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CAPITALA A TÂCIIT 0 CALDA PDIHIDE
TOVARĂȘULUI CIU EN-LAI

Bucure șt iul a făcut ieri o 
caldă primire tovarășului 
Giu En-lai, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, 
care in iruntea unei delegații 
de partid și guvernamentale 
chineze, tace o vizită priete
nească în țara noastră, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ-

nostru re- 
statornici- 
țări.
oaspeților

mare număr de ce
tățeni ai Capitalei se află 
pe platoul aerogării, în aș
teptarea oaspeților, purtînd 
stegulețe românești și chi
neze, buchete de fiori proas
pete.

, Pe aeroportul înveșmîntat 
sărbătorește, flutură drapelele 
celor două țări. Pe frontispi
ciul clădirii se află portretele 
t&arășilor Mao Tze-dun și 
Nicolae Ceaușescu, Ciu En- 
lai și Ion Gheorghe Maurer. 

Urările de salut înscrise pe 
pancarte în limbile română 
și chineză — „Trăiască prie
tenia frățească dintre popoa- 
fele român și chinez"; „Bine 
ați venit tovarășe Ciu En-lai" 
— dau expresie prețuirii a- 
cțrrdate de poporul 
lațillor ..prietenești 
te Intre cele două

In întîmpinarea
au venit tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Mihai Dalea, 
ai C.C. al P.C.R., 
lui de Stat, ai 
vicepreședinți ai 
nări Naționale, 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și 

.yptifori superiori, reprezentanți 
frunte ai științei, culturii 

V '^artel noastre. Sînt prezenți 
Ziariști români, chinezi, cores
pondenți permanenți și tri
miși speciali ai unor agenții 
de presă și ziare din străi
nătate.

Sînt de îață șefi de misiun, 
diplomatice, membrii Ambasa
dei chineze, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La ora 16, nava aeriană cu 
care călătorește delegația chi
neză, escortată de la frontie
ră de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate, ate
rizează. In aplauzele puterni
ce și aclamațiile mulțimii,

membri 
ai Consiliu - 
guvernului. 
Marii Adu- 
conducătorii

Vizită IM de lovazâjul (iu En-lai 
rndKHii de paitid ti de slat la [. [. al P. (. B

Tovarășul Ciu En-lai, vice
președinte al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, premierul Con
siliului de Stat, în fruntea 
delegației de partid și guver
namentale chineze, a făcut 
joi după-amiază o vizită con
ducerii de partid și de stat, 
la Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român.

Înaltul oaspete a fost pri
mit de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu- 

tovarășul Ciu En-lai este în- 
timpinat și salutat cordial de 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer.

Premierul chinez prezintă 
pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale ca
re fi însoțesc: Ciao I-min, 
membru supleant al C.C. al 
P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, 
adjunct al ministrului atace- 
rilor externe, Tzen Iun-ciuan, 
ambasadorul extraordinar 
plenipotențiar al 
Populare Chineze 
rești.

Tovarășul Ion
Maurer prezintă apoi pe mem
brii conducerii de partid și 
de stat veniți în întîmpinare.

Comandantul gărzii de o- 
noare dă raportul. Apoi ian- 
fbra intonează imnurile de 
stat ale Republicii' Populare 
Chineze și Republicii Socia
liste România. In 
salut răsună 21 salve 
tilerie.

Tovarășii Ciu En-lai 
Gheorghe Maurer trec 
vistă garda de onoare.

Sint prezentați apoi șefii 
misiunilor diplomatice și per
soanele oficiale române.

Tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER rostește cuvintul de 
bun sosit.

și
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la Bucu-

Gheorghe
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Stimate tovarășe Ciu En-lai, 
Dragi oaspeți,
îmi revine plăcuta misiune 

de a vă adresa salutul tovă
rășesc al Comifbtului Central 
al Partidului Comunist Român 
și al Consiliului de Miniștri, 
urarea de bun venit pe pă
mîntul României Socialis
te. Exprimînd sentimentele 
de stimă și considerație față 
de eroicul popor chinez, bu
curia pentru vizita pe care 
o faceți în țara noastră, po
porul român vă primește cu 
căldură și ospitalitate.

Această vizită va constitui 
un nou prilej de manifestare 
a prieteniei și colaborării to
vărășești dintre partidele și 
popoarele noastre, bazate pe 
comunitatea ideologiei mar 
xist-leniniste, a orînduirilor 
sociale din cele două țări, pe 
lupta pentru victoria cauzei 
socialismului și păcii.

Veți avea posibilitatea 
să vă întîlniți cu
meni ai muncii în 
ne, la sate, în instituții de 
știință si cultură, să cunoaș
teți nemijlocit preocupările, 

oa- 
uzi-

al Prezidiului 
C.C. al P.C.R.. 

Consiliului de

lui Executiv, 
Permanent al 
președintele
Miniștri, Gheorghe Apostol,
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnăraș, membri ai Comi
tetului Executiv, ai Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Ale
xandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Mihai Dalea, 
Manea Mănescu. secretari ai 
C.C. al P.C.R. Oaspetele a 
fost însoțit de Ciao I-min, 
membru supleant al C.C. al 
P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, 

munca și eforturile poporului 
român pentru dezvoltarea e- 
conomică și culturală a pa
triei, pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor celui -de-al IX-lea Con
gres al partidului, în vederea 
desăvîrșirii construcției so
cialiste.

De asemenea, în tim
pul convorbirilor cu conduce
rea partidului și statului vom 
avea prilejul să ne informăm 
reciproc asupra activității 
partidelor și popoarelor noas
tre, să facem un schimb de 
păreri asupra problemelor de 
interes comun, cît și ale vie
ții internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

Ne exprimăm convingerea 
că vizita dumneavoastră în 
România va aduce o contribu
ție de seamă la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările și 
partidele noastre în toate do
meniile de activitate, la în
tărirea prieteniei de nezdrun
cinat româno-chineze, pe ba
za respectului și avantajului 
reciproc, a internaționalismu
lui proletar. Aceasta cores
punde . intereselor ambelor 

•noastre popoare, cauzei ge
nerale a socialismului și pă
cii.

Dorim să vă petreceți cît 
mai plăcut timpul în patria 
noastră, să vă simțiți cit mai 
bine .în mijlocul poporului ro
mân.

Să trăiască și să se întă
rească prietenia frățească din
tre poporul român și poporul 
chinez I

A luat apoi cuvintul tova
rășul CIU BN-LAt.

Dragă tovarășe Ion Gheor
ghe Maurer,

Dragi tovarăși și prieteni.
Incercînd un sentiment de 

bucurie, noi, delegația de 
partid și guvernamentală chi
neză, am venit în România 
frățească pentru a face o vi
zită de prietenie la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a 
guvernului român. De îndată 
ce am pășit pe pămîntul fru
moasei dv. țări, ne-am și bu
curat de o primire solemnă 
din partea dv., ceea ce ne-a 
impresionat. Aceasta consti
tuie o expresie vie a since
rei prietenii a poporului ro
mân față de poporul chinez. 
In numele Partidului Comu
nist Chinez, al guvernului Re
publicii Populare Chineze și 

adjunct al ministrului aface
rilor externe. Tzen Iun-ciuan, 
ambasadorul R, P. Chineze 
la București.

Au participat Andrei Păcu- 
raru, membru al C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., Dumitru 
Lazăr, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Aurel Duma, membru 
supleant al C.C. al P.C.R . am
basadorul Republicii' Socia
liste România la Pekin.

Cei prezenți s-au întreținut 
într-o atmosferă tovărășească 
de caldă prietenie.

(Agerpres) 

al poporului chinez, exprim 
Partidului Comunist Român, 
guvernului Republicii Socialis
te România și poporului român 
mulțumiri cordiale și vă tran
smit un salut călduros.

