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Organ al Comitetului orășenesc P.C.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc

Plecarea președintelui 
Consiliului de Stat

al R-P- Române spre Djakarta
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Române, Chivu Stoica, 
Împreună cu ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu 
Vineri după-amiază din 
spre Djakarta, unde, la 
președintelui Indoneziei, 
și a ministrului afacerilor externe,

au plecat 
București 
invitația 
Sukarno,

Noi 
în

abataje 
deschidere

minieră Lu- 
impcrtante 

deschiderea 
muncă

La exploatarea 
peni se execută 
lucrări pentru 
de noi locuri de

In stratul 13 din sectorul 
IV B, brigada de mineri con
dusă de Sirop Constantin e- 
xecută două preabataje în 
direcția stratului de cărbune 
unde se vor deschide 3 noi 
abataje cu front lung. Capa
citatea zilnică a noilor lo
curi de muncă va fi de 450— 
500 de tone cărbune.

Tot in acest sector, în 
stratul 18, se lucrează la să
parea unei galerii de acces 
spre stratul de cărbune, unde 
va fi introdus plugul 
nic. Din acest abataj 
extrage în fiecare zi 
tone de cărbune.

meca- 
se va

400 de

prezentate
la recepție

Constructorii de locuințe de 
pe șantierul Livezeni au ter
minat zilele acestea lucrările 
exterioare de drumuri și sis
tematizări pe verticală în zo
na blocurilor E 3, E 4, H 2 
Aceste blocuri sint deja în 
recepție. Aceste blocuri în
sumează un număr de 80 de 
apartamente spațioase și con
fortabile.

Tot constructorii de pe a- 
cest șantier au terminat 
ultimele lucrări de finisaj in
terior și amenajări exterioa
re din prima etapă la com
plexul comercial și social-cul
tural de la Livezeni. Recep
ția primei etape, cuprinzind 
ir-'gazine ale comerțului cu 
produse alimentare și tex
tile, va începe azi.

Uricani, cel mai nou oraș al Văii Jiului. Aici, s-au construit peste 30 de blocuri noi cuprinzind cca 
1 000 apartamente 15 magazine noi, un cinematograf frumos, cămine muncitorești și cantină, școli noi.

IN CLIȘEU : Aspect din Uricaniul de azi.

Subandrio, vor participa la festivi
tățile prilejuite de cea de-a XX-a 
aniversare a proclamării indepen
denței Indoneziei.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau de față tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Ștefan Voitec, 
Petre Lupu, Avram Bunaciu, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, con
ducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați 
mână, alți membri ai 
plomatic, membrii ambasadei Indo
neziei la București, precum și 
denți indonezieni aflați în 
noastră.

Cu același avion, a plecat 
Djakarta, Sambas Atmadinata, 
basadorul Indoneziei la București.
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In ziarul „Steagul roșu" din 
iulie a.c. s-a publicat un material 
titulat „Prin tabere și cluburi", 
care se vorbea despre modul de or
ganizare a vacanței de vară a5, pio
nierilor și școlarilor. Pe lîngățpSr- 
țile pozitive, articolul scotea în tevl- 
dență și unele lipsuri privind neres- 
pectarea programelor și a planurilor 
de activitate ale unor tabere și clu
buri școlare.

In urma unei recente anchete e- 
fectuată de un colectiv format din ac
tiviști ai comitetelor regional Hu
nedoara și orășenesc Petroșani ale 
U.T.C. și ai sfaturilor populare regio
nal șî orășenesc Petroșani s-a con
statat că a existat o bună orientare 
în organizarea taberelor, conduceri
le acestora și instructorii superiori 
de pionieri au fost din! timp instruiți 
asupra modului de desfășurare 
Organizare a activității de vară 
copiilor.

și
a

interes, 
activitate

Există 
există

O tabără
te cea din Petrila. Aici s-au organi-

cu activitate bogată es-
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Strungarul Predoi loan este unul dintre muncitorii harnici ai sec
ției mecanice de la U.R.UJ4.P. care execută lucrări de bună calitate.
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zat audiții muzicale, focuri de tabă
ră, programe artistice, vizite în în
treprinderi, întîlriiri cu activiști de 
partid. De o participare largă din 
partea elevilor s-au bucurat excursi
ile în cadrul cărora s-au organizat 
orientări turistice, competițiile spor
tive.

O activitate bună au desfășurat, 
pînă la data anchetei, și taberele 
din Vulcan, Paroșeni și de la Școala 
generală de 8 ani nr. 5 din Petro
șani. Cadrele didactice de aici, in
structorii superiori de pionieri s-au 
străduit să facă vacanța elevilor plă
cută. Defci, existînd interes a exis
tat și activitate.

In ceea ce privește cluburile care 
au funcționat pe lingă școlile medii 
la Petrila și Lupeni, activitatea a 
fost mulțumitoare. Pentru elevii care 
au frecventat aceste cluburi s-au a- 
menajât săli unde li s-au pus la dis
poziție aparate de radio, mese de 
tenis etc. S-au organizat diferite con
cursuri, activități obștești, șezători 
literare și altele.

Ancheta efectuată a scos însă la 
iveală și unele lipsuri. Astfel, s-a 
constatat că deși în articolul ante-

Citiți în pagina IV-a
• Delegația guvernamentală, 

română a părăsit Pekinul 
plecind spre patrie

• In preajma celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Co
reei

• Brazzaville: Legi care in
dică progres

rior din ziarul nostru au fost criti
cate conducerile școlilor medii din 
Petroșani și Vulcan pentru heorga- 
pizarea corespunzătoare a cluburilor, 
acestea n-au luat, nici pînă în pre
zent, măsuri pentru îmbunătățirea 
activității de vară a elevilor.

Datori la disciplină
După terminarea anului școlar, 

comandamentul orășenesc a stabilit 
profesorii și învățătorii care urmau 
să activeze, în perioada de vară, în 
taberele locale și cluburile pentru 
elevi. Aceștia au fost informați din 
timp asupra atribuțiilor ce le reve
neau. Dacă unele cadre didactice 
cum sînt tovarășele Stoica Cornelia 
de la Petrila, 
Haber Maria de 
la Vulcan, An- 
ghelescu Erna 
de la Paroșeni, 
Deian Felicia de 
la Petroșani 
alte cadre 
dactice și-au 
deplinit conști
incios obligați
ile in tabe-

Unde mergem ?
A Z î

și 
di- 
în-

ziarelor 
socialismului" 

„Steagul roșu" 
cu sprijinul 

orășenesc 
P.C.R., or
ia ora 16, 

sărbătoririi

(Continuare in
pa£ 3-a)

• Redacțiile 
„Drumul 
Deva și 
Petroșani,
Comitetului 
Petroșani al 
ganizează azi 
cu prilejul
Zilei presei din R.P.R., o 
consfătuire cu cititorii, 
corespondenții și cola
boratorii celor două or
gane de presă. Consfă
tuirea are loc în sala de 
festivități a exploatării 
miniere Lupeni.

• Comitetul pentru 
cultură și artă Petro
șani în colaborare cu 
Uniunea Societăților de 
Științe Medicale — sub
filiala Petroșani — or
ganizează în sala Tea
trului de stat un simpo
zion pe tema : „Contri
buția medicinii româ
nești la dezvoltarea ști
ințelor medicale univer
sale". După expunerile 
tov. dr. Lepădatu Con
stantin, Pascu Dumitru, 
Maiorescu Victor și Mar- 
tinovici Mihai, colectivul 
de operetă al clubului 
sindicatelor din Petrila 
va prezenta „Mam-zelle 
Nitouche" de Florimond 
Herve, urmată de dans. 

