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Secția lucrătoarelor
• Rodul mîinilor îndemînatice
• Un bilanț promițător
B Exigență sporită pentru calitatea 

firelor

2(MM)0 tone calcar siderurgic 
peste plan

Vizita tovarășului 
Ciu En-lai

Continuarea convorbirilor 
între delegațiile de partid 

și guvernamentale română și chineză

In perioada a cinci 
luni și jumătate trecute 
din acest an, colectivul 
carierei de calcar din 
Bănița a obținut succese 
meritorii: 20 000 tone
calcar siderurgic date 
peste plan, o depășire 
de circa 35 la sută a 
planului global de pro
ducție, creșterea cu 10 
tone calcar pe om/lună 
a productivității fizice 
în carieră-

tin aport însemnat la 
Obținerea acestor reali
zări au adus brigăzile

In numărul de azi:
• CULTURĂ-ARTĂ
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+ LUCRĂRILE O.I.M. — Intervenția delegatu

lui român.
♦ încheierea vizitei lui A. Kosîghin în Fin- 

' landa.
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MINUSURILE
ANCHETA NOASTRĂ :

Urmăriți graficele de exe
cuție ?
Le respectați ?

Am poposit cu ancheta noastră la unul din cele mai im
portante loturi ale șantierului T.C.M.M. — Iotul de la Paro- 
șeni. La poalele dealului din subteranele căruia va începe 
să curgă în curînd șuvoiul negru, constructorii și montorii 
dau zi de zi bătălia cu timpul. Avînd în vedere termenele 
de punere în funcțiune a obiectivelor de suprafață și la ne
cesitățile de prim ordin, am căutat a afla răspunsurile la în
trebarea : care e stadiul lucrărilor în raport cu graficele de 
execuție ?

Interlocutorii noștri:

Inginerul RÂDULESCU EMIL — 
șeful lotului.

— Mai întîi trebuie să se știe că 
noi avem două feluri de grafice. 
Unele cuprinzînd eșalonarea lucră
rilor în funcție de planul de stat si 
altele, interne, după care facem ur
mărirea pe fiecare obiect, pe fie
care subansamblu de lucrări. Aceasta 
pentrucă intre cele două categorii 
de grafice există un decalaj favo
rabil în timp. Toate lucrările sînt în 
avans față de graficul întocmit în 
funcție de planul de stat. De aceea, 
vom discuta pe marginea graficelor 
noastre interne, căutînd a scoate în 
evidență problemele legate de înca
drarea în ele, precum și măsurile pe 
care ni Ie propunem noi.

rte cum pătrunzi în
U fabrică, zumzetul 

mașinilor te urmărește 
pretutindeni ca muzica 
unei orchestre nevăzute. 
Impresionat, intri in 
imensa sală a secției a 
IlI-a răsucit. Aici, toate 
lucrătoarele sînt temei. 
Femei multe Îmbrăcate 
în halate albastre, lea 
gă cu îndemînare aici 

Iun tir, acolo așează o 
bobină. In această sec 
ție, una din cele ma: 
mari ale Fabricii de fire 
artiiiciale „V iscoza" Lu 
peni, privirea iți este a 
trasă de mai multe gra
fice. Pe unele din ele 
sînt trecute angajamen
tele luate în intrecerea 
socialistă pe acest an de 
colectivul fabricii. Aces 
te grafice vorbesc prin 
graiul cifrelor despre 
hărnicia lucrătoarelor. Ele 
arată că pe primele lo 
curi ale întrecerii socia 
liste se situează depănă- 
toarea Crețu Ana, răsu- 
citoarele Costin Victoria. 
Calici Maria, T omolea 
Veronica și Dabu Ecate- 
rina care își depășesc in 
medie cu cite 70—30G 
kg. mătase sarcinile lu
nare , planificate.

Graficele mai aiată că 
în prima jumătate a lu 
nii iunie, în întrecerea 
dintre schimburi primul 
loc t-a revenit schimbu
lui I condus de maisto- 
rița Korelusz Irina, fi pe 
bună dreptate. Acest 
schimb a dat cu peste 
100 kg. de mătase mai 
mult decit celelalte două, 
în același timp 'educînd 
considerabil deșeurile și 
rebuturile.

Printre problemele
• care preocupă în 

mod deosebit colectivul 
fabricii îl constiluie ca
litatea firului de mătase.

— Calitatea firului de 
mătase — ne-a explicat

inginerul Barcan, șefui 
secției a IlI-a -■ putem 
spune că este problema 
nr. 1 in preocupările co
lectivului fabricii. De 
gradul în care este res
pectat indicele ae cali
tate depinde dacă pro
ducția noastră este ac
ceptată sau refuzată de 
beneficiari. Fină acum 
calitatea firelor aste bu
nă. Nimic nu ni s-a res
pins. Ne străduim ca și 
în viitor să menținem 
ridicat indicele de call 
tate.

rie lîngâ o mașină 
de răsucit s-a

desprins un cărucior în
cărcat cu bobine. îm
pins ușor de munailoa 
rea Calici Maria, căru
ciorul s-a îndreptai spre 
centrul secției și a „sto
pat" în dreptul cîntaru- 
lui. Bobinele au ajuns în 
punctul de recepție Co 
munista Maier Maria (în 
clișeul alăturat) recep- 
ționera secției, a luat 
căruciorul în primire.

Așezate Intr-o aliniere 
perfectă, bobinele bico- 
nus uleioase au fost 
cercetate cu exigență, 

, bucată cu bucată. Găsin- 
du-le bune, recepționera 
a împins căruciorul pe 
cintar. A cîntărit măta
sea și a notat într-un 
registru cantitatea recep
ționată.

fn dimineața aceea, 
■* zeci de cărucioa

re au trecut pe la re- 
cepție. întărind parcă a- 
1ir maț ia șefului secției, 
marea majoritate a bo
binelor au primit califi
cativul „foarte bun". 
Este o dovadă evidentă 
că lucrătoarele secției a 
IlI-a muncesc cu entu
ziasm pentru îndeplini
rea indicilor de plan.

M. CHIOREANU

AVAN
SURILOR

de pietrari conduse de 
Miculaș Petru, Ardeleanu 
Ion,. Cioinoș Ion, Toth 
Francisc, Lungu loan ca
re în luna mai și în pri
ma jumătate a lunii iunie 
au dat peste plan între 
514—756 tone calcar. De 
asemenea, s-a evidențiat 
brigada de transport a 
lui Achim Nicolae, co
lectivele atelierului me
canic și transport auto 
ca. șL o seamă de mineri 
perforatori, maiștri și 
tehnicieni.

Una dintre cele mai importante 
și urgente lucrări e instalația de 
însilozare care are termen de pre
dare pînă la 30 septembrie. Legată 
nemijlocit de aceasta e calea ferată 
de legătură și podul peste Jiu. Gra
ficele noastre interne prevăd ca a- 
ceste lucrări să fie predate pînă la 
20 august. Stadiul actual al lucrări
lor ne permite să facem afirmația 
că termenul propus de noi va fi 
respectat. Fiecare din cele două 
lucrări are însă Droblemele ei. 
La instalația de însilozare încă nu 
au fost livrate utilajele tehnologice

Ion CIOCI.EI

(Continuare în pag. 3-a)

Sîmbătă dimineața au continuat, 
la sediul C.C. al P.C.R., convorbirile 
oficiale intre delegațiile de partid 
și guvernamentale română și chi
neză.

