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ÎNTRECEREA CONTINUĂ CU NOI REALIZĂRI
ntensă activitate 

în exploatările 
forestiere

In primele zile de lucru după 23 
August, muncitorii și tehnicienii din 
cadrul exploatărilor forestiere au 
obținut noi succese în muncă, în 
realizarea sarcinilor de plan ce le 
revin pe trimestrul III.

In numai două zile — 25-26 au
gust — s-au transportat jos la ram
pele de încărcare 219 m c bușteni 
gater fag, 40 mc bușteni gater ră- 
șinoase și 12 m c bușteni de deru- 
laj, apoi 796 m steri lemn de foc, 
90 buc. traverse normale, 25 m c ce
luloză fag, 116 mc celuloză pentru 
distilare, 95 m c cherestea rășinoa- 
se și alte sortimente de material 
lemnos. Cantități însemnate de buș
teni au intrat și la gatere pentru a 
fi transformate în cherestea, iar 
pe rampele de încărcare din pădure 
a exploatărilor forestiere, funicula- 
rele au adus noi stocuri de material 
lemnos, gata pregătit pentru expe
diere.

Binale pentru 
șantiere

Micul colectiv de muncitori de la 
timplăria Livezeni, se străduiește să 
asigure la timp și de bună calitate 
binalele (uși și ferestre) pentru noile 
blocuri care se ridică pe șantierele1 
Văii Jiului. Tîmplarii Marian Sabin, 
Nagy Ludovic, Delvescu Iosif, din 
sala mașinilor sau Buzatu Gheorghe, 
Brânză Mihai, Marinoiu Constantin, 
Burciu Constantin din sala „ma
nuală" se numără printre eviden- 
tiații în întrecerea socialistă, care 
âu contribuit Ia realizările colecti
vului : depășirea producției valorice 
cu 6 la sută în luna iulie și cu 100 
m p binale pe două decade din 
august.

După sărbătoarea eliberării, tîm
plarii din Livezeni continuă între
cerea socialistă, obținînd noi suc
cese în muncă.

Acum cînd elevii își poartă pașii 
pe cărări de munte sau înoată în 
valurile mării, sînt unii cărora ră
gazul rămas pînă la 15 septembrie
— data începerii noului an școlar
— li se pare mai scurt decît în 
realitate: constructorii de școli. 
Aceștia în fiecare toamnă se gră
besc să termine la timp noile școli, 
mai multe decît cu un an în urmă. 
De astă dată, încă 4 000 noi săli de 
clasă situate în toate regiunile țării 
își vor desface schelele. Din prima 
zi de învățătură, copiii vor găsi clă
diri noi și moderne, în care totul — 
de la linia arhitecturală pînă la 
băncile în haină de material plas-

anul roșu
PASTRIND RITMUL VIU

Cartea de evidența pro
ducției arăta că pînă în di
mineața lui 27 august mina 
Aninoasa a extras peste 
planul lunar ia zi 1 720 
tone de cărbune. Din a- 
ceastă cantitate 1 683 tone 
au tost date de minerii sec
torului I. Păstrînd ritmul 
întrecerii dinainte de 23 
August, ei continuă să ob
țină rezultate bune.

Colectivul sectorului 1 
s-a angajat să extragă în 
acest an 5 000 tone de căr
bune peste prevederile pla
nului. Pînă la 26 august, 
harnicii mineri ai acestui 
sector au trimis spre pre- 
parație 4 309 tone de căr
bune in plus de plan. Care 

Brigada minerului Gabos Alexandru din sectorul V al minei Aninoasa 
este cunoscută pentru rezultatele obținute în producție. Iată în clișeu pe 
minerul Simion loan, șeful unui schimb din această brigadă, cu ortacii 
săi.

tic •— constituie o expresie a bunu
lui gust. Iar înăuntru, firește nu 
numai în școlile noi, altă bucurie. 
Pe toți copiii și tinerii din primul an

CIND CLOPOȚELUL 
VA SUNA DIN NOU
al școlii elementare și pînă în cla
sa care îi aduce în pragul universi
tății îi vor aștepta prietenii lor cei 
mai apropiați, cei care ii vor însoți 
pas cu pas pe drumul cu multe trep
te către culmile învățăturii: cărți
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sînt „secretele" succeselor 
obținute ? Am ailat că în 
sector s-a acordat o mare 
atenție asigurării liniei, de 
front brigăzilor miniere 
pentru a lucra în ritm sus
ținut. Au lost trimiși . la 
școala de artificieri trei 
oameni care revenind de 
curind in sector cu califi
carea de artificieri, au so
luționat problema pușcării 
la timp. A fost, de aseme
nea, soluționată problema 
aprovizionării brigăzilor de 
la abatajele nr. 3 și 9 unde 
transportul materialului se 
făcea anevoios, de la dis
tanțe mari.

La cele 4 300 tone de 
cărbune date peste pre

vederile de plan au contri
buit frontaliștii conduși de 
comunistul David loan, ca
re și-au întrecut. pî
nă la 23 August cu 368 
tone de cărbune sarcinile 
de plan. Minerii conduși de 
comuniștii Roman Petru, 
Cîmpeanu Gheorghe, llie 
Nicolae, Mujnai Nicolae, 
Cristea Aurel, Boyle Adal
bert și ceilalți au realizat 
în această lună depășiri 
cuprinse între 84—377 tone 
de cărbune. Munca însufle
țită a minerilor a făcut sd 
se obțină pe sector un ran
dament de 2,700 tone de 
cărbune pe post.

M. CHIOREANU

PE TEME ACTUALE

Obiectivele social-culturale
— realizate integral

le. In pachete, pe care mîini grijulii 
de părinți și profesori Ie vor lega 
cu panglici colorate și le vor adău
ga nelipsitele buchețele de flori, 
cărțile le vor fi înmînate gratuit 
chiar în prima zi a noului an de 
învățămînt. Pînă acum se bucurau 
de acest drept cei din clasele I-VIII. 
dar, începând din toamna lui 1965, 
toți elevii. Așa a hotă rit1 cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului,. Comu
nist Român.

Dar știți câți „prieteni" de acest
ADINA CONSTANTINESCU 

redactor la Agerpres
(Continuare în pag. 3-a)

Vulcan. Blocuri 

și flori.

Au trecut aproape 8 luni din acest 
an. In această perioadă, construc
torii de obiective social-culturale din 
Valea Jiului au obținut unele rea
lizări meritorii printre care pot fi 
menționate ridicarea cu cofraje gli
sante — și executarea concomitentă 
a finisajelor exterioare —■ a blocu
lui F 1 evînd '4o apartamente în 
Pelrila și a blocului E 1 cu 66 apar
tamente din Lupeni, ridicarea unei 
noi școli cu 16 săli de clasă în Pe- 
trila, predarea complexului comer
cial (etapa I) din Petroșani ca și 
alte lucrări.

