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Aproape 
zece milioane
lei economii

/ De la C.C.V.J., economista 
A MARINESCU RODICA ne-a 
^comunicat ieri că s-a încheiat 

calculul prețului de cost rea
lizat de subunitățile combi
natului în primele cinci luni 
ale anului.

Cea mai mare economie a 
fost înregistrată de către co
lectivul PREPARAȚIEI DE LA 
PETRILA — 1 534 000 lei. Suc
cesul preparatorilor petrdeni 
își află explicația în reduce
rea consumului de energie e 
lectrlcă, abur și aer, a mate
rialelor auxiliare și cheltuie
lilor de întreținere a utilaje
lor.

îndeosebi prin aportul co
lectivelor de la U.R.U.M.P., 
exploatările miniere Uricani, 
Lupeni și Lonea, preparația 
Coroești, S.T.R.A., E.D M.N. 

PE 
E- 

DE

și Preparația 
C.C.VJ. AU 
CONOMn IN
9 949 000 LEI.

Lupeni, 
REZULTAT 
VALOARE
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VIZITA DELEGAȚIEI M PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE CHINEZE 

începerea convorbirilor între delegațiile 
de partid și guvernamentale română și chineză

Vineri dimineața, Ia sediul C.C. al P.C.R , 
au început convorbirile oficiale între dele
gațiile de partid și guvernamentale română 
și chineză.

Din delegația română fac parte tovarășii 
Nicclae Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnăraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Aurel Duma, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., amba
sadorul Republicii Socialiste România la 
Pekin.

Din delegația chineză fac parte tovarășii 
Ciu En-Iai, vicepreședinte al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez, pre-

miorul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, Ciao I-min, membru su
pleant al C.C. al P.C. Chinez, Ciao Guan- 
hua, adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Tzen Iun-ciuan, ambasadorul Re
publicii Populare Chineze Ia București.

Din partea română la convor
biri au participat Andrei Păcuraru, 
membru al C. C. al P. C. R„ Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru 
I.azăr, membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef adjunct de secție la C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, adjunct ai ministrului 
afacerilor externe.

Din partea chineză la convorbiri a parti
cipat Iu-tzan, directorul direcției Uniunii 
Sovietice și țârilor din Europa de Est din 
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

intonat imfiurile 
Republicii Socia- 

și Republicii

Una din noile construcții ale minei Dilja — stația de 
descărcare a sterilului necesar morii de rambleu.

4 UNDE MERGEM MÎINE ?
LA PETROȘANI
• Vizitarea expoziției or

ganizate de către Școala 
populară de artă din Petro
șani cu secțiile artă plastică

“ și artă aplicată. Expoziția va 
fi deschisă într-o încăpere 
din Piața Republicii între o- 
rele 9—12, 17—20.
LA LONEA
• Arena sportivă, ora 9;

concursul formațiilor P.C.I. 
din întreprinderile Văii Jiu
lui.

litățile Văii Jiului, începind 
cu ora 9, se vor desfășura 
întreceri pe asociații în. ca
drul Spartachiadei de vară.

LA PETRILA
• Sala clubului, ora 10; 

simpozionul „Aviația — jeri 
șl azi în patria noastră'- or
ganizat în cinstea Zilei avia
ției din Republica Socialistă 
România.
• Pe arenele de popice 

și în sălile de șab din >oca-1

• Ora 9,30, concurs de 
lupte libere și greco-romane.

O Arena sportivă ora 10; 
rugbi; meci de categoria B 
între echipele Jiul Petrila — 
Vulturul Timișoara; ora 17 
fotbal: Preparatorul Petrila -- 
C.F.R. Petroșani.

Vinen dimineața, tovarășul 
Ciu En-lai, vicepreședinte aJ 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, 
însoțit de membrii delegației 
de partid 
chineze, a 
de flori la 
lor luptei 
poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Împreună cu oaspeții, i» 
monument au sosii tovarășii 
Emil Bodnăraș, Dumitru La- 
zăr, membru supleant al C.C 
a] P.C.R., George

și guvernamentale 
depus o coroană 
Monumentul Eroi- 
pentru libertatea

Macovescu,

,„108" CONTINUA SA SE AFIRME

prezenți tovarășii 
Vasile Patilinet, 

C.C al P.C.R., re- 
ai unor instituții

adjunct al ministrului aface
rilor externe, Aurel Duma, 
membru supleant ai C.G. ai 
P.C.R., ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Re
publica Populară Chineză.

Se aflau 
Ioslf Banc, 
membri ai 
prezentanți
centrale de stat. ComitetubC 
orășenesc de pârlii <£ M sfa
tului pomjfe «t orașului Bu- 
cujaștî, generali și ofițeri su
periori, numeroși locuitori ai 
Capitalei.

In fața monumentului, gar
da de onoare a prezentat o- 
norul.

Fanfara a 
de stat ale 
liste România 
Populare Chineze.

După depunerea coroanei 
de flori, întreaga asistență a 
păstrat un moment de recu
legere.

In rotonda monumentului, 
tovarăssri ciu En-ldl £ per
soanele care îl însoțesc s-au 
oprit în fața criptelor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
dr. Petru

Solemnitatea a luat sfîrșit 
prin defilarea gărzii de o- 
noare.

Groza.

lui
Și

(Agerpres)

La uzinele
En-lai, îm-

I n cele trei schimburi.
1 30 de oameni se înși- 

ruie de-a lungul unui perete 
de cărbune lung de 80 de 
metri. In răstimpul a cîteva 
ore, aici are loc explozia a 
cîte 120—140 de găuri. După 
detunătură, transportoarele a 
bîa prididesc să ducă în ga
leria de bază șuvoiul de căr
bune. înarmați cu pikhamere, 
cîțiva mineri îndreaptă apoi 
fîșia proaspăt zguduită de 
pușcătură,- alți membri ai bri
găzii pregătesc stilpii metalic' 
pentru susținere.

Ne aflăm la frontalul nr 
108 de pe stratul 15 al sec 
torului I de la mina Vulcan 
Trei ani de-a rîndul oamenii 
de aici s-au numărat printre 
evidențiați și fruntași, făcîn 
du-se cunoscuți ca miner' 
destoinici. La încheierea bi
lanțurilor trimestriale, și chiar 
lunare, deseori la panoul în
trecerii în dreptul brigăzii a- 
părea semnul plus urmat de 
cifre de ordinul miilor, 
încheierea a cinci luni 
acest an, cifra este de 
2 000 tone cărbune).

Aftonie, Pri- 
Gall Stefan. 
Avram Petru 
Roman Nico-

început, în urmă 
ani, exploatarea 
de la ziuă, de la 
patru ani au co-

liști în dirijarea coperișului. 
ne informează șeful sectoru
lui, tînărul inginer Surulescu 
Dan.

— Si mai menționați că or
tacii lui Zaharia nu se spe
rie de greutăți. Au dovedit-o 
cu ocazia unor ploi abun
dente \cînd în abataj și-au 
făcut loc puternice infiltrații 
de apă. Bine ar fi dacă toa
te brigăzile ar fi așa de u- 
nite și de disciplinate, inter
vine în discuție tehnicianul 
Dan Tiberiu.

Tovarășul Ciu 
preună cu tovarășul Emil 
Bodnăraș, însoțit de persoane 
oficiale chineze și române, 
au vizitat în cursul după-a- 
m iezii de vineri uzinele 
„23 August" din Capitală.

In drum spre această mare 
unitate a industriei noastre 
constructoare de mașini este 
străbătută o veritabilă ma
gistrală industrială și urba
nistică în continuă înnoire, 
de-a lungul căreia numeroși 
locuitori ai Bucureștiului sa
lută călduros pe oaspeți. La 
capătul ei se deschid ospita
liere porțile uzinelor „23 Au
gust" deasupra cărora stă în
scrisă în limbile română 
chineză urarea : „Bine ați 
nit scumpi oaspeți 1".

