat cutia cu... va
rietăți, seriale, transmisiuni sporti
ve, lanterne magice „Val-VJrtejurî, 
telejurnale și tele-cnciclopedii, în- 
termezzo-urj, parade ale vedetelor,

Ziz-zaguri, telecinematici, cursuri de 
limbi, reflectoare și transfocatoare!

Am înțeles atunci că micul ecran, 
televizorul, a devenit o parte din ei, 
oamenii vii. Că nu pot trăi fără... 
Sanda Țaranu și Cristian Țopescu! 
Insă...

Oricît au încercat să mă convin
gă de binefăcătoarele foloase civili
zatoare ale televiziunii, nu voi în
cerca vreodată să pricep filozofia 
confortului călduros sl papucilor și 
fotoliului 1 Nu că n-aș vrea. Dar 
oamenii de azi, contemporanii și fă
uritorii acestei vieți tumultoase, în 
continuă efervescentă creatoare, nu 
pot — convingerea cred că va fi 
îmbrățișată aproape în unanimitate 
— trăi fără stradă, fără săli de spec
tacole, făîă
scălda zilnic în uriașul 
colectivității, fără a nu se lăsa pur- 
tați de acest fluviu pe albia perma
nentei depășiri 1

Scleroza caTe a înțepenit în foto
lii articulațiile celor la care am fost 
musafir (și ale altora ca ei) ne este 
improprie nouă, celor care trăim 
tr-adevăr viața „în miezul unui 
aprins".

Am scris 
levizorului 1 
va cuvinte
care ignorează tocmai 
racterizează viața noastră nouă • 
trăirea intensă.

V. TEODORESCU

stadioane, fără a se 
fluviu al

în-
ev

te-o pledoarie contra
Nu. Am spus doar cîte- 
în... defavoarea celor 

ceea ce ca-

li s-a

nale în rîndurile populației româ
nești din Transilvania, Banat și Bu
covina, aflate pe atunci sub făpt
uirea imperiului austro-ungar.

El a avut de suferit, de altfel, 
pentru ideile sale, fiind socotit un 
element periculos și aruncat în tem
niță de autorități.

Printre lucrările sale cele mai Im
portante figurează: opereta „Crai 
nou" (1882), cantatele „Altarul Mă
năstirii Putna*, La «aiurite Prutu
lui" (1877). și „Balada pentru vioa
ră și pian" (1880).

Ciprian Porumbescu 
numeroase ooruri, 
mante, muzică 
mare număr de 
dii etc.

A murit în
Moldovei la 6 iunie 1883.

Prof. Cornel HOGMAN

a mai scris 
cântece și ro- 

înstrumentală, un 
piese de daDS, stu-

Stupea, în nordul

r

In 1964, lupenenilor
făcut una dintre cele mai 
plăcute surprize : darea în fo
losință a cinematografului, 
„Cultural"- Noul lăcaș de 
cultură asigură condiții op
time de vizionare a filmelor : 
o sală spațioasă cu 500 de 
locuri, cabine de proiecție și 
de derulare, aparate de pro
iecție moderne, două case 
de bilete și altele.

încă de la 
noul 
cut o 
tatori. 
miilor 
acest 
plus de potolire, de cunoaș
tere. La „Cutural", oamenii

de la deschidere 
cinematograf a cunos- 
mare afluență de spec- 

Setea de cultură a 
de lupeneni a găsit în 
edificiu un mijloc în

au prilejul de a-și dezvolta 
simțul artistic, de a se in
forma din cele mai diverse 
domenii ale vieții cotidiene. 
Nu putem ca la acestea să 
nu adăugăm și strădania 
micului, dar harnicului co
lectiv. condus de responsabila 
Zamfir luliana

Pe cinci luni din acest an 
la cinematograful ,.Cultural" 
au fost prezentate 713 spec
tacole. Iar numărul de spec
tatori 
Intre
curat de succes amintim pro
ducțiile românești : „Maiorul 
și moartea", „Valurile Dună
rii", „Amprenta", ..Cerul în
cepe la etajul trei".

P. BREBEN

trece de 165 de mii- 
filmele care s-au bu-

Ar rA
PANORAMIC TEATRAL
PIN TRECUTUL MIȘCĂRII TEATRALE 
IN VALEA IIIIEI

fiind condițiile specifice e- 
în tiecut în Valea Jiului,

care-și 
clădiri 

specta- 
loc din

e

VA
RECO
MANDAM
C ă r J i

• Poetul Aurel Râu iși 
probează, în volumul de ar
ticole și eseuri „Elogii", cali
tățile de critic literar. Și a- 
ceste calități sînt incontesta
bile. Incepind cu notațiile des
pre Grigore Ureche și culml- 
nînd cu cele despre Vas'le 
Voiculescu, în paginile cărții 
lui Aurel Rău găsiți rîndurl 
eseistice de certă valoare.

• Frații Grimm au intrat 
în istoria literaturii univer
sale nedespărțiți. Un volum 
al celor doi scriitori (care an 
înțeles comoara 
creația populară 
duit să strîngă 
qende populare 
titulat „Povești" 
zilele trecute 
noastre.

ce za^o-n 
i și s-au stră- 
basrne și le- 
germane) in- 

a 
și-n

reapărut 
librăriile

și o 
cul- 
șco- 
apoi 

la

Date 
xîstente 
mișcarea artistică de aici nu a cu
noscut o dezvoltare deosebită. Du
pă deschiderea minelor de cărbuni, 
Valea Jiului a cunoscut, după cum 
se știe, transformări profunde pe 
linia dezvoltării economice. Aceste 
transformări au adus după ele 
anumlă efervescență pe plan 
turaL După 1850, s-au înființat 
Iile, la început confesionale, 
școlile particulare și, în sfîrșit,
finele secolului al XJX-lea, școlile 
de stat. Pe lîngă aceste școli s-au 
inițiat primele manifestări culturale, 
care constau din serbări școlare, 
recitări de poezii, mici scenete etc. 
0 activitate culturală a existat și 
pe lîngă sindicatele muncitorești, 
constituite în Valea Jiului la sfârși
tul secolului al XlX-lea. Săli spe
ciale pentru festivități nu existau, 
far trupele de teatru din alte orașe 
ale Transilvaniei nu se abăteau pe 
aici. Aceasta situație s-a perpetua! 
pdnă în primele decenii ale secolu
lui nostru. După unirea Transilva
niei cu România, asistăm la o mai 
susținută activitate culturală în Va
lea Jiului. Un 
ceastă direcție 
timp Liceul de 
unde profesori 
niza periodic
artistice pe diferite teme, 
rări, piese de teatru jucate de ele
vi, expoziții. După 1920, se înfiin
țează, de către societatea „Petroșa
ni", casinourile muncitorești

loc important In 
îl va deține 

băieți din 
entuziaști 

festivități,

a- 
mult 

Petroșani, 
vor orga- 
conferinte 
comemo-

Petroșani, Lupeni și Vulcan, 
desfășurau activitatea în 
proprii, dotate cu săli de 
cole. De acum înainte, au
ce în ce mai des diverse icțiuni ar
tistice organizate de amatori, sosesc 
în turnee artistice trupe teatrale 
din București și provincie. Pe lîngă 
aceste casinouri, funcționau și bi
blioteci, îmbogățite periodic cu 
cărți din diverse domenii, 
restaurante în care se 
diverse băuturi alcool’ 
sistem de a împăca ne< < ’
rituale’ ale maselor 
toase" 
sălile 
Iau și 
gurele 
din Valea Jiului.