Harnicul și talentatul popor 
român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român și a 
guvernului român, perseverînd 
în orientarea independentă și 
de sine stătătoare, a obținut 
realizări strălucite în con
struirea socialismului. Popo
rul român, care are glorioase 
tradiții revoluționare, a lup
tat întotdeauna și luptă îm
potriva politicii de agresiune 
și de război a imperialismului, 
a sprijinit și sprijină lupta de 
eliberare a popoarelor asu
prite și a națiunilor asuprite 
și a depus eforturi neobosite 
pentru menținerea păcii mon
diale. Poporul român, care își 
iubește cu ardoare patria, se 
opune controlului și ameste
cului din afară, apără inde
pendența și suveranitatea Ro
mâniei și a adus o contribu
ție utilă la apărarea norme
lor relațiilor dintre țărije fră
țești și partidele frățești. Po
porul chinez felicită cu căl
dură poporul frate,român pen
tru succesele sale și sprijină 
cu hotărîre lupta dv. dreaptă.

Intre cele două partide, ce
le două țări șl cele 
poare ale Chirrei și 
există strînse relații 
tenie și colaborare, 
bucuroși că avem din 
prilejul să venim în țara dv., 
să vedem cu proprii noștri 
ochi realizările dv. în con
strucție, să transmitem prie
tenia poporului chinez fa
ță de poporul frate român 
și să facem un schimb de pă
reri cu tovarășii din condu
cerea de partid și de stat a 
României asupra problemelor 
importante care sînt pentru 
noi de interes comun. Sînt 
profund convins că această 
vizită va contribui cu sigu
ranță la adîncirea cunoașterii 
reciproce dintre noi și va în
tări și pe mal departe relați
ile noastre de prietenie, de 
întrajutorare și de colabo 
rare.

Trăiască prietenia frățească 
de nezdruncinat dintre popo
rul chinez și poporul român I

două po- 
Românici 
de prie- 

Sîntem 
nou

(Continuare în pag. 3-a)

Puternica mașină Bolinder ridică cu multă ușurință buștenii în vagoane, înlocuind 
efortul greu ai 15—20 de muncitori. Cu asemenea mașini au fost înzestrate depozitele fi
nale din Lupeni și Petroșani ale întreprinderii forestiere.

IN CLIȘEU: Bolinderul din depozitai Petroșani ai întreprinderii forestiere, în 
plin lucru.
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Arhitectonica prezentului înnoitor se avînt-ă pe 
verticala Lupeniului.

Răspunderi prezente
Ne apropiem de cumpăna 

anului. In curînd vom în
cheia bilanțul pe primul se
mestru. Este un bilanț rod
nic, semnificativ, exprimînd 
entuziasmul în muncă a co
lectivelor unităților economi
ce din Valea Jiului, hotărî- 
rea lor de a răspunde prin 
fapte marilor sarcini ce le 
ridică primul an al cincina
lului. In primele 5 luni ale 
anului, planul producției in
dustriale globale pe oraș a 
fost realizat în proporție de 
100,6 la sută, iar planul pro
ducției marfă în proporție de 
102,9 la sută. In cele 5 luni 
au fost produse peste plan 
34 687 tone cărbune, 7,6 tone 
fire de mătase, 22,2 tope șhâl- . 
fură de carbon, 3 974 m c 
cherestea, 577 m c bușteni 
de fag, 80 tone de pîine și 
alte sortimente de panifica
ție, precum și alte produse. 
Au obținut rezultate bune și 
unitățile de transport C.F.R., 
autobaza D.R.T.A. precum și 
unitățile prestatoare de ser
vicii. S-au înregistrat reali
zări pozitive și la alți indi
catori — la prețul de cost 
s-au realizat în primele 4 luni 

FAPTE LA ZI
+ Ieri, la Biblioteca centrală din orașul Petro

șani a fost întocmită fișa celui de-al 2 000-lea ci
titor. De la începutul anului, biblioteca a împru
mutat cititorilor săi peste 21 000 cărți, a organi
zat 12 biblioteci de casă, precum și zeci de ac
țiuni de masă cu cartea.

+ Asociația sportivă Paringul Lonea, împreună 
cu clubul muncitoresc din localitate a pregătit 
pentru duminică un simpozion cu tema „Aviația 
ieri și azi, în patria noastră". Simpozionul a fost 
organizat în cinstea Zilei aviației din Republica 
Socialistă România.

< Teatrul de stat din Ploiești și-a anunțat 
sosirea în Valea Jiului, în turneu oficial, cu co
media în trei acte „Rețeta Makropolos" de Karo] 
Capek.

r ” 'Si , IT -u aK

peste 17 840 000 lei economii, 
majoritatea unităților și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile 
la productivitatea muncii.

Iată roadele entuziasmului 
creator ce cuprinde colecti
vele unităților noastre eco
nomice, ale muncii politico- 
educative ce o desfășoară or
ganizațiile de partid, sindi
catele, ale preocupării susți
nute a conducerilor tehnico- 
administrative, a cadrelor de 
specialiști pentru organizarea 
superioară a producției, valo; 
rificarea largă a rezervelor 
interne și folosirea din plin 
a utilajelor din dotare.

Apreciind succesele de pî- 
nă acum, factorii care., au 
contribuit la obținerea lbr, 
este necesar să reflectăm cu 
toată răspunderea asupra 
neajunsurilor ce s-au mani
festat în perioada ce o ana
lizăm, să definim direcțiile 
spre care se cer orientate 
strădaniile colectivelor spre 
a obține în viitor succese si 
mai însemnate și a încheia 
anul cu un bilanț cît mai 
rodnic.

(Continuare fn pag. 3-a)



STEAGUL ROȘB

ȘCOALĂ - EDUCAȚIE VĂ PREZENTĂM:

Liceul industrial minier 
din Petrofani

ACTIVITĂȚI SPECIFICE PERIOADEI DE VARĂ
In centrul atenției conducerii Liceului Uricani stă, în a- 

CMstă perioada, orgaitisaraa Judicioasa a vacanței pionierilor 
|i elevilor cit ți pregătirea localului de țcoaiă pentru des* 
cMderea la toamna, In bune condiții, a noului an de Invă- 
țămint.

Planul detailat întocmit in aceri scop, încă de ia în
ceputul lunei iunie, oglindește măsurii* concrete ce se vor în
făptui in această perioadă de vara, fall dteva din acestea:

Acffunl educative...
Activitățile recreativ-educative, cu- 

prame in planul de munca, au sco
pul de a asigura o vacanța plăcută 
tuturor școlarilor din această locali* 
tate. Bunăoară, noi am prevăzut or
ganizarea mai multor adunări du 
temă ca, de exemplu : „P.C.R. foiță 
«■ducătoare în Republica Socialistă 
România"; „înaltele trăsături morale 
ale tineretului patriei noastre, cres
cut ți educat de partid în anii pu
terii populare"; „Din inimă îți mul- 
tnmim partid"; ,,Valea Jiului — ieri 
ei ati"; „Orașe noi pe harta țârii" 
etț In cadrul acestor adunări se va 
octentua In mod deosebit trecutul 
istoric ai orașului Uricani, se vor 
diocuta episoade din lupta parii* 
doini. realizările obținute de țara 
■oarirA etc.

ta aceste adunări vot fl invitați 
activiști de partid $1 de stat, acti
viști âi organizațiilor de masă. Affi 
preconizat ca după întîlnirile res
pective sâ se prezinte scurte pro* 
grame artistice, puttîndu-se baza în
deosebi pe învățarea de cînteee și 
poezii pionierești despre partid, pa
trie ți popor ca i „Partidul", „Coit 
de țară minunat", „’Mulțumim parti
dului", „Cravata roșie", „Țara mea", 
„Pentru spor și pace", „Cînieeui 
prieteniei" șl altele.