Realizările obținute pînă acum 
sînt însă umbrite de rămînerea în 
urmă la finisajele exterioare ale 
noilor blocuri, amenajările pe verti
cală ca și execuția centralelor ter
mice. Astfel, din cele 15 blocuri cu 
756 apartamente pe care trebuiau să 
le dea în folosință pe primele 7 luni 
din acest an constructorii din Valea 
Jiului, doar șantierul Petroșani a 
terminat finisajul exterior la 4 blo
curi. Dar ceilalți ? Invocînd diferi
te motive, ei au concentrat efecti
vele îndeosebi pe lucrările interi

UNDE MERGEM

oare, neglijîndu-le pe cele exterioa
re. Astfel, la Petrila blocul A 1 este 
ocupat de cca. 2 luni dar nici o 
schelă nu îmbracă încă pereții care 
trebuie tencuîti. O asemenea situa
ție este și pe celelalte șantiere — 
Vulcan, Lupeni și Petroșani ' (unde 
există blocuri nefinisate rămase încă 
din anii trecuți 1).

Construcția drumurilor de acces 
este, de asemenea, mult rămasă în 
urmă. La Petrila, singura măsură 
luată pînă acum este montarea unor 
borduri, însă gropile se țin lanț în 
fața locatarilor care circulă pe 
acolo. O asemenea situație este și 
la Vulcan unde în ultimii doi ani 
constructorii nu au reușit să termi
ne complet nici un drum de acces 
la blocurile înalte, care sînt deja 
locuite! O dată cu începerea ano
timpului ploios, o problemă însem
nată este și asigurarea drumurilor 
de acces (executarea cărora cade 
tot în sarcina constructorilor, fiind 
prevăzută în proiectele generale de

ȘT. MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

Vedere interioară a stației pentru epurarea apelor de la preparați a Lupeni.

A Z I

ф Sala de șah a clubului sindi
catelor din Lupeni, ora 17 — două 
concursuri de șah între pensionari 
și salariați ai minei și preparației 
și intre pionieri ai școlilor elemen
tare dn localitate.

ф Clubul muncitoresc din Vul
can, ora 20 — Seară de odihnă 
pentru fruntași și evidențiați in în
trecere.

ф Pe lacul de la Jieț, ora 9 — 
„Cupa Văii Jiului" la navomodele. 
Participă regiunile Brașov, Banat, 
Hunedoara.

M î I N E

♦ Sala festivă a clubului sindi
catelor din Lupeni, ora 18 — Seară 
culțural-distractivă pentru tineret, 
își dau concursul artiști amatori ai 
clubului.

ф Clubul muncitoresc din Vul
can, ora 10 — Dimineață de po
vestiri; fragmente din romanul, 
„Moara cu noroc" de Ion Slavici.

ф La același club, ora 20 — 
Reuniune tovărășească pentru oa
menii muncii.

1 . ■ ’ 4

ф Sala festivă din Lupeni. ora 9 
Concurs regional de haltere.

ф Stadionul din Lupeni, ora 17 
meci de fotbal: Minerul Lupeni — 
A. S. Cugir (campionatul categoriei 
В la fotbal).

ф Campionatul regional la fot
bal programează în etapa a Il-a ur
mătoarele întilniri in Valea Jiului: 
Petrila : Știința Petroșani — Mine
rul Teiiuc; Aninoasa : Minerul Ani
noasa — Refractara Alba Iulia; Vul
can : Minerul Vulcan — C.F.R. Te- 
iuș. Meciurile încep la ora 17.



SI BASUL KUțU

Meditație în amurg de vers ttr- 
ai*.

Foto: N. Moldoveauu

PFărav profesional
Nu rareori din autobuzele cere 

Circulă pe șoșeaua dintre Petroșani 
și Uricani pot ii văzuli, în dife
rite stafii ds pe traseu, coborînd 
Oameni supăr aji de-a binelea. Unii 
din aceștia, bărbați sau femei, a- 
dresează cuvinte nu tocmai plă
cute către șoferul sau taxatoarea 
din autobuz, în cel mai fericit caz 
apeslrofîndu-i că пи-și iac datoria. 
Astfel de scene se datgreșe Inlet- 
deauna unui rău nărav profesio- 
hal, ce pare că s-a statornicit ia 
șoferii de pe autobuzele respecti
ve. Din comoditate șoferii au înce
put să se obișnuiască să întrebe 
in dreptul stațiilor: „coboară ci
neva ț". Și, ln caz că nu se aude 
nici un răspuns, autobuzul nu mal 
oprește. Dar cum poate oare un 
pasager de la celălalt capăt al au
tobuzului să audă Întrebarea șofe
rului, mai ales eînd autobusele 
sini aglomerate ? iar șuierul, cu 
conștiința împăcată că a Întrebat 
cine coboară, nu oprește In stafii. 
Chiar dacă pasagerii protestează șl 
susțin că vor să coboare, fn zadar 
o fac. E suficient să se ii deplasat 
autobusul cu puțin mal departe de 
stafie pentru oa șoferul să nu mai

Sfflf clipe cind nature 
•e H**c cu omul.

ДпЦ copilăriei mai mul
tei genera} ii au lost legă
nat! ăe poezia legendei 
Stejarului din Borzești, care 
evpcd figura de neuitat a 
M Ștefan cei Mate, legen
da este ipurmurată peste 
Veacuri. la fel de proaspătă 
pe plaiurile : Moldovei și 
prin luncile de pe apa Tro- 
tușului, unde acest arbore

ARBORI CELEBRI
ini are Înfipte adine rădă
cinile.

Frate bun stejarului din 
Borzești li este alt uriaș al 
codrului, vestitul gorun al 
lui Horia, care iși înalță și 
aii fruntea verde sub ce
rul Țării Zarandulul, pe 
malul Cricului Alb, la Țe- 
bea. De sub coroana sa 
erăișorul molilor șl-a în
demnat la luptă armata de 
iobagi romani și unguri a- 
cum aproape două veacuri, 
cind durerea poporului s-a 
revărsat in tumultul revol
tei de la 1784, împotriva 
nedreptăților Și împilărilor. 
Tot aici, la rădăcina aces
tui copac gigant cetluit in 
tier și beton pentru a re
zista vremurilor, se află a- 
șezate, între două tunuri de 
Cireș, lespedea mormînlului 
altui conducător al molilor 
— Avram lancu, figură 
centrală a revoluției de la 
1848 din Transilvania.

E o tradiție ca în fiecare 
primăvară elevii școlilor 
din Țebea, Brad și Mestea
căn să asculte lecțiile pro
fesorilor de istorie despre 
răscoala Iui Hoția, Cloșca 
și Crișan sub acest gorun.

...Deseori, in grup sau 

vitrina de curiozități
oprească. Și coboară bieții cetă
țeni, vrind-nevrind, la stația ur
mătoare, care șe află ia cifiva ki
lometri mai departe. Cum sg nu iii 
lurjoș în astlej de situații ? 1 Pen
tru fiecare cetățean timpul e doar 
prețios și deci nu trebuie pierdut 
aiurea. Șoferii vizați, printre care 
se află și cel ce a condus autobu
zul HD 52 252 in fiecare diminea
ță a săptămînii In curs, vor veni 
poate cu contraargumentul eă pa
sagerii nu coboară Ia fiecare sta
fie. Greșit I Simpla întrebare „elne 
coboară ?“ și așteptarea unui răs
puns, nu înseamnă că și-au făcut 
datoria. Adevărata lor datorie 
este să oprească in fiecare stafie, 
și numai după ce s-a convins că 
nu mai e nimeni de urcat, să por
nească din nou autobuzul. Răul 
nărav profesional trebuie stîrpit 
pentru a curma nemulțumirea pa
sagerilor.