In întîmpinare au sosit
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Mihai Marinescu, 
colectivul de conducere al 
uzinelor, reprezentanți ai co
mitetului de partid, ai sindi
catului, numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Tineri 
și tinere îi înconjoară cu 
căldură pe oaspeți, oferindu-îe 
flori.

In sala de consiliu directo
rul general al uzinei, 
Petre Turcu, prezintă

Si 
ve-

tîV-

Constantin, este membru de 
partid, azi unul din cei mai 
iscusiți șefi de brigadă de la 
mina Vulcan. Alături de el 
lucrează muncitori bine cali
ficați și vrednici cum sînt co
muniștii Costea 
secaru loan. 
Popa Gheorghe, 
Șușu Traian și
lae. Ei și alți tineri vrednici 
ca Lupaș Iuliu, Ungureanu 
Eugen, Burlan Dumitru, Dani 
Ludovic au 
cu patru 
stratului 15 
cota 840. In
borît pe verticală cu 260 de 
metri. Frontaliștii de la nr 
108 s-au mai făcut cunoscuți 
□entru ritmicitatea cu care își 
depășesc sarcinile și vitezele 
de avansare mari pe care le 
realizează.

— Notați că brigada își 
depășește randamentul plani
ficat cu 1—1,5 tone pe post 
și că oamenii de la frontal 
au devenit adevărați specia-

f>ra 13. In sala de apel 
a minei, un adevărat 

furnicar de oameni; își fu
mează în liniște țigările și se 
pregătesc să între în șutul 
de după-amiază. Găsesc cîțiva 
oameni din brigada Iui Za
haria. Minerul șef de schimb 
mi-i prezintă pe ortacii săi :

de 
de 

și în Republl- 
Chineză. Sînt 
continuare o 
mașini-unelte 

înaltă tehnici- 
este înzestrată 

în sec-

pre- 
compre- 

complex. 
necesare 
în aceste

vor fi livrate de

mul care se află de
’-J mulți ani în fruntea 

acestei brigăzi de frontalișt 
este cunoscut la sectorul 
al minei mai ales pentru sta 
tura sa masivă. Cu o față 
dăltuită parcă din piatră, cu 
mîini mari și puternice, ei 
este un excelent model pen
tru o sculptură întitulată 
„MinerJ. II cheamă Zaharia

(Continuare in pag. 3-a)

La stat cu ortacii, Al treilec 
, din stifiga, brigadierul Zahc 

rid Constantin.
I

Francisc VETRO

scurt istoricul întreprinderii 
care ilustrează în mod grăi
tor înfăptuirea politicii de 
industrializare a țării promo
vată cu consecventă și fer
mitate de Partidul Comunist 
Român In legătură cu per
spectivele de dezvoltare ale 
întreprinderii se relatează că. 
potrivit Directivelor celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, uzinele vor căpăta un 
nou profil corespunzător ce
rințelor actuale ale econo
miei naționale. Ca urmare 
pînă în 1970 vor fi construite 
în cadrul acestui adevărat 
complex metalurgic o fabrică 
de frîne pentru locomotive și 
vagoane, două noi hale des
tinate producției de locomo
tive Diesel hidraulice, 
cum și fabrici de 
soare și de utilaj 
Principalele piese 
produselor fabricate 
noi unități 
uzină.

Tovarășul Ciu En-lai se in
teresează de unele aspecte 
ale procesului de producție, 
de numărul muncitorilor și 
de vîrsta lor medie, precum 
și de alte probleme privind 
dezvoltarea în continuare a 
uzinelor.

Expunerea directorului ge
neral este ilustrată apoi cu 
elemente concrete în timpul 
vizitării unor secții, care 
dau o imagine întregii uzi
ne, unde se făuresc locomo
tive Diesel mecanice și hi
draulice, motoare Diesel de 
diferite tipuri, fabrici com
plete de ciment, utilaje mo
derne pentru industria chimi
că și siderurgică. Tovarășul 
Ciu En-lai se oprește deseori 
în fața unor mari agregate, 
urmărește modul lor de func
ționare, strînge cu căldură 
mîna a numeroși muncitori.

In secția unde se prelu
crează piese pentru utilaje 
complexe de înaltă tehnici
tate oaspeții privesc uriașul 
Carusel ce poate prelucra 
piese de dimensiuni pînă la

6 m, una din creațiile teh
nice îndrăznețe ale colecti
vului uzinei. Alte popasuri 
se fac în fața unor agregate 
din componența morilor 
ciment, care se exportă 
mai mulți ani 
ca Populară 
prezentate in 
diversitate de 
românești de 
tate cu care
uzina. Se trece apoi 
tia unde se produc motoare 
Diesel între 120—1 250 C. P. 
Oaspeții examinează un grup 
motor de 700 C.P., gata de 
a fi expediat industriei pe- - 
troliere.

Drumul oaspeților prin uzi
nă este marcat pretutindeni 
de calde saluturi din partea 
muncitorilor. La plecare, to
varășul Ciu En-lai felicită 
pe constructorii de mașini și 
semnează următoarele în car
tea de onoare a uzinei: „Fa
brica dv. ne-a lăsat o impre
sie profundă. Prin munca dv. 
deosebită aduceți o contri
buție importantă la opera de 
construcție a socialismului în 
România. Dv sînteți demni 
de denumirea de „23 August" 
care are o glorioasă și is
torică însemnătate. Noi vă 
urăm din inimă ca să obți
neți succese noi, și mai “lari 
în înfăptuirea noului plan 
cincinal".

Luîndu-și rămas bun de la 
oaspeți, numeroși muncitori 
îi salută cordial.

In drum spre reședință co
loana mașinilor oficiale stră
bate cîteva cartiere noi ale 
Capitalei care oglindesc pro
cesul de transformare conti
nuă a Bucureștiului. De-a 
lungul întregului traseu, de 
pe’ trotuare ca și din balcoa
nele noilor blocuri, bucureș- 
tenii aclamă cu căldură pe 
oaspeți, exprimînd sentimen
tele prietenești ale poporului 
român față de poporul chinez.

(Agerpre»)



2. STEAGUL ROȘU

Noi documente despre Unim 
Principatelor Române la Muzeul din lași

UNDE
Vară. Anotimp favorabil pentru 

concedii și excursii. Frumusețile pa
triei noastre atrag numeroși oameni 
ai muncii care colindă munții Și 
dealurile, întinsul poienelor și cu
prinsul orașelor admirînd frumosul, 
înnoirile prezentului și vestigiile 
trecutului.

Valea Jiului este una dintre așe
zările mult vizitate de turiști. 
Intr-o convorbire avută cu tovară
șul Rușescu Vasile, șeful filialei Pe
troșani a O.N.T. „Carpați” ne-am 
interesat de preocuparea ce există 
pentru extinderea practicării turis
mului.

Care sînt principalele puncte 
turistice ale Văii Jiului 
și ale împrejurimilor ?

Valea Jiului este încadrată de 
masivii muntoși Paring, Vîlcan, Re
tezat "și Sebeș. In masivul Paring o 
frumoasă șosea duce la cabana Ru- 
su. De aici se poate merge pe vîr- 
ful Paring, Ia lacul Gîlcescu, la 
Obîrșia Lotrului și Poiana Muierii. 
Urmînd șoseaua forestieră ce urcă 

CABANA ȘURIANU.

pe lingă Jieț, se poate ajunge sus 
In drumul alpin Novaci-Sebeș, po
posind la cabana Obîrșia Lotrului. 
De peste tot, turiștii au vederi mi
nunate ale locurilor alpine, masivi
lor muntoși înconjurători; marcaje 
numeroase îi ajută să coboare pe 
Lotru pînă în Valea Oltului sau 
către Păltiniș — Rășinari — Sibiu.