De asemenea, pe timpul vacantei 
vom organiza și o serie de. excursii. 
Bria aceste excursii le creăm elevi 
ior posibilitatea de a-și Completa cu
noștințele ce le-au asimilat în ca
drul procesului de învățămînt, la 
orele de istorie, geografie, științe 
biologice și altele.

Drumețiile ce se vor Organiza pe 
timpul vacanței de vară —- la card 
vor lua parte 1 250 pionieri și elevi 
— vor avea ca scop cunoașterea 
orașului Uricani și a împrejurimilor 
acestuia. Itinerariul excursiilor Va 
n Uricani — Cîmpu lut Neag. Cu 
această ocazie, elevii vor avea po
sibilitatea să vadă mai îndeaproape 
cum funcționează o sondă, cum se 

fac cercetările geologica pentru des 
copertrea bogățiilor subsolului, apa- 
ratajul ți sondele moderne de fo
raj care le folosesc vrednicii son
dori ai secției Uricani. In locanta* 
tea Cirnpui lui Neag vom vedea ve
chea așezare de oieri, care pe Zi CU 
trece capătă o nouă înfățișare, ca
bana turistică și alte Ioduri pitorești,

O excursie instructiv-eflucativă va 
fl și cea pe care o vom realiza în 
perioada 12-16 iulie, pe itinerariul 
Uricani — Petroșani — stmerla — 
Sebeș —• Sibiu -*■ Brașov -■— Plo
iești — București. Se va vizita o 
serie de obiective importante ea ; 
parcul dendrologic din Simeria, mu
zeul Bruckenthal din Sibiu, Uzinele 
„Steagul roșu" din Brașov, iar la 
București „Muzeul de istorie ăl 
P.C.R. și a mișcării democratice din 
România" Și „Muzeul satului".

Pe îînga aceste activități, orga
nizate de conducerea școlii în co
laborare cli organizația de pionieri 
și U.T.C., pe timpul verii, cei mai 
buni elevi ai liceului vor fi tri
miți în taberele regionale de la In- 
tregalde, Vața-Brad și Năvodari. In 
aceste tabere vor fi trimiși elevii 
cei mai buni ia învățătura și die-

Cin st ta Mw (OKirsol te sdnilete Io licee
concursul de admitere în licee 

care începe săptămina viitoare, se 
va desfășura în condiții îmbunătă
țite față de anii precedents Minu
tarul invățfimîntulni a prevăzut ea 
lucrările scrise la limba română și 
matematica - ale căror semnături 
vor fi secrete — să fie deschise 
după încheierea examenului oral. 
Candidații vor primi fișe de examen, 
pe care vor fî însemnate notele ob
ținute la fiecare Obiect, paralel cu 
trecerea lor în catalog. Dacă pen
tru ultimul loc în rîndul celor ad
miși se află mai multi candidați Vor 
fi preferați acei elevi CU media ge- 

ciplină, stimulîndu-i astfel în activi
tatea de viitor.

...$l unele 
probleme 
gospodftrtftl

In planul întocmit de conducerea 
școlii pe timpul verii este prevă
zută și realizarea unor probleme 
gospodărești în legătură cu între
ținerea localului liceului. Devizul, 
întocmit din timp, prevede termina
rea reparațiilor curente da zugră
veli și vopsitorie pînă lâ 13 iulie. 
Paralel cu reparațiile se vor recondi
ționa băncile școlare, materialul di
dactic șl se vor confecționa stative 
pentru depozitarea acestora. Goi 
19 000 lei, cit reprezintă fondul 
alocat pentru reparații și zugrăveli, 
vor fl folosiți în mod raționai, pen
tru efectuarea unor lucrări de bună 
calitate.

Conducerea școlii a luat măsuri 
șl pentru aprovizionarea din timp eu 
combustibilul necesar, pentru a se 
evita neajunsurile din anii trecuți. 
Pînă în prezent au fost transportate 
S3,SOO tohe cărbune și 5 tone de 
lemne.

Paralel Cu acestea vOffl Construi, 
prin muncă patriotică, uh trotuar 
lung de 50 m în făta Ștolil șl VOffi 
amenaja curtea și terenul sportiv 
din curtea școlii.

COCM6CI VaSM 
Directorul liceului Uricani

Inființarea liceelor de 
specialități, una din 
sarcinile de bază pe 
care cel de-at iX-ies 
Congres al Partidului 
Comunist Român le-a 
pus în fața învățămîn- 
tului, a devenit fapt 
împlinit pe baza recen
tei hotărîri a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului 
de Miniștri. Un aseme
nea liceu do speciali
tate va funcționa inee* 
pind din acest au șl la 
Petroșani. In cadrul 
Liceului industrial mi
nier din Petroșani vor 
funcționa două secții: 
asine ți electromecani
că minieră.

Durata de școlarizare 
este de cinci ani. Prin 
conținutul pregătirii pe 
care o va da elevilor, 
prin modul de organi
zare, liceul industrial 
minier va răspunde u- 
nor importante Cerințe

ale economiei noastre, 
asigurind cadre medii 
tehnice pentru indus
tria carboniferă din În
treaga țară.

Cadre didactice cu O 
bogată experiență și cu 
un înalt nivel de pre
gătire profesională, pe
dagogică și metodici 
vor asigura absolvenți
lor o pregătire de Cul
tură generală echiva
lenți In ansamblu, cu 
aceea asigurată de li
ceele teoretice și o 
pregătire tehnică de 
specialitate. Elevii li
ceului industrial au 
dreptul ca după absol
virea școlii să urmeze 
institute de Învățămînt 
superior pentru a ob
ține o Calificare mal 
înaltă.

La concursul de 
admitere pentru li
ceul industrial Ca
re va începe la 22

iunie, sfiit admiși ab
solvenții școlii gene
rale. înscrierile Ia con
curs se tac piua în 
ziua de 21 iunie la se
diul Grupului școlar 
minier din Petroșani, 
strada Republicii nr. 7.

Avem Convingerea că 
absolvenții școlilor ge
nerale din Valea Jiului 
își vor îndrepta pașii 
spre Liceul industrial 
minier din Petroșani 
care va răspunde din 
plin rolului important 
ce i se atribuie în an
samblul sistemului de 
Învățămînt din Romănia 
Socialistă.

Tinerilor care se vet 
prezenta la concursul 
de admitere le urăm 
succes deplin!

B1RO MARTIN, 
directorul 

Grupului școlar minier 
Petroșani

nerală cea mal mare Obținută la 
promovarea clasei ahterioâre.

Disciplinele care trebuiesc cu
noscute de cel ce vor hia parte la 
Concurs sini : limba română, mate
matica șl istoria patriei, precum și 
limbile materne în școlile cu limbi 
de predate ale naționalităților con
locuitoare.

La liceele de artă și liceale cu 
program special de educație fizică, 
probele practice vor avea loc în zi
lele de 19 și 20 iunie. La aceeași 
dată se vor desfășura și probele de 
aptitudini muzicale ale elevilor ce 
vor concura pentru admiterea in 
liceele pedagogice. (Agerpres)

Lucrările și experiențele de laborator au fost urmărite întotdeauna cu 
interes de elevi, interes care nu a pierit nici în ultimele zile de școală. 
________________ jfi

I ntr-una din zile, după
1 observarea mai îndelun- 

gală a elevului B. Carol am 
hotărît să-i fac o vizită dea
să. Carol este elev în clasa a 
V-n, nu învață ptea bine, 
dat are o calitate importantă ; 
este sincer șl comunicativ...

Ci nd am ajuns acasă mi-a 
deschis ușa chiar el.

— Tăticul tău nu-i acasă ? 
îl întreb uitindu-thă in cameră.

Moțăia din cap in semn că 
nu — urmîndu-mî privirea.

’ — Nici mămica la nu-i a-
I MSd f
; — Pe vremea aceasta pleacă
■ întotdeauna la vecini sau la 

prietene. Poate o găsesc... Și 
tîctnd și-a luat avint spre ușă. 
L-am oprit insa.