S-а înecat la ... mal
Nu-i vorbe despre vreun om, 

că doar acum cu temperatura asta 
scăzuta în plin august ștrandurile 
n-au căutare, iar Jiul are debit 
«căzut de apă. înecatul акіе o... 
inițiativă bună, luată în urmă ct>

singuri, pol fi văzut i copii 
sau oameni cu Părul ninș 
urcind dealul Hurezanilgr 
din apropierea comunei 
Vladimir i din Gorj. Ei se 
opresc cu emotie, descope- 
rindu-și creștetul in semn 
de inaltă cinstire sub ra
murile umbroase ale unui 
ulm uriaș, împrejmuit cu 
gard de șipcă, lățind gin- 
durile să le zboare ca niște 
lăstuni spre vremurile tul
buri ale anului 1821 cînd

școlari înfiorați de aminti- 
nea Ьлеагйіиіиі. м cinstesc 
memoria, organizind aici 
recitaluri de poezie, ade
vărate serate Eminescu. A- 
tunel, pește grădina verde 
a Copoplui, versurile se 
inalță molcome și rechea
mă din amintire întreg 
peisajul eminescian. îndem
nul la meditate,

Sînt clipe cind natura se 
înfrățește cu omul. Aseme
nea momente șint șl acelea

acest copac a fost marto
rul unor evenimente intra
te in istorie. Bătrînii locu
lui povestesc că sub acest 
ulm secular au jurat pen
tru prima dată pandurii lui 
Tudor Vladimirescu să iz
băvească norodul de tagma 
jeluitorilor.

Un venerabil arbore, de
clarat recent de Academia 
Republicii Socialiste Româ
nia monument al naturii, 
se află chiar in mijlocul 
Bucureștilor, pe strada Ba- 
tiștei, colț cu str. dr. Pra- 
porgescu. Este un dud pe 
care abia-l cuprind patru 
oameni. In anul 1864, pe 
vremea cind lua ființă U- 
niversitatea din București, 
dudul din strada Batiștei 
tocmai Împlinise 100 de ani.

Aproape 15Q de ani mi
mări în pletele argintii și 
vestitul „Tei stint" al lui 
Bminescu, de pe dealul Co- 
poului din Iași. La orele 
inserării bănuții frunzelor 
sale ingină poate versuri 
ale marelui nostru poet, la 
nașterea cărora el a fast 
deseori martor tăcut și tai
nic, Le murmură mai ales 
in acele zile eînd zeci de

cînd ai prilejui să ie a- 
propii de unii martori al 
istoriei ca acești arbori ce
lebri. Ei nu sînt singuri. 
Uneori o pădure Întreagă 
poate să-ți povestească 
despre trecut, cum e bună
oară vestita dumbravă Ro
șie din părțile Sucevei, să
dită zlce-se de Ștefan cel 
Mare pe locul unde a ciștl- 
■at o grea bătălie cu mari 
vărsări de singe. La pre
zenta lor seculară se adau
gă insă, atlfia copaci tineri 
plantați de oamenii zilelor 
noastre ea niște mesageri 
de viitor. Așa este Steja
rul prieteniei din pateul 
Herăstrău, sădit de pariiei- 
cipanții ia Festivalul tine
retului și studenților din 
București. Aflat nu departe 
de Piața Aviatorilor, el ar 
putea fă povestească nepo
ților și strănepoților noștri, 
dacă gr avea grai, ca un 
bătrin unchiaș, nu despre 
bătălii tragice fi zile de 
restriște, ei despre zilele 
luminoase pe care le trăim 
noi, despre lupta pentru 
pace și socialism.

ІШМІЕ STRĂUȚ

ȘTIA T I O
...prin filamentul unui bec obiș

nuit de 25 wați șe scurg intr-o oră 
1 000 000 000 000 000 000 de elec
troni ?

...atomii de hidrogen interstelar 
emit unde radio ? Aceasta se în- 
tîmplă însă extrem de rar — o dată 
la.... 11 000 000.

f

...Cu aurul extras din apele ocea
nelor și mărilor s-ar putea obține un 
lingou în greutate de 8 miliarde 
tone ?

...vinul natural conține aproape 
o treime din elementele cuprinse în 
tabloul lui Mendeleev, bineînțeles în 
cantități foarte mici ? Astfel, 1 g de 
aluminiu se află în 1 000 litri de vin; 
pentru 1 g de titan sau vanadiu sînt 

eîțiva ani de conducerea clubului 
mupeitoresc din Petrila, de a se 
construi o sală pentru iubitorii 
sportului cu bile și popice. Au tre
cut aproape 3 ani de cînd în dosul 
clubului din Petrila a început să 
fie amenajată o popițărie eu o sală 
în toată regula, dar de terminare 
nici vorba. Lucrările de amenaja- 
re s-au oprit, din nu se știe ce 
pricină, tocmai cînd finisajul ara 
aproape. Mai trebuie montate doar 
geamurile $i dușumeaua, pentru ea 
popicăria să fie terminată. Interio
rul poplcărlei are un aspect jal- 
nie; peste tot moloz împrăștiat. In 
prezent sala nu e altceva declt o 
simplă curiozitate și totodată un 
subiect de critică pentru minerii 
care ar dori să poposească în cli
pele libere la un joc de popice. Si 
cum dorința lor este pe deplin 
justificată — nu putini șînt cei 
care și-au manifestat dorința de a 
participa la amenajarea poplcărlei 
prin muncă patriotică — conduce
rea clubului trebuie •* la nelntlr- 
zîat măsuri pentru terminarea lu
crărilor de «menajare a popicăriei. 
Posibilități există. Mol lipsește 
bunăvoința.

V. STRÂUȚ

Л . , .
necesari pipă la 4000 de litri. Nu
mai fierul, cuprul *i alte elteva ele
mente șe găsesc In cantități moi mari 
de un miligram la Ktru.

...după calculele unui chimist fran
cez, în praful de cărbune care se 
aruncă în decursul unul an în în
treaga lume se găsesc : 2 400 de to
ne de crom și vanadiu, 40 000 de 
tone de arsenic, 48 000 de tone de 
zinc, 10 000 de tone de uraniu, 5 000 
de tone de plumb, 4 000 tope de 
nichel, 2 000 de tone de cositor, 25 
de tone de argint, 3 tone de aur și 
o tonă de platină? Totuși, aceste ' 
comori nu pot fi folosite deoarece 
obținerea lor din praful de cărbune 
nu este rentabilă.

.„ÎU meteoriții căzuți pe Pămînt a 
fosț descoperit argint cu o cantita
te mai mare de izotopi decît con
ține argintul de pe Pămînt ?

„.primele poduri metalice au fost 
construite în regiunile muntoase ale 
Chinei ? Podurile erau construite din 
lanțuri groase de fier pe care se > 
fixa dușumeaua (tablierul) podului 
de lemn. Lanțurile erau prinse de 
Stînci cu ajutorul unor cîrlige.

...un om care stă In picioare obo
sește mai mult dealt un om care 
merge, deoarece pentru păstrarea 
echilibrului 1* cel dinții sînt soli
citați încontinuu mal mult de 300 de 
mușchi ?