M î I N E
• Clubul muncitoresc

PIN 1WTIWA 
PE SCENĂ

Pe tovarășul Călugăru Ho- 
rațiu l-am întîlnit pe scena 
clubului muncitoresc din Pe- 
trila la una din repetițiile 
cu opereta „Domnișoara vul
pe" de Florimond Herve.

Prima întrebare: care este 
pasiunea dumneavoastră în a-
tara muncii ?

Răspunsul vine prompt s
-— Opereta, muzica.
Cînd am aflat prpfesiunea 

tovarășului Călugăru, munci
tor in subteran, mi-a răsărit 
în minte un titlu citit cînd- 
va în programele noastre de 
televiziune : „Omul din um
bră la soare", dîndu-i o nouă 
semnificație : „Omul din um
bra galeriilor subpămîntene 
ieșit la soarele rampei".

Venit în 1952 în Valea 
Jiului, minerul din Petrila, 
Călugăru Horațiu, împletește 
armonios munca cu arta, ac
tivitate ce i-a adus numai 
satisfacții.

La 35 de ani, tovarășul 
Călugăru este un om plin de 
viață, jovial, sociabil pînă la 
confundarea cu colectivul, un 
tovarăș stimat atlt în muncă 
cit și în mijlocul colectivului 
de artiști amatori din care 
face parte. Realul talent pe 
care-1 posedă, aprecierea de 
care se bucură au făcut ca 
tovarășului Călugăru Horațiu 
să i se încredințeze rolul prin
cipal în opereta „Vînt de li
bertate" de Dunaevski, rol 
în care a obținut un deose
bit succes. Pe linia succese
lor se înscrie și rolul loco
tenentului Fernand de Cham- 
platrcux, susținut cu un inalt 
simt artistic în noua operetă 
pusă în scenă la clubul mun
citoresc din Petrila „Mam 
'zelle Nitouche" (Domnișoa
ra vulpe) de compozitorul 
francez Florimond Herve.

Proiecte de viitor: să de
țină un rol într-una din ope
retele : „Tîrgul de fete" sau 
„Culegătorii de stele", să 
urmeze cursurile Școlii popu
lare de artă din Petroșani șf 
să învețe să cînte Ia un 
instrument pentru orchestră 
sau fanfară.

Pasiuni paralele, munca și 
arta se completează reciproc 
în viața tovarășului Călugăru 
Horațiu, iar rezultatele vă
desc omul nou, omul socie
tății noastre socialiste.

S. MARIN

Parîngul

Orașului

din Lu- 
campionat

din Vulcan, ora 20 — 
Seară distractivă pentru 
tineret. Iși dau concursul 
formațiile artistice ale 
clubului.

• Stadionul din Le
nea, ora 16 — campio
nat orășenesc de fotbal 
pentru copii:
Lonea — Jiul Petroșani; 
ora 17,15 — meci în ca
drul „Cupei R.P.R." în
tre Parîngul Lonea — 
Minerul Aninoasa.

• Ora 10, stadionul 
din Petrila — etapa in- 
terraională a Spartachia- 
dei de vară la fotbal : 
Sector VIII mina Petrila 
— Campioana 
Hațeg.

• Stadionul 
peni, ora 9 —
orășenesc de fotbal pen
tru copii: Minerul Lu
peni — Minerul Vulcan; 
ora 10 —■ întilnire ami
cală : Minerul Lupeni — 
Electroputere Craiova.

9 Terenul de volei din 
Aninoasa, ora 10 — 
Spartachiada de vară a 
tineretului, etapa inter- 
raională: Minerul Ani
noasa — Unirea Hațeg.

• Sala sportivă din 
Lupeni (club), ora 9 — 
etapa regională a cam
pionatului de haltere. 
Participă campionii ra
ionali din regiune.
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Mirosul, simț 
polifuncțional

Nu vi s-a lntîmplat 
vreodată ca la mirosul 
plăcut al unei mîncări 
să vă „lase gura apă" I 
In existența omului, ca 
și a altor vietăți, mirosul 
are un rol important. Un 
grup de biologi bucu- 
reșteni a constatat Că 
mirosul constituie un 
factor puternic nu nu
mai în digestie, ci ți în 
reacțiile de apărare, de 
perpetuare și de conser
vare a organismului. Ob
servațiile asupra unor 
specii de fluture, „ochiul 
păunului" au arătat că

Mitologia greacă po
menește de numeroase 
minuni de vindecare sau 
transformare, pe cără 
zeii Ie săvîrșeau cu a- 
jutorul apei și al mituri
lor. Despre împăratul 
Constantin cel Mare se 
menționează în Istoria 
medicinii că adeseori 
cînd simțea dureri Iii ln- 
cbeieturi își ungăâ cor
pul cu nămol, sfătuit de 
medicii săi. Ănăiizeid 
chimice efectuată corn-

Antichitatea 
și nămolurile curative

Sancțiunea :
In Muzeul regional 

din Tg. Mureș se păs
trează statutul breslei 
tîmplariior din locali
tate, întocmit în anul 
1754. Statutul preve
dea, între altele, că o 
calfă trebuia să lucre
ze de la orele 4 la 19. 
In statut figurează și 
interdicția de a părăsi 
noaptea casa patronu
lui. Călcarea acesteia

Umor
• — Simțiți durere

in picior ? — spuse
medicul examinînd pa
cientul. — Acesta-i 
reumatism. Ce să-i 
faci ? Boala vîrstei.

— Celălalt picior are 
aceeași vîrstă, de ce 
oare nu mă doare ?

• Dacă nu veți în
ceta să beți și Să fu-

3 cupe cu V
aveă ca primă sanc
țiune obligativitatea de 
a oferi meșterului cîte 
una pînă la trei cupe 
de vin, iar în caz de 
recidivă, o găleată în
treagă. Un alt statut, 
al breslei blănarilor, 
stipula, printre altele, 
că ucenicul, după ce 
dădea dovadă în fața 
breslei că și-a însușit 
meseria, trebuia să o-

medic
mâți — se adresă cu 
seriozitate medicul unuî 
bolnav, — atunci în- 
tr-o bună zi, va fi prea 
tîrziu.

— Bine, doctore —• 
răspunse bolnavul. Dar 
cînd va fi, după dv., 
acea zi ?

• Medicul primar fa
ce vizita in serviciu.

VITRINA DE CURIOZITĂȚI
Așa, să rîdă 
spectatorii!

La Petrila se pot viziona filme 
aproape zilnic. Rareori există cite 
o zi de „relaș", cînd operatorii și 
personalul odihnesc. Uneori insă, 
pe baza unei convenții tacite, se 
rulează filme și în aceste zile. Iu
bitorii spectacolelor retransmise 
de pe peliculă pe ecran află de
grabă acest lucru și vin la film 
cu duiumul. Așa au făcut și cind 
au aflat că rulează filmul „Căliți 
in foc". Titlul e intr-adevăr su
gestiv dar, cei ce au vizionat fil
mul s-au călit și... păcălit in ace
lași timp. Nici una, nici alta, nu se 
datorește însă filmului, care a fost 
frumos și plin de învățăminte. Că- 
lirea și păcălirea se datoreze di
rectorului clubului, I, Kalman, ca
re, uneori, are niște procedee o- 
riginale de a face, chipurile, să 
rîdă spectatorii. Dat, să redăm e- 
pisoadele rulării filmului, in ordi
nea lor cronologică.