Urmărind presa vremii, putem cu-, 
noaște manifestările teatrale prezen
tate de amatori sau de artiști cu 
renume aflati în turnee. Astfel, în 
februarie 
nelor din 
oasinoul 
calitate 
gram. urmata de dans". Festivi
tatea a cuprins cîntece intonate de 
orchestra societății „Petroșani", co
ruri, exerciții de gimnastică, un dia
log și o comedie latr-un act. Ase
menea „serate artistice" au fost re
lativ frecvente. Ele cuprindeau scur
te programe susținute de amatori, 
urmate de dans și tombolă. Scop il 
acestor serate ora do a strînqe ban', 
în vederea diferitelor actiunL To
tuși, și-n cadrul unor asemenea ac-

dar și- 
consumau 

Curios 
’ațile spi- 

cu cele „spir
ale anumitor Indivizi! In 

casinourilor muncitorești ru- 
filme, ele fiind de altfel șin

ei nematografe permanente
7

1925, Clubul Atletic al mi- 
Petroșani organizează la 
muncitoresc din lo- 

o „serală cu pro- 
urmată de

Sllvia Popovici și Dorin Dron în „Gioconda fără surîs'

4s" a»

tivități s-au înregistrat uncie 
interesante pe care le amintim mai 
jos. In 1930, sosește in Petroșani o 
trupă teatrală, din care făceau par
te printre alții actorii 
Palia, Fifi Mihailovitz.
nu, Gh. Maican ș.a. Ei 
piesa lui- Victor Eftimiu 
a văzut moartea". Un 
ziu, pe scena casinoului 
din Petroșani, rîțiva 
superiori ai stației Petroșani 
prezentat piesa „Bolnavul închipuit" 
de Moliere. Potrivit ziarului local 
„Valea Jiului": ..interpretarea pie
sei n-a lăsat... de dorit", apreciin- 
du-se în mod deosebit jocul „dile
tantului" D. Popescu „cu calități de 
bun comic". In 1932, aceiași amatori 
de Ia stația C.F.R. Petroșani au 
pregătit piesa „30 de ani din viața 
unui jucător de cărți", tot în cadrul 
’unei serate. Un eveniment artistic 
important l-a constituit turneul tru
pei conduse de George Vraca, în 
1935, cu piesa „Intimități", prezen
tată în fața unui numeros public, 
pe scena casinoului muncitoresc din 
Petroșani. Tot în acest an, se cu
vine a fi menționată realizarea de 
către un grup de localnici a opere
tei „Prințesa circului" de Kalman, 
prezentată tot pe scena casinoului 
petroșănean. Publicul numeros a a- 
preciai eforturile celor cîțiva entu
ziaști, care s-au încumetat să-și a- 
sume răspunderea unei acțiuni ar
tistice de asemena amploare.

C. PASCU
M. MUNTEANU

mai

C. Botez, I. 
I. Focșenea- 
au prezentat 
„Omul care 
an ma; Ur
mii nciioresc 
„funcționari 

i" au

9 Numerele 443 și 
„Biblioteca pentru toti1 
prind o culegere substanțială 
de texte 
din sfera 
sub titlul 
modernă", 
paginile celor 
multi autori, 
de cunoscut! 
mund Freud, 
Rilke, Ștefan 
Kafka, alții 
legerea e valoroasă.

444 din
cu-

literare,
literaturii austriece, 

„Proza
Sînt prezenți

provenind

austriacă 
în 

două volume 
unii îndeajuns 
la not, ca Sig- 
Rainer I 

Zweig, 1 
necunoscut).

Marla 
Franz 

. Cu

Discuri
Bobby Solo a „explo 

în lumea muzicii ușoare 
1963. Imprimările pe discuri 
ale cîntărețului italian, i 
zat în mai multe limbi, 
făcut ocolul lumii, semn sigur 
că Bobbv Solo este, în pre
zent, considerat a vedetă in
ternațională. Discul nou, pe 
care vi-1 recomandăm, conți
ne opt cîntece din actualul re
pertoriu al ui Bobby Solo, 
multe din ele fiind prime au
diții pentru publicul nostru.

dat"
în

rrall-
, au

• La prima ediție a Festi
valului de muzică ușoară de 
la Brașov, doi concurenti bel
gieni au vînat doi dintre cel 
trei cerbi oferiți celu mai 
buni dintre cei mai buni, 
Jacques Iliislin și Kalinka. 
Pe discul imprimat ou aceas
tă ocazie (și apărut recent în 
magazinele specializate), Ka
linka demonstrează prin arta 
ei că un adevărat cîntăret 
de muzică ușoară trebuie să 
posede o multitudine de cali
tăți însușite printr-o perma
nentă strădanie do aulo-per- 
fecfionare.

PE ECRANE
Răzbunarea haiducilor

(Cinema „7 Noiembrie", 
Petroșani)

„Răzbunarea haiducilor" — 
al treilea film dintr-un serial 
cu haiduci („Haiducii 
pirea fecioarelor") - 
rește în 
eroilor
cut în primele două 
Două filoane epice se 
pătrund în acest film

și „Ră- 
urmă- 

continuare destinul 
pe care i-am cunos- 

serii. 
înlre- 
bogat

o parte 
dezlăn- 

concen- 
cu care 
încearcă 
iar pe

1

în întîmplări: pe de 
pasiunile pe care le 
țuie fabuloasa avere 
trată în giuvaeruri 
Haricleea Ilangerli 
să fugă la Stambul,
de altă parte temerara acți
une a haiducilor pentru a-1 
împiedica pe Pazvanoglu să 
ducă-n dar sultanului 
mare număr de c-opii 
din satele românești.

tin

furați

Gioconda fără
(Cinema „Republica", Petroșani)

Acțiunea filmului românesc 
„Gioconda fără surîs" se des
fășoară în zilele noastre. Trei 
prieteni din copilărie, foști 
colegi de școală, se reîntîl- 
nesc maturizați, după zece ani 
de despărțire. Sondînd în tre
cutul comun și încercînd să

surîs
cumpănească prezentul 
ruia în parte, 
mental sau în 
vele obiective 
care îi uniseră 
părțiseră apoi
nat coordonatele 
profesionale 
din prezent.

fiecă- 
evocă 
moti-

cei trei
discuții
sau subiective 
cîndva, îi des- 
și au determi- 

vieții lor
sau personale

dll
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10,00

și popasuri.18,00

Buletinul

Curs de

19,00

19,30

19,50

22,50

de zidul înalt" 
americane.

Buletinul meteorologic, 
misiune de la tragerea 
nanțe Bănci.

18,20
18,30

20,00

20,20
20,40

21,00
21,15

11,00

11.30

17.30

Filmul artistic „Dincolo 
producție a studiourilor 
Telejurnalul de noapte.

circulației rutiere, 

limba spaniolă.

Actualitatea agricolă.

Studioul muzical.
Dialog despre cultură. 
Reflector.

Aspecte 
al pionieri- 
Mamaia.

Publicitate. Trans- 
loto — Clubul Fi-

Curs de limba engleză.

Tv. pentru

închiderea

specialiștii din medicină, 

emisiunii de dimineață.
mici : „Ex Tera ’68".
la mitingul aviatic

Pentru școlari. Noile aventuri ale echipa
jului Val-Vfrtej. „Elixirul tinereții (II)" de 
Dumitru Alstanii șl Ștefan Puiu Stanescu. 

Telejurnalul de seară.

TW
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PROGRAMUL 1;

SPORT
la milițieDUPĂ ATLETISMScrisoare tic

(Urmare din pag. 1)

au desfăcut

răzbea din 
toată noap-

trecea 
apelor 
varsă

145 lei, sumă pe care Lu- 
o agonisise pentru a o

’ 10,3;
Ion —

iunie, pe 
Petroșani 
finală a 

de

1 și 2 
din 
etapa 
republican

orașului 
de

Ciută Trio 
Pe plaiuri 

oraș al in- 
pentru 

17,15
17.35 .Cintece 

1802 Știință, 
Ion Vas lesruj

la
prea departe.
de miliție. A recu- 
seninătate. Abia a- 
și-a „adus aminte"

actualități; 8,25 Mo- 
La microfon, melodia

- 36,82; Inal- 
Ovidiu, Fili-

RECEPȚIE...

Atenfie 
cumpărători !

vă someze :
Puneți mîna
Iată hoțul

„Stai, 
pe el

(sau

proce-

Dacă inlrali în magazinul a- 
limentar cu autoservire nr. 2 
din cartierul Livezeni (Petro
șani), e posibil ca două femei 
transformate în detective, să 
vă urmărească pas cu pas, iar 
la casă să 
nu mișca ! 
(sau ea), 
hoața) 1".