...după cum s-a dovedit experi
mental, «mul vorbește în medie eu 
o viteză de 125-14© de cuvinte pe 
minut î

Actori fă
Pe peliculă se vede o scenă de 

urmărire pe Broadway la ora 4 di
mineața. La un moment dat, actorul 
Sal Mineo aleargă disparat, urmărit 
de alti doi actori ln uniforme de po
lițiști care trag In el. Realismul sce
nei era atît de puternic Incit doi 
«oferi «I un trecător au luat-e In 
serios «i ș-au grăbit «ă ie dea o 
mină de ajutor „polițiștilor". Șofe
rii «-au urcat cu automobilele pe 
trotuar, barfnd calea Iul Sal Mineo,

Nu-i așa că m erele pe care le culegi singur sînt 
mai gustoase ?

1№SEMMARE

Un costum la ...modă
Iu acest an s-au impus în moda feminină mate

rialele CU buline. Se poartă mult îmbrăcămintea cu bu
line albe, roșii, albastre etc. Zilele trecute mi-a fost 
dat să văd Insă și un costum bărbătesc cu... buline. 
Este adevărat că modelul n-a fost prea reușit dar, cu 
Strădanie T.A.P.L. Petroșani nu se știe dacă într-un 
viitor apropiat nu-i vom vedea ajuns la perfecțiune. 
Dar m-am luat cu vorba și am uitat să vă povestesc 
esențiAlul,»,

Era într-una din duminicile cu 
soare ale lui august. Viorel, băiatul 
meu cel mare, bucuros de vremea 
frumoasă, și-a îmbrăcat costumul cel 
gri deschis și a plecat să se plimbe 
pe strada principală. In dreptul Bi
bliotecii centrale din Petroșani a în- 
tîlnit un amic cu care s-a oprit cî- 
teva minute. N-au apucat să schim
be două vorbe cînd s-au trezit, din 
senin, cu o ploaie de... funingine. 
Cît ai clipi costumul gri-deschls al 
lui Viorel a devenit la „modă". Ce-i 
drept „bulinele" care l-au împestri
țat n-aveau dimensiuni tocma; egale, 
totuși ele au reușit să dea stofei 
un asemenea aspect, îneîț pentru a-1 
îmbrăca trebuia să treacă, în prea
labil, pe la o curățătorie chimică.»

„Modernizarea" atît de rapidă a 
costumului cu pricina a fost deter
minată de funinginea care., uneori, 
cade în cantități desțul de mari de 
la coșul bucătăriei restaurantului 
„Carpați”. Cauza ? La bucătăria a- 
cestui restaurant se arde păcură în 
sobele de gătit. Trecătorii șe tre
zesc învăluițj fn fum și funingine.

Ținînd cont ță restaurantul „Car
pați" se află în centrul orașului Pe
troșani ar fj indicat jă se înlocu
iască cu gaz lampant sau motorină 
combustibilul folosit în prefeepț. Nu
mai astfel locuitorii orașului vor 
putea să se plimbe liniștiți, [^ame
nințați de surpriza de a-și „moder
niza" fără voie costumele. Ce păre
re are conducerea T.A.P.L. Petro
șani ? z

M. COSTESCU

г ă voie
care a căzut. Trecătorul ș-a năpus
tit asupra lui, strigînd către polițiș
tii travestiți: „Nu trageți, băietul e 
rănit, nu va scăpa" I

Regizorul a hotărîț șă păstreze 
pelicula și «-o folosească în monta
jul final al filmului „Cine а ucis ur
sulețul" î Cel trei „actori fără voie“ 
îșl vor primi recompensa meritată. 
Actorul Sal Mineo s-a ales cu cî- 
teva zgîrieturl. Putea Insă s-o pă
țească mai rău.



In sprijinul apărării sănătății 
populație

\ Realizările înfăptuite in ultimii 
am in domeniul apărării sănătății 
populației oglindesc grija partidu
lui și guvernului, a statului nostru 
pentru ocrotirea sănătății oameni
lor muncii. Printre numeroasele 
măsuri luate in această direcție 
se înscrie și dotarea regiunii noas
tre miniere cu o caravană de ra- 
diofotografie.

Caravana de radiofotografie este 
o unitate sanitară mobilă cu po
sibilitatea de cuprindere a Între
gii Văi a Jiului. Rolul acestei ca
ravane este ca să examineze cu 
aparatul de raze cu care este do
tată, toată populația din Valea 
Jiului in vlrstă de peste 7 ani. 
Pînă în prezent au fost examinate 
peste 45 000 de persoane: bărbați, 
femei precum și copii peste 7 ani 
din Lupeni, Vulcan, Petroșani, A- 
ninoasa.

Examinarea radiofotografică a 
populației are ca scop să descope
ră eventualele boli de piămtnl șt 
de inimă de care suferă unii oa
meni, dintre care unii știu că stnt 
bolnavi iar alții nici nu se gîndesc 
sau nu își dau seama că ar fi bol
navi. Cu ajutorul acestei metode 
de examinare au fost depistați 
bolnavi de silicoză, de tuberculo

ză side alte boli de plămini, pre. 
cum si belnavi de inimă cere ne 
fost iuaU imediat iu tratament me
dical corespunzător. De aici ne 
putem da semna ce ajutor prețios 
ni se pune la dispoziție de către 
stat pentru apărarea sănătății 
noastre. Răcpunzînd grijii deose
bite ce o poartă statul celor ce 
muncesc, fiecare cetățean trebuie 
să fie conștienț de acest lucru șl 
să se prezinte, cu toată încrederea, 
la examinarea medicală prin ca
ravana - de radiofotografie.

Caravana iși desfășoară activi
tatea zilnic intre orele 8—20 — in- 
cepînd cu data de 36 august a.c. 
in localul Școlii generale de 8 ani 
nr. 1 din Petrila (lingă policlinica 
Petrila). Examinarea e6te gra
tuită, spre a da astfel posibilita 
te fiecărui cetățean să beneficieze 

ea. Ea este totodată obligato
rie conform deciziei pr. 269/965 
a Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Petroșani.

Cetățeni, prezentați-vă cu încre
dere la caravane de radiofotogra
fie. Este în interesul propriei voas
tre sănătăți, al familiei voastre, a! 
societății.

dr. PONOVA TEODOR

SPORT•SPORT
Start în campionatul orășenesc 
pentru seniori

Duminică își reiau activitatea fot
balistică și echipele care activează în 
campionatul orășenesc. Pe lingă e- 
chipele care au activat anul trecut, 
au mai fost Înscrise; Minerul Pe
troșani, Jiul II Petrila și Minerul II 
hupeni.

Prima etapă programează urmă
toarele meciuri: Lonea, ora 9: 
Constructorul minier Petroșani —

Preparatorul Lupeni; ora 11 : Sănă
tatea Petroșani — Constructorul Lu
peni; Petrila: ora 11: Jiul II Pe
trila — Energia Paroșeni; ora 15,15: 
Preparatorul Petrila — Minerul Pe
troșani; Bănița, ora 16,30; Minerul 
Bănița — Minerul Uricani; Lupeni, 
ora 15,15: Minerul II Lupeni —- 
G.F.R. Petroșani.