Ora 18. Sală, arhiplină, așteaptă 
liniștită începerea filmului.

Ora 18,15. Spectatorii așteaptă, 
nerăbdători, începerea filmului.

Ora 18,30. Nerăbdarea a început 

aceste insecte au un mi
ros atît de intens incit 
femela atrage masculul, 
pe cale olfactivă, de la 
o distanță de un km. în
suși omul poate detecta 
ar.u ite mirosuri, chiar 
dacă ele se pretintă sub 
forthă unor urme extrem 
dă superficiale, usturoiul, 
de exemplu, eite perce
put de el intr-o dl 1 nație 
de a 460-a milioana par
te dintr-un mliigram de 

substanță In 50 cmc de 
aer (cantitate etalon pen
tru detectarea unui mi
ros).

parativ au arătat că nă
molul cu cea mai efi
cientă combinație orga
nică si minerală din Eu
ropa se găsește Ih țara 
noastră, îh lacurile Te- 
ehirghiol și Amara. Deo
sebit de bune pentru 
tratamente s-au dovedit 
de asemenea nămolurile 
de la Sdvata, Baîna, Va
tra Domăi, GoVbira <1 
Geoagiu.

(Agărptăi)

fere o masă copioasă 
întregului „juriu'4. O 
breaslă tîrgumureșeană 
era și cea a bărbieri
lor, de la ai cărei mem
bri se pretindeau și 
cunoștințe de medici
nă. Bărbierii extrăgeau 
in acele vremuri mă
sele' și aveau Obliga
ția de a prepara dife
rite medicamente (de 
pildă: „alifie galbenă 
și puternică").

а I
— Ce mai e nou ?
-— Nimic deosebit —- 

răspunse internul — 
cu excepția simulantu
lui de la patul 76.

— Aha. Iar a măi 
inventat Ceva I

— Exact, pe la ora
6,30 azi dimineață a...

— Ei, ei... ?
— ... a murit.

să lie exprimată prin... tropăituri.
Ora 18,45. Luminile se sting și 

începe rularea filmului pentru 
ecran lat — pe unul îngust. Așa, 
să rîdă spectatorii. Dar, spectato
rii, în loc să tîdă au început să 
fluiere. Aveau dreptate l Au venit 
să vadă film și cînd colo s-au vă
zut păcăliți. In sfîtșit, la ora 19 a 
început rularea normală ă Ulmu
lui. Prin întunericul din sală se 
auzeau mereu icîrțiituri de scaune, 
iar pe ecran ăpăteau umbrele ce
lor ce se sculau să plece la șut. 
Veniseră doar să vadă filmul între 
orele 18 și 20, nu pînă la ora 22.

Si de ce toate acestea ? Așa, să 
„rîdă" spectatorii ? Numai etț n-au 
prea avut de ce rîde, tovarășe di
rector I Poate o vot tace acum.

„Domnul" din autobuz
DumihîcS 8 august. Zi de odih

nă. Cursele locale abia prididesc 
să transporte familiile celor dor
nici de a-și petrece o ti ia iarbă 
verde. In autobuze, oameni pbliti- 
cași oferă amabili locurile lot ma
rnelor cu copii... Toți sînt veseli. 
$i, totuși, se întîmplă unebrl ca 
veselia aceasta să fie tulburată de 
unii cetățeni, ce-i drept mai rar. 
O astfel de „raritate", cel puțin

O raritate 
în 

Valea Jiului

Trecătorii care circulă pe șoseaua 
Petroșani Lupani sînt surprinși de 
faptul că, intre Sfatul popular al 
comunei Iscroni și podul de peste 
Jiul de vest, în jurul unui arbore, în 
aparență fără importanță, au fost 
fixate table prin care se atrage a- 
tenția cetățenilor să ocrotească acest 
arbore, fiind un exemplar rar. Multi

dintre cei ce l-au văzut s-au între
bat : ce fel de copac este, cînd și 
cum a apărut aici și de ce să fie 
ocrotit ? Considerăm, deci, că sîht 
necesare cîteva lămuriri:

Bătrînul Gheorghe Băncilă, vete 
ranul comunei Iscroni povestește :

„Cu zeci de ani în urmă, pe tere
nul de la podul peste Jii de la Is
croni și pînă la ramificația spre 
Defileu se întindea domeniul grofu
lui ungur Madoșpoch Victor. L-am 
cunoscut foarte bine. Erâm Cu 9 ani 
mai tînăr decît el. Am lucrat multă 
vreme lâ curtea lui. Mergeam îm
preună la vînătoare de iepuri și ca
pre negre, cutreieram împreună mun
ții, pe jos și iarna cu schiurile, ne 
ocupam de gospodărirea locuințelor 
și exploatarea lemnului de la Cîmpu 
lui Neag, proprietatea lui. De între
ținerea parcului în care Madoșpoch 
adusese tot felul de arbori și ar
buști se ocupa priceputul grădinar 

curioasă, dar nu chiar ieșita din 
comun în contextul vieții noastre 
cotidiene, s-a întîmplat duminică 
în autobuzul de pe ruta Petroșani 
—Gambtinus. Un cetățean, cu nu
mele Grădinarii loan, nicidecum 
vîrStnic, așezat comod, ținea mor
țiș să-Și arate „politețea". Striga 
In gura mare că „în autobuz s-a 
urcat o mamă cu copil în brațe și 
nîmefti nu-i oferă locui". Pe scau
nul din fața lui ședea o altă mamă 
cu doi copii, tovarășa Szabo A- 
lexandtina. Aceasta, timidă, a în
cercat să-i atragă atenția „gălă- 
alesului" că tocmai el ocupă cel 
mai apropiat loc, față de mama ca
re urcase cu copilul în brațe. Dar, 
„îndrăzneala" ei a fost pusă ime
diat la punct. Eu, zicea Grădinaru, 
Sîht „domn" la servici, acasă șl... 
Ih cursă. Ceilalți, bărbați șl fermi 
aflați în cursă, au făcut opinie 
cofectfvă împotriva lui. Insă șl a- 
ceștld au fost „puși la punct", cu 
Cuvinte nu tocmai politiooase. Si 
„domnul" nu s-a sculat de pe 
scaun. Nimic de zfe, astfel de „oa- 
mehi tari" or ti ei „domni" acasă, 
dar cum rămîne cu politețea, ce
rută In asemenea împrejurări de 
bunul simț ?

C. DUMITRU 
S. VASILESCU

Arborele de Tulipan
de la curte, austriacul Gotlieb. Prin
tre acești copaci, groful a adus aici 
din Elveția și pe acesta, pe care îl 
admiră azi atîta lume pentru frumu
sețea și raritatea lui. Certificatul lui 
de naștere poartă data Unei zile a 
anului 1897, ca $1 ceilalți patru frați 
ai lui, care au fost tăiați, distruși cu 
timpul, neinteresînd pe nimeni.