Aproximativ așa au 
dat vînzătoarele Șuică Marga
reta și Socaci Mihăita cu o fe
meie respectată pentru cinstea 
și corectitudinea el de un în
treg colectiv — tov. Radu Ana, 
salariată la 
Ultravigilen ții 
toservirii au 
pe una care 
caiva mărfuri. Dar convinși 
fiind că au de-a face cu o 
hoață înțelegătoare și cinstită 
i-au reținut geanta cu marfa 
sustrasă și au trimis-o acasă 
după buletin. Și buletin 
făcut hoțomana.

Insă pînă la a acuza un 
total nevinovat, care la 
furtului îșl vedea de treburi 
la întreprindere, asta chiar e 
prea de tot!

iese doi soți care se înțeieg 
de minune cînd e vorba să 
meargă pentru a trage la ma
sca. Cînd ajung acasă încep 
să facă circ. Apoi urmează la 
rînd vecinii cere sînt amenin
țați, jigniți, apostrofați. O alta 
armă pe care o pun în apli
care este lăsarea radioului și 
lelevizoTului să scoată maxi
mum de sunete, pînă la închi
derea emisiunilor.

E vorba de Voica Stancu și 
a sa soție, clienți mai vechi 
ai comisiei de împăciuire și 
chiar ai tribunalului. Cînd ot 
fi avînd de gînd să se nstîm- 
pere ?

Pentru prima dată am avut 
prilejul de a face cunoștința 
unui hot de... flori, pe nume 
Cheța Francisc. Ni l-a prezen
tat lucrătorul 
Szentes care 
vînzfnd gingași boboci de tran
dafir (tăiați din fața Școlii nr. 
5) cu un leu bucata. Cu cei 
cîțiva bani obținuți își uda 
gîtlejul cu o țuică-două. In a- 
cest fel, Cheța și-a vîndut o- 
noarea pe cîțiva lei.

Poate nu vă vine să credeți, 
dar știți ce ocupație a avut, 
timp de 12 ani, Cheța? Gră
dinar la sera de flori a l.C.O.!

de miliție I.
1-a descoperit

Pentru cei 
filmate de 
lor și școlarilor desfășurat la

Drumuri

I.P.S.P. Livezeni. 
lucrători ai au- 

prins într-adevăr 
a șterpelit nis- 

Dar

„Sincere
mulțumiri"

s-a

om
ora

Sofii năbădăioși
La casa cu nr. 14 din str. 

Cuza Vodă (Petroșani) locu

Electricianul Kracos Adolf 
s-a prezentat la comitetul de 
partid al minei Vulcan pentru 
un caz mai puțin obișnuit 
să predea un portmoneu care 
conținea acte șl o sumă res
pectabilă de bani. Peste două 
ore, Limbau Gheorghe (el era 
păgubașul), muncitor la depo
zitul de lemne al minei, ruga 
secretarul comitetului de partid 
„să transmită sincere mulțu
miri" lui Kracos A.

Le merita cu prisosință.

Loc impropiu 
hîrjoanei

Am aflat oarecum 
prindere că cimitirul 
Vulcan constituie loc 
joană pentru copiii din
fierul Morișoara; că aici 
dau întîlnire găini, curci, 
și vaci. Ultimele fire de flori 
stnt smulse, buruienile au În
ceput să năpădească totul. Lu
crările de împrejmuire a ci
mitirului 
E foarte 
respectă 
ruți !

Ne-a surprins vestea pentru 
că ÎI știam pe gospodarii Vul
canului oameni activi, între
prinzători...

au fost abandonate, 
trist cînd astfel se 

memoria color dispă-

Francisc VETRO

In curînd primii mineri vor 
străbate această vale a Slă- 
tinioarei către puțul anxilfar- 
est al nrnei I tvezeni.

că dintr-un perete, prin care 
o conductă de scurgere a 
pluviale de pe acoperiș, se 
valuri de apă. Ce să facă femeia?
A aruncat în grabă cărțile din jur 
mai la o parle și s-a apucat să a- 
dune cu cîrpa apa ce 
perete. Așa a continuat 
tea pînă spre ziuă.

Chemați, constructorii,
focul respectiv și au găsit cotul bur
lanului de scurgere înfundat cu bu
căți de smoala, așchii de lemn, pe 
care tot ei, constructorii, Ie arunca
seră neglijent în burlan, iar 
spălînd lotul în jos înfundase 
lanul și răzbise în librărie.

♦ Corpul D al complexului 
tompune doar dintr-o singură 
fate — tutungerie și chioșc de 
zare a presei. Este o clădire 
avînd doar cîteva luni de 
funcționează. Dar, planșeul tavanu
lui prezintă deja un întreg păienje
niș de crăpături !

Sînt doar două 
multe pe care le 
gur

♦
mai 
una 
frumos 
fluorescente. Peste produsele maga
zinului alimentar și ale celui de tex
tile bate în voie soarele, pentru că 
lipsesc perdelele absolut necesare 
unor unități de asemenae gen; 
sectorul de alimentație publică 
se pot deschide unitățile pentru 
nu există mobilier — cu toate 
de trei ani se construiește 
complex și se știa din timp ce tre
buia procurat!

...Recepție unui obiectiv înseamnă 
predarea lui completă de către con
structor, la nivel calitativ Tidical, 
efectuarea tuturor pregătirilor nece
sare din timp îndt, după predare, 
unitățile respective să poată îi puse 
în funcție în cel mai scurt timp.

Recepție înseamnă răspundere mul
tiplă din partea tuturor celor angre
nați și interesați în ea!

aspecte
prezintă 
recepție, 

comercial

din
un

apa, 
bur-

se 
unl- 

difu- 
nouă 
cînd

cele
sin-

obiectiv după

Complexul
are însă și alte probleme: nici 
din unități nu are firmă și ce 

ar arăta seara niște firme

Petrila

la 
nu 
că 
că

acest

Petcu Nicolae nu împlinise încă 
18 ani cînd trebuia să-și părăsească 
pentru o vreme familia: mama, cei 
șase frați mai mici și comuna na
tală, Cîineni, din județul Vîlcea. 
Tatăl îi părăsise mai înainte. Pen
tru delapidare din avutul obștesc 
a fost condamnat la un an și șase 
luni închisoare corecțională. Nicu 
avea să-și urmeze tatăl... pe la ușile 
tribunalelor. Pentru fapte la fel de 
reprobabile ca ale lui taică-său. 
Stăpînit de viciul beției, era un 
client permanent al restaurantelor. 
La beție devenea agresiv. Pentru 

unor persoane a devenit 
miliției și al judecătoriei din 
Vîlcea, care La condamnat 
trecut la 7 luni închisoare 

zbo- 
vor 

timp 
prag 
sprl-

iau 
mă 
în 
In

un

lovirea 
clientul 
Rîmnicu 
în anul
corecțională. „Ei asta-i ! îmi 
rul prin țară și în zadar 
căuta!" — și-a zis Nicușor 
ce-și lăsa mama înduioșată 
și cei șase frați fără nici
jln material acasă. A luat drumul 
„pribegiei'1. Craiova, Tg. Jiu, Deva 
au fost cîteva din orașele în care a 
încercat să se „stabilească". Dar cum 
nu a putut fi angajat pe unde a 
trecut, fără să-și dezvăluie identi
tatea, a „încercat" la Vulcan. Aici, 
cel de la lotul șantierului Electro- 
montaj Sibiu, l-au angajat una-două. 
Pe „N.V.".

Sfîrșitul anului 1967 La fost de 
bun augur lui Nicu : a apărut legea 
pentru grațierea și amnistierea unor 
pedepse. „Mi-am luat o piatră de 
pe inimă" — și-a zis el de astă- 
dată. Dar, în loc să-și corecteze com
portarea, să 
teze, Petcu
însă în fapte ce nu puteau decît 
să atragă oprobriul celor din juT. 
Cînd lua salariul intra In restaurant, 
„topea" ultimul leu. Nu se gîndea 
cîtuși de puțin la frățiorii săi, 
femeia oare-1 adusese pe lume 
cere de acum aștepta un sprijin 
le el. Intr-o zi, după ce-și luase 
Iariul La venit o idee: să fure,
taică-său; dar nu din avutul obștesc, 
din buzunarul unul coleg de muncă. 
Zis și făcut. In ziua de 16 mai, cînd 
colegul său, Lupu Marin, nu era a- 
casă, s-a furișat în locuința acestuia.