— Pes vremea aceasta t 
spui. înseamnă că în fiecare 
tfupă-amtată pleacă de acasă ? 
Spune-mi —. om continuat 
de aceea pleacă mămica în 
iieCOre dupd-amiază ca «â pofi 
Invă/a liniștit t

Emoția iui se transformă in 
tăpăceală. Se face roșu ca ta
cul.

— Mie-mi spune că pleacă, 
ed pot învăța neetingherit. Dat 
eu știu, cd îi place să stea ia 
drtcujn,,.

Observ cd nici n-a desfăcut 
servieta.

— Deci în Hecate după 
masă efti singur Ș

— Bunica locuiește în came
ra vecină. Obișnuiește sâ vină 
pe la mine. S-o chem ?

— Stai liniștit! Pot discuta 
și cu tine. Spune-mi te rog, 
am tis, aruneînd o privite se

veră asupra servietei pitite in 
COli. ce-ți spune bunica etnd 
vede că tu încă n-ai invitat 
nimic, eu toate că timpul este 
înaintat î

— Bunica ?
Copilului i-a apărut un zîm- 

bei sincer pe buze. Apoi a a- 
dăugat numai declt:

— Ed e tare bătrină.
B Vîtstnică I — l-am Co

rectat. Cu toate acestea, pro
babil că nu este de acord ea 
să pierii timpul de pomană, 
cîhd ai atita de învățat ? /

LABIRINTUL
PĂRERILOR

■— Dar.,, bunica e vîtstnică. 
îmi spune adeseori că a lost 
altfel pe vremea ei. N-au tail 
atltea teme. Mai spune — con
tinuă la îndemnul meu — cd 
șl unchiul Vaslle a invâial 
bine și tot n-a ajuns nimic. 
Un aii oetdfean Insă, care era 
coleg de clasă cu el, a ajuns 
intr-o slujbă așa de bună, eu 
toate cd trecea dintr-o clasă 
in alta din mila profesorilor.

— Țle ți-a spus bunica toate 
acestea f

— Tăticului... Dat șl eu am 
auzit.

•— Așadar, pe lingă bunica 
te poți juca liniștit I Nu te 

„trădează" părinților. Dat nu 
trebuie sa le spui lecția î

— Mămica n-ăre răbdare să 
ma asculte... Tălicu, în schimb 
e obosit, citește in asemenea 
ocazii. Totuși, ei știu că nu 
învăț... suficient. (Ultimul Cu- 
vint 11 adaugă mai IfrZiU, cam 
Speriat).

— De unde bănuiesc l — 
ihtteb prudent.

— Păi... din carnetul de elev.
— Bineînțeles. Dat și părin

ții au aceeași părete despre 
învățătură ca și bunica ț

— Da de unde !... Tălicu s-ar 
bucura dacă aș învăța mai 
bine, m-ar înscrie la liceu.

— Cu alte cuvinte, iă 
tn serios învățătura ? Cred că 
te ceartă aspru, dacă se uită 
ia ultimele note de patru din 
carnet.

— Nu m3 ceartă, numai e 
Intrlsleată. in schimb, mămica 
a vrut să mă bată pentru no
tele de patru...

•» Și nu te-a bătut ?...

Jn jurul buzelor i-a apă- 
* rut un zlmbet cinic, 

cunoscut și la școală. A con

tinuat numai după ce liniștea 
a devenit penibilă.

— Nu m-a atins, IHndcă bu
nică i-a spus: „Eu, lata mea. 
poate zilnic te-aș fi putut bate, 
cd tu nici 
să mergi, 
veți t".

De atita 
încep și eu să mă zăpăcesc.

De atunci mămica nici 
se Uită la carnetul de elev ?

— Ba, se uită I — a răspuns 
tiehotârlt.
dar mă toagă 
bine. Mi-a spus 
nu are dreptate 
rhu/ți Care din 
școală, n-au putut ajunge ni
mic in viață. Și tatăl meu pu
tea ajunge contabil Șei dacă 
termina toate clasele.

•— Dâr tălicu ce face ca Să 
înveți mai bine f Am venit la

la școală n-ai vrut 
dar sd mai și irt-

sincerltate, simt că

nu

Nu-mi face nimic, 
sd învăț mai 
insă cd buniCa 
în toate ! Sfnt 

cauză că n-au

voi tocmai pentru această pro
blemă I In anul acesta n-ai 
obținut o notă Ca lumea. N-aș 
crede că tăticu s-ar mulțumi 
cu situația ta școlară.

— îmi vorbește mult despre 
necesitatea învățăturii I — mi-a 
răspuns cu jumătate de gută 
micul interlocutor.

— Totuși, ce-ți spune ?
— Că fără muncă nu se poa

te trăi, și că munca mea este 
învățătura. Apoi, că știința este 
o armă. Neștiutorul este ca și 
ostașul fără armă în luptă. Și 
că sînt de atîtea ori om. cile 
limbi cunosc... Și cite, și mai 
afle nu mi-a mai spus tata...

Z) in labirintul dialogului cu 
Carol mi-am putut iorma 

o părere și despre tatăl său. 
Este omul (razelor goale. Ir, 
loc să-l atragă la învățătură 
cu exemple mai practice ori 
să-i controleze in fiecare sea
ră lecțiile, elevul nu aude 
decît cuvinte mari. Și ce vede F 
Contradicție dintre cuvinte și 
fapte. Nici tatăl nu apreciază 
învățătura atît de mult pe cil 
vrea să pară, dacă renunță la 
controlul copilului din cauza 
unei cărți preferate deși elevii 
de clasa a V-a au măre nevoie 
de acest control. '

Cred că am stat mult 
ginduri, deoarece elevul 
săturat de liniște.

— Tovarășe diriginte,

pe 
s-a

să 
știți că nenea ionel are drep
tate I

Cine-i dinsul ?
— E prieten cu tata. Vine 

des la noi, și totdeauna îmi 
spune: „Să nu înveți, puștluie, 
numai să știi I" Păi nu e cea 
mai bună soluție ?

-— Cred Că ai constatat că 
știința nu pică din cer — i-ath 
răspuns eu indispus — fără în
vățătură nu există cunoștințe.

Hă -am cohvins că nu e ca- 
zui să mal aștept pă

rinții. Poate altă dală nimeresc 
un ceas mai bun. Dar pînă a- 
tunci trebuie să mă .pregătesc 
serios pentru lupta pe care va 
trebui s-o duc cu flecare din
tre membrii familiei împotriva 
mentalității și metodelor gre
șite.

Prof. IUHASZ ZOLTAN



Capitala a făcut 
ftj vsurăsultii t Ciu Es-hi

RĂSPUNDERI PREZENTE

(Urmare din pag. ba)

Miile de oameni aiiați pe 
aeroport au aplaudat puter
nic și îndelung ouvîntătile 
rostite.

După defilarea gărzii de 
onoare, un grup de pionieri 
aleargă în întimpinarea oas- 
peților, li îmbrățișează și le 
Oferă buchete de flori.

Șefii celor două guverne 
se îndreaptă spre ieșire In 
aclamați lie Îndelungi ale ce
lor prezenț i pe aeroport, 
iau loc intr-o mașină deschi
să escortată de motocicliști, 
și, In fruntea coloanei ofi
ciale, pornesc spre reședința 
oaspeților.

locuitori ai Capitalei, fot- 
mind un adevărat cotidor 
viu de o parte și de alta a

Intoxîcafia prin ciuperci

Sfatul medioMliii

Ne aflăm îh perioada anotimpului 
Călduței, cînd în categoria intoxi
cațiilor alimentare intilnim mai dei 
Cazurile de intoxicație prin ciuperci, 
Cauze principală a acestei intoxi
cații pornește de la necunoașterea 
de către amatorii de ciuperci a va
rietăților comestibile și a celor otră
vitoare.