Aveam 15 ani cind 
Madoșpoch a înce
put să-și amenajeze 
parcul. Atunci a 
adus din Elveția tot 
felul de copaci și 
flori. Gotlieb ne 
punea să facem 
gropile, iar el să
dea copacii. Ne pu
nea apoi să ținem 
de el drept să nu 
crească cumva 
strîmbi. îmi amin
tesc perfect de bi
ne despre peripeți
ile. trăite la curtea 
lui Madoșpoch, des
pre munca mea și 
a altora ca mine pe 
domeniile IUI, pînă 
cîhd, în 1922, Ma
doșpoch a plecat, 
silit de împrejurări, 
la Budapesta. O 
dată cu plecarea 
lui, parcul a înce
put ; să se destra
me, pentru că, la 
puțină vreme după 
aceea, Gotlieb a 
murit, Despre acest 
arbore rar, mai tî- 
năr decît mine cu 
15 ani, aș mal vrea 

să spun că merită toată atenția din 
partea oamenilor. Este o raritate în 
țara noastră și mai cu seamă în Va
lea Jiului, pentru că din cîte cu- 
nos eu, se mai găsesc doar cîteva 
asemenea exemplare în țara noas
tră.

Și încă ceva : în cei 83 de ani ai 
mei n-am văzut atîta lume adunată 
în jurul acestui arbore ca în luna 
iulie a acestui an. Dovadă că oame
nilor le plac lucrurile rare, lucrurile 
frumoase. Și mie îmi plac. Dar nu 
mai pot umbla pe munți. Pe deal 
merg însă la coasă (? !) Eu cosesc 
iar bătrîna (77 ani) strînge în urmă 
finul!!! j

...Și mai povestea bătrînul Gheor- 
ghe Băncilă, veteranul, Iscroniului, 
la cei 83 de ani ai săi...

Deci, la Iscroni, în imediata a- 
propiere a sfatului popular comunal 
crește an arbore tai întîlnit in flo

Cîmpu lui Neag vi invită să-l vizitați.
Foto : N. MOLDOVEANU

ra zonei temperate, denumit: Arbo
rele de tulipan. Arborele de tuli- 
pan se mal află răspîndlt doar în 
cîteva puncte din lunca Mureșului și 
cea a Arieșului.

Astăzi această specie rară de ar
bore, declarată „Monument al na
turii", încîntă pe toți aceia care po
posesc sub imensa lui coroană.

N. R.: Profesorul de științe na
turale din Vulcan, Liviu Macea ne-a 
adus următoarele completări asupra 
arborelui de tulipan.

„Arborele de lalea, avînd denu
mirea științifică de Liriodendron tu- 
liplferia, dată de botanistul suedez 
Carol Linn£, este originar din Ame
rica de Nord, unde trăiește în a- 
mestec cu alți arbori. Astăzi, în 
acest continent îl întîlnim spontan 
în statele: Indiana, Pensvlvania, 
Florida, Arkansas, în bazinul flu
viului Ohio, în statele Carolina dis 
Nord și Tenesse din Sud. In Euro
pa a fost introdus mai tîrziu, prin 
secolul al XVII-lea, ca arbore or
namental, azi fiind cultivat aproa
pe în toată lumea.

La noi în țară arborele de lalea 
a fost semnalat în mai multe fo
curi. Astfel, Negulescu E. și Săi 
vulescu Alex. — autori români ai 
unui tratat de dendrologie — îl 
menționează ca fiind prezent în 
parcurile dendrologies din Simeria, 
Mibăiești și în pădurea Mocear de 
la Gurghiu-Mureș. Profesorul Csuroș 
Șt. de lâ Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj îl Semnalează în orașul 
Turda. Un exemplar frumos există 
și în Grădina botanică din Cluj, lin
gă turnul de apă. Acest arbore face 
parte din familia Magnoliacee, o fa
milie mai inferioară de plante cu 
flori (Angiosperme). Este cultivat 
pentru florile sale mari și frumoase 
cu aspect de lalea și cu un colorit 
verde-portocaliu-gălbui, de unde-i vi
ne și numele. Arborele înfldreștcVyi 
fiecare an în lunile iunie — і5-д 
după care-și formează fructele nu
mite nucule (ea la alun și nuc). Fruc
tele sînt grupate mai multe la un 
loc, avînd aspectul unui con. Inte
resante sînt și frunzele care au as
pectul unei lire.

Să fie așadar în atenția tuturor 
vizitatorilor, trecătorilor, admiratori- 
rilor acestui arbore, de a-1 ocroti, de 
a nu-i distruge crengile, frumoasa-i 
coroană, cum fac... unii. Este una din 
puținele rarități ale Văii Jiului".

D. GHEONEA
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La ordi nee zHd

Pregătirea centralelor 
termice pentru iarnă

Concurs pentru Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România

Vata este încă în plinătatea drep
turilor ei dar mercurul termometrului 
nu poate amăgi realitatea crudă ară
tată de filele calendarului: toamna 
se apropie cu pași repezi, iar după 
ea urmează iarna.

Bunul gospodar se pregătește din 
timp pentru aceste anotimpuri. Una 
din „problemele de sezon" în aceas
tă perioadă o constituie . pregătirea 
centralelor termice care deservesc 
cartierele noi de locuințe. Tocmai 
acum cînd este încă timp uscat, cald, 
se pot face cel mai bine lucrările ne
cesare pentru a pregăti aceste cen
trale ca în perioada rece ele să 
asigure căldură...

Cercetînd situația pe Valea Jiului, 
se poate arăta că s-au făcut unele 
lucrări. Astfel, I.L.L, Petroșani Și 
unitățile respectivă din localități au 
efectuat o seamă de revizuiri și re
parații la unele centrale termice, în
deosebi la etanșeitatea cazanelor și 
rețelelor de distribuție a apei calde, 
la grupurile de pompe și boilere. La 
unele centrale s-au făcut și reparații 
la clădirile respective, amenajări in
terioare, în special în domeniul îm- 
bupldtățlrii iluminatului. Cu toate a- 
csîstea, la majoritatea centralelor ter
mice mai sînt încă de executat o 
seamă de lucrări pentru a fi complet 
pregătite în vederea iernii. Astfel, 
la centrala Viscoza I din Lupeni, de 
4 ani constructorii nu măi termină 
drumul de acces : autocamioanele cu 
cărbune nu au încă nici acum posi
bilitatea sS utce la buncărele cen
tralei. Un drum neconsolidat este și 
la centrala termică din Braia, iar la 
cea din cartierul „Tudor Vladimi- 
rescu** de la blocul 200 — Lupeni 
constructorii nu au terminat complet 
nici instalațiile interioare I

Șantierul Petrila a rămas și el da
tor : Constructorii nu ău încheiat și 
predat complet lucrările la centrala 
termică ridicată anul trecut. Cît des
pre centrala pe care o ridică în pre
zent — dacă lucrările nu vor fi se
rios [ urgentate •— eă va îl gata 
de/1 4a în... primăvara viitoare?! De 
asemenea, pe șantierul Livezeni, con
structorii nu au definitivat complet 
lucrările la cele două centrale termi
ce ridicate încă anul trecut, iar cea

PAVAT ORII
Micul grup de muncitori a primit 

o sarcină deosebită: într-un termen 
scurt să refacă porțiunea de șosea 
deteriorată de la Lonea. Pavatorul 
Stoica Dumitru a cercetat la fața lo
cului situația, a făcut măsurători, 
diferite calcule, ptecizînd cantitatea 
de material necesar, ritmul aprovi
zionării și felul de lucru în condi
țiile unei circulații intense care nu 
poate fi deviată pe străzi lăturalnice.