Din delegația română fac parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Emil 
Bodnăraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R. și Aurel Duma, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Pekin.

Din delegația chineză fac parte 
tovarășii Ciu En-lai vicepreședinte 
al Comitetului Central al Partidului

La Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice — Fundulea

Se montează ferestrele me
talice la atelierul electromeca
nic de la mina Dîlja. Aici lu
crează și echipa lui Chițu Ion.

Numeroși bucureșteni și locuitori 
ai comunelor Pantelimon, Brănești, 
Islaz, Fundulea, din apropierea Ca
pitalei, au avut prilejul să salute 
cu căldură pe tovarășul Ciu En- 
lai, care împreună cu tovarășul Emil 
Bodnăraș, însoțiți de membrii de
legației de partid și guvernamenta
le chineze și persoanele oficiale 
române, se aflau, sîmbătă după- 
amiază, în drum spre Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice-FunduIea.

Pe fațada clădirii institutului, în
cadrată de drapele d“ stat ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Chineze, era scri
să urarea: „Trăiască prietenia ro- 
mâno-chineză1"

In întîmpinare au sosit Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Gheorghe 
Necula, prim-secretar al Comitetu
lui regional București al P.C.R., 
Vasile Mateescu, președintele Sfa
tului popular regional, Haralambie 
Alexe, prim-secretar al Comitetului 
raional Lehliu al P.C.R., colectivul 
de conducere al institutului, nu
meroși cercetători și muncitori.

Vizitînd cîmpurile experimentale, 
oaspeții au făcut un prim popas 
pe terenurile irigate, ce se întind 
pe o suprafață de peste 500 ha a- 
menajațe cu instalații moderne de 
aspersiune care dau plantelor, po
trivit regulilor științifice, cantită
țile de apă necesare la timpul po

Spectacol de gală
Sîmbătă seara, la Teatrul de Operă 

și Balet a avut loc un spectacol oe 
gală în onoarea tovarășului Ciu 
En-lai, vicepreședinte al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stal al Republicii Populare Chineze, 
care face o vizită prietenească în 
țara noastră, în fruntea unei delegații 
de partid și guvernamentale chi
neze.

In lojile oficiale, ornate cu dra
pelele de stat ale celor două țări, 
au luat loc, împreună cu oaspetele, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, al ți 
conducători de partid și de stat, 
precum și membrii delegației chi
neze.

La specii col an asistat membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai u- 
nor instituții centrale și organizații 
obștești, generali și. ofițeri superiori 
eameni de știință și artă, oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile bucureștene, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 

Comunist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, Ciao I-min, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chinez, 
Ciao Guan-hua, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Tzen 
Iun-ciuan, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București.

Din partea română la convorbiri 
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 Lazăr, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef ad
junct de secție la C.C. al P.C>R., 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Din partea chineză Ia convor
biri a participat Iu-tzan, directorul 
direcției Uniunii Sovietice și țărilor 
din Europa de Est din Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

(Agerpres)

trivit. In scurt timp acestei supra
fețe i se vor adăuga alte 1 500 ha 
ce vor fi irigate prin sistemul de 
conducte sub presiune îngropate. 
Tovarășul Ciu En-lai a ascultat cu 
interes explicațiile privind obiecti
vele urmărite de cercetători și re
zultatele obținute pînă acum, s-a 
interesat de metodele agrotehnice 
folosite în cultura porumbului iri
gat, de îngrășămintele aplicate, de 
producția la hectar obținută.

Oaspeții s-au îndreptat apoi spre 
sectorul zootehnic. Construcții mo- 
derne de diferite tipuri, adăpostesc 
aici peste 1 600 de vaci de lapte 
și tineret bovin din rasele brună și 
roșie. La întrebările oaspeților gaz
dele vorbesc despre metodele de 
îngrijire și hrănire a animalelor, 
producțiile obținute, cercetările în
treprinse în această ramură de ac
tivitate.

Vizitatorii au privit lanurile în
tinse de grîu ale institutului, măr
ginite în depărtare de holdele bo
gate de cereale ale unităților agri
cole socialiste. Cu acest prilej ei 
au primit explicații asupra proce
deelor de creare de noi soiuri de 
grîu și a caracteristicilor principale 
ale acestora.

Pretutindeni pe unde au trecut, 
oaspeții au fost salutați cordial de 
cercetători și muncitorii care se 
găseau în apropiere.

(Continuare în pag. 3-a)

diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Sosirea în sală a oaspeților chi
nezi și a conducătorilor partidului 
și statului nostru a fost întîmpinată 
de asistență cu vii și îndelungi 
aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Chineze și 
Republicii Socialiste România.

Programul spectacolului, a. cuprins 
cîntece și dansuri populare româ
nești și chineze, piese instrumentale 
și coregrafice. Au interpretat co
lectivul de balet al Teatrului de 
Operă și Balet, orchestra, corul și 
colectivul de dansuri ale Ansamblu
lui Armatei, corul de cameră „Ma
drigal" al Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu", orchestra populară a 
Ansamblului „Ciocîrlia", cu con
cursul unor cunoscuți soliști vocali, 
instrumentali și balerini.

La sfîrșitul spectacolului, care s-a 
bucurat de un frumos succes, ar
tiștilor le-au fost oferite flori din 
partea tovarășului Ciu En-lai și a 
conducerii de partid și de «ta* a 
tării noastre. (Agerpres)
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CULTURA-ARTĂ UN EXAMEN
TRECUT CU

MEDALION

I. I. MIRONESCU
Scriitor, mai mult amator decit 

de profesie, de o vervă orală irse- 
FUrt*»"1* L I. MirOnescu a fost 
deosebit de apreciat în cercul re
vistei „Viata romînească" (revista 
de care e legată notorietatea sa).

S-a născut la 13 iunie 1871 la 
nrgu Neamț, ca fiu al unui învă
țător. Aici a făcut școala primară, 
liceul, iar universitatea la Iași (prin
tre profesorii săi de la liceu nu- 
mlrîndu-se și Garabet Ibrăileanu). 
Licențiat în drept și medicină, Mi- 
ronescu a fost un reputat profe
sor universitar și medic. Animat 
de convingeri democratice, a acti
vat in direcția sprijinirii țărănimii, 
dar nu a reușit să depășească limi
tele poporaniste.

A fost considerat, în 1907 ca in-

Scriitorul I. I. Mironescu a cola
borat la revistele: „Viața româ
nească", „Însemnări literare" și „în
semnări ieșene".

Rodul muncii sale pe tărîm literar 
este cuprins în volumele: „Oameni 
și versuri" (1920), „Intr-un colț de 
ră’" (1930) și „Tulie Radu Teacă" 
(1940).

Temele creației sale sînt cele pre
dilecte ale celor de la „Viața ro
mânească" : viața zbucimată a țără
nimii (Dragii tatii, Vechilul, La cu- 
mătrie. Prăpastia, Furtună veteranul), 
dar și mediul mic burghez este 
Scrutat cu ironie de scriitor.

Prof. MUNTEAN IRONIM
Liceul Petroșani

C O P I L Â R II E
Senini sint ochii tăi, copilărie. 
Și pe obraji bujori fi-au înflorit. 
Trecutul plin de neguri șl pustie. 
Se pleacă azi în fața ta, smerit.