Campionatul orășenesc de fotbal

pentru copii
In etapa a IV-a a campionatu

lui orășenesc de fotbal pentru co
pii, disputată duminică In mai 
multe localități din Valea Jiului, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Jiul Petroșani — Preparato

rul Petrila 4—2; C-F.R. Petroșani 
™ Minerul Lupeni 0—6; Minerul 
Vulcan — Minerul Uricani 3—0 
(neprezentare); Minerul Aninoasa 
— Paringul Lonea 1—J.

Vă prezentăm echipa de fotbal pentru copii Minerul Lupeni: Rîndul 
de sus de la stînga la dreapta: Mihăilă, Măran, Cacula, Ullecan, Hor
vath, Suciu, June, Bădău. Rîndul de jos de la stînga ia dreapta : Kalman, 
Scovomoslei, Marinescu, Gorea, Petrovan.

Mitinle ndil-offlwft
— relliitt liwil
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sistematizare) pentru centralele ter
mice unde mașinile tTebuie să trans
porte cărbuni șl să evațueze zgura. 
Din păcate, această obligație a fost 
dată aproape complet uitării de că
tre constructori: la Lupeni drumul 
la centrala termică Braîa I nu este 
executat, iar la centrala Braia II nu-i 
consolidat; la Petroșani drumurile 
Către centralele 1 și 2 începute anul 
trecut nu sînt terminate și aceeași ! 
situație este și la centrala termică ’ 
ridicată anul trecut la Petrila.

Constructorii de pe șantierele Pe
trila și Petroșani nu au terminat pici 
construcția centralelor termice pe 
care le au în execuție — cu toate 
că pînă la începerea anotimpului 
friguros au rămas doar două luni 
de zile.

Conducerilor șantierelor, a grupu
lui 2 T.R.C.H. Ie revine îndatorirea 
de a lua măsurile necesare pentru 
lichidarea acestei situații- Tinînd 
cont de apropierea toamnei, să se 
concentreze efective mai mari la 
finisajele exterioare, folosind din ; 
plin schelele cu care sînt dotate 
șantierele. In același timp execuția 
drumurilor de acces pentru locatari 
și spre centralele termice trebuie 
M stga în atenția constructorilor, 
căci venirea anotimpului nefavora
bil îngreunează mult circulația pe 
drumurile doar... schițate, dar ne
executate. La fel, tot anotimpul fri
guros care se apropie pune în fata 
constructorilor obligația de a termina 
lucrările de construcții-montaje în 
noile centrale termice, pentru ca 
ele să poată furniza căldură.

Perioada rămasă din trimestrul III 
s| fie folosită pe șantiere pentru 
executarea acestor lucrări, rămase 
în urmă pînă acum. Pe aceasta să 
fie concentrate toate eforturile 
constructorilor, să crească preocu
parea organizațiilor de partid de 
pe șantiere pentru îndeplinirea in
tegrală a planului de construcții.

Tîmplarii Gheorghică Aurei si Pataehi Josif sînt apreciați la SJU. 
Vulcan pentru conștiinciozitatea Ier în muncă. Ei lucrează șabloane țț* 
lemn necesare confecționării bobinelor de motoare electrice.

ANUNȚ
INSTITUTUL UE MINE PETROȘANI

PRIMEȘTE PÎNĂ LA DATA DE 31 AUGUST A. C.
ÎNSCRIERI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA URMĂ

TOARELE FACULTĂȚI:
1. Facultatea de mine cu secțiile i Exploatări miniere, Prepara

rea cărbunilor și minereurilor. Topografie minieră.
2. Facultatea de Electromecanică minieră.
In mod excepțional, pentru candidați! reușiți la examenul de 

maturitate în sesiunea august 1965, înscrierea se va putea face și In 
ziua de 1 septembrie a.c.

Candidați! vor trebui să Îndeplinească condițiile prevăzute în 
broșura „Admiterea în învățămîntul superior".

Concursul pentru secțiile: Exploatări miniere. Topografie minieră 
și Electromecanică minieră constă din următoarele probe:

Algebră, trigonometrie
și calcul diferențial — scris și oral

— Geometrie plană și în spațiu — scris
— Fizică (mecanică, căldu

ră. electricitate, structu
ra atomului) — scris 
Total 4 probe.

Pentru secția de Prepararea cărbunilor și minereurilor, con
cursul constă din următoarele probe:

— Matematică (algebră, tri
gonometrie, geometrie 
plană și în spațiu) — scris și oral

— Fizică (mecanică, căldu
ră, structura atomului) — scris

— Chimie anorganică — scris 
Total 4 probe.

Intre 25 șl 31 august a.c., șe organizează consultați! pentru ab
solvenții școlilor medii înscriși la concursul de admitere fu ansd 
universitar 1965/1966.

Concursul de admitere începe Ia data de 2 septembrie 1965.
Informații suplimentare se pot obține de la secretariatele facul

tăților, telefon 116 și 210 Petroșani.

Cînd clopoțelul va
(Urmare din pag. l-a)

fel a pregătit Editura didactică și 
pedagogică pentru noul an școlar ? 
26 de milioane, dintre care mai 
bine de șase milioane au un punct 
de atracție In plus: elegante co- 
perți legate în pînză sau confecțio
nate din material plastic. In afara 
manualelor școlare. Editura a mai 
pregătit aproximativ 100 de titluri 
de materiale didactice care însu
mează peste 300 000 exemplare. Așa 
slnt atlasul de plante din flora țării 
noastre, harta fizică și administra
tivă a Republicii Socialiste Româ
nia, harta fizică a Europei, harta 
politică a Europei și Asiei, planșe 
de botanică, zoologie, chimie, bio
logie, metale neferoase.

Ce pregătiri se mai fac ? Ce alte 
surprize plăcute îi vor aștepta pe 
elevi 1 sînt numai două din între
bările caracteristice celor cîteva săp
tămâni care pe despart de 15 sep
tembrie. Sînt multe într-adevăr și nu

suna din nou
le putem enumera pe toate. Cu 
toate acestea trebuie să mai amin
tim că tot atunci cînd clopoțelul va 
suna pentru prima dată |n noul an 
școlar, aproape 7 500 de absolvenți 
din institute și facultăți vor urca la 
catedră și vor deschide pentru în- 
tîia oară catalogul. împreună cu ce? 
lelalte cadre didactice, tinerii pro
fesori și învățători vor acorda o în» 
drumare calificată celor peste 
3 600 000 de elevi pe care școlile de 
toate gradele sînt gata să-i primeas
că în noul an de învățămînt.

Puține zile ne mai despart da data 
la care școlarii șe vor revărsa. In
tr-un impresionant marș al tinereții, 
către sălile de cursuri. Ca în fie
care toamnă, ei vor căuta răspunsul 
la nelipsita întrebare: „care e cla
sa mea și banca mea ?". Anul aces
ta 400 000 de micuți vor intra pentru 
prima oară într-o clasă și vor lua 
loc pentru prima oară într-o bancă. 
Aici îi așteaptă pe fiecare prietenii.

I. C. R. A.
Filiala Petroșani 

angajează

Ptitn imiiiii игіші
— un șef de secție cu 

salarizare de TW-WB
— un magazioner cu sa

larizare de 845-Я26

Ptltri iilîlltll lltlM
— un șef de secție zaha- 

roase-patiserie eu sa
larizare de 758-1076

Doritorii se vor adrese 
la I. C. R. A. Petroșani, 
telefon 461.