încerce să se reabill- 
Nicolae a perseverat

le 
și 

de 
sa- 
Ga

A furat 1 
pu Marin 
trimite mamei sale și celor 4 fră
țiori. Pe vîlceanul Petou nu l-au în
duioșat cîtuși de puțin lacrimile co
legului său*de muncă. Nici faptul 
că cinci ființe așteptau acești bani 
Puțin îi păsa Iui de așa ceva! Sin
gurul lui scop, după însușirea sumei 
respective era să chefuiască o noap
te la „Straja" și apoi să facă o 
„plimbare de agrement' la Sibiu. 
N-a ajuns însă

A fost reținut 
noscut fapta cu 
cum, la miliție, 
de cei de acasă. In loc de ajutor 
materia] le-a trimis o scrisoare pe
cetluită cu lacrimi, care se încheie 
astfel: „...Am greșit Iarăși. Dacă 
vrei, mamă, cauto-mă la 
scrisoare care, 
ochii mamei, 
lacrimile sînt 
pot îneca la 
ponsabile ale

desigur, 
ai fraților, 
prea tîrzii 
nesfîrșit 
Iul Petcu

mihție". 0 
va umezi 
Numai că 
și ele nu

faptele ires- 
Nicolae.

DURECII.
căpitan de miliție

Comportarea remarcabilă, în etapa finală pe 
Ministerul Minelor, a elevilor-sportivi din Lupeni

5,00—6,00 Program muzical de dimineață; 6,00 
—8,25 Muzică și 
ment poetic; 8,30 
preferată; 9,00 Buletin de știri; 9,05 La microfon,
melodia preferată; 9,30 Unda veselă; 10,00 Cîn- 
tece; 10,10 Curs de limba spaniolă; 10,30 Emi
siune muzicală de la Moscova; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Inșir-te mărgărite (emisiune pentru 
copii); 11,25 Pagini de mare popularitate din o- 
pere; 12,00 De la munte la mare; 12,30 întîlnire 
cu melodia populara și interpretul preferai; 13,00 
Radiojurnal. Sport; 13,20 Solișli și orchestre de 
muzică ușoară; 14,15 Călătorie în istoria civili
zației (emisiune pentru tinerii ascultători); 14.40 
Din înregistrările lui Grigoraș Dinicu și Teodor 
Zavaidoc; 15,00 Buletin de știri; 15,15 Soliști și 
orchestre de muzică populară; 15,30 AutonmbiL 
Club; 16,00 Radiojurnal. Sport; 16,20 
Alpin; 16,30 Corespondență specială : 
hunedorene. Dox a — nu numai un

16,45 Concertul in Mi major 
orchestră de’ Bocchcrini-Cassado; 
pămintului romanesc;
18,00 Buletin de știri;

In zilele de 
fft-adionul Jiul 
s-a desfășurat 
caanpionaliului 
atletism rezervat școlilor pro
fesionale aparținătoare Minis
terul uii Minelor.

La faza finală au participat 
elevii-siportivi care s-au califi
cat la etapele de zonă, din ur
mătoarele grupuri școlare mi
niere din țară: Lupeni, Petro
șani, Zlatna, Baia Mare, Fi- 
lipești-Păduro, oraș Dr. Petru 
Groza, Miercurea Cine, Iaco- 
beni și Motru.

La buna organizare și des
fășurare a co neural iTfii șLau 
adus contribuția conducerile 
grupurilor școlare miniere Lu
peni și Petroșani, în colabo
rare cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică și spoît 
Petroșani, cît și arbitrii recru
tați din rîndul profesorilor de 
educație fizică și arbitrii ca

lificați din Valea Jiului la a- 
ceastă disciplină sportivă.

In urma consumării tuturor 
probelor, s-a remarcat compor
tarea foarte bună a sportivilor 
de la grupurile școlare minie
re Lupeni și Petroșani pregă
tiți de profesorii de educație 
fizică Mihoc Vasiie și Golu
bov Mihai, respectiv, Neirorh 
Guido.

Iată cîștigătorii probelor și 
re.zultatele tehnice înregistra
te : JUNIORI II : 80 m : Cărăi- 
măneanu Ion, Lupeni 
300 m: Cărăimăneanu
40,3; 1 000 m : Țandrea Viorel, 
Petroșani — 3:6; 90 
duri: Gridan Constantin, Lu
peni — 18; înălțime: Haiduc 
Mircea, Petroșani — 
qime: Ungur Vasiie, 
Petru Groza — 5,22; 
Pop Vasiie,
Disc: Giurgi Ioan, Lupeni 
36,66; Suliță : 
Lupeni —
Giorgi Ioan — 21,12; JUNIORI
I: 110 m garduri: lacob Ale
xandru, Lupeni — 18,1; 100
m: Gabor Ioan, Lupeni — 12,2;

m gar-

Zlalna

1,45; Lun- 
oraș Dr. 

Greutate:
— 9,86;

Stilarea Ștefan,
43,01; Ciocan:

CALENDARUL ZILEI

200
peni 
sile, 
roș 
Macarie 
4:20,8; 3 000 m : Macarie Au
rel — 9:51,4; Ștafeta 4X100 <n : 
Lupeni — 48; Ștafeta 4X400 
m: Lupeni — 3:52; Greutate: 
Demeter Ștefan. Lupeni - - 
11,59; Disc: Abraham Vasiie, 
Lupeni — 32,88; Suliță : Gabor 
Ioan — 40,76; Ciocan : Darloțl 
Arpad, Lupeni 
țime : Cărăgui
pești-Pădure — 1,65; lungime: 
Periau u
Triplu
12,11.

După 
elevii Grupului- școlar 
Lupeni au obținut 19 locuri 1 
din cele 26 posibile, ceea ce 
reflectă preocuparea conduce
rii școlii (directori ing. Filip 
Gheorghe și prof. Murgii Vir
gil), care, 
au asigurat 
desfășurare 
sportive.

in : Abraham Petru,
— 24,7; 400 m : Boroș 
Lupeni — 53; 800 m : 
Vasiie — 2:5; 1 500

* Aurel, Petroșani
3 000 ni :

Ion, 
salt:

cum
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1716 — A murit stolnicul Constantin Gantacuzâno, di
plomat, istoric șl geograf (n. 1650).

1886 — S-a născut Henri Coandă, om de știință și In
ventator.

1899 — Sînt măcelăriți la Slatina, de către armată, 
țăranii din județul Olt, veniți să protesteze împotriva ne
dreptăților guvernului burghezo-moșieresc.

1933 — Din inițiativa Partidului Comunist Român a 
luat ființă Comitetul național antifascist (35 de ani).

1943 — A apărut chemarea C.C. al P.C.R. cu privire 
la încheierea Frontului patriotic antihitlerist (25 de ani).

1950 — Inaugurarea oficială a Filialei Lași a Academiei 
Republicii Socialiste România.

1935 — A muTit savantul I. V. Micouiin (n. 1855).

Prin Hotarîre a Consiliului de Miniștri Iov. Emeric 
Deutsch a fost eliberat din funcția de vicepreședinte al Con
siliului de .Administrație al Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România, ca ne corespunzător.

HANDBAL

Lupeni — 5,73; 
Gabor Ioan —

se poate observa,
minier

și cu aile ocazii, 
condiții optime de 

a competițiilor

VLAD IOAN

Echipa Școlii generale nr. 1 Petrila,
din nou campioană județeană

Localitatea Ilia a găzduit cu 
cîteva zile în urmă .etapa ju
dețeană a campionatului repu
blican de handbal feminin, re
zervat școlilor generale. S-au 
întrecut cele mai bune echipe 
din școlile generale ale jude
țului Hunedoara. Valea Jiului 
a fost reprezentată de echipa 
Școlii generale nr. 1 Petrila.