( — Intr-o săptămână o facem — s-a 
angajat echipa de pavatori, compu
să din Stoica Nicolae, Rolban loan, 
Popa loan, Tîștea A. Ion, Stoica 
Alexandru, Usturoi Nicolae și alții. 
Și lucrul a început.

Datorită bunei organizări a lucru
lui, payarea s-a desfășurat într-un 
ritm rapid, executîndu-se 1 056 m p 
pavaj cu calupuri. Azi, lucrarea este 
gata — cuvîntul dat fiind respectat. 

aflată în lucru acum, are mari în- 
tîrzleri în stadiile de execuție. Doar 
la Vulcan grupurile de muncitori 
care execută termoficarea noilor 
blocuri, au un ritm mai intens de 
lucru, ceea ce va asigură condițiile 
unei bune funcționări a încălzirii 
centrale la acest Cartier.

Situația existentă nu pred este bu
nă. De aceea, problema puherii la 
punct a tuturor centralelor termice 
și asigurarea Condițiilor necesare ea 
în anotimpul friguros să funcțione
ze din plin trebuie să preocupe pe 
toți cel In cauză.

Este necesar ca constructorul, 
I.L.L.,! 1.С.О., I.R.E.H. să alcătuiască 
brigăzi mixte care să cerceteze si
tuația tuturor centralelor termice — 
vechi și noi — pehtru a alcătui pla
nuri de lucrări cu termene concrete 
și a lua masuri operative de remediere 
a lipsurilor. Constructorul să execută 
toate lucrările „UITATE" în cursul 
anilor, I.L.L. să revizuiască temeinic 
utilajul și aparatajul, I.C.O. să re
zolve problemele ridicate de asigura
rea presiunii la apâ ca Și etajele su
perioare ale blocurilor să beneficie
ze de căldură, iar I.R.E.H. să lichi
deze deficiențele care duc frecvent 
la decuplarea curentului Și deci 0- 
prirea centralelor cu tot cortegiul iot 
de neplăceri — stingerea locurilor în 
cazane, oprirea furnizării de căldu
ră, înghețarea conductelor.

A mai rămas doar o lună și jumă
tate pînă cînd centralele termice tre
buie să fie gata de... START! Acest 
timp trebuie folosit din plin. 
Este necesară organizarea de 
către gospodarii localităților 
unde sint centrale termice a 
cîte o „MASĂ ROTUNDĂ" cu toti 
factorii în cauză la care să se anali
zeze ce s-a făcut și să se precizeze 
sarcinile Care mai trebuie Îndeplinite 
pentru pregătirea completă a cen
tralelor termice.

Timpul trece repede șl Iarna nu 
iartă pe cei nepregătiți!

Mihai ȘTEFAN

Sondorii din brigada lui Norocel Dumitru de Ia sectorul de explo
rări Livezeni sînt lună de lună evidențiat! în întrecerea socialistă.

IN CLIȘEU: Schimbul condus de Dîăcohescu loan, din brigadă, care 
lucrează la locația 5 580 de pe Maleia.

I. C. R. M. Petroșani
Strada Republicii nr. 104, telefon 643 

angajează
— un șef depozit produse 

electrotehnice
Informații suplimentare se primesc de la șeful 

contabil al întreprinderii.

ІП baza Hotărirli Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Româ
ne, Comitetul de Stat pentru Cub 
tură și Artă organizează un con
curs public pentru realizarea Im
nului de Stat al Republicii Socia
liste România.

Concursul este deschis tuturor 
compozitorilor și poeților, membri 
ai Uniunilor de creație sau ama
tori.

Termenul de prezentare a lucră
rilor este 15 februarie 1966.

In acest interval de timp, cele 
mâi valoroase dintre versurile rea
lizate in vederea concursului vor

Să asigurăm copiilor 
o vacanță plăcută

(Urmare din pag. l-d)

rele sau cluburile unde au fost re
partizate. au existat învățători și 
profesori care au tratat Cu superfi
cialitate sarcinile încredințate. Ast
fel au procedat, spre exemplu, tova
rășele Lado Angela, Vâsiie Maria, 
Jacola Elena, Bondoc Ana din Lupeni 
și alte cadre care nu s-au prezen
tat la taberele și cluburile unde au 
fost repartizate. Această abatare de 
la disciplină a făcut ca în unele lo
calități activitatea de vară a copi
ilor să nu poată fi organizată pe mă 
Bura posibilităților.

UUeie cadre didactice au desfășu
rat O activitate formală, lată un e- 
xemplu ; In programul taberei din 
Lonea a fost prevăzută o excursie 
cu o tematică precisă. Potrivit pla
nificării, tovarășa Matei Irina, in
structoare superioară de pionieri, a 
plecat la ora 9 cu elevii spre Jiet, 
iar la ora 11 s-a întors. întrebată, ea 
a afirmat că excursia respectivă s-a 
organizat deoarece... așa era trecut 
îh plar. Д omis însă esențialul: te
matica și scopul pentru care trebuia 
să se organizeze excursia respecti- 

fi publicate sistematic în presa co
tidiană și în publicațiile literare și 
muzicale, pentru a fi cunoscute de 
compozitori și de publicul larg.

In concurs vor putea fi primite 
Și lucrări muzicale pe alte versuri 
decît cele publicate în presă.

Juriul, format din personalități 
de seamă ale vieții noastre cul
turale, va selecțioha cele mai bu
ne lucrări și Vă recomanda lu
crarea pe care o consideră cores
punzătoare pentru a deveni Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Lucrările selecționate de juriu 
vor fi tipărite, prezentate la con- 

vă. Fără îndoială Că planul de acti
vitate trebuie respectat dar nu așa 
cum a procedat tovarășă Matei.

Dar la Lonea nu numai instructoa- 
rea Matei Irina a muncit formal ci 
și tovarășa Halasz Eleonora, direc
toarea taberei. Tovarășa Halasz obiș
nuia să stea acasă, iar cînd a fost 
solicitată să vină la școală, a „argu
mentat" că pentru ziua respectivă i 
s-a terminat programul de lucru (? I).

De ce mi s-a 
respectai 
angajamentul ?

La începutul vacanței, conducerile 
școlilor din Lupeni s-au angajat să 
contribuie lă înzestrarea taberei lo
cale cu materialul sportiv necesar 
copiilor. Faptele ulterioare dovedesc 
că angajamentul n-a fost respectat. 
Cu toate că școlile din Lupeni pose
dă zeci de mingi de fotbal, volei, 
baschet, (numai școala generală de 
8 ani nr. 2 din localitate dispune de 
18 mingi) totuși cei 70—80 de copii 
care au frecventat zilnic tabăra nu 
le-au putut folosi. Competițiile spor
tive, atît de îndrăgite de elevi, n-au 
putut fi organizate deoarece Casa 
pionierilor, unde funcționează tăbăta 
de vară, n-a primit din partea școli
lor nici un sprijin.

In loc do concluzii
Incepînd cu 1 august, activitatea 

taberelor și cluburilor a intrat în cea 

certe publice șl difuzate prin inter
mediul radiotelevizîunii pentru a fl 
audiate de publicul larg și a se cu
noaște opinia și preferințele aces
tuia. Cele mai valoroase lucrări 
vor fi premiate.

Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă va pune la dispozi
ția concurențilOr regulamentul сой- 
cursului, precum și toate datele ne- 
севате.