PROGRA M DE RADIO
29 august

PROGRAMUL I. 6,00 Concertul 
dimineții; 6.55 Recomandări din 
program; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Muzică ușoare; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,06 Selectiuni din opereta 
„Prințesa circului" de Kalman;
8.30 Teatru la microfon pentru co
pii; 9,30 „Răspunsuri muzicale la 
scrisorile primite" — muzică popu
lară; 10,00 Fragmente din baletul 
„Lacul lebedelor" de Ceaikovski;
10.30 Soliști de operă; 11,00 Estra
da melodiilor; 11,15 Emisiunea 
„Cinema"; 11,45 Arii din operete; 
12,00 Buletin de știri; 12,05 Popas 
folcloric; 12,30 Recomandări din 
program,- 12,35 Mic dicționar de

muzică ușoară (Litera G); 13,90
De toate pentru toți; 14,25 Reci
talul violonistului Ștefan Gheor
ghiu; 15,00 Coruri celebre din o- 
pere; 13,15 Program muzical la 
cererea ascultătorilor; 15,45 Con
cert pentru oamenii muncii aflati 
la odihnă; 16,15 Prono-melodia — 
emisiune muzicabdistractivă; 16,45 
Sport și muzică; 19,00 Scurt pro
gram de estradă; 19,10 „Parisul 
și elntecele sale"; 20,00 Radiojur
nal; 20,20 Teatru la microfon: 
„Caut o necunoscută"; 21,30 La 
microfon orchestra Jean Ion eseu; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport; 22,20 Muzică de 

dans; 23,09 Din creația enes- 
ciană; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 6,00 Mici pie
se de estradă interpretate de for
mații vocale si orchestrale,- 6,30 
Citită fanfara reprezentativă a Ar
matei; 7,00 Melodii populare,- 7,25 
Recomandări din program; 7,30 
Radiojurnal; 7,45 Muzică ușoară; 
6,00 Clubul voioșiei; 9,00 Valsuri 
celebre,- 10,00 Din folclorul muzi
cal al popoarelor,- 10,30 Radiojur
nal; 10,35 Muziță ușoară; 11,00 
„File de calendar muzical"; 12,00 
Medalion: Henri Barbusșe; 12,15 
Gintă pentru dvs. Doina Badea — 
muzică ușoară; 13,00 Concert de 
prîpz; 14,00 Buletin de știri. Bule
tin meteorologic; 14,10 Recoman
dări din program; 14,15 Melodii 
populare interpretate de Ion Cris- 
toreanu; 14,30 La microfon : Satira 

și umorul; 15,15 Flori și melodii; 
16,00 Emisiune de melodii popu
lare,- 16,30 Muzică ușoară; 17,00 
Muzică de promenadă, interpreta
tă de fanfară; 17,15 Cărți care vă 
așteaptă; 17,30 Piese de estradă; 
18,00 Varietăți muzicale; 19,00 
Buletin de știri; 19,30 Călătorie 
muzicală prin regiunile patriei — 
muzică populară; 20,00 Mari in
terpret! ai timpului nostru: pia- 
nlstul Wilhelm Kempff interpre- 
tind suita „Fluturii" de Schumann; 
20,15 Orchestre de muzică de 
danș: Paul Ghenter, Joe Loss, 
GOnter Gollasch, Frank Pourcel; 
21,00 Radiojurnal; 2120 „Am iu
bit doi ochi albaștri" —- program 
de romanțe; 21,45 Pagini umo
ristice In lectura actorului Hbria 
Șerbănescu; 22,00 Pe ringul de 

dans; 22,30 Voci celebre; Lily 
Pons și Dimitrie Onofrei; 23.QO 
Buletin de știri; 23,05 Melodiile 
meridianelor,- 0,52 Buletin de știrb

(inem af ofyraf e
29 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Femeia necunoscută; REPUBLICA: 
Spre culmi; PETRILA ; latîlnire cu 
spionul; LONEA: America, Ameri
ca; ISCRONI: Titanic vals; ANJ- 
NOAȘA I Ghepardul seria I-II; VUL
CAN ; Șapte ani de căsnicie; PA- 
ROȘENI : La patru pași de infinit; 
LUPENI-CULȚURAL : Hanka; BĂR- 
BĂTENI: Singurătatea alergătoru
lui de cursă lungă; URICAN1: în
curcătură blestemată.
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PREZENȚE ROMANEȘTI
MOSCOVA 27 (Agerpres).
8u prifejuf turneelor in Uniu

nea Sovietică ale trupei de balet 
din București și orchestrei de es
tradă a radioteleviziunii române, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România, la Moscova, Nicolae 
Guină a oier it o recepție in saloa
nele ambasadei. Au participat V. 
N. Novikov, prim-vicepreședinte al 
вапвШиІиі de Miniștri al U.R.S.S.,

Studenții sud-coreeni 
continuă acțiunile de protest

SEUL 27 (Agerpres).
Peste 10 000 de studenți au in

vadat joi străzile orașului Seul, 
protestînd împotriva ratificării tra
tatului japono-sud-coreean. îngri
jorat de amploarea demonstrațiilor, 
guvernul a hotărît să aducă un 
nou regiment de trupe din zonă 
de nord. Ministrul apărării, Kim 
Son In, a declarat că trupele se 
află in stare de alarmă și că in 
caz de agravare a situației în ca
pitală va mai fi adusă încă o di
vizie.

Joi, între studenți și poliție au 
avut loc adevărate lupte de stradă.

VIETNAM 
h iod atac al paliioliloi sud-?ielnaniBzi 
nuia avannoslDrilDr de la Tan №1

SAIGON 27 (Agerpres).
In primele ore ale zilei de vi

neri, patrioții sud-vietnamezi 
au atacat avanpostul militar de la 
Tan Nhut, situat la numai 19 km 
snd-vest de Saigon provocînd pier
deri grele trupelor guvernamen
tale. Forțele de șoc trimise în 
sprijinul garnizoanei încercuite, 
sprijinite de aviație și artilerie, 
nu au putut ajunge la destinație. 
Ele au căzut într-o ambuscadă 
a patrioților la jumătatea drumu
lui spre Tan Nhut.

După ce au ocupat timp de cî
teva ore acest avanpost, patrioții 
s-au retras în zori, continuînd să-1 
supună tirului de artilerie. Acesta 
este cel de-al doilea atac lansat 
împotriva avanpostului de la Tan 
Nhut în decurs de o lună.

Avioane americane doborî ie 
în R« I). Vietnam

HANOI 27 (Agerpres).
La 24 august au fost doborite 7 

avioane americane care efectuau 
raiduri de bombardament asupra 
teritoriului provinciilor Nghe An, 
Ninh Binh și Thanh Hoa din R.D. 
Vietnam.