VÂRI
Sat fârâ bărbați

Recent, In junglele din Ma
laya, o ziaristă italiană a des
coperit un trib la care este și 
astăzi in floare matriarhatul, 
mama jucînd rolul principal 
In viaja economică și socială, 
întreaga avere se află în mina 
femeilor, și ea este moștenită 
de lele. Satul este locuit nu
mai de temei și copii, iar băr
bații trăiesc în altă parte, pe 
la părințit lor. Ei au dreptul 
sd vini în sat o dată pe săp- 
tâmfnâ sau pe lună.

Orice bărbat care dorește să 
atragă atenția vreunei femei, 
sperlnd ca ea să-l aleagă drept 
soț, trebuie să cunoască o me
serie. Bărbații leneși sînt tri
miși înapoi la mamele lor.

O butadă a scriitorului 
american Gore Vidai

Scriitorul și dramaturgul a- 
merican Gore Vidal, care a 
tost prieten cu președintele 
Kennedy, a făcut o compara
ție Intre actualul președinte 
Joiuaon și Kennedy :

PUTEM 
ÎN E X C

In masivul Vîlcan se pol vizita 
cabana Straja-Lupeni și cabana Vul
can, șî aici fiind șoseaua marcată. 
De sus, peste creste, se poate ajun
ge în 3-4 ore, prin vîrful Cîndet, 
la pasul Surduc. In Retezat, ex
cursioniștii merg prin Cîmpu lui 
Neag, pe Ia cabana Bula. Apoi, de 
aici se deschid 2eci de trasee spre 
interiorul masivului și numeroasele 
lui lacuri alpine de o deosebită fru
musețe. Cît privește masivul Sebeș, 
la el se poate ajunge prin Valea 
Aușelului' spre cabana Șurlan de 
unde drumul duce peste vîrfu) Pa
tru la cabana Obîrșia Lotrului.

Sînt create toate condițiile 
pentru practicarea turismului ?

In acest domeniu există mul
te posibilități. Pentru a înlesni 
accesul spre masivii muntoși, ar fi 
necesar ca pe unele căi de acces 
ca Lonea — Aușel și Cimpa — Vo
ievodul să fie refăcut marcajul p>

tecilor, iar pe drumurile forestiere 
de la Jieț, Cîmpușel și Polatiște 
să fie construite mici refugii pentru 
turiști unde să se poată adăposti 
în caz de timp nefavorabil. Din pă
cate în prezent, asemenea refugii 
simple, după exemplul celor din 
munții Bucegi nu se găsesc în ma-

ETĂȚI
„Eram puternic surprinși cind 

Kennedy acționa greșit, iar a- 
lunci cind acționa logic o con
sideram cu totul normal, deoa
rece asta și așteptam de Ia ei. 
Johnson insă ne miră cind ac
ționează just, In. schimb a- 
tunci cind acționează greșit 
socotim aceasta un lucru fi
resc".

Vioară 
din bețe de chibrit

Cu ani în urmă, timplarui 
Nedialko Petkov din Sofia a 
construit din 5 040 bețe de 
chibrit o minunată vioară de 
concert tip „Steiner" la care 
a lucrat 250 de zile. In 1938. 
vioara lui Nedialko Petkov a 
fost considerată o „minune" la 
Expoziția de articole meșteșu
gărești de artă organizată a- 
lunci la Sofia, Originalul ex
ponat ar ii obținut fără îndo
ială premiul I, dacă cu puțlrț. 
înainte de închiderea expozi
ției, vioara nu ar fi fost re
trasă, organizatorii expoziției 
afltnd că talentatul meșter era 
comunist și lost deținut politic.

E C A
URS î

tie
ca- 
cu 
Să

sivele noastre. Importantă este și 
informarea turiștilor ce sosesc in 
Valea Jiului. Este necesar ca în gări, 
piețe, la bifurcații de șosele să 
puse panouri cu marcaje spre 
banele din împrejurimi, itinerarli 
obiectivele turistice care merită 

unui panou 
de exemplu, 
vîrful stîncii 
unei cetăți

fie vizitate. Din lipsa 
informativ, putini știu 
că la Peștera Bolii, pe 
se găsesc rămășițele 
dacice

, 'că

Petroșani — Alba Iu- 
cu vizitarea Hațegului 
a parcului dendrologic 
a cetătii, muzeului și

Ce oferă O.N.T.-ul 
turiștilor din Valea Jiului?

Filiala O.N.T. Petroșani organi
zează excursii cu trenul pentru 
grupurile de turiști dornici dc a 
vizita monumente istorice și obiec
tive industriale din țară. De ase
menea, se organizează excursii cu 
autobuzele pe o durată de o zi Ia 
Geoagiu-băi, cu vizitarea pe parcurs 
a turnului de la Merișor, zimbrilor 
de ia Hațeg, parcului dendrologic 
din Simeria, orașului Orăștie și 
stațiunii Ge.oagiu. O altă rută ofe
rită este traseul Petroșani — Lainici
— Bumbești —-Vădeni — Tg. Jiu — 
Tismana, putîndu-se vizita castrul 
roman de la Bumbești, casa memo
rials „Ecaterina Teodoroiu" în Vă
deni, monumentele „Brâneuși'* înTg. 
Jiu și mănăstirea Tismana. De ase
menea, se organizează excursii de 
o zi pe ruta 
lia — Deva, 
și zimbrilor, 
din Simeria.
bibliotecii din Alba Iulia și a mu
zeului regional din Deva.

Excursii de două zile: Petroșani
— Hațeg — Caransebeș — Her- 
culane — Orșova — Tr. Severin — 
Tg. Jiu — Petroșani; excursii de 
3-4 zile pe ruta : Petroșani — Sime
ria — Sibiu — Valea Oltului — Pi
tești — București — Ploiești — Si
naia — Brașov — Făgăraș — Sibiu
— Simeria — Petroșani și pe ruta 
Petroșani — Sarmizegetusa — Ca
ransebeș — Lugoj — Timișoara — 
Arad — Oradea — Cluj — Alba Iu
lia — Simeria — Petroșani; excursii 
de șase zile; Petroșani — Sibiu — 
Valea Oltului — București -— Con
stanța — București — Ploiești — 
Brașov —- Sibiu — Petroșani ca și 
excursii de opt zile cu vizitarea 
mănăstirilor dirt nordul Moldovei 
vestite prin picturile lor ca și alte 
multe trasee, făcute cu alocarele 
sînt oferite turiștilor. Paralel cu 
aceste excursii, se mai organizeazî 
aitele — de o 
cabanele Rusu, 
Baleia.

Iată numai o 
trasee pe care 
ganiza excursii pentru oamenii mun
cii din Valea Jiului.

zi și jumătate — la 
Cîmpu lui Neag si

parte din multiplele 
O.N.T.-ul poate or-

LUMEA CAPITALISTĂ ÎN CIFRE
• IN 1965, partea din

producția industrială
mondială care a revenit 
țărilor capitaliste dezvol
tate și țărilor în curs de 
dezvoltare a fost de a- 
proximativ 62 la sută, 
din care 55 la sută a 
revenit țârilor capitalis
te dezvoltate (față de 
97 la sută în 101S).