Părinte bun, partidul ți-a așternut în viață 
Drum străjuit de flori și de grădini
Porți limpezimea cerului pe față z
Și spre frumos virtutea ta înclini.

Cu aripile largi desfășurate, 
Străbate-n zbor avinlu-ți tineresc. 
Respiri din plin atîta sănătate 
Și-atitea noi idei din ea rodesc.

Copilărie fără griji, iubire. 
Ștafeta vremii, azi ți-o-ncredințăm.
S-o porți din an în an spre împlinire, 
Cu sufletul curat, cum așteptăm.

DINCĂ MARIA

Producția de sfîrșit de an
/

a Școlii populare de artă

sttgator la răscoală, lucru pentru 
Cara a fost arestat. In anul 1909 a 
condus o grevă studențească. Săptămîna viitoare pe ecranele petroșănene
ÎN LIBRĂRII:

DANILO DOLCI

Mărturii siciliene
Cartea reprezintă de fapt o an

chetă sociologică întreprinsă de au
tor in iîndul sărăcimii siciliene, in- 
dnzind povestirile unor țărani, păs- 
Wri și oameni de condiție modestă 
Ea înfățișează o imagine convingă
toare a tradiționalelor plăgi ale a- 
testei provincii italiene: șomajul, 
analfabetismul, superstițiile, mafia; 
ignoranta, cea mai înfiorătoare mi
zerie. Aceste povestiri cu caracter 
autobiografic ale persoanelor in
tervievate de autor constituie iot 
atftea mărturii ale stării de înapo
iere din Sicilia actuală. Limbajul 
povestirilor conferă lucrării un as
pect autentic. Cartea permite ci
titorului să cunoască îndeaproape 
realitățile sociale și economice din 
Sicilia.

„Autorizație 
de căsătorie"

Realizat pe baza a două nu 
vele „Ogurlițâ" și „Vuia", cea 
de-a doua inspirată dintr-un 
fapt real petrecut în iulie 
1942, filmul „Autorizație da 
căsătorie" sugerează printr-o 
povestire de un intens dra
matism sacrificiile imense 
aduse de luptătorii pentru li
bertate, cărora Ie datorează 
fericirea generația de azi

Filmul este un episod tra
gic al' rezistenței din Bulgaria 
care evocă sub o formă la
conică, în ritmul unei pro
funde tensiuni interioare, sen
timentele înalte și pure a dai 
eroi.

El este în același timp un 
apel vibrant la lupta pentru 
fericirea oamenilor, pentru 
preîntîmpinarea ororilor răz
boiului, fiind distins cu „Pre

miul pentru cel mai bun film 
pentru tineret și copii" la Fes
tivalul internațional al filmu
lui de la Moscova 1965.

Spectatorii din Petroșani 
pot viziona filmul respectiv la 
cinematograful „Republica", 
începînd de marți 21 iunie 
a.c.

„Viața începe 
la ora 8 seara"

Filmul „Viața începe la ora 
8 seara", producție a studiou
rilor. din R.F.G., redă un epi
sod tragic din viața celebru
lui comic Maximilian Thomas 
Epoca de aur a lui Mac, cum 
îl numesc prietenii, a rămas 
doar o amintire. Predilecția sa 
pentru alcool i-a adus pierde
rea memoriei, și de aici o se
rie de situații penibile pe 
scenă. Steaua remarcabilului

mim a pălit în foarte scurt 
timp.

In prezent Mac duce o via
ță modestă, într-un vechi imo
bil berlinez. Unica lui fiică, 
Catterin, îl înconjoară cu 
diagosțe emoționantă; îl în
grijește cu tandrețe și răb
dare. Ea s-a dedicat cu trup 
și suflet tatălui ei egoist și 
ipocrit, preocupat în mod ex
clusiv de persoana lui, și de 
nedreptatea în lume. O duc 
foarte greu, cu banii, nu se 
ajung niciodată. Situația Cat- 
terinei și a lui Mac părea să 
nu mai aibă nici o rezolvare. 
Pînă într-o zi... ziua în care 
un nou locatar s-a mutat în 
aceeași casă cu ei, Robert 
Hauser, un compozitor foarte 
talentat. Dar despre restul ac
țiunii vă va povesti filmul 
„Viața incepe la ora 8 sea
ra" care va rula de marți, 21 
iunie a.c., la cinematograful 
„7 Noiembrie". I

FĂRĂ OBLIGATIVITATE 
NU SE POA TE ?

In ziua de 7 iunie a. c., ve
nind in Petroșani împreună eu 
familia, am hotărlt să vizionăm 
filmul „După mine, canalii!” 
ce rula la cinematograful „7 
Noiembrie". Im trebuiau trei 
bilete. Solicitatori erau foarte 
mulți, așa că m-am așezat li
niștit la rind. In jurul orei 9,30 
mi-a venit și 
mie rindui. Am 
rugat-o pe to
varășa casieriță 
al cărei nu
me nu-1 cunosc, 
eă-mi dea trei bilete pentru 
ora 14. Am scos banii și am 
fdăiit biletele. Casierița insă 
mi-a răspuns că nu-mi elibe
rează cele trei bilete pină nu 
iau și un buletin de concurs 
pe tema unor filme. Am retu
șai, bineînțeles. Alune: mi-a 
spus că-mi va elibera umai 
două bilete iar de restu, îmi 
tM un buletin de concurs. Am 
protestat din nou intrebiM-o 
de ce sint obligat să iau a- 
cest buletin. Drept răspuns, am 
primit banii înapoi și -deci nu 
am obținut nici un bilet.

Am Încercat să stau de vor
bă cu responsabilul cinemato
grafului in această privință. 
Nu se afla atunci acolo așa 
că nu am avut ce face și m-am 
Întors la Lonea fără să fi pu
tut viziona filmul.

Mi Întreb acum: de unde 
pini unde această practică de 
• obliga pe cineva să cumpe
re buletine de concurs cînd

NĂRAVURI

merge la vreun film, cînd ace) 
Cineva nil dorește să participc- 
la concurs ? Aceasta trebuie 
să rămiie la latitudinea fiecă- 
tuia.

Probabil că pină ia urmă 
tot luam un buletin de con
curs, deși mai aveam încă 
două asemănătoare. Ceea ce 

m-a Supătat în
să a fost tonul 
categoric de o- 
bligativilate. To
varășa casieriță 
putea să-mi vor

bească frumos, să-mi spună 
despre ce concurs este vorba 
și să mă îndemne să particip 
la acest concurs dar nu să-mi 
impună cumpărarea buletinului 
de concurs. Consider că ase
menea metode nu sînt bune

NAGY ȘTEFAN, 
tehnician E. M. Lonea

N. R. Sesizări ca cea de mai 
sus am primit și de la alțl ce
tățeni care aii dorit să vizio
neze filme în Petroșani în pe
rioada amintită. Intrutotul de 
acord cu cele sesizate, mir - 
dsrăm că asemer - „metode" 
de lămurire a oamenilor de a 
participa la diferite concursuri 
sint neavenite. De aceea aștep
tăm un răspuns cit mai precis 
de la conducerea celor două 
cinematografe, cu măsurile pe 
care le-a luat pentru a nu se 
mai repeta pe viitor astfel de 
situații.