Ciupercile otrăvitoare conțin unele 
substanțe toxice 
fitted astfel im- 
ptfBfii consuma
ției

Pentru a evita 
intoxicațiile cu ciuperci este bine 
să avem o oarecare rezervă în ade
rarea lor pentru mlncaxei să folo
sim doar speciile bine cunoscute.
. După fenomenele și modificările 
pe care le produc în organism, ciu
percile veninoase au fost împărțite 
în 4 grupă :

11 CiUpțfrCi care dau degeneres
centă celulară ^cu^rognas tic foarte 
grav. La 6-24 """ore după ingestie 
apar: grețuri, vărsături, colici ab
dominale, diaree cu mucus și sînge. 
Aspectul bolnavului este Ca în ho
leră (nas ascuțit, cianotiC, cu tem
peratură scăzută). După două trei 
zile bolnavul pare a ae face bine, ca 
în a 5-a zi să apară Icterul foarte 
grav, cu ficat mare și o stare de 
adinamie marcată. Mortalitatea e 
mare i 50 la sută din cazuri. Boala 
este produsă de ciuperca albă (Ama
nita Phalloides) de culoare alb-ver- 
zute, cu picior și lamele albe, cu un 
laek mambranos pe picior și e vol- 
vă ^groasă persistentă.

2).  Ciupercile cu acțiune asupra 
sistemului nervos. In această specie 
se încadrează buretele pestriț (Ama
nita muscaria) care are căciulă ro
șie punctată cu alb, lamele albe, 
picior gros și alb, volvă fărâmițată 
pe picior și pe căciulă; Amanita 
pamtherina cu căciulă castanie, bru
nă punctată și lamele albe.

Clinic, după 2-4 ore de la inges
tie apar tulburări gastrointestinal 
(greață, vărsături, diaree) dar mai 

șoselei ce duce spre reședin
ță salută cu căldură, din 
toată inima pe solii poporu
lui chinez. Tovarășii Ciu En- 
iai și Ion Gheorghe Maurer 
răspUhd manifestării entuzias
te a bucureștenilor. Ovațiile 
și aplauzele sînt repetate de 
alte și alte șiruri de oameni 
cate flutură stegulețe și mul
ticolore buchete de flori, dină 
glas sentimente iot /htetnalic- 
naiiste ale popbruiui nostru, 
prieteniei frățești dihtte Cele 
două țâri socialiste.

★
Primirea făcută tovarășului 

Ciu En-lai și celorlalți oaspeți 
chinezi a fost transmisă di
rect prin posturile noastre 
de radio Și televiziune.

(Agerpres)

ales o stare de excitație psihică: 
delir, cu accese de furie, halucina
ții, stare ce seamănă cu beția, ia 
care se adaugă încordare muscu.- 

ă, convulsii și Chlaf COffiă.
3) . Ciupercile cate provoacă ga*- 

tro-enterite. Din acest grup fâc@ 
parte Entholoma lividum, care are 
căciula cenușie, lamele albe, pi
cior fără inel și fără volvă. Dă fe

nomene digestive 
de gastro-enterite, 
care uneori poa
te fi mortală.

4) . Ciupercile hemolitice. Din acest 
grup, mai des întîlaite sînt Gyro- 
mitra esculenta și Zbîrciogul gras 
(Helvetia esculenta) care dacă sînt 
mult spălate și fierte pierd proprie
tatea de a mai fi veninoasei sub
stanța otrăvitoare (acidul helvelic) 
se distruge. Ciupercile din acest 
grup produc atît fenomene diggeXive

u„cp . aspectc J.e gastro-enterită, cîUii 
fenomene hemolitice traduse prin 
scaune și urini cu sînge,' tulburări 
nervoase care merg pînă la parali
zie Prognosticul ește foarte grav: 
mortalitate între 10-15 la sută din 
cazuri.

intoxicația prin ciuperci consti
tuind o urgentă atît pentru pacient 
cit și pentru medic, măsurile tre
buie luate la primul semn. Trata
mentul specific medicamentos este 
destul de greu de condus și poate 
fi făcut numai de către cadre me
dicale pregătite.

Tratamentul la Intoxicații cu ciu* 
perei constă în: spălaturi gastrice, 
administrare de Vomitive, adminis
trare de cărbune animal sau kaolin 
(pentru absorbția toxicului) urmat de 
purgativ. Bolnavul în continuare va 
fi hidratat cu Soluție glucozată și 
clorurată (doze mari).

Avînd în vedere gravitatea bolii 
este important de reținut: să nu Se 
consume de către populație decît 
numai ciupercile bine cunoscute.

Dr. POPA TEODORA, 
medic pediatru Petroșani

(Urmare dm pag. l-a)

O răspunde»# de pfiml importan
ți 11 ordinea jîlâfe-i : aplicare* Unor 
nituri eficiente in scopul realiză
rii integrale și ia toți indicatorii a 
sarcinilor de plan de către toate 
unitățile. In acdeătă privință se 
cer amintite mai ales Termocentra
la ParOșeni, care în primele 5 luni 
• Înregistrat o rătițînere in urmă

ÎNSEMNĂRI

Until 9»iimiiu 
irtel ?
■| in timp ce construiau 

casa de cultură, con
structorii au incaput și asfal
tarea străzii Ion Creangă din 
Petroșani- Cînd lucrările la 
casa de culturi a orașului au 
fost terminate iar clădirea pre
dată in folosință, s-a intîmplat 
un lucru curios: o dată Cu 
plecarea constructorilor de la 
casa de cultură, au dispărut 
pe nesimțite și lucrătorii Care 
executau asfaltarea acestei 
străzi. Rezultatul: strada I. 
Creangă a rămas pe jumătate 
neasfaltată.

Pe strada Cloșca se 
" întîlnește, de asemenea, 

un aspect care acuz* simțul 
gospodăresc al edililor. Dih 
cauza circulației intense care 
se desfășoară pe ea, asfaltul a 
început să se degradeze tot 
mai mult, îneît acum e presă
rată cu gropi de la un Capăt 
la celălalt al străzii.

Circulația mașinilor este 
mult stinjenită din această 
cauză, zdruncinăturile provoa
că stricăciuni serioase autove
hiculelor, iar zgomotul hurdu- 
căielilor deranjează supărător 
pe locatari în orele de odihnă 
din zi și noapte.

Dacă în prezent încă nu se 
poate începe reaslaltarea străzii 
■Cloșca, cel puțin umplerea 
gropilor cu pietriș cu siguran
ță că este posibilă.

In Editura politică
a apărut:

E. DOBRESCU

PRODUCTIVITATEA 
MUNCII SOCIALE

280 p„ 8,50 iei
Autorul analizează conținutul pro

ductivității muncii sociale $i facto
rii creșterii ei continue, subliniază 
rolul hotărîtor al progresului tehnic 
în ridicarea eficienței muncii so
ciale. Un deosebit interes prezintă 
concluziile autorului cu privire ia 
influența schimbărilor determinate 
în structura economiei noastre na
ționale de industrializarea socialistă 
și rolul acesteia în ridicarea rapidă 
a productivității muncii sociale. 

de 59904 000 kWh energie electri
că și producția globală realizată 
abia Întf-Utl procpnt de 93,6 la 
șută,- cooperativa „Deservirea1* lu- 
peni cerc și-a realizat planul pro
ducției marfă doar în proporție de 
91,4 la sută. O deosebită atenție 
trebuie acordată mai BieS remedie
rii avariilor și deranjamentelor ce 
s-au produs la LE.C. Paroșeni și 
care au condus la pierderi însem
nate de energie dl® sistemul na
țional. Pentru viitor vor trebui e- 
laborate măsuri eficace îb «copul 
îmbunătățirii calității reparațiilor și 
reviziilor, în stopul prevenirii a- 
variilor.