Ca și în ediția precedentă, 
echipa de fete antrenată de 
prof. Dan Cocor a ocupat pri
mul loc. devenind astfel cam
pioană județeană pe acest an. 
In urma meciurilor disputate, 
echipa din Petrila a înregis
tra* următoarele rezultate :

9—3 cu Școala generală Do
bra; 25—1 cu Școala generală 
GeA-jiri; 14-—0 cu reprezentan
ta orașului Hunedoara. Deci, 
superioritate evidentă și un 
binemeritat loc I pe județ.

Pentru succesul repurtat, 
merită laude atît tinerele ju
cătoare pctrilene cît 
sorul și antrenorul 
Cocor.

S-au 
subit: 
E teica, 
Sava Lucia, Ciobanii Doina și 
portărița Nicolae Elena.

și profe- 
lor, Dan

evidențiat în
Toma Eleonora, Molnar 

Căliman Margareta,

mod deo-

B. STAICU

o

dustriei; 
chitară și 
Memoria 
populare;
tehnică, fantezie; 18.20 Melodii de
18,35 Pagini alese din opera Traviata de Verdi; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Cronica literară; 20,15 Cîntă Pctie Săbă- 
deanu; 20,30 Melodie și ritm; 20,55 Noapte i nă, 
c-opii; 21,00 Romanțe; 21,25 Muzică ușoara de 
pretutindeni; 22 00 Radiojurnal Sport; 22,20 Cîntă 
Cică Petrescu; 22,30 Moment poetic; 22,35 Suita 
a IlI-a în Re major „Sătească” de George Enes
cu; 23,02 La balul de sîmbată seara; 23,40 Me
lodii populare; 24,00 Buletin de știri; 0,05 6,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

7,00 Piese folclorice de virtuozitate; 7,10 Tot 
înainte (emisiune pentru . pionieri); 7,30 Buletin 
de știri; 7,39 Muzică; 7,45 Matineu muzical; 8.05 
Din folclorul muzical al popoarelor; 8,30 Buletin 
do știri; 8,35 Muzică do balet de Delibes; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Cîntă Ilinca Cerbacov și 
Cristian Popescu,; 10,30 Emisiune muzicală pen- 
Iru școlari; 10,55 Pe aripile melodiilor; H,3(| Din 
cele mai frumoase melodii populare difuzate în 
cursul săptămlnii; 12,00 Buletin de știri; 12,07 
Tarantella; 12,30 Selecțiuni din opereta Lysis- 
trata de Gherase Dendrino; 13,00 Muzică ușoară; 
13,30 Cînteco populare; 14(H) Radiojurnal; 14,08 
Concert de prînz; 15,00 Mario Lanza (muzică 
din filme); 15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 Spre 
cabană — muzică ușoară; 16,15 Melodii popu
lare; 17,(X) Radiojurnal; 17,15 Soliști de muzică 
ușoară; 17,40 Radio-publicitate; 18,30 Itinerar tu
ristic românesc; 18,50 Muzică; 18,55 Buletin de 
știri; 19,00 La șezătoare — cîntec și joc; 19,80 
Odă limbii române; 20,00 Transmisiunea concer
tului orchestrei simfonice a Filarmonicii „George 
Enescu"; 22,30 Dansați cu noi; 23,00 Radiojurnal; 
23,07 Melodii magpzin; 24,00 Petrecere dansantă; 
0,55—1,00 Buletin de știri.

DUMINICA 9 IUNIE

8,30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea. Gimnastica de 
înviorare.

8,40 Ora salului.
10,00 Ziua pionierilor. Trans

misiune de la Stadionul 
Republicii.

11.30 Tv. pentru specialiștii 
din agricultură.

12,00 Cosuert simfonic.
12,45 Inch’derea emisiunii de 

dimineață.
r«,00 Telejurnalul de prînz.
14.15 Zig-Zag — telemagazln 

duminical.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Telesport.
20.15 Documente de piatră. A- 

nul 1848 în Muntenia.
20,35 Cronica Duminicală.
20,40 Tele-Varietățl.
21.20 Film artistic: Moartea 

unui comis voiajor.
23,10 Telejurnalul de noapte.
23.20 închiderea emisiunii.

LUNI 10 IUNIE

17.30 Pentru noi, iemeile.
18,00 Actualitatea industrială.

18.30 Curs de limba franceză 
(lecția a 20-a).

19,00 Lyceum — emisiune pen
tru tineret.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Trepte spre viitor: îm

potriva limitelor (film).
20.20 Ce-ați dori să revedețl ?
20.45 Tele-Universitatea, Istoria 

civilizațiilor.
21.20 Teatru în Studio: „Mioa

ra" de Camil Petrescu.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

MARȚI 11 IUNIE

17.30 Pentru cei mici.
18,00 Tv. pentru specialiștii din 

industrie.
18.30 Curs de limba engleză 

(lecția a 20-a).
19,00 Tv. pentru școlari. 1 001 

de întrebări : „Judo și 
fizica".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Film serial: Thierry la 

Fronde.

20.20 Cronica ideilor.
20.45 Film artistic: „Don Ga

briel". O producție a 
studiourilor poloneze.

22.20 Cărți și autori.
22.45 Melodiile micului ecran. 

Muzică ușoară româneas
că In primă audiție.

23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,15 închiderea emisiunii.

MIERCURI 12 IUNIE

Emisiuni in reluare.
10,00 Curs de limba franreză 

(lecțiile 9 și 10).
11,00 Curs de limba rusă (lec

țiile 9 și 10).
12,00 Tv. pentru specialiștii din 

industrie. Ciclul : Auto
matizare. Eficiența eco
nomică a automatizării.

12.30 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Pentru școlari: „Ex-
Terra ’68".

18,00 Telecronica economică.
18 30 Curs de limba germană 

(lecția a 18-a).
19,00 Club XX — emisiune 

pentru tineret.
19.30 Telejurnalul de seară.

PROGRAMUL

TELE

VIZIUNII 

pentru 
săptămîna 
viitoare

19.50 Buletinul meteorologic. 
Publicitate.

20,00 , Confesiuni’e unor măști".
20.30 Translocalor.
21,00 Avanpremieră.
21,15 Telecinemateca : „Băiatul 

din Oklahoma".
22,40 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 13 IUNIE

Emisiuni în reluare.
10,00 Curs de limba germană 

(lecțiile 11 și 12).
11,00 Curs de limba spaniolă 

(lecțiile 11 și 12).
12,00 Telecronica economică.
12.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Pentru școlari. Ceata lui 

Pițigoi.
18.00 Tv. pentru specialiști.
Î8.30 Curs de limba rusă (lec

ția a 18-a).
19,00 Studioul pionierilor... Ia 

Suceava.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Film serial : Vikingii.
20,26 întrebări la care s-a răs

puns, întrebări la care 
nu s-a răspuns încă.

21,10 Teleglob.
21.30 Studioul mic: „Un capri

ciu" de Alfred de Musset.
22,15 Artă plastică.
22,35 Seară de romanțe.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii. 1

VINERI 14 IUNIE

Emisiuni în reluare.
10,00 Curs de limba engleză 

(lecțiile 11 și 12).
11,00 Tv. pentru specialiști.
1130 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Pentru Vei mici. Țara 

mea.
18.00 Drumuri și popasuri.
18.20 Buletinul circulației ru

tiere.
18.30 Curs de limba spaniolă 

(lecția a 20-a).
19,00 Ta porțile cunoașterii.
19.30 Telejurnalul de seară.
19 50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Actualitatea agricolă.
20.20 Studioul muzical. Cultura 

muzicală de-a lungul tim

pului. începuturile operei 
italiene (I) : Donizetti.

20.40 Dialog despre cultură. 
21,00 Reflector.
21.15 Film artistic: „Atît timp 

cît voi trăi".
22,53 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

S1MBÂTA 15 IUNIE

17.30 Pentru cei mici. „Lumea 
copiilor".

18,00 Stadion — emisiune de 
actualitate sporlivă.

18 30 „Mult e dulce și Ini
moasă".