A intrat în tradiție, 
dacă nu ca o o- 

bligativitate, ca la sfîr- 
șitul fiecărui an școlar, 
elevii Școlii populare de 
artă din Petroșani să 
prezinte o producție - 
spectacol, un fel de e- 
xamen cu spectatori în 
care să se verifice gra
dul lor de însușire a cu
noștințelor, de dezvolta
re a talentului de-a lun
gul a doi sau trei ani 
de școală.

Joi, am avut ocazia 
să vizionăm, pe scena 
teatrului din localitate, 
spectacolul-producție de 
sfîrșit de an intitulat 
„Te văd... te văd" sus
ținut de către elevii cla
sei de regie brigăzi 
artistice de agitație, con
dusă de prof. Alexandru 
Jeles, ajutat în orches
trație șl conducere mu
zicală de prof. Vasile 
Lucaeiu de la aceeași 
școală. Spectacolul a 
suscitat mult interes, a- 
vînd în vedere că, nu 
peste mult timp, acești 
elevi vor deveni instruc
tori ai brigăzilor artisti
ce de agitație de la clu
buri și cămine culturale. 
Și, spre satisfacția ce
lor care au lucrat la 
pregătirea spectacolului 
și bineînțeles și a celor 
ce au asistat la el, 4- 
cesta a depășit cu mult 
așteptările. A fost deci 
un Spectacol bun, de ca
litate care a scos în e- 
vidență o serie de ta
lente de certă valoare 
artistică, capabile să în
drume mișcarea artistică 
de amatori.

Firește, merite deose
bite revin în această 
privință profesorului A- 
lexandru Jeles care, pe 
parcursul celor doi ani 
de studii, a îndrumat a- 
ceste talente, le-a cana
lizat îndemnul și dra
gostea pentru arta sce
nică. Deși a cuprins sce
nete, monoloage, sche
ciuri, duete musacale, 
spectacolul a demon
strat scenic unitate dra
matică, scoțînd în evi
dență caracterul lăuntric 
al acestei unități. Prin
tr-o succesiune aparent 
discontinuă, întîmplătoa- 
re, spectacolul ne-a dez
văluit prin sondare în 
adîncime, procesul de 
creștere a conștiinței a- 
menești în societatea 
noastră socialistă, mar
cată printr-o matură con
fruntare interioară a ca
racterelor, în care tot 
ce e rău și învechit se 
înlătură. Această desco-

i
perire a sensurilor a dat 
posibilitatea unor inter
pret! să realizeze profile 
scenice interesante prin
tre care am remarcat 
pe Bîșa loan, Dorofteî 
Gheorghe și Pădureanu 
Lia, în sceneta „O lec
ție... bine servită", Ora- 
vecz Friderich în due
tul muzical-satiric „Cro
nică rimată", Bădescu 
Adriana în sceneta „Ve
cinii de bloc", Pădurea
nu Lia și Franko Ibolya 
în „Ghicitoarele", Polhac 
Cornel în „înglodatul", 
Medrea Adrian în sche- 
ciul „Ședințomanul", Șo- 
mănescu loan în scene
ta „Jagoniștii" și alții.

Trecînd cu multă de
zinvoltură de la tonul 
sobru la pitoresc și haz, 
de la finețe în redarea 
nuanțelor la o tinereas
că și explozivă sponta
neitate ei au creiat • 
tipologie interesantă de 
personaje.

Evident că în specta
col au existat și multe 
sinuozități în interpela
re, unele scăderi *"în 
ceea ce privește concep
ția scenică a redării 
conflictelor cît și a ca
racterelor. Avind însă 
în vedere că spectacolul 
a fost prezentat de ama
tori și pentru amatori, 
asemenea carențe sînt 
inerente. De aceea se 
poate aprecia că, în an
samblu, spectacoluL a 
plăcut iar elevii absol
venți ai secției de regie 
— brigăzi artistice de a- 
gitație au trecut cu bine 
examenul in fața publi
cului și a propriilor lor 
profesori. Așteptăm deci, 
cu același interes; și a- 
portul lor de acum în
colo în mișcarea artis
tică de amatori din Va
lea Jiului.

In încheiere salutăm 
modul cum a conceput 
orchestrația și a condu* 
partitura profesorul Va
sile Lucaciu al cărui a*W 
port la unitatea și cali
tatea spectacolului s-a 
simțit pe tot parcursul 
programului artistic sus
ținut de elevii școlii.

C. COTOȘPAN

★

Două scene din spec
tacolul „Te văd... te 
văd". In fotografia din 
stingă moment din sce
neta „Vecinii din bloc" 
iar in fotografia do 
jos, prologul spectaco
lului.



ț Vizita 
tovarășului 
Cin En*lai
La Institutul 
te cercetări 
peatra cereale 
pi plante tehnice — 
Fundulea

(Urmare din pag. 1-e)

In sala de consiliu, directorul in
stitutului, ing. Tiberiu Mureșan, a 
prezentat mostre din diferite soiuri 
de porumb, grîu, floarea soarelui, 

4
fasole, plante furajere, create și 
cultivate de institut, dînd explica
ții cu privire la caracteristicile lor. 
Tovarășul Ciu En-lai s-a interesat
de suprafețele cultivate cu aceste 
plante, de preocupările cercetători
lor, numărul specialiștilor care lu
crează în cadrul institutului, de pre
gătirea noilor cadre. Răspunzînd 
la întrebările înaltului oaspete, di
rectorul institutului a făcut o scurtă 
prezentare a modului de organiza
re și desfășurare a cercetărilor ști
ințifice. El a arătat, printre altele, 
că institutul, înființat de aproape 
zece ani, precum și cele 16 stațiuni 
experimentale ale sale situate în 
diferite zone de cultură ale tării, 
dlspunînd de o suprafață de 80 000 
ha, au devenit centre puternice de 
producere a semințelor din soiuri 
superioare și hibride, și de verifi
care4 practică a valabilității conclu
ziilor la care se ajunge în munca 
de cercetare. Aici lucrează 1 400 
de cadre de specialitate și 
circa 3 000 pregătite în școli 
medii și profesionale. întreaga ac
tivitate a institutului — a relevat 
vorbitorul — se încadrează acuin 
în acțiunea de transpunere în via
tă a Directivelor celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân și a măsurilor luate în lumi
na acestora pentru dezvoltarea mul
tilaterală a agriculturii românești, 
a bazei sale tehnico-materiale, 
pentru extinderea mecanizării, chi
mizării și irigațiilor în vederea 
creșterii continue a producției. Di
rectorul institutului a vorbit apoi 
despre problemele ce preocupă pe 
cercetători, amintind cîteva din 
principalele rezultate obținute pînă 
acum.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Ciu En-lai a semnat în cartea de 
onoare a institutului. După ce s-a 
referit la importanta agriculturii în 
economia națională a țărilor socia- 
’pte, la rolul cercetării științifice 
strîns legate de practică, pentru 
sporirea producției agricole, îmbu
nătățirea soiurilor și răspîndirea re
zultatelor obținute, premierul chinez 
■ urat tuturor lucrătorilor Institu
tului să aducă noi și noi contribu
ții la dezvoltarea agriculturii socia
liste în România.

La întoarcere, prin comunele 
străbătute, pe magistralele și bule
vardele Capitalei, numeroși locui
tori au salutat cu caldă prietenie 
pe solii poporului chinez.