In ceea ce privește ritmicitatea 
producției. în cursul lunii mai s-a 
ajuns la ufl rezultat îmbucurător i 
față de lunile precedente — plănui 
de producție pe C.C.V.J. a fost 
realizat ritmic, decadă de decadă. 
Au rămas totuși exploatări care 
n-au satisfăcut cerințele ritmicită
ții. Astfel) miflele Petrila și Dîlja 
au avut o rămînere în uirmă în pri
ma decadă de 434, respectiv, 244 
tone de cărbune. E cu totul nemul- 
țUmitOt faptul că mina Vulcan a 
rămas sub plan pe luna trecută cu 
459 tone cărbune. O altă problemă 
încă nerezolvată în cadrul C.C.V.J 
o constituie rămînerea sub plan a 
unui mare număr de brigăzi de 
mineri. In luna mai au rămas su-b 

Qrupul școlar minier Petroșani 
A N U N T Â :

In anul școlar 1966*196? în cadrul 
Grupului școlar minier Petroșani func» 
(ioneazâ :

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI
eu următoarele specialități:

• ELECTRICIENI DE MINĂ 
f LĂCĂTUȘI DE MINĂ
• LĂCĂTUȘI MECANICI
• STRUNGARI
• SUDORI
O INSTALATORI TEHNICO'SANITARI

Durata de școlarizare este de 3 ani. Se pnmesc absolvenți ai 
Școlii generale (de 7 sau 8 ani) în virstă pînă la 18 ant

înscrierile la concursul de admitere se fac pînă la 1 IULIE IBM 
la sediul școlii, din str. Republicii nr. 7 pe bata unei cereri în
soțite de următoarele acte:

— Certificat de naștere (Copie legalizată de școală);
— Certificat de absolvire a 7 sau 8 clase in original;
— Buletin de analiza sfngelui, efectuată cu maximum 3 slptl- 

mini înainte de concurs;
— Rezultatul examenului radiologie pulmonar, efectuat cu cei 

mult 3 luni înainte de concurs;
— Adeverință de sănătate, eliberată de policlinica Ia care sînt 

luați In evidență.
Concursul de admitere sa va ține între 1—12 IULIE 1966 șl va 

consta din:
— Vizita medicală,
— Probe scrise și orale la matematică și limba română. 
Informații suplimentare se pot obține zilnic ia secretariatul 

școlii, între orele 10—14 și 16—19.
ÎN ȘCOALA PROFESIONALĂ TOȚI ELEVII SINI BURSIERI.

pian 22,8 ia sută dih numărul total 
ăl brigăzilor. Remedierea adHtei 
Situații va trebui să devină o ptoo- 
eupare primordială îndeosebi pan- 
tru minele Vulcan, Lenea, Aninoa- 
aă Și UriCatii, unde numărul brigă
zilor sub plan variază între 25— 
36,2 lă sută. Rdmînerl în urmi C- 
Xistă Și la indicatorul productivi
tatea muncii. Nu și-au realizat a- 
cest indicate» I.B.C. Paroșeni, co
operativele „Jiul" și „Deservirea", 
ier în lună mai nici întreprinderea 
forestieră, O altă problemă de 
prim ordin.- calitatea producției. 
Pe C.G.V.J. procentul de cenușă 
admis a fost întrecut eu o,7 punc
te, deoarece minerii din Vulcan, 
Lonea și Wricani au depășit Și îh 
luna mai cu 3,8, cu 3,0, respectiv 
cu 2,6 puncte cenușa admisă.

Realizarea ritmica a pianului la 
toți indicatorii și de către toata u* 
nitățile reclamă o preocupare sus
ținută, o maximă exigență față de 
întărirea disciplinei, sub toate as
pectele, respectarea normelor de 
protecția muticii șl prescripțiilor 
tehnologice, asigurarea funcționării 
fără perturbați,, lâ maximă Capaci
tate ă utilajelor.

lată principalele răspundeți alo 
colectivelor noastre industriale, ja
loanele spre noi Succese în înde
plinirea obiectivelor priftulUî ou *1 
cincinalului.

PROGRAM DE RADIO
16 iunie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI, 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Gimnastica de învio
rare; 5,40 Program muzical de di
mineață; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier,- 6,10 Program 
muzical de dimineață; 6,15 Transmi
tem pentru sate; 6,22 Program mu
zical de dimineață; 6,30 Anunțuri și 
muzică; 6,45 Program muzical de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,30 
„Să cîntăm să fim veseli"; 7,45 Sa
lut voios de pionier,- 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 „Drag mi-e clntecul și 
jocul"; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
Lumina solară și bolile de piele; 9,35 
Muzică ușoară interpretată de Li- 
via Brătulescu și Petre Frățilă; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Mic con
cert folcloric,- 10,30 Roza vlnturi- 
Ior,- 11,00 Cu microfonul prin sălile 
de concert ale Capitalei; 11,30 RE
VISTA LITERARĂ RADIO,- 12,00 BU

LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic; 12,10 Pagini din opereta 
„Cîntec gitan" de Maurice Yvaln,- 
12,45 REVISTA REVISTELOR ECO
NOMICE; 13,00 Vă plac aceste me
lodii ?,- 13,30 Muzică populară la 
cererea ascultătorilor,- 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru
tier,- 14,08 Două melodii Cu Lavi- 
nia Slăveanu; 14,15 Tonomatul ve
sel; 15,00 Cîntece bătrînești și jo
curi populare; 15,15 Caleidoscop 
muzical; 15,45 Orchestra Edmond 
Deda,- 16,00 RADIOJURNAL Sport. 
Buletin meteorologic,- 16,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 17,00 Mu
zică instrumentală; 17,20 RADIO- 
SIMPOZION; 17,40 Soliști care ne-au 
vizitat țara: Judita Cerowska, Da- 
nyel Gerard și Michele,- 18,00 BU 
LETIN DE ȘTIRI,- 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,13 O plimbare prin 
București — muzică ușoară 18,30 
ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, FANTEZIE; 
19,00 Selecțiuni din opereta „Fru-

moașa mea doamnă" de Loewe; 19,15 
Sport- 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră,- 20,00 RADIOGAZE- 
TA DE SEARĂ; 20,30 Romanțe de 
demult interpretate de Mia Braia, 
Nicolas Florei și Constantin Goc- 
riș,- 20,45 Noapte, bună copii; 20,35 
Gintă Franck Sinatra; 21,10 Carnava
lul ritmurilor; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Vă invită la dans orchestra de es
tradă a Radioteleviziunii. Soliști: 
Gigi Marga și Luigi IonescU; 22,50 
De la vals la shake,- 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
18 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: De
sene secrete; Republica: Viscolul; 
Stadion ; Fiul căpitanului Blood; LO- 
NEA —• Minerul: Depășirea; 7 No
iembrie : Neamul Șoimăreștilot; 
CRIVlDlA: Gaudeamus igitur,- LU- 
PEN1 — Cultural: Haiducii.

T. R. C. H. DEVA — 
Grupul nr. 2 Construcții Valea Jiului

ANGAJEAZĂ
Muncitori pensionari pentru lucrări de Sli‘ 

fematizare — săpături — betoane» în orașele 
Petroșani — Petrila — Vulcan Lupeni.

Salarizarea în acord,.

Informații la sediul grupului» serviciul or* 

ganizarea muncii, Petroșani strada 6 Martie nr. 
1, telefon 470.

v. - ------------------------
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Vești din R« P. Chineză
PEKIN 16 (Agerpres). — De la în

ceputul acestui an, industria side
rurgică din China a înregistrat o 
creștere serioasă a producției și 
a varietății produselor. In prime
le anei luni producția de fier, 
oțel și otel laminat a depășit vo- 
t-™-1 realizat în perioada co- 
reșpunzătoare a anului trecut. Tot 
In această perioadă au fost reali
zate 250 tipuri noi de produse din 
ofei, printre care tipuri speciale de 
oțel rezistent Ia temperaturi scăzute, 
ofel pentru fabricarea de echipament, 

rezistent Ia temperaturi ridi-

De la începutul anului, volumul 
producției diferitelor tipuri de oțe
luri slab aliat a crescut de șapte 
ori față de anul trecut. In multe ra
muri ale industriei oțelurile slab 
aliate au început să înlocuiască o- 
țelurile-carbon.