19,00 Pentru tineretul școlar.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul -meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Tele-enclclopedia.
21,00 Desene animale.
21.10 Film serial: Campionii. 
22,00 Intermezzo.
22.40 Parada vedetelor: Hu- 

gues Aufray și Rlka Za
raf.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.
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a-

de 
do

Oaspeții au manifestat un interes 
deosebit față de organizarea supe
rioară a activității întreprinderii, do-

devenit cu- 
în legătură 

Bishara

„tuturor 
care au 

la asasina- 
John Ken

de producțiile 
lucrători- 

Intreprinderea agricolă de 
Decembrie".

la muzeu, gru- 
întîmpinat pe 

cîntece populare 
diferitelor re

mull interes pitoreștile 
de

tarea ei tehnică și 
obține adresînd felicitări 
lor din 
stat „30

CORESPONDENTA

Popas la Muzeul Satului

Vizita in (ara noastră 
a președintelui 
Republicii Congo 

Alphonse Hassamba-Debat JAPONIA: 
pect de Ia un 
cent raliu al popu
lației japoneze 
pentru retroceda
rea insulei Oki
nawa, unde se află 
una din cele mai 
puternice baze mi
litare americano.

La înapoierea în Capitală, Alphonse 
Massamba-Debat și ceilalți oaspeți 
congolezi, au făcut un popas la Mu
zeul Satului. Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen- 
trul Cultură și Artă, le-a vorbit des
pre activitatea desfășurată în cel 
peste 30 de ani de la înființare de 
această instituție culturală cu carac
ter etnografic, istoric și social, de 
renume internațional.

Directorul muzeului Gheorghe Foc- 
șa conduce pe oaspeți pe aleile 
Imensei expoziții în aer liber. O- 
prindu-se în fața exponatelor pre
ședintele Republicii Congo a exa

minat cu 
costume naționale șl obiectele 
artă făurite de meșteri din popor.

In timpul vizitei 
puri folclorice au 
oaspeți cu jocuri și 
românești, specifice
giuni ale țării, oferindu-le frumoase 
imagini ale folclorului românesc.

La încheierea vizitei, președintele 
Alphonse Massamba-Debât a con
semnat în cartea de onoare a mu
zeului cuvinte elogioase la adresa 
organizatorilor acestei originale in
stituții culturale.

Evoluția situației sociale
A

întrunirea guvernului
din Fran(a

R. S. Cehoslovace
PRAGA. - 

că la Praga 
Guvernului 
care vor fi

- Agenția CTK anunță 
s-a deschis joi ședința 

R. S. Cehoslovace, la 
discutate un proiect de

lege cu privire la reabilitarea judi
ciară și un proiect de reglementare 
temporară a unor probleme legate 
de alegerea judecătorilor, un pro
iect de îmbunătățire a legii cu pri
vire la presă și 
nicat cu privire 
în cazul Sejna.

se va da un 
Ia cercetările

comu- 
făcute

★
PRAGA. — Corespondentul 

pres, E. Ionescu, transmite: La Pra
ga a avut loc plenara Consiliului 
Central al Sindicatelor cehoslovace. 
Plenara a dezbătut probleme privind 
situația actuală din cadrul mișcării 
sindicale din R.S. Cehoslovacă și a 
examinat materialele de bază ce 
urmează a fi prezentate la conferin
ța națională a reprezentanților 
ganizațiilor sindicale, ce va avea 
între 18 și 20 iunie.

Plenara a adoptat noul proiect
program al sindicatelor și declara
ția Consiliului Central al Sindicate
lor în legătură 
telor în cadrul 
cialiste. A fost 
nea, o hotărîre
ficări de structură în cadrul sindi
catelor, care să țină scama de prin
cipiul ca fiecare întreprindere să-și 
aibă o organizație a mișcării sindi
cale revoluționare, respectîndu-se 
în același timp criteriul grupării 
sindicatelor pe ramuri profesionale.

La plenară au fost hotărîte unele 
schimbări de cadre în Prezidiul șl 
Secretariatul C.C.S.

Ager-

or-
loc

de

cu situația sindica- 
întreprinderilor so- 

adoptată, de aseme- 
cu privire la modi-

— Situația socială din 
caracterizat în ultimele 

printr-o evoluție spre re-

PARIS. 
Franța s-a 
48 de ore 
luarea lucrului într-o serie de ra
muri. In unele sectoare ale vieții 
economice, negocierile dintre sin
dicate, guvern și patronat privind 
revendicările oamenilor muncii s-au 
încheiat în mod pozitiv. Intr-un in
terviu acordat ziarului ,,L' Huma- 
nite", secretarul general al C.G.T., 
Georges Seguy, a relevat că toate 
proiectele de acord pe baza cărora 
se organizează consultările cu mun
citorii greviști depășesc de cele mal 
multe ori concesiile cuprinse în 
„protocolul de la Grenelle", îndeo
sebi în ce privește sporirea salarii
lor, reducerea duratei muncii, a 
vîrstei de pensionare. După unele 
aprecieri neoficiale,’ numărul munci
torilor care au reluat lucrul nu re
prezintă însă un procentaj prea ri
dicat — cea un milion și jumătate 
din cei aproximativ 10 milioane de

PLENARA C. C.

R. S. CEHOSLOVACA: As
pect aJ șantierului din piața 
Wenceslas din Praga unde se 
construiește noua clădire a A- 
dunării Naționale.

AL P. S. U. G.
BERLIN. — Joi au început la 

lin lucrările celei de-a Vl-a Plenare 
a C.C. al P.S.U.G. Lucrările au fost 
deschise de Walter Ulbricht, prim- 
secrebar al

Hermann 
al Biroului 
al P.S.U.G.,
roului Politic al C.G. al P.S.U.G.

Ber-

C.C. a.1 P.S.U.G.
Axen, membru supleant 
Politic, secretar al C.G. 
a prezentat raportul Bi-

greviști. Este vorba în special de 
minerii din industria de extracție a 
cărbunelui, de funcționarii băncilor, 
de salariații companiilor de asigu
rări și ai întreprinderilor textile șl 
de încălțăminte. Compania de stat 
„Air France" a făcut cunoscut că 
62 la sută din personalul său din 
Paris a votat pentru reluarea lucru
lui.

Federațiile sindicale ale funcționa
rilor poștei șl telecomunicațiilor au 
cerut membrilor săi să-și reia lu
crul joi dimineața. O parte din a- 
ceștia și-au început, de altfel, actb- 
vitatea încă de miercuri dtipă-a- 
miază.

In industria de automobile, 
muncitorii uzinelor naționalizate 
„Renault" din Bi'llancourt și uzine
lor particulare „Citroen", „Simca" 
și „Berliet" continuă greva. înceta
rea lucrului se menține, de aseme
nea, la „Sud Aviation", cea mai 
mare uzină de’avioane din Franța, 
unde greva a cuprins și personalul 
administrativ, precum și Ia radiote- 
levîziunea franceză.

In ce privește problemele învăță- 
mîntului, sindicatul național al în- 
vățămîntului superior „Snesup", 
care a fost, împreună cu Uniunea 
Națională a studenților din Franța, 
principalul animator al mișcării uni
versitare în ultimele săptămîni, a 
precizat într-un comunicat că „nu 
poale lua în considerare în prezent, 
sub nici o formă, negocierile 
guvernul". „Snesup" consideră 
reorganizarea universității este
primul rînd „o problemă a corpului 
didactic, studenților, personalului 
tehnic șl administrativ".

NEW YORK. După ce timp 
de 25 de ore medicii au dat 
o luptă disperată pentru sal
varea vieții senatorului Robert 
Kennedy, acesta a decedat joi 
la ora 8,44 (ora 10,44 ora Bu- 
cureștiului), în urma rănilor 
căpătate de focurile de armă 
trase de asasinul Sirhan Bis- 
hara Sirhan. Președintele John
son a declarat printr-q pro
clamație specială ziua de 8 
iunie cînd vor avea loc fune
raliile fostului senator; zi de 
doliu național. S-a anunțat că 
corpul defunctului va fi in’hu- 
mal în cimitirul național Ar
lington din Washington, pro
babil alături de fratele său, 
fostul președinte John Ken
nedy, căzut, de asemenea, vic
timă unui atentat similar. Pî- 
nă sîmbătă sicriul cu rămăși
țele pamînIești va fi expus la 
Catedrala St. Patrick din New 
York.