.Avioane americane au pătruns 
din nou în spațiul aerian al R.D. 
Vietnam la 25 august, bombar-

fiilitla mei (osmiie 
„iralii—5“

NEW YORK 27 (Agerpres)
Nava cosmică americană „Ge- 

mini-5", avînd la bord pe cos- 
monauții Gordon Cooper și Char
les Conrad continuă să evolueze în 
jurul Pămîntului. Potrivit agenți
ilor de presă americane, vineri 
dimineața, la orele 7,10 (ora Bu- 
cureștiului), nava efectua cea de-a 
86-a rotație în jurul Pămîntului. 
Deși s-a anunțat că amerizarea va 
avea loc duminică la orele 14,27 
(G.M.T.), agenția France Presse 
semnalează că este posibil ca din 
cauza unor noi dificultăți provo
cate de pila de combustibil a na
vei cosmice, zborul acesteia să ia 
sfîrșit în cursul zilei de sîmbătă. 
Hotărîrea finală, a anunțat directo
rul programului de zbor „Gemi
ni", Chris Kraft, va fi anunțată 
sîmbătă după ora 13,00 (G.M.T.) 

E. A. Furțeva, ministrul culturii a 
U.R.S.S., L. F. llicev adjunct al mi
nistrului aiacerilor externe, l. N. 
Medvedev vicepreședinte ai Comi
tetului de Stat pentru relații cul
turale cu țările străine, I. N. Ar
hipov, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru relații e- 
conomice cu străinătatea, numeroși 
reprezentanți ai vieții culturale 
din Moscova.

Numeroși studenți au fost arestați.
In ciuda acțiunilor de protest 

ale studenților, trupele au pătruns 
în incinta universităților.

Agenția France Presse relevă că 
în urma demonstrațiilor studen
țești, reprimate cu asprime de ar
mată, Seulul se află sub o adevă
rată stare de asediu. Guvernul a 
ordonat închiderea universităților 
și exmatricularea organizatorilor 
demonstrațiilor studențești din ul
timele opt zile. Totodată președin
tele Universității naționale, Sin 
Tai Wham a fost demis din funcți
ile sale.

Patrioții sud-vietnamezi au su
pus totodată unui atac de mortie- 
re orașul Binh Chanh, în apropie
rea căruia sint dizlocate trupele 
de șoc trimise în sprijinul avan
postului militar de ia Tan Nhut.

☆
Referindu-șe la raportul săptămî- 

nal dat publicității de Pentagon, 
care confirmă știrile deja apărute 
referitoare la faptul că săptămîna 
încheiată Ia 23 august s-a soldat 
cu 57 de morți — cel mai, mare 
număr de morți înregistrat într-o 
săptămână in . rîndul trupelor ame
ricane din Vietnam — și cu 73 de 
răniți grav, agenția Associated 
Press menționează că începînd de 
la 1 ianuarie 1961 numărul ame
ricanilor morți în Vietnamul de 
sud se ridică la 618.

dînd și mitraliind centre populate 
și obiective economice din pro
vinciile Thanh Hoa, Nghe An și 
Ha Tinh, precum și insula Hon 
Mat.

SOFIA. — La 26 august a sosit 
la Sofia o delegație comercială 
din Pakistan, condusă de Latif 
Geamal, președintele Uniunii Ca
merei de comerț și Camerei pen
tru industrie din Pakistan.

In cursul vizitei, delegația va 
avea cîteva întîlniri de afaceri la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
cu reprezentanții unor întreprin
deri pentru comerțul exterior din 
Bulgaria in vederea extinderii re
lațiilor comerciale între cele două 
țări.

BANGKOK. — In capitala Tai- 
landei au avut loc joi ciocniri în
tre poliție și grupuri de muncitori 
care se îndreptau spre reședința pri
mului ministru pentru a protesta 
împotriva concedierii unui număr 
de 200 de lucrători de la fabrica 
de zahăr proprietate a statului diri 
provincia Soupanbury. 12 persoane 
au fost arestate și urmează a fi de
ferite tribunalului sub acuzația de 
a fi încălcat legea care interzice 
adunările de peste 5 persoane.

KHANG KHAY. — Postul de ra
dio Vocea Patet Lao relatează că 
producția industrială din provin
cia Sam Neua, aflată sub contro

Situație politică, 

din Grecia
ATENA 27 (Agerpres).
Vineri seara, Parlamentul grec 

a reluat dezbaterile asupra vo
tului de învestitură cerut de gu
vernul Tsirimokos. Au luat cu- 
vîntul o serie de depulați care au 
definit poziția grupărilor parlamen
tare pe care, le reprezintă. După 
refuzul deputatilor Partidului pro
gresist de a vota în favioarea gu
vernului, șansele constituirii unei 
majorități parlamentare sînt con
siderate a fi reduse. Refuzînd să 
sprijine guvernul Tsirimokos, li
derul acestui, partid, Markezinis, 
își exprimase dorința de a încer
ca să medieze între rege și lide
rul Uniunii de centru, Papandreu, 
în vederea constituirii unui gu
vern de unitate națională care să 
pregătească în decurs de 3 sau 4 
luni noi alegeri parlamentare. Pa
pandreu a respins, însă, oferta de 
mediere a lui Markezinis, decla- 
rînd că actuala criză poate fi so
luționată nu prin formarea unui 
guvern de unitate națională, ci 
prin desemnarea unui cabinet de 
serviciu, compus din personalități 
fără afiliere politică, care să or
ganizeze alegeri generale în ter
menul legal de 45 de zile.

Se așteaptă ca dezbaterile să 
se prelungească pine tîrziu in 
cursul nopții, votul asupra înves
titurii urmînd să aibă Ioc fie Ia 
sfîrșitul ședinței de vineri noap
tea sau în cursul unei alte șe
dințe care ar fi convocată pentru 
sîmbătă.

După acordul cu privire 
la Yemen

CAIRO 27 (Agerpres).
Potrivit relatărilor ziarului „Al 

Ahram", mareșalul Abdel Hakim 
Amer, prim-vicepreședinte al R.A.U. 
Și comandant suprem al forțelor 
armate ale R.A.U., a ordonat co
mandamentului militar al R.A.U. 
din Sanaa să înceapă retragerea 
trupelor egiptene de pe pozițiile 
de front de la granița dintre Ye
men și Arabia Saudită. Ziarul a- 
nunță că în urma acestui ordin 
forțele armate ale R.A.U., stațio
nate Ia frontiera Arabiei Saudite, 
au început să se retragă pe pozi
țiile inițiale.

Din Cairo se anunță totodată 
că președintele Nasser l-a numit 
pe Hassan Sabry al Kholy în fun
cția de reprezentant al R.A.U. în 
Comitetul de legătură dintre pre
ședintele Nasser și regele Arabiei 
Saudite, Feisal.

Ziarele egiptene relatează că 
reprezentanți ai R.A.U. și Arabiei 

lul forțelor Patet Lao, este în con
tinuă creștere. In ultimul timp, 
in provincie au fost construite și 
date în exploatare numeroase fa
brici printre care una de produ
se farmaceutice, una textilă, o 
uzină metalurgică și numeroase a- 
teliere de reparații.

WASHINGTON. — Președintele 
Johnson l-a numit pe Glenn Sea- 

In cîteva rîndnri
borg, președintele Comisiei ameri
cane pentru energia atomică, ca 
reprezentant al S.U.A. la cea de-a 
9-a Sesiune a conferinței generale 
a Agenției internaționale pentru 
energia atomică. Această confe
rință se va ține la Tokio de la 
21 septembrie la 1 octombrie.