Pentru orice informație, concu- 
renții se pot Adresa Comitetului 
de stat pentru Cultură și Artă sau 
comitetelor regionale de cultură și 
artă.

de-a doua fază. Noile colective de 
conducere ale acestora vor trebui 
mai mult sprijinite pentru a-și putea 
desfășura în mod corespunzător acti
vitatea.

Trăgînd concluziile corespunzătoa
re din experiența de pînă acum, ca
drele didactice cărofâ li s-a încredin
țat sarcina de a îndruma activitatea 
în această perioadă trebuie, la rîn- 
dul lor, șă manifeste mal mult simt 
de răspundere. Pentru ca în zilele 
următoare vacanta copiilor să fie mai 
bine organizată, se impun unele mă
suri pe care Secția de învățămint a 
Sfatului popular orășenesc Petroșani 
trebuie să le ia neîntîrziat. In primul 
rînd sc cere ca materialul sportiv, 
aparatele de radio, magnetofoanele 
etc. să fie puse la dispoziția colec
tivelor de conducere ale taberelor și 
cluburilor școlare care să le utilizeze, 
potrivit planului de activitate întoc
mit. Trebuie să se ia măsuri ca bi
bliotecile școlare să împrumute în 
permanență cărți și reviste.

Pentru a îmbunătăți activitatea 
șe impune generalizarea experienței 
taberelor și cluburilor care au obți
nut rezultate bune. Membrii coman
damentului orășenesc, activiștii comi
tetului orășenesc U.T.C., inspectorii 
secției de învățămînt sînt chemați 
S3 acorde un Sprijin eficient tabe
relor și cluburilor școlare, să în
drume Și să controleze în permanen
tă activitatea acestora.

PROGRA M DE RADI©
15 august

PROGRAMUL I. 6,00 Concertul 
dimineții,- 7,00 Radiojurnal; 7,16 
„îmi place un cîntec vesel" — 
muzici ușoară; 7,30 Jurnalul sa
telor,- 8,00 SUmaruI presei; 8,06 In- 
tllnire cu opereta,- 8,30 Teatru la 
microfon pentru copii; 0,30 Răs
punsuri muzicale la scrisorile dum
neavoastră — melodii populare; 
10,00 Fragmente din baletul „Ga- 
yaneh" de Aram Haciaturian; 10,30 
Interpret! de operă; 11,00 Soliști 
de muzică ușoară; 11,15 Emisiunea 
„Cinema"; 11,30 Piese distructive 
interpretate de fanfară; 11,45 Re
citai Vall Niculescu — muzică din 
operete; 12,00 Buletin de știri; 
12,05 „ZI de odihnă cu voie bu
nă" — melodii populare; 12,35 
„Mic dicționar de muzică ușoară" 
Program la cererea ascultătorilor;
13.30 De toate pentru toți; 14,25 
Suită de dansuri populare de Sa

bin Drăgoî; 15,00 Arii din opere 
interpretate de Rita Gorr; 15,15 
Mutică populară cerută de ascul
tători; 15,45 Vitrina cu noutăți de 
muzică ușoară; 16,15 Sport și mu
zică; 19.15 Concert de muzică u- 
șoară românească prezentată în 
cadrul celui de-al IlI-lea Concurs 
și festival — Mamaia 1065; 20,00 
Radiojurnal; 20,20 Teatru la mi
crofon; 21,40 Ne cheamă ritmul v 
să dansăm; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport; 22,20 
Recital Victoria de Los AngeleS;
22,30 Gintă pentru dvs. soliștii; 
Doina Badea,. Dick Rivers, Maria 
Koterbșkă, Nicolae Nîțescu, . Gî- 
gllola Ciitqiaetti, Rudolf Cortez și 
orchestrele: Sergiu Malagamba, 
Teh Heath, Gilnter Golasch; 23,20 
Din creația enSsciană vă. prezen
tăm : Suita a Il-a In Do major pen

tru orchestră; 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 6,00 Melodii în 
zori de zi; 6,30 Cintă fanfara re
prezentativă a Armatei; 7,00 „De 
prin sate adunate" — melodii 
populare; 7,30 Radiojurnal; 7,45 
„In poiană, la Cabană" — muzică 
ușoară; 8,00 Clubul voioșiei; 8,30 
Piese simfonice de mare populari
tate, 9,00 Revista melodiilor de es
tradă; 9,30 Anunțuri, muzică; 0,45 
Emisiune muzicală pentru cei mici; 
10,00 Cl niece de nuntă șl jocuri 
populare; 10,30 Tribuna radio: 
Dezvoltarea multilaterală â perso
nalității umane, obiectiv funda
mental al statului nostru, de prof 
univ. Marcel Breaz.u; 10,45 Clnte- 
cele verii — muzică ușoară; 11,00 
;,Antologia discului" : Mari tenori 
de ieri și de astăzi,- 12,00 Emisiune 
literară: Vă plac sonatele?; 12,15 
Pe aripile melodiilor,- 12,35 Selec- 
țiuni din opereta: „Păgânim" de 
Lehar; 13,00 Concert de prînZ; 
14,00 Buletin de știri; 14,15 Cintă 

Orchestra de muzică populară a 
Radiotelevizîunii; 14,30 La micro
fon : Satitâ și umorul; 15,15 Mu
zică ușoară interpretată de Roxa- 
ha Matei; 15,31 Miniaturi instru
mentale; 15,44 Recital Petre Ștefă- 
nescu Goangă; 16,00 „In vîrtejul 
jocului" — program de cîntece și 
jocuri; 16,30 „Am îndrăgit o me
lodie" — muzică ușoară; 17,00 „In 
parc" — muzică interpretată de 
fanfară; 17,15 Cărți care vă aș
teaptă; 17,30 Concert folcloric; 
17,45 Balet din opera „Robert Dia
volul" de Meyerbeer,- 16,00 Varie
tăți muzicale; 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 Succese ale artei inter
pretative românești peste hotare. 
La microfon tenorul Ludovic 
SpiesS; 19,30 „Călătorie muzicală 
prin regiunile patriei"; 20,00 Mari 
intetprețî ai timpului nOstru : Ed
win Fișchat; 20,15 Grăție Și ritm; 
21,00 Radiojurnal; 21,20 Seară de 
romanțe cu Mia Braia, Alexandru 
Grozuță, Dorel Livianu; 21,45 Scri
itori muzicieni, muzicieni — 

scriitori; 22,00 Cîntă Gică Petres
cu, Sheila, Helmuth Zakarias, Mi
kes Eva, Constantin Angelescu, 
Nat Kink Cole, Stanislav Navarsk. 
l.ucki Marinescu, Eddie Calvert, 
Jenny Petra. Adriano Celentano;
22,30 Voci celebre, 23,00 Buletin 
de Știri,- 23,05 „In liniștea nopții"' 
— muzică ușoară; 0,52 Buletin de 
știri.

