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*
Ca și în prima decadă, minerii 

de la Petrila continuă să ocupe pri
mul loc în întrecerea dintre exploa
tările miniere din bazin raportînd 
o depășire de 800 tone cărbune. Co
lectivele exploatărilor miniere Ani- 
noasa. Vulcan și Lupeni continuă 
să fie sub plan dar și-au îmbună
tățit proporția de îndeplinire a sar
cinilor cu cîte 1,8 și 5 procente. A- 
ceasta explică și saltul înregistrat 
de C.C.V.J. : de la 94,6 la sută la 
99,7 la sută. Regrese în îndeplini
rea sarcinilor de plan au înregis
trat doar minerii de Ia Dîlja și U- 
ricanL O oarecare îmbunătățire 
s-a realizat și în ceea ce privește 
îndeplinirea sarcinilor pe sectoare : 
numărul celor rămase cu sarcinile 
neîndeplinite a scăzut de la 23 
la 20.

Pe combinat cea mai mare rărnî-

nere în urmă a înregistrat-o mina 
Vulcan — minus 5 749 tone iar din
tre sectoare, unul dintre colecti
vele altă dată fruntașe pe bazin: 
sectorul III de la mina Vulcan — 
minus 3 086 tone cărbune.

La calitate

In întrecerea ce se 
desfășoară între sectoa
rele productive ale 
GXS.V.J., după două de
cade din luna iunie, pe 
primele locuri s-au cla
sat :

Sectorul Față de 
plan

Față de 
angaja
ment

« Lbnea 1'10%’ 108%
IV Petrila 109% 109%
II Lonea 108% 107%
V Vulcan 108% 103%
V Petrila 106% 106%
IV Lupeni 105% 103%
I Uricani 105% 102%
IV Aninoasa 104% 103%

103%IU Petrila 103%
V Lupeni 1«2% 101%

nici un progres
In ceea ce privește calitatea căr

bunelui expediat preparațiilor, pe 
C.C.V.J., rezultatele din decada a 
II-a sînt aceleași ca și în prima — 
o depășire de trei puncte la con
ținutul de cenușă. Din abatajele 
minelor de la Petrila, Dîlja și Ani- 
noasa s-a extras în continuare căr
bune curat, cu un conținut scăzut 
de șist. La acest indicator se bate 
însă pasul pe Ioc la minele din 
Lonea și Uricani. De aceea, ia ca
litatea producției pe combinat — 
nimic nou... ,

Gum se apropie sfîrșitul lunii și 
majoritatea sectoarelor rămase sub 
plan vor da cu siguranță asaltul 
pentru recuperarea minusului, con
siderăm că este cazul să atragem 
atenția conducerilor , exploatărilor 
și sectoarelor miniere, factorilor 
direct răspunzători de calitatea căr
bunelui, de a întări îndrumarea în 
acest domeniu iar cu prilejul efec
tuării controalelor la brigăzi — în
deosebi a celor de la abataje — 
să nu se scape din vedere dacă 
se alege sau nu șistul vizibil. In 
acest sens. Un cuvînt' hotărîtor îl 
au de spus vagonetarii de la ros- 
togoale, minerii șefi de schimb, 
maiștrii, responsabilii cu calitatea 
producției.

F. V.

Continuarea convorbirilor intre delegațiile 
de partid și guvernamentale română 

și chineză
Miercuri dimineața 

Ia Comitetul Central 
Comunist Român, convorbirile ofi
ciale între delegațiile de partid si 
guvernamentale română și chineză.

Din delegația română fac parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Măurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre 
ședințele 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 Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Aurel Duma, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
Ia Pekin.

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

au 
al

continuat, 
Partidului

h’i Comunist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, Ciao I-min, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chinez, Ciao 
Guan-hua, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Tzen 
ambasadorul Republicii 
Chineze la București.

Din partea română, ia 
au participat Andrei 
membru al C.C. al P.C.R., 
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 adjunct 
de secție la C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Din partea chineză, la convor
biri au participat Iu Tzan, directo
rul direcției Uniunii Sovietice 
țărilor din Europa de est din 
nisterul Afacerilor Externe al 
publicil Populare Chineze.