• IN PRODUCȚIA in
dustrials a țârilor capi
taliste, Statele Unite ale 
Americii se situează pe 
locul întîi. In 1948, par
tea lor era de 53,9 la 
sută, iar în 1964 — de 
44,7 la sută.
• LOCUL al doilea 

era ocupat In trecutul 
recent de Anglia (10,2 
la sută in 1953), iar al 
treilea — de Republica 
Federală Germană |7,4 
la sută). In prezent, lo
cul al doilea Ii revine 
R.F.G. (9,5 la sută In 
1964), iar al treilea —

Un superb goblen re- 
prezentînd Unirea Prin
cipatelor Române, a 
fost recent achiziționat 
de Muzeul unirii dîu 
Iași. Piesa, de o reală 
valoare istorică și ar
tistică, este lucrată de 
una din doamnele de 
onoare de la curtea 
lui Al- I Cuza.

Unirea Tării Româ
nești cu Moldava este

simbolizată de două 
femei, învesmîntate în 
port popular, dîndu-și 
mîna în cadrul unui 
peisaj tipic românesc. 
Pe goblen sînt lucrate, 
de asemenea, sigiliul și 
stema Principatelor Ro
mâne.

Un alt exponat, in
trat de curînd in pa
trimoniul muzeului, îl 
constituie un dosar cu

ANECDOTE
JUDECĂTORUL:
— Vasăzică dumneata recunoști 

că ai comis singur furtul.

ACUZATUL :
— Desigur, domnule judecător. 

In vremurile astea uu mal po|i avea 
încredere în nimeni.

Razele soarelui de 
iat fereastră printre 
a ajunge la fațadele 
construite in Vulcan. 

iunie șl-au tă
râmuri pentru 
noilor blocuri

Marii Britanii (8,5 la 
sută).
• LOCUL al patrulea 

este ocupat din 1964 de 
Japonia (6,2 la sută din 
producția industrială a 
lumii capitaliste), care 
în 1953 se afla pe locul 
al șaptelea (2,4 la sută).
• FRANȚA a trecut 

de pe locul al patrulea 
(3,9 la sută în 1953) pe 
locul al cincilea (4,7 la 
sută in 1964).

Italia se menține pe 
locul al șaselea că o 
producție de respectiv 3 
și 3,6 la sută.

• JAPONIA este a 
doua producătoare capi
talistă de energie elec
trică (179 miliarde kWh 
în 1964), de fibre sinte
tice (342 000 tone), de 
stofe de lină (354 mili
oane metri pătrați), de 
televizoare (5,27 milioa
ne bucăți), de oțel (39,8 
milioane tone), de mase

plastice (peste 1,8 mili
oane tone); ea este pri
ma producătoare de a- 
parate de radio (24,37 
milioane bucăți).

• IN SECTORUL șan
tierelor navale, locul în
tîi este ocupat de Japo
nia, care a construit în 
1964 vase comerciale cu 
un deplasament total de 
4,1 milioane tone, Locul 
al doilea revenea în 
1964 Angliei, dar în 1965 
aceasta a fost întrecută 
de Suedia (1,22 milioane 
tone deplasament).
• IN EXPORTURILE 

țărilor capitaliste, partea 
Statelor Unite a scăzut 
de la 33 la sută în 1947, 
la 21,3 la sută In 1953 
și 17,5 la sută în 1964. 
Cea a R.F.G. a crescut 
de la 6 la sută în 1953. 
la 10,8 la sută în 1964 
Din 1958, ea este al doi
lea exportator capitalist, 
întrecînd Anglia, al* că

numeroase documente 
inedite, privind pro
gramul sărbătoririi tJ- 
nirii în orașul Doronoi, 
manifestare care 
desfășurat timp 
teva zile. Noile 
mente întregesc 
tiv 
pentru 
nală a 
mân.

s a 
de oî- 
docu- 

suges 
luptei 
națio-

imaginea 
unitatea 

poporului la

(Agerpresi

LA TELEFON:
— Alo, tu ești ?
— Nu, eu sînt.
— Scuzați. Greșeală.

I
INTRE PRIETENE :
— Nu-mi plac aceste fotografii. 

Seamăn cu o maimuță.
— Trebuia să te gîndești la asta 

înainte de a te fi fotografiat.

ÎNVĂȚĂTOAREA : V-am dat« 
/ compunere despre lapte pe patru pa

gini, și tu ai scris una singură.
— Elevul: Să vedeți, eu am scris 

despre laptele condensat.

I PICTORUL cubist: Domnul cai* 
(mi-a pozai m-a rugat să-i indfept 
puțin nasuL

Prietenul: El și ce e așa greu » 
Pictorul: Este, fiindcă am uitat un

de am pus nasul.

\ArOFESORUL : Freddie, cum poți 

fă dormi în timpul orei ?
' Freddie: Nu pot, domnule profe
sor, dv. vorbiți iearte tare.

se fabrică
„o capodoperă"

Americanul Pat Paulsen nu are 
poate cine știe ce talent Ia pictură, 
dar în schimb folosește ca pensulă 
niște obiecte cu totul ieșite din co
mun. La o demonstrație făcută re
cent în localitatea Glendale, statul* 
California, el a așternut o pînză 
neagră pe jos, a pus alături niște 
grămezi de vopsele și... și-a vîrît 
barba în ele începînd să traseze pe 
pînză dîre largi. Brusc, pictorul și-a 
băgat și o ureche într-una din gră
mezi, apoi nasul, apoi obrazul. Sce
na cea mare de-abia acum vin* 
însă. Vîrîndu-și piciorul într-un 
lanț, prins de un scripete, care era 
manevrat de un amic, Paulsen a 
ordonat să fie răsturnat cu capul In 
jos șî, repezindu-se în chip de ber
bec în grămezile cu vopsea, a în
ceput imediat după aceea să se 
zvîrcolească în dreapta și în stingă 
pe pînză răbdătoare. „Capodoperă'' 
era gata..

rei exporturi au scăzut 
de la 9,77 la sută în 
1953, la 7,9 la sută în 
1964.

Exporturile țărilor 
membre ale Pieței comu
ne (R.F.G., Franța, Italia, 
Belgia, Olanda, Luxem
burg) au trecut de la
23.3 la sută în 1957 la
28.4 la sută în 1964.

• REZERVELE de aur 
ale Statelor Unite au 
scăzut de la 24,4 miliar
de dolari în 1048 (71 la 
sută din rezervele de 
aur ale lumii capitalis
te) la 14 miliarde de do
lari la începutul lui 
1966 (circa 34 la sută).
• REZERVELE de aur 

ale țărilor membre ale 
Pieței comune au cres
cut de la 5,3 miliarde 
de dolari în 1957 (apro
ximativ 14-2 la sutăL 1* 
14,8 miliarde de dolari 
la începutul hu 1MB (a- 
proape 36 la sută).
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Printre lucrătorii de la A.R.E.V., comunistul Oprean 
Aurelian, electrician, este cunoscut ca un muncitor 
care efectuează lucrările la timp și de bună calitate.

notă ; Nu e prea mult pentru un om?

Noi mâsuri pentru îmbunătățirea, 
circulației pe dramurile publice

Decretul privind circulația pe dru
murile publice elaborat recent, mar
chează o nouă etapă pe calea per
fecționării și îmbunătățirii legislației 
în acest domeniu. La stabilirea noi
lor norme de circulație s-au avut 
în vedere problemele din ce în ce 
mai complicate pe care le ridică 
traficul rutier și s-a urmărit întă
rirea ordinei și disciplinei în circu
lație. ln decret se definesc unele 
noțiuni specifice traficului rutier, 

importanță deosebită prezintă 
clarificarea noțiunii de „Drum pu
blic" prin care se înțelege orice 
cale de comunicație terestră cu ex
cepția căilor ferate, amenajate pen
tru circulația vehiculelor și aflate în 
administrarea unui crgan de stat, 
dacă este deschisă circulației pu
blice.