(Agerpres)

PROGRAM
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PROGRAMUL 1: 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 Sport. Buletin meleo- 
rutier; 6,10 Program muzical de 
dimineață; 6,15 Transmitem pentru 
sate; 6,22 Program muzical de di
mineață; 6,40 Recomandări din pro
gram; 6,45 Program muzical de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteo-rutier; 7,30 Dimineață 
însorită — muzică ușoară,- 7,45 Sa
lut voios de pionier,- 8,00 SUMA
RUL ZIARULUI „SCINTEIA"; 8,06 
Cîntă Maria Schipor și oboistul Pa
vel Țernea,- 8,30 La microfon, me- 
lodi. preferată; 9,30 Sfatul medi
cului : Primele îngrijiri în stările fe
brile; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 
De la frunză la marile ansambluri; 
10,31 Emisiune literară pentru șco
lari; 11,00 Orchestra simfonică a 
Filarmonicii de Stat din Tîrgu-Mu- 
reș, dirijată de Remus Georgescu; 
11,25 Intermezzo vesel cu muzica 
ușoară,- 11,45 Din repertoriul tara- 
gotistului Ion Murgu; 12,00 BU-

Minusurile avansurilor
(Urmare din pag. l-a) 

de către beneficiar deși prin grafi
cele de livrare întocmite între noi 
și acesta se prevedea livrarea lor 
pînă acum. De altfel cînd vom dis
cuta despre celelalte lucrări se va 
vedea că aspectul acesta e general.

Calea ferată de legătură a însem
nat o adevărată suită de piedici în 
calea activității noastre. Mai întîi 
beneficiarul ne-a lăsat să rezolvăm 
noi problema, care de fapt îi apar
ținea lui, de modificări la proiect, 
de amplasament. E deajuns să amin
tesc că din cauză că nu ni s-a asi
gurat amplasamentul drumurilor de 
acces la lucrare, am lucrat neeco
nomic cu mașinile, făcînd mane
vrări costisitoare pentru a ajunge la 
locul de muncă. Am luat măsuri de 
a confecționa din timp panourile de 
cale și a le transporta la locul de 
montare. De asemenea, pentru volu
mul de rambleu rămas de executat, 
am solicitat utilaje de transport la 
care nu e nevoie să se facă ma
nevre pentru întoarcere. Luna a- 
ceasta se va începe pozarea panou
rilor de cale pe porțiunea dintre 
podul de peste Jiu și incintă.

O altă lucrare importantă. Cu ter
men de predare la 30 septembrie, 
este stația de compresoare cu post 
de transformare. Stația funcționează 
deja de la 26 mai. Ea postul de 
transformare se întrevăd întîrzieri 
din cauză că beneficiarul a predat 
celulele de transformare neechipate. 
Da asemenea, linia de înaltă ten
siune care alimentează postul nici 
nu a fost atacată, ea fiind în exe
cuția unei alte întreprinderi. Se va 
putea totuși face o alimentare pro
vizorie de la rețeaua de organizare de 
șantier întrucît am luat măsuri pen
tru aceasta. Gircuitul de cale ferată 
îngustă la galeria de coastă are și 
el problemele lui. O parte din um
plutură trebuia s-o facă sectorul mi
nier cu steril din subteran, iar altă 
parte noi. Sectorul minier însă n-a 
avut posibilitatea s-o facă în timpul 
în care aveam noi nevoie și deci e- 
xecutăm noi toată umplutura. Și lici 
au fost confecționate din timp pa
nourile de cale, astfel că ne consi
derăm avansați față de grafic la 
această lucrare cu circa două luni. 
Se pune însă și aici problema uti
lajelor tehnologice.

O lucrare care de asemenea, ne-a 
făcut multe probleme a fost drumul 
de acces la galeria de coastă. A-

Deci lucrările de Ia lotul Paroșeni sînt în avans față de 
graficele de execuție. Aceasta se datorește in primul rînd u- 
nei orientări bune a conducerii lotului, unei legături strînse 
între această conducere și forța politică a lotului — orga
nizația de partid. Avansurile însă, după cum s-a văzut, au 
minusurile lor. Ele vizează în principal pe beneficiar. Nu e 
prima dată cind ne tntîlnim cu o astfel de stare de lucruri 
la Paroșeni. Ritmul de execuție o ia vădit înaintea beneficia
rului și atunci acesta are obligația să se Încadreze cu pro 
blemele ce-i aparțin, în acest ritm. II invităm s-o facă ne- 
intirziat.

DE RADIO
iunie

LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic; 12,10 Matineu de operă; 13,07 
Formațiile de muzică ușoară Jean 
lonescu, Bert Kaempfert și Alexan
dru Imre,- 13,30 Program pentru iu
bitorii muzicii populare; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin metee-ru- 
tier; 14,08 Muzică ușoară interpre
tată de formația Gherase Puică; 
14,50 Dansuri din operete româ
nești; 15,00 Un sat cu vechi tradi
ții artistice: Drăguș Făgăraș,- 15,21 
Caleidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport, Buletin meteorolo
gic; 16,20 Muzică ușoară interpre
tată de Mina; 16,30 Cîntece haidu
cești și jocuri populare,- 17,15 AC
TUALITATEA TEATRALĂ; 17,40 Me
dalion muzical: Elly Roman,- 18.CC 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,13 Tinerețe, dra
goste și melodii; 18.30 RITMURILE 
CINCINALULUI; 18,50 Recital Elena 
Crivăț; 19,00 ODĂ VITEJILOR: 
„DECEBAL FIUL LUI SCORILO"; 
19,30 Pe malul mării — muzică u- 
șoară,-. 19,55 Melodia zilei: „Cu tine 
nu pot să mă cert" de Sergiu Ma- 

ceasta din cauza alunecărilor con
tinue ale versantului. Acum, că 
versantul s-a stabilit, am concentrat 
aici forța de muncă suficientă pen
tru accelerarea ritmului de execuție, 

încă una din lucrările cu termen 
de predare în acest an este atelie
rul electromecanic, și el în avans 
față de graficele noastre, dar avînd 
totodată și probleme. Nu ni s-a 
predat însă amplasamentul pentru 8 
utilaje, U.P.D. care este proiectant 
n-a răspuns încă la solicitările noas
tre în acest sens. Consecința acestui 
fapt : nu putem executa toate fun
dațiile, nu putem face toate umplu
turile pînă la cota pardoselii, nu 
putem executa pardoselile.

Mai avem în afară de acestea o 
serie de lucrări care nu au termen 
de predare în acest an, dar cu care 
ne-am făcut calculele noastre. Va
loarea planificată pe 5 luni la aceste 
lucrări a fost depășită, astfel încît 
e nevoie de o suplimentare a pla
nului. Intre acestea enumerăm baia 
și lămpăria, funicularul de steril, de
pozitul de materiale de masă, depo
zitul de lemn, rețeaua de apă po
tabilă și industrială, triajul C.F.N. 
din incintă.

Tovarășului Bojura Ioan, secreta
rul organizației de partid, i-am a- 
dresat următoarea întrebare:

— Rezultatele muncii pe lotul 
dumneavoastră se concretizează 
în avansurile față de graficele 
de execuție. Care au fost preo
cupările organizației de partid 
pe linia încadrării riguroase în 
grafice ?