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

Iun-ciuan,
Populare

convorbiri 
Păcuraru, 

Vasile

și 
Mi- 
R'e-

în-

(Agerpres)

La cooperativa agricolă de producție 
„Prietenia româno-chineză
și guvernamentale chi- 
împreună cu tovarășii

Miercuri după-amiază tovarășul 
Ciu En-lai, în fruntea delegației de 
părtid 
neze.
Emil Bodnăraș, Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal București al P.C.R., au

vizitat cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-chineză" 
din comuna Muntenii-Buzău, regiu
nea București.

Pe întregul parcurs, solii poporu-

(Continuare în pag. 2-a)

Intrare în șut.

Foto :
N. Moldoveanu
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PROFILURI

IN OBIE 
cartierului

... f

tinuta 
Petrila

Trei dintre muncitoarele 
uzinei

Cii planul semestrial 
a îndeplinit

Corespondentul nostru ing. Moise 
Nicolae ne-a transmis o veste îm
bucurătoare : Constructorii și mon- 
torii de la I.C.M.M. Valea Jiului 
și-au îndeplinit ieri planul de pro
ducție pe primul semestru al anu
lui.

In. corespondența sa, tov. Moise 
menționează că valoarea producției 
dată peste plan de colectivul de 
aici se cifrează la 2 milioane lei, 
iar economiile realizate Ia prețul 
de cost însumează aproape 150 000 
lei.

Printre obiectivele industriale 
mai importante realizate înainte de 
termen de către colectivul T.C.M.M. 
Valea Jiului se numără: consolida
rea turnului de extracție al puțului 
„7 Noiembrie" de Ia mina Vulcan, 
cele două decantoare de Ia prepa- 
rațiile Petrila și Lupeni precum și 
alte obiective de la suprafața mi
nelor Lonea, Dîlja și Bărbăteni.

In fruntea întrecerii socialiste 
(-au situat loturile Paroșeni și Uri
cani — Lupeni.

In urmă cu doi ani construc
torii șantierului nr. 2 din Pe
trila au început construcția u- 
nui nou cartier de locuințe. 
In partea nordică a Petrilei 
s-au înălțat blocuri noi de 
locuințe, cu o arhitectonică 
modernă, sistematizată după 
un plan bine chibzuit. Privind 
acum de pe dealul Petrilei, în 
fața ochilor ți se înfățișează 
un oraș modern în care sînt 
așezate armonios blocuri de 
locuințe cu 4 pînă la 10 ni
vele. Iți face impresia că nu 
te afli la Petrila, ci într-un 
alt oraș mare și modern (foto
grafia de jos). Dar după ce 
faci un popas între blocuri, 
pe spatiile destinate zonelor 
verzi din acest tînăr cartier, 
impresia ți se schimbă.

In jurul blocurilor, date în 
folosință acum doi ani, incă 
se mai află rămășițe de ma
teriale folosite Ia lucrările de 
construcție : bolovani, pietriș, 
stilpi pentru conductori de 
curent electric, roabe uzate și 
alte unelte de construcție (fo
tografia alăturată). Drumurile 
de acces și aleile nu sînt ter
minate Cînd plouă, nu te poți

apropia de locuință fără să 
calci în apă și noroi. Și dacă 
am ajuns la drumul de acces 
să arătăm și faptul că mași- 

■ nile care duc materiale de
construcție pe șantier intră și

Fața orașelor 
noastre

se plimbă în cartier unde vor 
și unde nimeresc loc mal 
bun. Nu este stabilit un drum 
de acces unic pe șantier. Apoi 
materialele de construcție (ni
sip, balast., mozaic, stilpi, ca-

bluri de curent electric etc.)' 
ce se transportă pe șantier 
sînt depozitate în jurul blocu
rilor date deja în folosință.