In lumina prevederilor decretu
lui, care cere ca drumurile care nu 
sînt deschise circulației publice să 
fie marcate la intrare prin inscrip
ții vizibile, se impune ca organele 
locale, întreprinderile, șantierele in
teresate să fixeze locurile unde tre
buie instalate panourile cu inscrip
țiile cerute de lege, pentru ca în 
momentul intrării în vigoare a le
gii să poată fi instalate. In noul de
cret s-a introdus un articol care dă 
dreptul organelor miliției sau orga 
nizațiilor socialiste deținătoare de 
vehicule să ceară unităților sanitaro 
verificarea din punct de vedere me
dical a șoferilor ori de cîte ori 
compcratarea acestora impune acest 
lucru.

In eventualitatea că unii condu
cători auto sînt găsiți inapți me
dical, li se vor reține permisele de 
conducere pînă ce se dovedește 
prin acte eliberate de către insti
tuții medicale (aceleași care l-au gă
sit inapt sau superioare lor) că a 
dispărut cauza'ce a duș la luarea 
măsurii inițiale.

O prevedere importantă a decre
tului ește aceea care cere conducă
torilor de autovehicule să posede

Saci din polietilena
După mai multe zile 

de probe tehnologice, 
la fabrica de mase plas
tice din Buzău au fost 
puse la punct ultimele 
agregate și instalații

ale secției pentru con
fecționarea sacilor din 
polietilenă, singura de 
acest fel din tară. Ea 
produce acum cu în
treaga capacitate pro

Mina Petrila. In bolul 
spațios de la intrare, 
privirea iți este atrasă 
de gazeta de perete a- 
șezată la ioc vizibil Mi
nerii se îndreaptă spre 
ea darnici să aile ulti
mele noutăți dar rămîn 
neplăcut surprinși con- 
statind că articolele au 
fost schimbate ultima 
dată la... 28 aprilie. Ci- 
ne-i vinovat de această 
„operativitate" ? Și ochii 
ii se îndreaptă involun
tar spre colțișorul unde 
sînt scrise numele celor 
din colectivul de redac
ție. Responsabil, se ara
tă acolo, este tovarășul 
Matei Mircea.

întrebat despre cauza 
inactivității colectivului

(Urmate din pag. l-a) 

minerul Prisecaru loan, 
ajutorul de miner Hădă- 
rean Alexa, pe vagone
tarii Buzdugan Constan
tin, Barabulă Vasile. Si- 
mipn ErnO, Galea Gheor- 
ghe. Boko Bela, Păun 
Constantin, pe lăcătușul 
brigăzii Stratica Vasile 
Toți băieți tineri și vioi

— Care-i mai harnic 
dintre ei ? caută să răs
pundă la o întrebare 
Costea, mi-e greu să

„108" CONTINUĂ 
SĂ SE AFIRME

cunoștiațele > necesare pentru acor
darea primului ajutor persoanelor 
rănile în accidente de circulație. In 
legătură eu aceasta merită a fi a- 
mintită și obligația deținătorilor de 
autovehicule des a le dota cu truse 
medicale pentru acordarea primului 
ajutor

Din considerente legate de spo
rirea gradului de siguranță a circu
lației pe drumurile publice s-a in
trodus în decret obligația ca șoferii 
cu mai puțin de un an practică 
de conducere să aplice pe autove
hiculul ce-1 conduc un semn di
stinctiv de forma unui disc cu fond 
galben, în centrul căruia se află un 
semn al exlamării. Aceasta se 
aplică în interior pe parbriz și pe 
geamul din spate pentru autoturisme 
si în interior pe parbriz și lîngă 
numărul de înmatriculare pentru 
autocamioane, iar la motociclete se 
plasează pe aripa din spate.

Noul decret aduce modificări im
portante și cu privire la incrimina
rea unor fapte, apreciindu-se că 
datorită frecvenței lor scăzute și 
gradului redus de pericol social, 
sancționarea penală a acestora nu 
mai este necesară, majoritatea lor 
fiind trecute în categoria contra
vențiilor fiind sancționate conform 
regulamentului pentru aplicarea de
cretului.

In cadrul abaterilor de la legile 
ce reglementează circulația erau 
depistați deseori conducători auto 
în stare de ebrietate care nu se su
puneau regulilor stabilite și refuzau 
să li se recolteze probe biologice 
în vederea stabilirii gradului de 
îmbibație alcoolică. Ținîndu-se sea
ma de această situație, s-a introdus 
în decret ca infracțiunea „Sustra- 1 
gerea de la recoltarea probelor bio
logice în vederea stabilirii alcoole
miei" care se va pedepsi cu închi
soare corecțională de la 3 luni la 
2 ani.

Experiența organelor de miliție a 
demonstrat cu prisosință cît de im- 

iectată : 3 000 de tone 
pe an ceea ce echiva
lează cu 10 milioane 
bucăți de sad anual.

(Agerpres) 

de redacție al gazetei de 
perete, tov. Matei a adus 
cîteva argumente care 
ne-au determinat »ă 
scriem rîndurkl» de față.

Aplicind în viață in
dicațiile conducerii parti
dului, majoritatea orga
nelor și organizațiilor de 
partid se străduiesc să 
antreneze pe toți comu
niștii Ia soluționarea pro
blemelor, se preocupă 
de repartizarea cit mai 
judicioasă a forțelor de 
care dispun astfel încît 
fiecare membru de partid 
să-și aducă aportul la 
îndeplinirea sarcinilor. 
Din păcate se mai ivesc 
și „excepții", lată una 
dintre ele relatată de 
tov. Matei:

spun. Toți sînt băieți de 
nădejde. Cel ce nu-și 
vede serios de treabă 
n-are de fapt ce căuta 
in brigadă...

— Dar cum s-a mate
rializat vrednicia ortaci
lor dumneavoastră în 
luna iunie ?

— Avem o depășire 
de 350 tone cărbune; 
deocamdată e cea mai 
mare din sector !

„108" continuă să se 
afirme...

portant este sprijinul oamenilor 
muncii în activitatea de prevenire 
și descoperire a abaterilor pe linie 
de circulație. De acea, în decretul 
privind circulația pe drumurile pu
blice s-a prevăzut ca organele de 
miliție, în îndeplinirea sarcinilor do 
supraveghere a circulației pe dru
murile pudice, se pot sprijini pe 
concursul voluntar al unor condu
cători de autovehicule.

Regulamentul pentru aplicarea de
cretului arată că acești șoferi tre
buie să se bucure de autoritate în 
rîndul conducătorilor auto, să aibă 
0 comportare exemplară și cel pu
țin 5 ani vechime în profesie.

Se mai precizează că se pot acor
da stimulente materiale conducăto
rilor de vehicole care se evidențiază 
în activitatea de combatere a în
călcărilor regulilor de circulație.

Avînd în vedere că ne aflăm in
tr-un nou sezon de circulație inten
să este necesar să reamintim impor
tanța deosebită a luării tuturor mă
surilor pentru crearea unor condiții 
optime de trafic pe arterele de cir
culație.

Aplicînd prevederile noii legi, se 
impune ca, mai ales în acest se
zon, toți factorii de răspundere să 
contribuie la întronarea unei de
pline ordini în circulație tuturor 
categoriilor de vehicule precum și 
în rîndul pietonilor încît să se în
lăture pericolul accidentelor.