DELHI. — Un comunicat oficial 
publicat la Delhi anunță că peste 
1 000 de sate și mai mult de un 
milion de oameni au avut de su
ferit de pe urma inundațiilor de 
săptămîna trecută din statul Bl-. 
har. Raportul spune că patru per
soane și-au pierdut viața în a- 
ceste inundații și aproape 8 000

Creșterea radioactivității la baza navală 
americană de la Holy Loch

LONDRA 27 (Agerpres).
Ministrul apărării al Marii Bri

tanii a arătat vineri că o comisie 
comună americano-engleză a con
statat o creștere a radioactivității 
Ia baza navală americană de la 
Holy Loch (Scoția). Aceasta se da- 
torește descărcării rezidurilor din 
reactoarele submarinelor atomice

Rezolvarea crizei 
din nou amînatâ

SANTO DOMINGO 27 (Ager
pres).
. Speranțele în rezolvarea urgentă 
a crizei dominicane au fost spul
berate joi.

Junta militară condusă de Im- 
berț Barreras a hotărît să res
pingă ultima versiune, modificată, 
a propunerii Comisiei O.S.A. pri
vind reglementarea conflictului. 
Generalul Imbert Barreras, șeful 
juntei militare, a refuzat să co
menteze refuzul noii propuneri a 
O.S.A. Astfel, posibilitatea regle
mentării crizei dominicane prin 
semnarea unui acord privind crea
rea unui guvern provizoriu — ca 
prim pas spre organizarea de ale
geri și restaurarea ordinei consti
tuționale — va fi amînată cu cî
teva săptămîni, scrie agenția As
sociated Press.

După cum se știe, „Actul de re
conciliere" propus de O.S.A. a

Saudite se vor întîlni săptămîna 
viitoare în vederea instituirii unor 
comitete prevăzute în acordul 
semnat la Jeddah de președintele 
Nasser și regele Feisal. Potrivit a- 
cordului, urmează să fie instituite: 
un Comitet comun neutru pentru 
supravegherea pregătirii și desfă
șurării plebiscitului în Yemen; un 
comitet comun pentru supraveghe
rea încetării focului. Totodată va 
fi instituită o forță comună mi
litară egiptoano-saudită, pe care 
Comitetul comun (cu sediul în 
Yemen) o va folosi cînd va fi ne
cesar pentru a preveni orice în
călcare a acordului semnat la 
Jeddah.

R.A.U. și Arabia Saudită, men
ționează „Al-Ahram", vor semna 
protocoale speciale în vederea 
formării acestor comitete cu pri
lejul vizitei pe care regele Feisal 
al Arabiei Saudite o va face în 
cursul lunii septembrie la Cairo.

de locuințe au fost avariate. De 
asemenea, recolta a suferit grave 
pierderi.

BAGDAD. — La Bagdad s-a a- 
nunțat oficial Că guvernele Iraku
lui, Siriei și Turciei au căzut de 
acord, asupra convocării, la 15 
septembrie, a unei conferințe în 
legătură cu folosirea apelor Eu
fratului.

Hotărîrea a fost luată pe baza 
propunerii unei misiuni de ex- 
perți ai Băncii Mondiale, care a 
vizitat luna aceasta cele trei țări 
și a întocmit un studiu în aceas
tă problemă. Cele trei țări sînt 
hotărîte să-și coordoneze planurile 
de amenajare a fluviului Eufrat.

SAN FRANCISCO. — Expediția 
americană pentru cercetarea ocea
nului — „Sea Laboratory Two" a 
rezolvat dificultățile tehnice și se 
pregătește pentru submersiunea în 
Oceanul Pacific. Cilindrul de oțel, 
de 20 de tone, care avea crăpă
turi în diferite puncte, a fost pus 
la punct. Se crede că „acvanau- 

americane aflate aici. Holy Loch 
este o bază pentru submarinele 
dotate cu rachete, „Polaris". Ofi
cialitățile navale britanice au arătat 
că în timpul unei inspecții obiș
nuite care a avut loc în luna apri
lie a acestui an, s-a înregistrat 
pentru prima dată o creștere a ra
dioactivității pe coasta de vest 
a Scoției.

dominicane

fost acceptat în principiu de către 
guvernul constitutionalist condus 
de Caamano, care a cerut în schimb 
modificarea articolului 10 referitor 
la forțele interamericane care sta
ționează in prezent în Republica 
Dominicană (refuzînd propunerea 
ca retragerea acestora să rămînă 
la latitudinea guvernului provizo
riu), precum și a prevederii ca 
zona ocupată de forțele consti- 
tuționaliste să fie incorporată în 
aceea ocupată de forțele interame
ricane.

Agenția France Presse, afirmă că 
în Republica Dominicană este în 
curs de constituire un „front an- 
tiintervenționist" care va grupa 
Partidul republican dominican, Par
tidul social-creștin și Partidul „14 
Iunie". In legătură cu aceasta, co
lonelul Caamano a precizat intr-un 
articol publicat în presă, că in 
calitatea sa de militar „el nu va 
putea nici să prezideze, nici să 
orienteze" acest front antiinterven
tionist.

In Peru ia amploare 
lupta de partizani

LIMA 27 (Agerpres).
In Peru ia amploare lupta de 

partizani. Potrivit ziarului „La 
Cronica", în ultimele zile au fost 
semnalate noi acțiuni ale grupu
rilor înarmate împotriva trupelor 
guvernamentale. Caracteristica a- 
cestor noi acțiuni este declanșa
rea concomitentă a unor opera
țiuni nu numai în munții Anzi, ci 
și în unele localități din centrul 
țării în special din departamentele 
Satipo Buanavayo și Pucuta. In 
ajutorul trupelor guvernamentale 
din departamentul Juni au fost pa
rașutați miercuri alți 200 de sol
dați. Avioane aparținînd trupelor 
guvernamentale mitraliază și bom
bardează anumite regiuni unde se 
presupune că partizanii dețin punc
te întărite. In operațiunea „de cu
rățire", multe sate sînt incendiate, 
iar locuitorii acestora sînt eva
cuați.

țîi*, sub conducerea cosmonautu
lui John Scott-Carpenter, vor co
borî la o adîncime de 70 de me
tri.

PHENIAN. — La 27 august, 
Massemba Debat, președintele Re
publicii Congo (Brazzaville) și se
cretarul general al Mișcării națio
nale revoluționare din Congo, care 
a sosit la Phenian intr-o vizită 
de prietenie, a fost primit de Kim 
Ir Sen, președintele Cabi'-t'.^ui 
de miniștri al R.P.D--O.-4» păe. A 
avut loc o convoi',A.P.L. Prenească 
în cadrul căreia . discutate
probleme care i, CO^sea/ii cele 
două țări.

BUENOS AIRES. — Alegerile 
care au avut Ioc in provincia Cata- 
marca (în nordul Argentinei) au 
fost ciștigate de partidul Uniunea 
civică radicală a poporului (parti
dul de guvernămînt). Rezultatele 
favorabile guvernului președintelui 
Illia au surprins pe observatorii 
care se așteptau Ia o victorie a pe- 
roniștilor întrucît în alegerile par
țiale din luna martie diferitele 
grupări peroniste au obținut 18 000 
de voturi față de 15 100 voturi ra
dicale.
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