Și încă un aspect ce de
gradează înfățișarea cartieru
lui. I.R.E.H., secția de rețele 
Petioșani a improvizat pe 
lîngă posturile de transforma
toare din mijlocul cartierului 
niște dependințe (barăci) urîte 
Ia aspect, cu toate că în pla
nul de sistematizare a orașu
lui nu sînt prevăzute aseme-

reparat utilaj minier din 
predomină bărbații. In nu- 
restrîns, femeile din uzină 
și ele din plin contribuția

Cum este și firesc, în secțiile U- 
zinei de 
Petroșani 
măr mai 
își aduc
la succesele dobindite în îndeplini
rea sarcinilor de plen, a angajamen
telor luate în întrecerea socialistă de 
harnicul colectiv al uzinei. In rîn- 
durile de mai jos vom arăta în mod 
succint despre munca și preocupă
rile cotidiene a trei din muncitoa
rele de la U.R.U.M.P.

împletire armonioasă

foto și text 
ing. M. BARA

(Continuare în pag. 2-a)

Munca de bobinatoare 
necesită talent, îndemi- 
nare, dar mai ales pa
siune și dăruire de sine. 
Toate aceste însușiri le 
are bobinatoarea Cosma 
Magdalena. Privind-o cu 
cită siguranță și gingășie 
izolează cu bandă spi
rele rotorului de la mo
torul L.A.M.-7 sau a al
tor motoare electrice, 
nici nu-fi vine să' crezi 
că doar de un an și 
ceva a absolvit cursurile 
școlii de calificare din 
uzină. Lucrările executa-

te de ea poartă ampren
ta calității. Sincer vor
bind, la Cosma Magdale
na nu știi ce să apre
ciezi mai mult: calilă- 

o
u- 

ar- 
cu

file profesionale ce 
iac să lie stimată în 
zină sau îmbinarea 
monioasă a muncii
îndatoririle de mamă și 
pasiune pentru artă și 
natură. In timpul ei li
ber adesea poale fi înlil- 
nită pe potecile munți
lor ce impre/muiesc fru-

(Conținuare în pag. 3-a)

D. CRIȘAN

FAPTE LA ZI
+ 34 de salariați de la I. F. Petroșani, ama

tori de drumeție, au întreprins, prin O.N.T. Car- 
pați, o excursie de trei zile cu autobuzul în di
ferite orașe ale țării. Au fost vizitate orașele Si
biu, Rm. Vilcea, Slatina și Craiova.

♦ In sala mică a Casei de cultură din Petro
șani s-a deschis ieri o expoziție aparținînd cer
cului de fotoamatori din localitate. Sînt expuse 
aici 120 de lucrări care oglindesc aspecte din 
munca și viața minerilor, precum și diferite pei
saje din bazinul carbonifer al Văii Jiului.

♦
prin
stantin Tănase" din București a prezentat în sala 
mare a Casei de cultură din Petroșani, spectaco
lul „Omul zăpezilor" de Mircea Crișan și Radu 
Stăncsru. Spectacolul s-a bucurat de succes.

In cadrul turneului pe care îl întreprinde 
Valea Jiului, Teatrul satiric muzical „Con-



STEAGUL ROȘU

Vizita tovarășului Ciu En-lai 
la cooperativa agricolă de producție 

..Prietenia româno-chineză*1

(HJrmare din pag. t-a)
I

nea construcții (Vezi fotogra
fia de jos). Un alt aspect ne 
plăcut este acela că alătur’ 
de blocurile turn moderne cu 
10 nivele, înșiruite de-a lungul 
șoselei principale Petrila — 
Lonea a rămas pitite, la nu
mai cițiva pași, cîte o căsuță 
mică prost întreținută, împrej
muită cu garduri fără nici o 
estetică, înconjurată de co
tețe pentru păsări și porci

Toate acestea, luate la un 
loc, putem spune că consti
tuie pete pe fața noului car
tier al orașului Petrila. Sfatul 
popular al orașului Petrila cît 
și conducerea șantierului de

P^jjrnyjlejȚUjtjjriAleljrj*^

Râspuns „pâsurilor unui câlâtor"