Cpt. FALON TOMA

PROGRAM DE RADIO
19 iunie

PROGRAMUL I; 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Sport; 6,05 Concert ma
tinal. 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 Ti
nerețe, dragă-mi ești; 7,35 Cîntă 
fanfara reprezentativă a Armateii 
7,50 SUMARUL PRESEI; 8,03 Evan
tai muzical; 8,30 TEATRU RADIOFO
NIC PENTRU COPII: „SEMNALE 
SALVATOARE"; 9,30 Program mu
zical pentru ascultătorii de la sate; 
10,00 TRANSMITEM PENTRU SA
TE; 10,40 Muzică ușoară; 11,00 BU- 
hETIN DE ȘTIRI; 11,05 De la man

„La ultima conferință 
a Comitetului de partid 
pe exploatare am fost 
ales membru in comitet, 
ln această calitate mi 
s-a încredințat sarcina 
să mă ocup de îndru
marea organizațiilor de 
partid din cadrul secto
rului VIII unde muncesc. 
De această sarcină, deloc 
ușoară, am căutat să 
mă achit conștiincios și 
intr-o oarecare măsură 
am reușit. La conferința 
Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani care a 
urmat la scurt interval 
de timp după cea de la 
Petrila, am fost ales pre
ședintele comisiei de re
vizie. Dar lucrurile nu 
s-au oprit aici La ale

gerile din toamna anului 
1985 am fost ales secre
tar al organizației de 
tună nr. 3 A.

Pe semne aceste sar
cini, toate de răspunde
re, i s-au părut insufi
ciente comitetului de 
partid al exploatării și, 
in consecință, m-a numit 
și responsabil al colec
tivului gazetei de pere
te. Avînd atîtea sarcini, 
oriciiă bunăvoință aș a- 
vea, nu dovedesc să mă 
achit de ele. Acesta este 
unul din motivele care 
explică oarecum lipsa de 
activitate a colectivului 
de redacție al gazetei de 
perete de la mina noas
tră.

Sincer vă spun nu știu 
cum să-mi împart timpul

IM EDITURA POLITICĂ A APĂRUT:

„Documente din Istoria mișcării 
muncitorești din România. 
1916-1921"

792 p. 17 1*1

Documentele cuprinse în acest 
volum ilustrează principalele acțiuni 
ale clasei muncitoare, ale organi
zațiilor sale din perioada premer
gătoare creării P.C.R., pregătirea și 
desfășurarea Congresului din mai 
1921, care a hotărîț transformarea 
partidului socialist în partid comu
nist — partid revoluționar al clasei 
muncitoare, întemeiat pe învățătura 
marxist-leninistă.

Reflectînd condițiile concrete în 
care s-a desfășurat mișcarea mun
citorească în etapa respectivă, do
cumentele, în mare parte inedite, în
fățișează poziția mișcării muncito
rești din România față de proble
mele fundamentale aW’VfSțlf’jStSIÎHSS' 
și sociale poziția față de războ
iul mondial imperialul, lupta pen
tru drepturi șl libertăți democrate, 

Grupul școlar minier Petroșani
ANUNȚĂ 

lnccpînd cu anul școlar 1906*196? In 
orașul Petroșani va funcționa:

LICEUL INDUSTRIAL MINIER 
au specialitățile:

a) MINK
b) ELECTROMECANICĂ MINIERĂ
Durata de școlarizare este de 5 ani. Se primesc 

absolvenți ai Școlii generale de 7 sau 8 ani în vîrstă 
pînă la 17 ani.

înscrierile se fac la Grupul școlar minier Petroșani din 
str. Republicii nr. 7 pînă la data de 21 iunie, pe baza unei ce
reri însoțite de următoarele acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală);
— Certificat de absolvire a 7 sau 8 clase (in original);
— Buletin de analiza sîngelui efectuată cu cel mult 3 săp- 

tămini înainte de concurs;
— Rezultatul examenului radiologie pulmonar;
— Adeverință de sănătate, eliberată de policlinica la care 

șînt luati in evidență.
Concursul de admitere se va desfășura între 22—29 iunie 

1966 și va consta din :
— Vizita medicală:

Probe scrise și orale ia matematică și limba română, 
Orice alte informații se primesc zilnic la secretariatul șco 

Iii, între orele 10-14 și 16-19

te la mare — emisiune muzicală 
pentru oamenii muncii aflați la 
odihnă; 11,45 Melodii cu... și fără 
cuvinte, 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOTI; 13,00 RADIOJURNAL; 13,13 
Noutăți de muzică ușoară; 13,30 Cîu- 
tece și jocuri din regiunile patriei; 
13,45 Pagini alese din muzica de 
operetă,- 14,00 La microfon, Ilinca 
Cerbacev; 14,15 Răspunsuri muzicale 
scrisorilor dumneavoastră — muzică 
populară; 14,50 Varietăți muzicale: 
15,30 Parada soliștilor; 16,00 BU

pentru a îndeplini sarci
nile pe care ie am în 
prezeqL Apoi, mai am șl 
eu familie, trebuie să 
citesc. Însăși sarcinile 
care mi-au fost încredin
țate implică o autoin
struire necontenită. Ciad 
s-o realize! 1 Ținînd sea
ma de cele arătate, îmi 
pun întrebarea: nare nu 
e prea mult ca unui om 
să i se repartizeze cite 
3—4 sarcini in timp C* 
alții n-au nici una

Considerăm că orice 
comentariu este de pri
sos. Concluziile pe care 
trebuie să le tragă co
mitetul de partid al mi
nei Petrila se desprind 
din relatarea faptelor.

M. CH1QREANU

lupta poporului român pentru de- 
săvîrșirea unității naționale, pozi
ția față de revendicările economic* 
și politice ale muncitorilor Și țăra
nilor etc. Documentele oglihdOtC 
avîritui revoluționar din această pe
rioadă, luptele din interiorul țării 
împotriva regimului burghezo-mo- 
șieresc, legăturile cu mișcarea mun
citorească internațională, acțiunile de 
solidaritate cu lupta revoluționară 
a Rusiei Sovietice, de sprijinire ă 
revoluției din Ungaria ș.a.

In ansamblul lor, materialei* re* 
dau procesul de clarificare politică 
și ideologică din mișcarea munci- 

TWească din 'țâra noastră — proces 
care și-a găsit întruchiparea îtl 
transformarea partidului socialist în 
partid comunist.

LETIN DE ȘTIRI; 16,03 Radio atlas; 
16,13 Concert simfonic populari 17,02 
Interpret! cunoscuți, melodii îndră
gite; 17,15 Noi formații la microfon;
17,30 Fotbal: ROMANIA — URU
GUAY, 19,30 Succese ale muzicii 
ușoare; 19,55 Melodia zilei; 20,00 
RADIOJURNAL Sport; 20,15 TEA
TRU RADIOFONIC: NĂPASTA de 
I. L. CAR AGI A1.E; 21,35 Fantezia 
română pe tema populară „De-aș fi 
Iubit o gingașe floare" de lacob Mu- 
reșianu; 21,46 Program interpretat 
de orchestra Werner Mtiller; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,25 Dans și bun* dis
poziție; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI
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CMsfituirea miniștrilor afacerilor externe 
ai țarilor participante 
ta Tratatul de la Varșovia

Un fost ministru 
dominican va trebui
sâ compară 
în fața autorităților

PREZENȚE ROMÂNEȘTI

La Moscova a avut loc o con
sfătuire a miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

La întîlnire au participat: Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor externe 
a] Republicii Populare Bulgaria. 
Vaclav David, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Otto Winzer, minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Democrate Germane, Marian 
Naszkowski, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re-

publicii Socialiste România, Janos 
Peter, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Ungare, A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

La consfătuire au fost discutate 
problemele securității Europei și 
alte probleme de interes comun in 
legătură cu consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al 
lui de la Varșovia, care 
să aibă loc la București, 
putui lunii iulie 1966.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și deplină 
înțelegere reciprocă.