— Mai întîi, datorită unei strînse 
legături între noi și conducerea teh
nică a lotului, fiecare șef de bri
gadă — șefii de brigadă sînt majo
ritatea comuniști — știu ce au de 
făcut și în ce limite de timp se 
înscrie lucrarea pe care o execută 
Pe parcursul lucrărilor s'e ivesc în
să întîrzieri din cauze diferite. In 
astfel de cazuri analizăm împreună 
situația, posibilitățile de ieșire din 
impas și redistribuim forțele ton- 
centrîndu-le pe cele mai de nădejde 
la lucrările înlirziate. Punctul de 
vedere al organizației de partid se 
înscrie pe această linie cu al con
ducerii lotului Despre beneficiar 
însă cred următorul lucru : nu-și 
urmărește cu destulă perseverență 
punctul de vedere și rămîne uneori 
în urma noastră lăsîndu-ne să re
zolvăm, peste capul lui unele pro
bleme care de fapt îi aparțin.

Grupul școlar minier Petroșani 
ANUNȚĂ:

In anul școlar 1966-196? în cadrul 
Grupului școlar minier Petroșani func
ționează :

ȘCOALA PROFESIONALA DE UCENICI
cu următoarele specialități:

• ELECTRICIENI DE MINĂ
• LĂCĂTUȘI DE MINĂ
• LĂCĂTUȘI MECANICI
• STRUNGARI
• SUDORI
• INSTALATORI TEHNICO*SANITARI

Durata de școlarizare este de 3 ani. Se primesc absolvenți ai 
Școlii generale (de 7 sau 8 ani) în vîrstă pînă la 18 anL

înscrierile la concursul de admitere Se fac pînă la 1 IULIE 19M 
la sediul școlii, din str. Republicii nr. 7 pe baza unei cereri în
soțite de următoarele acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală); 
— Certificat de absolvire a 7 sau 8 clase în original;

Buletin de analiza sîngelui, efectuată cu maximum 3 săptă- 
mîni înainte de concurs;

— Rezultatul examenului radiologie pulmonar, efectuat cu cel 
mult 3 luni înainte de concurs;

— Adeverință de sănătate, eliberată de policlinica la care sînt 
luați în evidență.

Concursul de admitere se va ține între 1—12 IULIE 1966 ți va 
consta din :

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

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

lagamba; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,20 Spoit, Post scriptum; 
20,30 Cîntă Benone Sinulescu, 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Șlagăre, 
șlagăre,- 21,18 Cine știe cîștigă; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Fragmente din 
opera „Paiațe" de Leoncavallo; 22,53 
Un cîntec pentru tine — muzică 
ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
20 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: De
sene secrete; Republica: Viscolul; 
Stadion: Fiul căpitanului Blood; 
PETR1EA: Muncile lui Hercule; LO- 
NEA — Minerul: Ultimul miliardar; 
LIVEZENI: Femeia necunoscută; 
ANINOASA: 800 de leghe pe Ama
zoane; VULCAN : Bocceluța; CRI- 
V1D1A: Logodnicele văduve; PA
ROȘENI : Fernand cow-boy; LU- 
PEN 1 — CULTURAL: Haiducii;
MUNCITORESC: Ani clocotitori; 
BĂRBĂTENI.- Cineva acolo sus mă 
iubește; URICANI: Ultima cavalcadă 
spre Santa Cruz.

Grupul școlar minier Lupeni
aduce la cunoștință celor, interesați că înscrierile pentru Concursul 
de admitere în anul școlar 1966—1967 la școala profesională se

i

lac pină la 30 iunie a. c, la -sediul școlii din Lupeni, pentru ur
mătoarele meserii;

HI electricieni de mină

I lăcătuși de mină

H lăcătuși montatori

K electricieni intrefinere și 
reparații

Bm. ■ mineri
Se primesc absolvenți ai școlilor de 8 sau 7 ani, în vîrstă de 

pînă la 18 ani, pe baza următoarelor acte :

— certificat de naștere (copie legalizată);
— certificat de absolvire (în original);
— buletin de analiză a sîngelui (efectuată cu maximum 3 săp- 

tămîni înainte de concurs);
— rezultatul examenului radiologie pulmonar (efectuat du Cel 

mult 3 tuni înainte de concurs);
— adeverință de sănătate, eliberată de policlinica la care Sînt 

luați în evidență (numai pentru candidații din mediul urban).

Concursul de admitere va avea ioc între 1—12 iulie a. c. și 
va consta din următoarele probe:

— limba română scris și oral;
— matematică scris și oral, conform programelor analitice 

pentru clasele V—VIII,

ELEVII ADMIȘI ÎN ȘCOALĂ BENEFICIAZĂ DE ÎNTREȚINERE 
GRATUITĂ.

În atenția vînătorilor !
Comitetul Filialei 

A.G.V.P.S, Petroșani a 
nunță membrii vinilor 
ai filialei că In data de 
18 iunie curent a înce
put viza permiselor de 
port-armă care se face 
de către miliție. Vină 
lorii se vor prezenta 
la viză cu arma de vâ
nătoare. ym»™» de

port-armă și buletinul 
de identitate.

Vinătorii din locali
tățile Petroșani. Petri U 
Lunea, Banița, Iscroni și 
Aninoasa se ver pre 
zenta la viză la sediul 
miliției Petroșani, cei 
din Vulcan la soifițta 
Vulcan, iar cei din Lu
pe». UrtcanL Ctmpn

lui Neag la miliția Lu- 
peuL

Membrii visători ca
re nu și-au achitai 
tranșa a doua de Coti
zație vor trebui să se 
prezinte la biroul filia
lei pentru achitare de

viza vi durilor
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PREZENȚE ROMÂNEȘTI
Lucrările O. I. M.

CAIRO 18. — Coresponden
tei Agerpres, C. Oprică, trans- 
mde: In pavilionul „El Nasr" 
& Ai Guezireh a fost deschisă 
expoziția „România, țara ilo- 
riior — sculptura românească 
in lemn". Ea prezintă aspecte 
ale peisajului urbanistic al 
României. O parte a expozi
ției este consacrată celor mai 
valoroase lucrări ale sculpto
rilor Vida Gheza, Eugen Ciucă. 
lan Irimescu și alții.

La vernisajul expoziției au

luat parte Soliman Hozayen, 
ministrul culturii și orientării 
naționale al R.A.U., iuncțio- 
nari superiori din cadrul Mi
nisterelor Culturii și Afaceri
lor Externe ale R.A.U., critici 
de artă, precum și un numeros 
public. Au fost de față, de a- 
semenea, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Cairo, 
Mircea Nicolaescu și membri 
ai ambasadei, precum și șeii 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Cairo.

Intervenția delegatului român PE SCURT

HUSINKI 18 (Agerpres). — Sîm- 
Mtă dimineața, la Palatul preziden
țial ofta Helsinki au luat sfîrșit con
vorbirile dintre A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
UJLSJi, și U. Kekkonen, președin
tele Finlandei.

Agenția TASS anunță că în în
cheierea vizitei oficiale întreprinse 
de A Kosîghin în Finlanda 
semnat r-n comunicat comun

a fost
sovie-

tc-f inlander.
Gonsi-In aceeași zi, președintele 

fiului de Miniștri al U.R.S.S. și per
soanele care l-au însoțit în această 
vizită s-ao inapoit în patrie.