(Urmare din pag. l-a)

lai donez au fost salutați de nil* 
■atdi foșnitori ai Capitalei, ora- 

UkliEKni și ai satelor străbă- 
MA *e țărani aflat! la manea cim- 
fkfeiL In intrarea în comună, pe o 
fedriă «Cută din ramuri de ste
jar, cate InscTisă urarea: „Bine 
aK venit dragi oaspeți 1", La so- 
sire, delegația chineză a fost întîm- 
țittU de tovarășii Vasile Matees- 
OA președintele Comitetului exe- 
Oativ al Sfatului popular ai regiu- 
Mi București, Andrei Voileanu, 
print rrrrrtir al Comitetului raio
nal de partid Slobozia și de alți re- 
prtăeutanți ai organelor locale de 
păflid și de stat. Bătrânul ton Bîr- 
iadeaau, în vîrstă de 81 de ani, a 
oferit după tradiție pline și sare, 
iar un grup de pionieri au dăruit 
taMbete de flori, cravate roșii și 
insigne pionierești.

la sala consiliului de conducere 
ai ceoperativei agricole de produc
ție „Prietenia româno-chineză", pre- 
ladintalir cooperativei, Gheorghe 
Outi. a vorbit despre principalele 
realizări ale cooperativei și ale 
Odmunei, relevînd printre altele Că 
astăzi cooperativa reunește întrea
gă comună — aproape 1 500 de fa
milii —- și o suprafață de peste 
5 200 hectare, față de numai 34 
familii cu 170 hectare cit avea în 
urmă cu 14 ani la înființare. Prin 
grija și sprijinul partidului și al 
statului nostru, cooperativa și-a dez
voltat an de an, obținîhd rezultate 
tM mai bune atît la culturile de 
cereale, cît și în creșterea anima
lelor. Anul trecut veniturile Bă
nești au fost de aproape 12 milioa
ne lei.

Se vizitează apoi cimpurile cul
tivate cu cereale, plante tehnice și 
furajare. Oaspeții se opresc la lotu
rile demonstrative de porumb și 
Site plante, se interesează de so
iurile cultivate..și de . experiențele, 
care se fac aici, de metodele agro
tehnice folosite și de producțiile 
obținute. Anghel Cristian, ingine
rul agronom al cooperativei infor
mează că anul trecut cooperativa 
a realizat în medie 2 500 kg griu 
și 3 200 kg porumb boabe la hec
tar, iar la orez 3 500 kg la hectar 
ffi a înfățișat planurile cu privite 
la mărirea producției agricole, ex
tinderea irigațiilor, întărirea econo
mică a cooperativei și a subliniat 
avantajele pe care le au coopera
tivele agricole de producție în ur
ma înființării uniunilor coopera
tiste.

In cbntinuăre se face un popas 
la fermele zootehnice ale co
operativei. Sînt prezentate progre-, 
sele Înregistrate și măsurile ce se 
întreprind pentru ridicarea eficien
tei economice a acestui important 
sectar de activitate. Tovarășul Ciu 
En-lai se înttetine cu inginera Zo- 
otehnistă Vasilica Vatău, șeful ae 
grajd Ion TrOnaru și cu alți co
operatori despre modul de organi
zare ■ muncii, gradul de mecani
zare a lucrărilor, repartizarea ve
niturilor pe bâza zilelor muncă 
intrate etc.

După vizitarea terenurilor de cul
tură și a fermelor zootehnice, oas
peții se îndreaptă spre stadionul 
comunei, unde urmează să aibă toc 
o adunare a locuitorilor din Mun- 
tenii-Buzău.

Pe parcurs, gazdele informează 
pe oaspeți despre realizările gos- 
pddărești-edililare înfăptuite în ul
timii zece ani. Au fost construite 
peste 700 locuințe noi, aproape ju
mătate din totalul caselor din co
mună — un cămin cultural, trei 
școli în care învață peste 1 100 de 
elevi, un dispensar, o grădină de 
vară pentru spectacolele artistice, 
un magazin mixt. Comuna a fost 
electrificată și radioficată.

Pe stadionul comunei s-a adu
nat marea majoritate a țăranilor 
Mopețateri din comuna Muntenii 
Bttxlu. Adunarea a fost deschisă 
de tov. Andrei voileanu, prim- 
staretar al Comitetului raional 
P.CA^ care i-a salutat pe oaspeții 
rtilnari în numele locuitorilor din 
roăooul Slobozia

lalad cuvîntul Gheorghe Ohiți. 
{■■șMiatelv cooperativei agricole 

de producție, a exprimat satisfacția 
țăranilor cooperatori din această 
parte a cîmpiei Bărăganului de a 
avea în mijlocul lor pe oaspeții 
chinezi.