Tratatu- 
urmează 
la înce-

O nouă „ispravă44 a autorităților 
din R.S.A.

JOHANNESBURG 17 (Agerpres), 
Ziarul african „The World", care 
apar • la Johannesburg, a făcut cu
noscut joi că la Durban a fost ares
tat recent Fidelius Ngobeshe, cel 
de-al doilea ginere al lui Albert 
Luthuli, laureat al premiului Nobel 
pentru pace. Potrivit relatărilor zia
rului, familia Iui Ngobeshe a de
clarat că nu cunoaște motivul ares
tări» și nici unde se află acesta. A- 
restarea lui a fost însă confirmată 
la Universitatea din Natal, unde lu
cra ca laborant.

al lui Luthuli, 
jurist din Dur- 

recent de către

SANTO DOMINGO 17 (Agerpres). 
Ministrul de interne și al poliției 
Republicii Dominicane, Manuel Joa
quin Castillo, a cerut ca Hector 
Arîsty, fost ministru pe lîngă pre
ședinție în guvernul constitutionalist 
condus de colonelul Francisco 
Caamano, să compară în fața autori
tăților. Cererea urmează unui ar
ticol publicat de Aristy în ziarul 
„Listin Diaric", în care acesta a 
deni’ntal lipsa garanțiilor constitu
ționale în Republica Dominicană și 
a chemat întregul popor la strînge- 
rea rîndurilor sale în vederea lup
tei pentru suveranitatea națională, 
pentru dezvoltarea economică și so 
cială a țării.

După cum se știe, cu cîtva timp 
în urmă, elemente de dreapta, spri
jinite de poliție, au atacat locuința 
lui Hector Aristy, fiind ucise două 
persoane. Fostul ministru constitu
tionalist se 
în locuința 
american.

V1ENA 17. — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite: Magazinul univer
sal „Steffl" din Viena a găz
duit timp de două săptămîni. 
o Expoziție cu vînzare de bu
nuri' de consum alimentare și 
artizanat românești. Una din 
cele două vitrine uriașe ale 
magazinului a fost rezervată 
în exclusivitate expoziției ro
mânești. Pe pereții laterali ai 
scărilor rulante, care trăbat

z

cele șase etaje, au fost expuse 
fotografii turistice și industria
le din România, iar la fiecare 
etaj au fost amenajate vitrine, 
prezentînd articole expuse fn 
magazin. A fost organizat, de 
asemenea, un panou al O.N.T, 
„Carpați" care a dat posibili
tate vizitatorilor să 
frumusețile patriei i

Pe tă du ata 
restaurantul 

s-au servit zilnic 
ale bucătăriei românești.

cunoască 
noastre.

expoziției, 
magazinului 

specialități i

află în prezent refugiat 
unui diplomat latino-

Situația din Vietnamul de sud
1

SAIGON 17 (Agerpres). — Tru
pele guvernului de la Saigon nu 
reușesc să înlrîngă rezistența orașu
lui Hue, consemnează corespondenții 
agențiilor de presă. Patru batalioane 
din trupele de elită — acelea care 
au „pacificat" Da Nang-ul ocupau 
vineri după-amiază jumătate din 
Hue, dar partea de nord a orașului, 
unde se găsește fostul palat impe-

Celuilalt ginere 
Thulani Gcabashe, 
ban, i s-a interzis 
autorități pe timp de cinci ani orice
activitate publică în baza faimoasei 
legi rasiste a lui Verwoerd pentru 
„suprimarea comunismului". După 
mm se știe, Luthuli, fost conducător 
al Congresului tiațional african, in
terzis de regimul fascist din R.S.A., 
are domiciliu forțat la 65 kilometri 
de Durban.

Sesiunea
Consiliului Mondial al Păcii

Prelungirea mandatului. .
forțelor 0. N. U în Cipru
NFW YORK 17 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate al Organi
zației Națiunilor Unite a aprobat

titaitrifă In iada portaloi 
ki York '

NEW YORK 17 (Agerpres). — In 
rada poriului New York s-a petre
cut joi o catastrofă soldată cu moar
tea a 23 de persoane, ca urmare a 
ciocnirii dintre petrolierul american 
„Texaco Massachussetts" și petro
lierului englez „Alva Cape". Flăcări 
uriașe de înălțimea unui bloc cu ze
ce etaje au cuprins navele care 
aveau la bord mari cantități de ben
zină ușoară. De teama unei explo
zii, autoritățile au ordonat închide
rea unei părți a portului New York. 
Cî-eva orc mai tîrziu petrolierul „Al
va Cape" nu era decît o epavă plu
titoare. Ir» acest incident au fost 
complet distruse și două remorche
re. C‘n număr de 69 de marinari au 
fost transportați la diferite spitale 
suferind de arsuri grave.

joi în unanimitate proiectul de re
zoluție privind prelungirea manda
tului forțelor O.N.U. în Cipru pe 
o perioadă de încă șase luni, adică 
pînă la 26 decembrie 1966. Proiectul 
a fost înaintat de grupul țărilor 
membre nepermanente ale Consi
liului ele Securitate, alcătuit din Ar
gentina , Japonia, Iordania, Mali, 
Olanda, Noua Zeelandă, Nigeria și 
Uganda, potrivit recomandării se- 
cretaruiii general al O.N.U., W 
Thant Coautorii și-au exprimat spe
ranța că pînă la slîrșitul acestei 
perioade șitua’ia din Cipru se va 
îmbunătăți suficient pentru a per
mite retragerea sau „reducerea 
substanțială" a forțelor O.N.U. sta
ționate In insulă. Cei opt semnatari 
ai proiectului de rezoluție au cerul 
părților interesate să depună efor
turi pentru a traduce în viață o- 
biectivele fixate de Consiliul de Se
curitate.

GENEVA 17 (Agerpres). — La se
siunea Consiliului Mondial al Păcii, 
Josef Ozga-Michalski, reprezentantul 
Comitetului polonez de luptă pen
tru pace a arătat printre altele că 
în cadrul prezentei sesiuni un loc 
de seamă îl ocupă problema securi
tăți» europene, căreia i se acordă 
o tot ina' mare atenție. Printre pre
misele securității europene, a spus 
vorbitorul Polonia pune pe primul 
plan renunțarea de către cele două 
State germane la arma nucleară și 
recunoașterea frontierelor existente 
în Europa, „Sîntem martori ai unei 
evidente crize a politicii războiului 
rece pe continentul nostru. Iniția*o-

rii acestei politici sînt Statele Uni
te. Politica lor a dus și la scinda
rea Europei în blocuri militare 
opuse. Este lesne de înțeles că 
țările socialiste năzuiesc spre lichi
darea acestei anomalii, spre înlo
cuirea scindării printr-un., sistem de 
securitate. Criticile care se fac în 
sînul Pactului atlantic la adresa ten
dințelor sale agresive, teama tot mai 
accentuată a unor membri ai aces
tui pact de a se pomeni atrași în- 
tr-un conflict din pricina intereselor 
străine, creează o atmosferă favo
rabilă tratativelor pe tema creării 
unui sistem al securității în Eu
ropa".

Spre un acord privind cercetarea 
și f olosirea spațiului cosmic

NEW YORK 17 (Agerpres). — în
sărcinatul cu afaceri ad interim al 
U.R.S.S. la O.N.U., 
remis Ja 16 iunie 
neral al O.N.U., U 
iect de acord „Cu

P. Morozov, a 
secretarului ge- 
Thant, un pro- 
privire la prin

cipiile activității statelor 
tarea spațiului' cosmic, a 
altor corpuri cerești".