întreaga Americă este zgu
duită de această crimă odioa
să. Aici, la New York, orașul 
este de nerecunoscut. In me
trouri, pe străzi, în autobuze 
poți întîlni oameni cu fețele 
grave, oare 
dignarea față 
sasinat.

„Asasinatul 
ga sa oroare 
rialul său de 
ziarul „New York Times" — 
a rănit din nou conștiința po
porului american. Enormitatea 
acestei crime 
tele dureroase 
personale care 
o dată asupra 
nedy : asasinatul politic loveș
te însăși temeliile statului, 
democrația americană și insti
tuțiile fundamentale ale țării".

„Dacă Statele Unite — scrie 
la rîndul său „New York Post" 
— au ajuns la punctul în ca- 

candidații pentru președin- 
sînt eliminați prin focuri 
armă, înseamnă că stabili- 
procesului politic în Ame-

în America. Daunele pe care 
evenimentele de la Hotel Am
basador le vor aduce imaginii 
Amerlctii în străinătate sînt 
incalculabile...

Foarte aspre sînt reacțiile 
oamenilor de pe stradă, cule
se de reporterii ziarelor și ai 
posturilor de televiziune. „De 
cîte ori cineva are curajul să 
vorbească în această țară des
pre egalitatea raselor și a oa
menilor, este ucis" — a de.- 
clarat un locuitor din Harlem, 
„America este profund bolna
vă... nebunie... totul este ne
bunie. Trebuie făcut ceva pen
tru ca asemenea tragedie să 
nu se mai repete", a decla
rat un trecător pe strada new- 
yorkeză Madison Avenue. „Iu
besc America din adîncul ini
mii mele, a răspuns plîngînd

S.U.A., Lyndon Johnson, a li
nei comisii caro să treacă’ ne- 
întirziat la examinarea „feno
menului tragic" al violenței 
în Statele Unite, reflectat cel 
mai recent de atentatul împo
triva senatorului Kennedy.-

Comisia, prezidată de Milton 
Eisenhower, fratele fostului 
președinte Dwight Eisenhower, 
va examina cauzele 
actelor de violență 
însîngerat țara de 
roa președintelui 
nedy".

Intre timp au 
noșcute amănunte

Sirhan

lt. F. 4 GERMANIEI

Mișcarea studențească continuă
să se intensifice

BONN. — -In ciuda intervenției 
forțelor de poliție, mișcarea studen
țească vest germană continuă să 
Intensifice. In numeroase orașe 
regiuni ale țării sînt semnalate 
acțiuni de protest. La Frankfurt
Main poliția a reușit cu greu mier
curi să evacueze universitatea din 
localitate, ocupată de mai multe zile 
de studenți. Aproximativ 4 500 de 
cursanți ai Politehnicii din Renania-

i de
unei

își manifestă în
de acest nou a-

politic în întrea- 
— scrie în edito- 

■ joi dimineața

depășește limi- 
ale tragediei 

s-a abătut încă 
familiei Ken-

o femeie unui reporter de la 
C.B.S. Dar tinde va ajunge a- 
ceastă țară dacă va continua 
pe, acest drum. De ce se uci
de? De ce această ură?". 
„Trebuie să punem capăt vio
lenței, altfel violența ne va 
suprima, a declarat văduva re
verendului Martin Luther King. 
In pofida acestor ore tragice 
să nu pierdem totuși speranța 
în viitor".

Impresionantă a fost decla
rația unui copil oare a fost 
intervievat Ia școală de un 
reporter: „Eu cred că există 
cineva care vrea să ucidă pe 
toți oamenii buni".

Această părere a unui copil 
este împărtășită astăzi 
treaqa Americă.

„Acest asasinat face 
dintr-un vast complot
să-i elimine pe toți care îi a- 
jută pe cei săraci din Statele 
Unite", a declarat reverendul 
Ralph David Bernathy, succe
sorul
lației de culoare din S.U.A., 
Martin Luther King, asasinat 
recent.

Pe de altă parte s-a anunțat 
crearea de către președintele

de în-

parte 
menit

cu 
că 
în

7

se
Si 

noi 
pe

Submarinul 
nuclear 
„Scorpion 
este considerat 
pierdut
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Westfalia au declarat o grevă 
48 de ore, cerînd înfăptuirea i 
reforme universitare.

Participants la Congresul Uniunii 
studenților liberi, desfășurat în ora
șul Landau, și-au exprimat solidari
tatea lor cu acțiunile Inițiate de Fe
derația studenților socialiști (S.D.S.). 
Delegații la Congres au declarat că 
acuzațiile aduse S.D.S.-ului de a fi 
încălcat dispozițiile constituționale 
sînt nefondate, deoarece „în realita
te nu există o constituție". La 
Karlsruhe, tribunalul administrativ 
a confirmat suspendarea „parlamen
tului" studenților din Heidelberg, de
cisă de rectorul Universității aces
tui oraș în urma manifestațiilor 
studențești.

cu asasinul
Sirhan.

Acesta este do origine ior
daniană și a emigrat în S.U.A. 
împreună cu familia sa, în a- 
nul 1957, venind din Ierusa
lim. Este în vîrstă de 24 
ani și lucra ca „băiat 
grajd" la un hipodrom.

Poliția din Los Angeles a
nunțat că la domiciliul aces
tuia din .Pasadena, unde lo
cuia împreună cu mama și 
fratele său, a fost găsit un 
jurnal personal care, se crede, 
aparține lui Sirhan și în care 
acesta a scris că „trebuie să-l 
oinor pe senatorul Kennedy 
înainte de 5 iunie 1968".

Se fac cele mai diferite su
poziții asupra motivelor care 
I-au împins pe asasin să co
mită această oribilă crimă.

Majoritatea observatorilor a- 
mericani atribuie puțin credit 
versiunilor care sugerează ex
plicația atentatului prin „ură 
personală" sau dezechilibru 
mintal.

întrebarea pe care și-o pun 
în prezent tot mai multi ame
ricani 
măcar 
darea 
mîne

dacă se va reuși 
această dată eluci-

fostului lider al popu-

re 
tie 
de 
rea
rica este în primejdie... Vio
lența va deveni un element 
în schimbarea puterii politice

este
de

adevărului sau el va ră- 
învăluit în mister, așa

cum s-a întimplat după ulti
mele crime politice oare au 
zguduit America.

NICOI.AE IONESCU 
trimisul special al Agcrpres 

la New York

Profundă indignare
față de crima comisă la Los Angeles
Indignare și îngrijorare profundă 

— aceste cuvinte pot rezuma reac
ția cercurilor politice din numeroase 
țări ale lumii, în urma știrii că se
natorul Kennedy a încetat din viață.

„Nimic nu justifică distrugerea 
fizică a adversarilor politici.", 
clarat cancelarul Austriei, 
Klaus.

Hilmar Baunsgaard, primul
tru danez, și-a exprimat „sentimen-

allarea veștii asa- 
Kennedy. Același 
exprimat și de 

finlandez Mauno

a de-
Josef

minis-

Iii

tul de oroare" la 
sinării lui Robert 
sentiment a fost 
primul ministru
Koivisto. John Gorton, primul mi
nistru al Australiei, a calificat asa
sinatul din California drept „un act 
brutal și stupid". „Astfel de acte, a 
arătat el, sînt un simptom al faptu
lui că sistemul guvernamental din 
S.U.A. este inadecvat".

„Asasinatul de la Los 
este o tragedie nu numai 
merica, ci și pentru toți
sperau într-o dezvoltare a celor mai 
valoroase și bune tradiții în viața 
americană". Aceasta a fost reacția 
premierului suedez Tage Erlander.

zidii Abdul 
asasinatul do 
traqedie care 
lume", 
împotriva se.-

Kennedy nu poate 
indignarea tuturor 
și a democraților, 

neliniște că se re- 
a-

Angeles 
pentru A- 
cei care

ACTUALITATEA PE GLOL

Primul minisltu , . 
Rahman a caracterizat 
la Los Angeles ca , > 
a traumatizat întreaga

,,Vestea atentatului 
natorului Robert 
să nu provoace 
damenilor cinstiți 
care observă cu
pelă actele violenței reacționare, 
tentatele și asasinatele, devenite in
strumente ale hipici politice, a de
clarat secretarul general al Parti
dului Comunist Italian, Luigi Longo. 
Aceste acte, indică nu numai o în
cordare crescîndă, dar și ascuțit ea 
crizei sociale și a crizei Instituțiilor 
americane".