Muncitorii și tehnicienii siderur- 
giști au introdus numeroase proce
dee tehnice moderne, printre care o 
nouă metodă de combustie a furna
lelor prin injectarea unui amestec 
de praf de cărbune și păcură și fa
bricarea oțelului în furnale electrice 
cu vacuum.

Lucrările sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii

GENEVA 16. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: Lu
crările sesiunii Consiliului Mon
dial al Păcii au continuat joi pe 
comisii. Membrii delegației române 
au participat la dezbaterile din Co
misia pentru dezarmare și securi
tatea europeană. Comisia pentru si
tuația din Vietnam și Comisia pen
tru stabilirea obiectivelor și struc
turii.

In ședința plenară de închidere a 
lucrărilor au fost adoptate rezoluții 
privind dezvoltarea acțiunilor po
poarelor lumii în sprijinirea luptei

poporului vietnamez împotriva agre
siunii americane; cu privire la in
dependență națională, dezarmare și 
securitatea europeană; cu privire la 
obiectivele și structura mișcării 
mondiale a păcii

In continuare s-a procedat la a- 
legerea organelor conducătoare ale 
Consiliului Mondial al Păcii.

cale pentru motoarele cu combustie 
internă și turbinele cu abur și 
alte produse cu calități speciale fo- 
losile în industria petrolului și chi
miei.

HOTARÎREA 
GUVERNULUI LIBANEZ

BEIRUT 16 (Agerpres). — Potri
vit unor surse oficiale, la Beirut 
s-a anunțat joi că guvernul liba
nez a hotărît să reducă suprafețele 
de pămînt aflate în proprietatea 
unor cetățeni străini. Potrivit noii 
hotărîri, în capitală, străinii nu au 
voie să dețină o proprietate care 
să depășească 10 000 de metri pă- 
trați, în timp ce în alte părți ale 
țării, suprafața permisă nu trebuie 
să depășească 35 000 de metri pă- 
trăți.

Calm aparent la
CHICAGO 16 (Agerpres). — Cal

mul restabilit în cartierul portori- 
can din Chicago •— care a fost zi
lele trecute scena unor grave inci
dente — este după cit se ț>are 
doar aparent. Aceasta, deoarece, 
după cum a declarat Raymond Ve- 
les, președintele Asociației națio
nale pentru drepturile civile ale 
portoricanilor, „evenimentele din 
Chicago nu au constituit un feno
men întîmplător. Portoricanii se 
bucură de cele mai puține drep
turi în acest oraș". La rîndul său 
Antonio Irizarri, conducătorul unui 
club de tineret din Chicago, a sub
liniat că portoricanii, ca și negrii, 
trăiesc în condiții deosebit de 
grele. „Salariile lor sînt mici, ei 
trăiesc în locuințe supraaglomera
te, pentru care plătesc chirii exa
gerate". Portoricanii, a spus Iri
zarri, sînt înconjurați de un „zid 
al indiferenței și nepăsării".

Chicago
Ziarul „New York Post" consi

deră că tulburările din Chicago ar 
putea fi urmate de noi răbufniri ale 
nemulțumirii portoricanilor și în 
alte orașe din S.U.A.

Declarația ministrului 
afacerilor externe al Turciei

ATENA 16 (Agerpres). — Intr-un 
scurt interviu acordat coresponden
tului din Bruxelles al ziarului grec 
„Elefteria". ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
glyangil, răspunzînd unei întrebări 
cu privire la politica externă a 
României în Balcani și poziția Tur
ciei față de aceasta, a declarat că 
„dezvoltarea și menținerea legături
lor strinse cu toate țările din Balcani

îndreptate spre dezvoltarea și îm
bunătățirea relațiilor cu România. 
Pot anunța ca un prim pas: pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României va face o vizită oficială 
în Turcia".

Pe scurt
< RIO DE JANEIRO. Autorită

țile braziliene au anunțat că peste 
10 000 de persoane au fost evacuate 
din locuințele lor, situate în statul 
Pernambuco, ca urmare a inunda
țiilor catastrofale provocate de re
vărsarea apelor rîului Capibaribe. 
Inundațiile care s-au produs, în a- 
celaș stat, în cursul lunii trecute, 
au provocat moartea a 60 le per 
soane și distrugerea a mii da lo
cuințe.

+ NEW YORK. Curtea de apel 
din Texas va începe la 24 iunie 
examinarea recursului în legătură 
cu sentința de condamnare la moar
te pronunțată împotriva lui Jack 
Ruby, pentru uciderea lui Lee Os
wald, asasinul presupus al preșe
dintelui Kennedy. Curtea va intra 
apoi în vacanță pînă la 5 octom
brie, dată la care va anunța, pro
babil, hotărîrea sa.

Un nou tip de avion 
pentru pasageri

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Societatea „Boeing" a anunțat prin
cipalele caracteristici ale unui a- 
vion supersonic de pasageri cu o ca
pacitate de 300 de persoane care 
va traversa Atlanticul în 2 ore și 
40 minute realizînd o viteză de 
2 880 km pe oră. Avionul va avea 
o lungime de 90 metri și o anver
gură de 53 de metri. El va cîntări 
300 tone, iar trenul de ateriza) com
portă 16 roți.

PREZENTE
ROMiNfȘTI

SOFIA 16. — Coresponden
tul Agerpres C. Linte, trans
mite : In sălile Galeriei Națio
nale de Artă din Sofia s-a des
chis o expoziție de grafică ro
mânească. La inaugurarea ex
poziției au participat Gheorghj 
Dimitrov-Goșkin, președintele 
Comitetului pentru Prietenie și 
relații culturale cu străinăta
tea, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ar
tiști plastici bulgari, critici de 
artă, ziariști. Au fost prezenți 
șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la Sofia. A parti
cipat, de asemenea, Ioan Bel- 
dean, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. P. 
Bulgaria.

In cadrul expoziției — orga
nizată de Comitetul pentru 
prietenie și relații culturale 
cu străinătatea în colaborare 
cu Uniunea artiștilor plastici 
bulgari — sint prezentate 156 
exponate aparținind unui nu
măr de 18 graficieni români.

La Saigon și Hue 
situația s-a agrav

SAIGON 16 (Agerpres). — După
cum transmit agențiile de presă, joi 
după-amiază, situația s-a agravat la 
Saigon, dar mai ales în vechea ca
pitală imperială 
toritățile militare 
instituit restricții 
ție ca urmare a

— Hue. Au- 
saigoneze au 

de circula- 
masivelor de

monstrații din tot cursul zilei de 
joi. Agenția. France Presse mențio
nează că la Hue, transformat în- 
tr-un adevărat oraș de front, apro
ximativ 1 500 de soldați guverna

Marșul din Mississippi continuă

4t
mentali au trecut de partea popu
lației rebele. Postul de radio clan
destin din Hue cheamă în conti
nuare soldații primei divizii saigo
neze să treacă de partea disiden- 
tilor. In urma acestei situații deo
sebit de grave, generalul Nhuan. 
comandantul primei divizii, a adre
sat apeluri repetate, cu caracter ul
timativ soldaților care s-au alătu
rat populației din Hue pentru a se 
prezenta imediat la unitățile lor.