După cum relatează

în cerce-
Lunii si

agenția

BRAZILIA Inundații 
fără precedent"
RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres). 

Guvernatorul statului Pernambuco 
(Brazilia) a cerut joi ajutorul fede
ral pentru a face față inundațiilor 
care au afectat mai mult de jumătate 
din numărul localităților din acest 
stat. Ploile torențiale căzute fără 
întrerupere în ultimele zile în aceas
tă parte a Braziliei au provocat 
revărsarea rîului Capibaribe ale 
cărei ape au inundat orașul Re
cife. Activitatea comercială și in
dustrială a orașului a fost între
ruptă, iar mii de persoane de la 
periferiile orașului au fost evacuate. 
Oficialitățile statului apreciază aces
te inundații ca fiind „fără prece
dent", bilanțul pagubelor pricinuite 
de inundații neputînd fi practic sta
bili» pînă în prezent.

WASHINGTON. Congresul S.U.A. a autorizat o cerere a 
Administrației Johnson privind o nouă creștere a datoriei 
publice a țării care va ajunge la nivelul record de 330 mi
liarde dolari. Datoria publică ă S.U.A. este în prezent de 
322,6 miliarde dolari.

MANAGUA. Vestigii ale unei civilizații necunoscute pînă 
în prezent au fost descoperite în departamentul Dechontales, 
în plină junglă tropicală, la 80 km de Juigalpa (Nicaragua). 
Este vorba de 14 piramide așezate în așa fel îneît păreau să 
aibă c semnificație religioasă, ca. și de idoli ciopliți în piatră. 
Arheologii nicaraguaieni au calificat această descoperire 
drept „senzațională", și au afirmat că ea prezintă elemente 
ale unei civilizații extrem de vechi.

DAMASC. Potrivit știrilor provenite din Oman, patriotii 
din acest protectorat britanic au aruheat în aer un rezervor 
de benzină aparținînd companiilor petroliere engleze care 
își desfășoară activitatea în regiunea Fahud, situată în sudul 
protectoratului. Intre, trupele britanice și detașamente ale 
Frontului de Eliberare din Oman s-a angajat o luptă în 
timpul căreia cîțiva soldați englezi au fost Omorîți.

RIO DE JANEIRO. Tribunalul' militar din orașul Petropolis 
(statul Rio de Janeiro) a intentat o acțiune judiciară împo
triva a 55 de persoane din această localitate de „activitate 
subversivă". Potrivit agenției Prensa Latina, printre cei acu
zați șe află lideri sindicali, muncitori, și studenți bănuiți de 
a fi simpatizanți ai mișcărilor progresiste din Brazilia.

BELGRAD. Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : In urma unor cercetări și experiențe care au durat 
cîțiva ani, oamenii de știință de la Institutul de cercetări 
nucleare „Rudjer Boșkovici" din Zagreb au reușit să obțină, 
printr-un procedeu nou și original, bioxid de uraniu — com
bustibil de bază pentru reactoare și uzine atomo-electrico. 
Specialiștii subliniază că noul procedeu va fi mai folositor 
în practică decît cel aplicat pînă în prezent în lume.

TASS, guvernul sovietic a cerut ca 
acest proiect de acord să fie su
pus spre discutare celei de-a XXI a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., în legătură cu punctul co
respunzător de pe ordinea de zi a 
sesiunii, propus, de asemenea, de 
Uniunea Sovietică.

In aceeași zi, reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., Arthur 
Gcidberg, a înaintat președintelui 
Comisiei O.N.U. pentru folosirea 
pașnică a spațiului cosmic, Kurt 
Waldheim (Austria), proiectul ame
rican de , Tratat internațional pri
vind explorarea Lunii și a altor cor- 
par' cerești". El a propus convoca
rea, pentru data de 12 iulie, a Co
mitetului juridic al acestei comisii 
pentru a examina proiectul ameri
can în vederea prezentării sale la 
viitoarea sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

rial, a lămas sub controlul popu
lației rebele și a celor 1 500 de sol
dați din prima divizie saigoneză ce 
s-au alăturat joi dizidenților și „Co
mitetului de luptă", care organizea
ză rezistenta. In cursul zilei de vi
neri, guvernamentalii au deschis fo
cul omonnQ trei persoane. Se re
marcă, de asemenea, că apelurile 
unor lideri budiști, adepți ai 
„nonviolenței", nu au găsit ecou în 
rîndul populației orașului Hue.

★
SA1GCN 17 (Agerpres). — In spe

ranța de a remedia grelele înfrîngeri 
suferite în luptele de la Nam Bo, 
comandamentul S.U.A. din Vietnamul 
de sud a mobilizat în cursul lumi 
mai zeci de mii de soldați ameri
cani și saigonezi în patru opera
țiuni de „curățire". Agenția V.N-A. 
menționează că militarii inamici aii 
comis, în cursul acestor operațiuni, 
noi acte ilegale, bombardînd și mi- 
traliind sate pașnice. Ei au folosit 
în nenumărate rînduri substanțe to
xice. Trupele inamice au suferit 
însă pierderi grele, confirmate, de 
altfel, și de agențiile americane de 
presă. In provincia Tay Ninh, Pe 
pildă, în luna mai, din rîndul agre
sorilor au fost scoși din luptă peste 
1 000 de soldați.

★
SAIGON 17 (Agerpres). — A- 

genția V.N.A. relatează că o unitate 
a forțelor Frontului Național de * 
liberare, care operează în regiunea 
septentrională a Vietnamului de sud, 
a doborît, recent, două elicoptere 
americane. Se menționează că am
bele elicoptere au fost reperate și 
distruse de un tînăr patriot dintr-o 
unitate a F.N.E.

Traversarea Atlanticului 
cu un yacht

LISABONA 17 (Agerpres). — Trei 
brazilieni, dintre care cel mai vîr- 
slnic are 50 de ani, au sosit joi ln 
portul Lisabona după ce au străbă
tut timp de 69 de zile pe bordul 
unui yacht mic distanta de 3 500 
mii» care desparte Rio de Janeiro 
de capitala portugheză. Ei au de
clarat că în cursul călătoriei s-au 
oprit timp de trei zile în Insula Fer
nando Noronha, unde au sosit Ja 
18 aprilie. Din cauza vîntului nefa
vorabil ei au trebuit să facă c nouă 
escală, 33 de zile mai tîrziu, în 
insulele Azcre.

Comunicatul Conferinței 
Commonwealthului

I.ONDRA 17 (Agerpres). — Joi 
s-a încheiat la Londra Conferința 
miniștrilor comerțului ai țărilor mem
bre ale Commonwealthului. După 
patru zile de lucrări a fost dat pu
blicității un amplu comunicat fn 
care sînt expuse rezultatele confe 
rinței. Țările Commonwealthului au 
primit, potrivit acestui comunicat, a- 
sigurări din partea Angliei că vor 
li corsultale în toate etapele even
tualelor tratative privind aderarea 
la Piața comună. Participanții au 
căzut de acord că țările lor tre
buie să acționeze în comun în di-

verse organisme internaționale de 
comerț. Acest acord este considerat 
a fi o cotitură în activitatea co
mercială a țărilor Commonwealthu
lui în ansamblu, deoarece pînă acum 
ele nu au acționat ca un grup corn- 
uact în organismele internaționale. 
Miniștrii au realizat și o serie de 
înțelegeri in diverse aspecte ale co
laborării lor comerciale. Desigur, va
loarea acesloi înțelegeri este condi
ționată de menținerea unei cor 
mnetur' favorabile și păstrarea pu 
terii lire» sterline serios zdruncina*, 
în ultima vreme.
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