€î nematografe
15 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
America, America; REPUBLICA: 
De doi bani violete; PETRILA: 30 
de ani de veselie; LONEA : Sca- 
ramouche,- ISCRONI : Rachetele nu 
trebuie să decoleze; AN1NOASA : 
Comoara din Vadul Vechi; VUL
CAN : Mofturi 1900; PaROȘENI: 
Ciociara; bArBATENI : Inspecto
rul și noaptea; URICAN1 : Ru- 
salka.
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BRAZZAVILLE 13 (Agerpres).
La 12 august și-a încheiat 

crările sesiunea extraordinară 
Adunării Naționale a Republicii
Congo (Brazzaville). Deputății par
lamentului congolez au adoptat o 
lege cu privire la principiile funda
mentale ale organizării sistemului 
de învățămînt. Ea prevede naționa
lizarea sistemului de învățămînt 
primar și. secundar. Invățămîntul va 
fi gratuit și va fi înfăptuit 
în instituții de stat

Deputății au aprobat, de 
nea, o serie de legi care
scop întărirea continuă a indepen
denței economice a țării. A fost 
adoptat textul noului cod al indus
triei miniere, în care se sublinia
ză că bogățiile miniere ale republi
cii constituie o proprietate exclu
sivă a statului congolez. In afară 
de aceasta, a fost adoptată legea 
cu privire la înființarea unui oficiu 
de stat pentru vînzarea produselor 
farmaceutice, care va deschide o 
rețea de farmacii pe întreg cu
prinsul țării.

LIBAN
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Delegația guvernamentală română 
a părăsit Pekinul plecînd spre patrie

PEKIN 13 — Trimisul special A- 
gerpres, Adrian Ionescu transmite :

La 13 august delegația 
mentală română condusă 
Almășan, care a făcut o 
R. P. Chineză cu prilejul 
rii Expoziției economice
Române, a părăsit Pekinul, plecînd 
spre patrie. Delegația a fost con
dusă la aeroport de Cijan Lin-Ci-

guverna- 
de Bujor 
vizită în 
deschide- 
a R. P.

ji, ministrul industriei cărbunelui 
a R. P. Chineze, Lin Hai-iun, mi
nistru ad-interim al Ministerului Co
merțului Exterior, Van Bin-nan, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul R. P. Române la Pe
kin, și membri ai Ambasadei.

americane

In preajma celei de a 20-a aniversări
a eliberării Coreei
Construcția de centrale 
electrice

PHENIAN 13 (Agerpres).
In electrificarea R. P. D. Core

ene, construcția marilor centrale 
electrice se desfășoară paralel cu 
cea a centralelor mijlocii și mici, 
care înlesnesc introducerea elec
tricității pînă în cele mai izolate 
sate din regiunile muntoase ale 
țării. In ultima perioadă au fost 
construite 
centrale 
Yangang,

Coreene, în prima jumătate a anu
lui minele mijlocii și mici au pro
dus cu aproape 200 la sută, mai 
mult cărbune decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut, ceea ce în
seamnă depășirea de 1,5 ori a pro
ducției globale de cărbune a țării 
din 1946. In primele 6 luni ale anu
lui au intrat în funcțiune 
400 noi mine de cărbune 
și mici.

peste 
mijlocii

numeroase asemenea 
electrice in provinciile 

Jagang și Hangyung.

SAIGON 13 (Agerpres).
In ciuda faptului că în cursul zi

lei de joi au sosit noi întăriri ame
ricane în regiunea bazei de la Duc 
Co, forțele patriotice au continuat, în 
noaptea 
țuiască 
fentale 
regiune,
tierelor.,

Agențiile de presă relatează, 
totodată, că activitatea forțelor 
patriotice s-a făcut din nou simți
tă în diferite puncte din Vietna
mul de sud, inclusiv în apropierea

de joi spre vineri, să hăr- 
posturile militare guverna
și americane din această 
tinîndu-le sub focul mor-

Saigonului, unde a fost atacat un 
post guvernamental de la aeroportul 
Tan Son Nhut. La 40 km nord de 
Pleiku, in provincia Kontum, au 
avut loc lupte între patrioți și for
țele guvernamentale în apropierea 
localității Как То, centrul provin
ciei. Lupte au fost semnalate joi 
seara și în provincia Binh Dinh la 
baza de la Phu Cat.

S. U. A

400 noi mine
intrată

f

Guvernul Karame a obținut 

votul de învestitură
BEIRUT 13 (Agerpres).
Guvernul libanez, format la 26 

iulie de Rashid Karame, s-a prezen
tat joi în fata parlamentului pen
tru a obține votul de învestitura. 
■Cu acest prilej premierul Karame 
a prezentat declarația-program a 
noului guvern, referitoare Ia politi
ca internă și externă a tării. El ă 
subliniat că guvernul libanez do
rește să consolideze pacea in în
treaga lume, să fie respectat sta
tutul O.N.U. și să întrețină relații 
cu statele prietene în conformitate 
cu principiile neutralității și nean-

gajării. „Guvernul nostru, a spus 
el, va întări legăturile prietenești, 
solidaritatea și colaborarea cu ce
lelalte țări arabe". Referindu-se la 
politica 
Karame 
fectuării

După
marginea declarației, parlamentul a 
acordat votul de investiture gu
vernului Karame cu 61 de voturi 
pentru și 32 contra.
sfîrșit criza de guvern din Liban 
care durează 
săptămini.

internă, primul ministru 
a subliniat necesitatea e- 
unor reforme în țară.

opt ore de dezbateri pe

Astfel o luat

de mai bine de două

SUDAM

Campania împotriva elementelor 
dizidente

KHARTUM 13 (Agerpres).
Potrivit hotărîrii adoptate recent 

de guvernul sudanez, forțele arma
te trimise în regiunile meridionale 
ale țăfii continuă campania de 
depistare și arestare a elementelor 
dizidente. Ultimele rapoarte sosite 
din Sudanul meridional atestă că

unor 
pier- 
cit și

în luptele angajate în jurul 
localități au fost înregistrate 
deri atît în rindul sudiștilor 
în rîndul trupelor guvernului de
la Khartum. Din surse guvernamen
tale se indică că elementele su
diste dizidente posedă arme fur
nizate de autoritățile congoleze de 
la Leopoldville.

PHENIAN 13 (Agerpres).
Pe lingă marile exploatări 

bonifere, 
din R.P.D. 
tr-o mare 
ducției de
zinul carbonifer din nordul R.P.D.

car-
miciminele mijlocii și 

Coreeană contribuie în- 
măsură la sporirea pro- 
cărbune a țării. In ba-

Uzina siderurgică 
din Chungjin

PHENIAN 13 (Agerpres).
Noua uzină siderurgică

recent în funcțiune la Chungjin, 
important centru al industriei gre
le a R.P.D. Coreene, este cea mal 
mare producătoare de oțel din ta
ră. Tot la Chungjin se află o fa
brică de fibre sintetice, care 3j._ual 
produce fire pentru 180 milioane 
metri de țesături.

Washington

REZULTATELE ANCHETEI
DE LA SEARCY

ra- 
inaintat președin- 
ministrul aviației, 
cu privire la re- 
efectuate la Sear- 

de
incen-

WASHINGTON 13 (Agerpres).
Casa Albă a dat publicității 

portul preliminar 
telui Johnson de 
Eugene Zuckert, 
zultalele anchetei
cy. După cum se știe, aici 53 
muncitori au murit luni in 
diul declanșat in timpul lucrărilor 
de modernizare a unui amplasament 
subteran de lansare a rachetelor in 
tercontinentale „Titan-2" In raport 
se subliniază că majoritatea victi
melor catastrofei au murit de as
fixie după ce o ieșire pentru caz 
de primejdie a fost blocată invo
luntar de doi 
ment se arată.

muncitori. In docu- 
totodată, că incen-

diul s-a limitat la o zonă situată 
în apropierea tablourilor de co
mandă a electricității și de coman
dă a motoarelor, ceea ce a provo
cat o întrerupere imediată a cu
rentului electric in amplasamentul 
subteran. In concluzie, raportul se 
referă la sistemul defectuos de ie
șire în caz de primejdie și la în
săși natura muncii in aceste am
plasamente subterane, care necesi
tă un personal numeros în ciuda 
unui spațiu restrîns.