Amănunte privind afacerea
99 diamantului blestemat"

BRASILIA 16 (Ager

este programul politic al Turciei. 
Această inițiativă izvorăște din 
credința că numai astfel se pot asi
gura pacea și securitatea în centrul 
nevralgic al Balcanilor. Prin această 
prismă trebuie privite și eforturile

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Marșul din Mississippi continuă. 
După trecerea prin localitatea Gre
nada mai multi participanți au ho
tărît să continue marșul pe un tra
seu oarecum schimbat față de pro-

liinil lăsiw contrei al S.U.fl. io pioltaa 
retragerii imnelor sale de pe leiiloiiol fraoiez
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Ministru] apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, a anunțat miercuri seara 
în cadrul unei conferințe de presă 
că toate avioanele militare ame
ricane vor fi evacuate din Franța. 
El a spus că a ordonat evacuarea 
din această țară a două escadrile 
de avioane de transport, totalizînd 
32 de aparate care vor fi transfe
rate, pînă la 1 septembrie, la Mil- 
denhagl (Marea Britanie) ca și a 
cartierului general al celei de-a 
322-a divizii aeriene, care se va 
stabili tot în Anglia. De asemenea, 
alte șase escadrile, cu un total de 90 
de aparate, urmează să fie transfe

rate în următoarele șase luni de la 
bazele lor din Franța în alte țări 
ale N.A.T.O. McNamara a indicat, 
pe de altă parte, că a ordonat sus
pendarea, cu începere de la 1 august, 
a tuturor călătoriilor din Statele 
Unite în Franța a familiilor perso
nalului militar american ca și a 
funcționarilor civili ai Pentagonu
lui.

După cum relatează agenția 
U.P.I., măsurile anunțate de McNa
mara constituie primul răspuns con
cret al Statelor Unite la cererile gu
vernului francez de retragere a tu
turor trupelor americane de pe teri
toriul acestei țări pînă la 1 aprilie 
1967.

iectele inițiale în scopul de a cu
prinde un număr cît mai mare de 
orașe și sate. Un alt grup a rămas 
la Grenada pentru a sprijini cetă
țenii de culoare să se înscrie în- 
tr-un număr cît mai mare pe lis
tele electorale. De altfel, agențiile 
de presă subliniază că trecerea 
participanților la marș prin Grena
da a declanșat un fenomen puțin 
obișnuit pentru această regiune su
dică — un număr impresionant de 
negri s-au îndreptat spre clădirea 
Tribunalului pentru a se înscrie 
în listele electorale. „Marșul lui 
Meredith", scria în legătură cu a- 
ceasta „New York Post", „a produs 
o breșă în teama negrului ameri
can față de omul alb".

pres). — Afacerea „dia
mantului blestemat", ca
re ocupă primele pagini 
ale presei braziliene, a 
luat miercuri o întor
sătură neașteptată. De
putatul Luis Bronzeado, 
care a fost acuzat de 
autorități că, împreună 
cu doi polițiști, au se
chestrat și torturat pe 
cetățeanul grec Hippo
crates Takopoulos, pen 
tru a afla de la cl un
de a ascuns un dia 
mant de 400 carate 
„cumpărat" cu cecuri 
false de la un aventu
rier, a adus acum o se
rie de învinuiri șefului 
siguranței braziliene, 
generalul Riograndino 
Kruel. Intr o declarație 
făcută în Camera de
putation Bronzeado a 
cerut instituirea unei 
comisii parlamentare de 
anchetă pentru a de

termina împrejurările 
dispariției diamantului, 
apreciat ca avînd o 
valoare de peste 1 mi
lion lire sterline. El a 
spus totodată că gene
ralul Kruel a arestat 
pe cei doi polițiști și 
îi tine izolați deoarece 
se teme că dezvăluirile 
acestora îl vor com
promite în cazul răpi
rii lui Takopoulos.

Cu numai 24 de ore 
mai înainte, generalul 
Kruel acuzase pe de
putatul Bronzeado că a 
fost amestecat în dis
pariția lui Takopoulos. 
Acesta din urmă a fost 
găsit săptămîna trecută 
într-o fermă părăsită 
despre care se afirmă 
că aparține lui Bron
zeado, după ce a fost 
ținut în captivitate 
timp de 7 'luni, Ziarele 
braziliene scriu că Ta
kopoulos a fost tortu

rat deoarece răpitorii 
lui nu au vrut să dea 
crezare „mărturisirilor" 
sale privind faptul că 
piatra dispărută nu era 
un diamant ci un cris
tal fin oare a fost J^art 
în 7 piese diferite-' de 
un bijutier din Atena. 
Generalul Kruel a afir
mat că deputatul Bron
zeado a fost unul din 
cei trei oameni care 
au plecat la Atena pen
tru a căuta diamantul 
și s-au prezentat acolo 
drept agenți ai poliției 
internaționale (Inter
pol). Bronzeado a de
clarat însă în Camera 
deputaților că a făcut 
această călătorie în ca
litate de avocat al pro
prietarului diamantului, 
exploratorul Joao Bar
bosa Șobrinho. Acesta 
din urmă a dispărut în
să fără urmă ceea ce 
îngreunează ancheta

Franța a și retras 15 avioane
sfafionate în R. F. Germană

PARIS 16 (Agerpres). — Guver
nul francez a comunicat oficial 
partenerilor săi atlantici că și-a re
tras un număr de 15 avioane ale 
forțelor sale aeriene, staționate în 
R.F:G. Reprezentantul permanent al 
Franței Ia N.A.T.O., Pierre de Lens- 
se, a precizat, in cadrul Coosilinlui

N.A.T.O. că în R.F.G. mai.rămîn cir
ca 60 de avioane franceze. El a ară
tat că, guvernul francez nu a adop
tat încă o hotărîre definitivă cu 
privire la aceste unități aeriene, ele 
urmînd în orice caz să fie menținute 
în Germania occidentală pînă la 1 
octombrie a.c.

Rezoluția adoptată de Comitetul celor 24 
cu privire la teritoriile din Arabia de sud

CAIRO 16 (Agerpres). — In etapa 
de Ia Cairo a lucrărilor Comitetului 
celor 24 al O.N.U. a fost adoptată 
o rezoluție în privința teritoriilor 
din Arabia de sud, propusă de gru
pul țărilor afro-asiatice. In rezoluție 
se reafirmă dreptul inalienabil al 
poporului din Aden și teritoriile din 
Arabia de sud Ia libertate și inde
pendență, sînt condamnate încercă 
rile cercurilor coloniale britanice de 
a institui în această regiune un re
gim care nu corespunde aspirațiilor 
populației. Rezoluția cere Angliei să 
anuleze imediat starea excepțională 
instituită în Aden, să elibereze pe 
toți deținuții politici din acest teri
toriu, să înceteze represiunile împo

triva participanților la mișcarea de 
eliberare națională și a patrioților, să 
pună capăt operațiunilor militare și 
dizlocării de trupe în Aden.

Rezoluția cere secretarului gene
ral al G.N.U., U Thant să formeze 
o misiune specială pentru Aden în
sărcinată cu examinarea situației din 
acest protectorat, in colaborare cu 
Comitetul celor 24 al O.N.U. și în 
baza rezoluțiilor O.N.U. misiunea 
urmează să examineze modalitățile 
de organizare a unor alegeri ge
nerale din aceste teritorii și să facă 
propuneri concrete în vederea e- 
deptării unor măsuri pentru trans
punerea în viață a rezoluțiilor 
O.N.U.

PLOI TORENȚIALE 
î\ PAKISTAN

DACCA 16 (Agerpres). — In ur
ma ploilor torențiale care s-au a- 
bătut asupra Pakistanului, în regiu-
nea de nord-est a țării s-au pro-
dus mari inundații.

40 de persoane, relatează agen-
ția U.P.I., au fost ucise în urma
inundațiilor. în timp ce aproxima
tiv 20 000 de oameni au rămas fără 
adăpost. Un număr de 3 000 de vite 
au pierit înecate, iar recolta de pe 
suprafețe întinse a fost compro
misă.
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