Condamnări 
la Madrid

MADRID. — Ziarul „L'Humanite" 
relatează că Tribunalul de ordine 
publică din Madrid a condamnat la 
pedepse pe diferite termene patru 
muncitori originari din Asturia. Ei 
au fost acuzați că ar fi participat 
la asociații interzise, desfășurînd o 
activitate potrivnică regimului fran- 
chist.

Pakistanul va părăsi 
C. E. N. T. O. și S.

progresiv de pac-
S.E.A.T.O., întru- 
pierdut în mare 
a declarat minis-

RAWALPINDI. — Pakistanul se va 
dezangaja în mod 
tele C.E.N.T.O. și 
cît acestea și-au 
parte valabilitatea,
trul afacerilor externe, Arshad Hu
sain. Pakistanul, a spus el, nu va 
mai lua parte la activitățile militare 
ale pactelor amintite, rezumi ndu-se

O nouă scădere a rezervelor de aur și 
ale Angliei

devize

britanic 
în luna

LONDRA. — Ministerul
al finanțelor a anunțat că 
mai rezervele de aur și devize ale

pactele
E. A. T. O
numai la rolul de observator la reu
niunile consiliilor ministeriale. De 
altfel, a relevat el, Pakistanul ocu
pă un loc secundar între membrii 
C.E.N.T.O. și S.E.A.T.O. din momen
tul suspendării ajutorului militar a- 
merican, în aprilie anul trecut.

VIETNAMUL DE SUD

Saigonul continuă să fie
sub focul rachetelor și

au coborit joi pa
in berna, in semn 
adus memoriei ce- 
marinari și ofițeri 

ia bordul submari-

NEW YORK. — Submarinul 
nuclear american „Scorpion" 
este considerai in mod oficial 
pierdut — a declarai amiralul 
Thomas Moorer. Cercetările e- 
lectuate in Oceanul Atlantic 
au rămas fără rezultat.

Toate navele flotei militare 
americune 
vilioanele 
de omagiu 
lor 99 de 
dispăruți
nului nuclear „Scorpion"

Submarinul a dispărut la 21 
mai intre Insulele Azore și 
portul Norfolk (stalul Virgi
nia), în timp ce se întorcea ia 
bază după ce participase la 
manevre in Mediterană. Mari
na militară americană a mobi
lizat o întreagă flotă pentru 
căutarea submarinului, care nu 
a putut li găsit.

U.R.S.S.: R.S.S.A, Adjară. Bogăția de bază a colhozului „Karl 
Marx" din raionul Kobulet, este ceaiul. O bună parte din lucrări 
se efectuează aici cu mașinile.

IN CLIȘEU : Pe plantațiile de ceai ale colhozului Kobulet.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii ar. 90. Tel. 1662, 269 (C.G.V.J.)

milioane
1,144

făCUts-a 
rambursării 
băncile de 
Finanțe al

mi- 
cu- 
da- 

stat 
An- 
îm-

că, în scopul
Angliei către
Ministerul de
hotărît contractarea unui
de 1,4 miliarde dolari la

Angliei au scăzut cu 11 
lire sterline, cifrîndu-se la 
liarde lire. Totodată 
noscut 
toriilor 
străine, 
gliei a 
prumut
Fondul Monetar Internațional (F.M.I.). 
Această hotărîre urmează unei mă
suri similare a Franței care, cu o zi 
înainte, a retras 745 milioane dolari 
din fondurile puse la dispoziția 
F.M.I.

• DJAKARTA, 
ță agenția Reuter, 
harto a procedat joi la o remaniere 
a cabinetului său care a avut drept 
scop „reducerea numărului militari
lor și atragerea unor specialiști în 
probleme economice".

Această remaniere însă a afectat 
numai două posturi ministeriale, șl 
anume cel al comerțului și al finan
țelor, portofolii care au fost încre
dințate, potrivit agenției citate, unor 
persoane cunoscute pentru loiali
tatea lor față de noul regim.

După cum anun- 
președintele Su-

Cutremure în Salvador
SAN SALVADOR. — Un număr 

de 25 de cutremure au fost înregis
trate miercuri în provincia’ Ahuacha- 
pan de la frontiera Salvadorului cu 
Guatemala. Nu au fost semnalate 
pînă în prezent victime’ omenești.

Greve și demonstrații in Italia
ROMA. — Muncitorii 

intensifică acțiunile lor 
tive și protestatare. In 
localități sînt organizate 
demonstrații de stradă. 
Laciano, muncitorii au 
grevă generală în semn
împotriva concedierii camarazilor lor 
de la fabrica de tutun. La Neapole, 
au loc greve ale muncitorilor me- 
taikirgiști și din alte ramuri Indus-

italieni își 
revendica- 
numeroase 
greve sau 
In orașul 

declarat o 
de protest

triale, oare cer majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

La Palermo se află în grevă mun
citorii industriei constructoare de 
nave și ai instituțiilor municipale. 
Muncitorii industriei prelucrătoare 
de metal din Siracusa au început 
miercuri o grevă generală de trei 
zile. In localitățile rurale protestele 
țăranilor sînt îndreptate împotriva 
politicii agrare comunitare.

mortierelor forțelor patriotice
SAIGON. — Capitala sud-vietna- 

meză continuă să fie lovită de ra
chetele și mortierele forțelor F.N.E. 
Ea a fost bombardată miercuri sea
ra pentru a 20-a oară de la începu
tul lunii mai, cînd a izbucnit cea 
de-<a doua ofensivă generală a Fron
tului Național de Eliberare, scrie a- 
genția 
chete 
supra 
de se
alimentează rețeaua capitalei. De a- 
semenea, podul în formă de „Y" a 
fost atins și avariat.

Agențiile de presă semnalează că 
unitățile patrioților 
acționează și 
americane de 
americane de 
dat la numai
tă bază vehicule 
Lupte puternice au avut loc la Tam 
Ki, Uau Nghia, Hoi An (la sud de 
Da Nang) și Duc Hoa. La Tam Ki, 
situat la 20 kilometri sud de Sai
gon, elemente ale primei divizii ae- 
romobile americane au fost nevoite, 
sub presiunea puternică a adversa
rului, să cheme în sprijin aviația și 
artileria.

France Presse. Mai multe ra
de 122 milimetri au căzut a- 
cartierelor Saigon-Cholon, un- 
află și centrala electrică care

sud-vietnamezi 
în regiunea marii baze 
la 
tip 
18

Khe Sanh. Avioane 
„B-52" au bombar- 

kilometri de aceas- 
militare ale F.N.E.

★

HANOI. — Corespondentul agen
ției France Presse la Hanoi, Joan 
Francois Ie Mauff, transmite că Co-

instruc- 
de la

armate

mandamentul forțelor armate popu
lare de eliberare din Vietnamul de 
sud a adresat un apel locuitorilor 
capitalei sud-vietnameze și din îm
prejurimile ei, cerîndu-le să eva
cueze zonele apropiate centrelor de 
încorporare și taberelor de 
ție ale autorităților militare 
Saigon.

Comandamentul forțelor
populare de eliberare a adresat a- 
cest apel în vederea garantării vie
ții compatrioților și evitării perico
lelor iscate de contraatacurile, 
bombardamentele și tirul de ariile- ’ 
rie inamice efectuate fără discrimi
nare.

In apel se cere, totodată, ca tine- - 
rii sud-vietnamezi să se reîntoarcă 
la familiile lor care, la rîndul 
să-i sprijine pentru a scăpa din 
berele militare saigoneze.

★

lor, i 
ta- ■’

SAIGON. — Un purtător de 
vînt militar american a declarat 
în cursul luptelor din ultima săpl. 
mină 
uciși 
cînd 
lună 
de la începutul războiului din Vi
etnam trupele americane au pierdut 
24 364
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că

. X- 
din Vietnamul de sud au fost 
438 de soldați americani, ridi- 
pierderile americane din ultima 
la 2 000 morți. El a arătat că

militari.
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