In urma catastrofei, lucrările de 
modernizare a unui număr de 33 
de amplasamente identice pentru 
rachete „Titan" au fost suspenda
te pînă la noi ordine.

armaief acțiuni represive 
și Bolivia

LIMA 13 (Agerpres).
In două țări latino-americane. 

Peru și Bolivia, se semnalează noi 
ciocniri armate intre trupele gu
vernamentale și partizani, însoțite 
de intensificarea valului de acțiuni 
represive împotriva elementelor 
progresiste. Corespondentul din 
Lima al agenției France Presse re 
latează că forțele armate peruvie- 
ne, trimise in urmărirea partizani
lor, operează în prezent pe versan
tul oriental al Anzilor Centrali, un 
de joi au ocupat localitatea Inti- 
yalhamuy. In orașul Huancayo po
liția a arestat 18 conducători sin-

acu-ai studenților sub 
a fi colaborat cu partiza- 
arestări au avut loc și în

dicali și 
zatia de 
nii. Noi 
Lima.

In Bolivia, în apropierea orașu
lui Liberalta a avut loc o ciocnire 
ințre partizani și trupele guverna
mentale, soldată cu mai multe vic
time. Un depozit guvernamental a 
lost incendiat. Ziarul 
ra" anunță, 
Huanuni a 
demonstrație 
muncitorilor
îmbunătățirea condițiilor de trai.

„Ultima Ho- 
că în orașul 
o puternică

totodată, 
avut loc
antiguvernamentală a 
mineri, care au cerut

I

Planuri de adaptare
WASHINGTON 13 (Agerpres).
Săptăminalul „U. S. News and 

World Report" publică un articol 
în care se arată că, datorită răci
rii relațiilor franco-americane, care 
se resimt și în domeniul njilitar, 
„Stalele Unite fac planuri de adap
tare în cazul cînd Franța s-ar re
trage din N.A.T.O.". La rîndul ei, 
agenția France Presse menționea
ză că, „evident, Pentagonul mani
festă reticente accentuate în a co
menta oficial o chestiune a 
delicată ale cărei implicat 
mai degrabă politice decît 
tare".

Cercurile militare americane fac 
eforturi pentru a atenua gravita
tea revelațiilor revistei menționate, 
arățînd, intr-o manieră voalată, că 
Pentagonul ar pregăti planuri pen
tru orice situație, oricît de nepre
văzută. Apreciind că răceala Pa
risului față de N.A.T.O. n-a atins 
încă un punct extrem, cercurile 
militare, menționează revista, nu 
cred că de Gaulle va merge pînă 
la o evadare din N.A.T.O., care 
să compromită efectiv structura ac
tuală a acestui organism.

Deși evită să propună 
Iuție în cazul retragerii 
din N.A.T.O., revista se
totuși, dacă în urma unui aseme
nea pas, N.A.T.O. ar mai putea 
supraviețui.

vreo so- 
Frantei 

întreabă.

CONGO

я
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NEW YORK. — Deficitul balan 
ței de plăți a Statelor Unite a cres
cut în cursul acestei săptămini, re
latează agenția United Press Inter
national. In același timp, rezerve
le guvernului american pentru ne
cesitățile privind plățile externe 
imediate au scăzut cu 139 milioane 
de dolari, ajungînd la suma 
7,133 miliarde dolari. Purtătorul 
cuvînt al Băncii federale de 
zerve din New York a declarat
acest lucru ar putea să aibă influ
ență asupra rezervelor în aur ale 
Statelor Unite.

In cîteva rînduri

de 
de 
re-
că

interzicere a tuturor armelor nu
cleare și cere guvernului S.U.A. 
să pună capăt acțiunilor de război 
în Peninsula Indochineză.

TOKIO. — Conferința internațio
nală împotriva armelor atomice și 
cu hidrogen de la Tokio a adoptat 
o rezoluție prin care se cere tu
turor puterilor nucleare să distru
gă stocurile lor de arme care au 
la bază fisiunea atomului. Rezolu 
ția face, de asemenea, un apel la 
realizarea imediată a unui tratat de

WASHINGTON. — Președintele 
Statelor Unite, Johnson, a cerut 
joi Congresului american să apro
be suma de 140 milioane dolari ce 
va fi folosită pentru construirea 
unui avion de transport superso
nic, care să depășească viteza de 
2 000 mile pe oră. Agenția Reuter 
precizează că această hotărîre a 
Casei Albe este o urmare directă 
a concurenței tacite ce se duce 
in domeniul aviației civile între 
Statele Unite pe de o parte și An
glia și Franța pe de altă parte.

Anna di Stazzema (in apropiere de 
Pietrasanta, provincia Lucea), s-au 
comemorat joi 21 de ani de la uci
derea a 560 de italieni de către 
naziști.

La 12 august 1944, în zorii zi
lei, naziștii au percheziționat sa
tul, căutînd un grup de partizani 
care s-ar fi aflat ascunși în regiu
nea respectivă. Au fost luati 560 de 
ostateci și uciși cu focuri de arme, 
grenade de mină și aruncătoare de 
flăcări. In amintirea victimelor s-au 
depus coroane de lauri pe locul 
unde se află rămășițele pămîntești 
ale celor uciși.

în provincia Luang Prabang pier
deri însemnate inamicului. Ele au 
ucis 80 de soldați inamici, au rănit 
77 și au făcut 477 de prizonieri. 
Forțele patriotice, arăta postul de 
radio, au capturat importante can
tități de arme de diferite 
au reușit să doboare un 
merican de tip „F-105".

ROMA. In localitatea Santi'-

XIENG — HUANG. — Postul de 
radio Vocea Laosului a făcut cu
noscut că, între 2 martie și 2 iu
nie, forțele Patet Lao au provocat
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PHENIAN.
Telegrafică
Kim Ir Sen, președintele Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R. P. D. 
reene, a primit la 13
gust delegația sovietică condusă 
de A. N. Șelepin, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., cu care a avut o con
vorbire cordială.

Kasanta îi ttomle 
așteaptă n infrigorare

LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres).
Amînate de două ori, de către 

premierul Chombe, din „motive de 
ordin material", alegerile parțiale 
din Coquillatville, capitala provin
ciei centrale congoleze, au început, 
in sfîrșit, în dimineața zilei de joi. > 
Urmează să fie desemnați deputa- ■ 
ții și senatorii pentru parlamentul 
țării, cit și pentru organele pro
vinciale, deoarece, după cum se 
știe, rezultatele din această pro
vincie, precum și cele din Kivu 
și Kwilu, au fost anulate în urma 
„alegerilor generale" desfășurate 
în primăvara acestui an. Motivul 
anulării l-a constituit „descoperi
rea" unor nereguli în desfășura
rea scrutinului.

Alegerile de acum din cele trei 
provincii sînt așteptate cu înfrigu
rare atît de către președintele Ka- 
savubu, cît și de către primul mi
nistru Chombe, avînd în vedere 
concurența dintre aceștia pentru 
asigurarea unei majorități în par
lament.
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