NAIROBI 18 (Agerpres). — Ince- 
pînd de astăzi 19 iunie în Kenya 
se desfășoară al doilea tur de scru
tin al alegerilor parțiale pentru a- 
legerea unui număr de 14 senatori. 
Primul tur de scrutin a avut loc 
la 11 iunie, cînd au fost aleși 16 
deputați în Camera inferioară a 
Parlamentului. Deși alegerile pentru 
completarea locurilor vacante în 
Camera inferioară s-au încheiat de 
cîteva zile, guvernul Kenyei a ho- 
lărît să amine publicarea rezulta
telor și despuierea urnelor pînă Ia 
încheierea operațiunilor de votare 
din cadrul celui de-al doilea tur. 
Procurorul general al Kenyei a a- 
rătat ca această măsură de proce
dură a fost adoptată, avîndu-se în 
vedere unele „probleme de securi
tate".

Necesitatea organizării unor ale-

VIETNAMUL DE SUD • .

GENEVA 18. Corespondentul A- 
gerpres, H. Lițnan, transmite: In 
continuarea discuțiilor pe marginea 
raportului prezentat de directorul 
general al Organizației Internațio
nale a Muncii (O.I.M.), plenara Con
ferinței generale a O.I.M. a dezbătut 
problemele industrializării. Delegatul 
român, Bujor Olteanu, după ce a 
expus diferite aspecte ale experien
ței țării noastre în acest domeniu, 
a făcut o analiză amănunțită a ra
portului. El a sugerat ca în viitor

geri parlamentare parțiale în Ke
nya s-a ivit după ce peste 30 de 
membri ai partidului de guvernă- 
mînt Uniunea națională africană 
din Kenya (K.A.N.U.) — deputați, 
senatori și membri ai guvernului 
— au hotărît să părăsească rîndu- 
rile partidului, exprimîndu-și deza
cordul față de actuala orientare a 
politicii interne și externe a con
ducerii partidului.

să
ra-
în-

toate statele membre ale O.I.M. 
fie consultate înaintea redactării 
portului supus conferinței, astfel 
cît el să reflecte o cît mai largă
arie de experiențe. Delegatul român 
a cerut, de asemenea, ca' O.I.M. 
să-și intensifice contribuția Ia efor
tul fiecărei țări în curs de dez
voltare în domeniul punerii în va
loare a resurselor umane.

In încheiere, vorbitorul a subliniat 
că O.I.M., care are sarcini impor 
tante în domeniul economic și so
cial nu poate rămîne pasivă fată de 
pericolele ce amenință pacea și 
munca pașnică a popoarelor. Ar fi 
necesar, a spus vorbitorul, ca O.I.M. 
să-și aducă contribuția la elimina
rea vestigiboz colonialismului și ale 
discriminării rasiale, la încetarea a- 
gresiunii imperialiste din Vietnam 
și a provocărilor din alte părți ale 
lumii. Delegatul român a condam
nat practicile discriminatorii față de 
reprezentanții țărilor socialiste în 
unele organisme ale O.I.M. și a ce
rut restabilirea drepturilor egale 
pentru toți membrii organizației.

SANTIAGO DE GHILE. Gre
va învățătorilor din Chile, în
cepută joi la Santiago de Chile, 
s-a extins pe scară națională. 
Greviștilor din capitală Ii s-au 
alăturat învățătorii și cadrele 
didactice din învățămîntul teh
nic din întreaga țară. In decurs 
de 48 de ore au declarat grevă 
și învățătorii din Antofagasta. 
Valparaiso și din alte provincii.

MOSCOVA. In cursul lucră
rilor de reparare a unei vechi 
clădiri din Moscova, lucrătorii 
au găsit sub lespezile dintr-un 
coridor o ladă conținînd mo
nede de aur din secolul trecut 
Greutatea acestui tezaur este 
de 10 kilograme aur.

In discursul 
festivității de 
noi promoții

IIl’l

Comunicatul comun italo-suedez
RCMA 18. Corespondentul Ager

pres, L Mărgineanu, transmite: S-3 
încheiat vizita de patru zile în 
dia a președintelui Republicii 
lia, Saragat. Cu acest prilej a 
dat publicității un comunicat

Sue- 
Ila- 
fosr 
co-

Puternice demonstrații antiguvernamentale și antiamericane
SAIGON 18 (Agerpres). — încer

cările generalului Ky de a opri va
lul demonstrațiilor de protest prin 
folosirea forței au avut un rezul
tat contrar celui scontat: în loc să 
tempereze opoziția populației, aces
tea au provocat reacții lot mai 
violente din partea sud-vietnamezi- 
lor. In întreg centrul Vietnamului 
de sud, relatează agențiile de presă, 
au avut loc vineri seara și sîmbătă 
dimineața puternice demonstrații oe 
protest împotriva guvernului gene
ralului Ky și a administrației S.U.A.

In capitală, poliția saigoneză, iri
tată și neliniștită se află în stare 
de alertă : sîmbătă dimineața un po- 

Institutul 
grup de 
tinerilor, 
către co-

colonelului Nguyen Van Loan, di
rector de poliție, cunoscut ca adep
tul măsurilor extreme pentru paci
ficarea populației (tot el a lost ace
la care a inițiat atacul asupra ora
șului Da Nang). De asemenea, poli
țiștii au primit ordin să reprime cu 
strășnicie orice încercare de mani
festație.

Ca răspuns la măsurile poliției,

pe străzile Saigonului ap apărut ba
ricade, iar circulația a fost între
ruptă. De asemenea, Dao Thi Tuyet, 
o tfiiără de 17 ani, și-a dat foc în 
semn de protest față de represiunile 
ordonate de Ky cu sprijinul fățiș 
al; guvernului american. Este cea 
de a 10-a victimă, menționează a- 
genția France Presse, de la începu
tul actualei crize politice.

mim în care se subliniază evoluția 
favorabilă a relațiilor italo-suedeze, 
precum și perspectivele care există 
pentru ulterioara lor dezvoltare 
în domeniul politic, economic și 
cultural. Comunicatul relevă, de a- 
semenea, că în decursul convorbiri
lor a fost acordată o atenție deo
sebită problemelor păcii și securită
ții internaționale, ambele părți rea- 
firm;ndu-și hotărîrea de a sprijini 
inițiativele care au ca obiectiv re
ducerea tensiunii internaționale.

Erhard va face o vizită 
la Washington

Marșul negrilor

Popas în citadela Ku-Klux-KIanului
lițist care supraveghea 
budist a fost ucis de un 
tineri manifestanți. Gestul 
purtați apoi în triumf de

a declanșat o adevărată 
a „polițiștilor-spioni", i- 
ușor de către grupurile 
saigonezi. Au avut loc 
ciocniri, soldate cu răni-

legii lor, 
vînătoare 
dentificați 
de tineri 
puternice
rea a numeroși „polițiști suprave
ghetori'*.

Evenimentul a provocat o vie ne
liniște în cercurile guvernamentale 
Noi trupe au fost rechemate în gra
bă la Saigon pentru a întări poliția 
locală. Institutul budist a fost în
cercuit de masive unități poliție
nești, iar un control sever a fost 
instituit în tot orașul. Se mențio
nează că guvernul a acordat „nuferi 
depline" pentru restabilirea ordinei

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Participanții la marșul negrilor spre 
Jackson, capitala statului Mississippi, 
s-au oprit timp de 48 de ore în 
localitatea Greenwood — citadela 
organizației teroriste din S.U.A. 
Ku-Klux-Klan. Vineri, cea de-a 12-a 
zi a marșului, a fost marcată de 
mai multe incidente între negri și 
rasiști, în cursul cărora a interve
nit și poliția, 
ieșit în stradă 
participanții la 
dunat într-una
unde liderul populației de 
reverendul Martin Luther

nou apel la înregistrarea 
negrilor în listele electo 
aflăm aici, a spus King, 
ne-am săturat să mai fim

Numeroși negri au 
pentru a saluta pe 

s-au a 
centrale 
culoare. 
King, a

marș, care 
din piețele

făcut din 
masivă a 
rale. „Ne 
pentru că

Balena albă ș-a reîntors in mare

bătuți și asasinați". Cerînd negri
lor să învingă teama, King a de
clarat că „va trebui să forțăm au
toritățile să spună da atunci cînd 
ele spun nu, iar aceasta e vom ob
ține prin exercitarea dreptului de 
\ot. Ne aflăm aici, a menționat 
King, în aclamațiile celor nrezenli, 
pentru a continua marșul pe care 
James Meredith l-a început cu cu 
raj". Alți vorbitori la adunarea ne
grilor au declarat că sînt hotarîți 
să continue marșul indiferent de 
riscurile pe care și le asumă ca 
urmare a provocărilor rasiștilor.

O altă știre anunță că . 
Meredith, care se află la 
York, după ieșirea din spitalul 
a fost internat la 6 iunie în 
atentatului săvîrșit de un 
Împotriva sa, a declarat că se 
alătura participanților la 
miercurea viitoare indiferent 
starea sănătății sale.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Cancelarul vest-german Ludwig Er
hard, va face o vizită la Washington, 
în luna august, informează agenția 
Reuter. Printre problemele pe care 
le va discuta cu președintele John
son și cu alte oficialități americane 
se află, 
situația 
N.A.T.O., 
mana.

potrivit aceleiași agenții, 
din Vietnam, criza din 
precum și problema ger-

PNOM PENH. 
rostit cu prilejul 
absolvire a unei 
a Academiei Militare, prințul
Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, a precizat că 
este gata în orice moment să 
semneze cu Tailanda o decla
rație comună privind normdli- 
zarea relațiilor dintre cele 
două țări.

BOGOTA. Știrile sosite din 
Bogota anunță că 154 de in
dieni au murit de foame in 
cursul ultimelor zile în pădu
rile din Catatumbo, din nord- 
estul Columbiei, 
dieni sînt victime 
care i-au silit să-și 
așezările pentru a
păminturile. Indienii s-au 
fugiat în păduri unde 
dintre ei au căzut pradă fiare
lor sălbatice.

Acești în- 
ale albilor 
părăsească 
le acapara 

re-
mulți

GENEVA. Potrivit unui ra
port al Organizației Mondiale 
a Sănătății, în întreaga lume 
trăiesc 300 de diferite specii 
de șerpi otrăvitori, care cau
zează anual moartea a 40 000, 
de persoane. Cel mai ț 
este șarpele negru „Mamba", 
a cărui mușcătură este de cele 
mai multe ori mortală. In ace
lași timp el este piobabil și 
cel mai rapid din lume, atin- 
gînd o viteză de peste 11 km 
pe oră.

periculoi^

PE SCURT

Noi condamnări în Congo

James
New 

l unde 
urma 
rasist

va 
marș 

de

KINSHASA 18 (Agerpres). — 
Cleophas Kamitatu, deputat și fost 
ministru în guvernul lui Kimba, a 
fost condamnat sîmbătă dimineața 
ce un tribunal militar congolez la 
5 ..ani închisoare. După cum a a- 
nunțat postul de radio Kinshasa, el 
s-a făcut vinovat de complicitate 
la complotul împotriva șefului sta 
tului, Mobutu. La o conferință de 
presă, organizată după pronunțarea 
sentinței, colonelul Malila, șeful sta
tului major al armatei 
a informat că acuzatul 
suma de 500 000 franci

lui Emmanuel Bamba, unul din cei 
4 complotiști executați la 2 iunie.

In timpul interogatoriului luat lui 
. Kamitatu s-a aflat că grupul com
plotist ar fi stabilit contacte cu 
Moist Chombe în vederea „consti
tuirii unui bloc politic de opo
ziție''.

congoleze, 
a înminat 
congolezi

Bilanțul inundațiilor 
din Brazilia

BONN 18 (Agerpres) 
Balena albă, despre ca
re an relatat pe larg 
ziarele vest-germane, 
dnpă o lună de ședere 
în apele Rinului, s-a 
reîntors în mare. Ceta- 
ceul apelor reci ale 
Arcticii și-a iăcut apa
riția la 18 mai lingă 
Duisburg. Numeroasele 
încercări de a prinde 
„ciudatul oaspete", pen
tru a fi expus într-un 
acvariun, au rămas fă-

ră rezultat, vicleanul a- 
nimal ocolind toate 
cursele întinse. Specia
liștii au prezis moartea 
balenei din lipsă de 
hrană și, mai ales, da
torită substanțelor to
xice care sînt aruncate 
în apele Rinului în a- 
ceastă zonă. La 13 iu
nie, numeroși locuitori 
ai orașului Bonn șă din 
împrejurimi au urmărit 
pentru ultima oară a- 
pariția cetaceului la

suprafața apei lingă 
clădirea Bundestagului, 
unde în acel moment 
avea loc o conferință 
de presă. Reprezentan
tul oficial al guvernu
lui și-a întrerupt expu
nerea sa pentru a anun
ța „noutatea nr. 1". Ba
lena albă, după ce a 
trecut și peste terito
riul Olandei, a ajuns 
cu bine'in apele Mării 
Nordului.

Incendiul din California ia proporții
NEW YORK 18 (Agerpres). — In

cendiul provocat de căderea unui 
avion în pădurea- Los Padres din 
apropiere âe - localitatea Santa Bar
bara, California, ia proporții. Au 
fost distru$î: pînă acum peste 80 000 
de acri de pădure. Echipele de sal
vare al căror afectiv a crescut la 
2 500 de cameni, înzestrați cu cele

luptă îmmai moderne mijloace de 
potriva incendiilor, întîmpină difi
cultăți serioase datorită vîntuhf- 
care suflă din ce în ce mai puter
nic. Agenția U.P.I. relatează că op 
pompieri au fost răniți. Se precon: 
zează mobilizarea unor detașamente 
militare care să ajute la stingere 
incendiului. i

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 
15 morți, numeroase clădiri și lo
cuințe distruse și 60 000 de persoane 
rămase fără adăpost, acesta este bi
lanțul provizoriu al inundațiilor ca
tastrofale care au devastat în ul
timele zile orașul Recife, și o mare 
parte a statului Pernambuco (Brazi
lia). Pagubele materiale sînt evalua
te la aproximativ 22 milioane de 
dolari. După cum anunță agenția 
France Presse, președintele Brazi
liei, Castelo Branco, va vizita per
sonal regiunile devastate de ploile 
torențiale.
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