Am urmărit cu mult interes la 
radio, televiziune și în presă — a 
spus Vorbitorul — desfășurarea vi
zitei dv. în țara noastră și sîntem 
însuflețiți de aceleași sentimente 
de prietenie cu care poporul ro
mân v-a întâmpinat pretutindeni în 
aceste zile. Ca o expresie a aces
tor sentimente profunde pe care 
poporul nostru le nutrește fată de 
poporul chinez, cooperativa agrico
lă de producte! din Muntenii Bu
zău poartă numele simbolic „Prie
tenia româno-chineză".

In primăvara anului trecut 
— a continuat vorbitorul îm
preună cu alți doi coopera
tori din această comună, am 
vizitat Republica Populară Chi
neză. Păstrăm cu dragoste amin
tirea simțămintelor frățești CU care 
am fost înconjurați pretutindeni in 
orașele și satele Chinei populare. 
Ca oaspeți ai țării dumneavoastră 
am cunoscut îndeaproape și ne-am 
bucurat din inimă de succesele pe 
care poporul chinez le obține pe 
drumul socialismului sub conduce
rea Partidului Comunist Chinez in 
comuna populară din Lugouclau pe 
care am vizitat-o și care poartă 
aceiași numb simbolic al „Priete
niei chino-române* 1', am fost im
presionați de rezultatele dobîndite 
de harnicii țărani de acolo. Ei ne-au 
povestit cum trăiau în trecut, cum 
au pășit pe drumul Vieții noi, cutii 
valorifică fiecare bucată de pă- 
mînt pentru obținerea unor recol
te bogate.

Tot în anul 1965, cu cîteva luni 
mal tîrziu, am primit lâ rîndul nos
tru oaspeți din Lugouciau, pe care 
i-am înconjurat cu aceeași ospita
litate, arăiîndu-le înfăptuirile noas
tre. Legăturile, dintre țăranii coope
ratori din Munțenii-Buzău și mem
brii comunei populare din Lugou
ciau sînt foarte strînse, temeiul lor 
fiind prietenia trainică dintre ță
rile, popoarele și partidele noas
tre, idealul coihup al făuririi so
cialismului.

După ce a înfățișat realizările 
obținute de țăranii cooperatori din 
Muntenii-Buzău vorbitorul a subli
niat că astăzi rodnicia Bărăganu
lui, împletită cu vrednicia șl ex
periența țăranilor care muncesc in 
colectiv, sub îndrumarea permanen
tă a partidului și cu sprijinul acor
dat de stat fac ca rezultatele mun
cii să fie tot mai îmbelșugate, a- 
ducînd mulțumirea și bunăstarea 
în casele țăranilor cooperatori

In Încheiere, președintele coope
rativei a mulțumit oaspeților pen
tru vizita făcută și i-a rugat să 
transmită poporului chinez senti
mentele de prietenie sinceră, fră
țească ale cooperatorilor din Mun- 
tenii-Buzău.

A luat apoi cuvîntul cooperatoa- 
rea Marla Iot». Ea a subliniat in
teresul CU care cei ce muncesc pe 
ogoarele patriei noastre lirmăresc 
îndeaproape lupta pe care poporul 
chinez 0 desfășoară sub conducerea 
Partidului Comunist pentru con
struirea socialismului. AM avut pri
lejul — a spus ea să cunoaștem 
multe din realizările Chinei popu
lare. Cînd s-au întors din Vizita 
pe caro au făcut-o în China, pre
ședintele nostru și ceilalți membri 
cooperatori de la noi ne-au poves
tit pe larg ce au văzut în tara dv 
Astfel am cunoscut mai bine tre
cutul de luptă al poporului chinez, 
eforturile neobosite pe care el le 
depune pentru înflorirea patriei sale 
socialiste.

Vorbitoarea a înfățișat apoi ci- 
teva aspecte din transformările pfin 
care a trecut comuna Muntenii- 
Buzău în anii socialismului, subli
niind creșterea continuă a nivelu
lui de trai al locuitorilor, rod al 
politicii Partidului Comunist Român, 
care asigură poporului nostru pro
gresul și bunăstarea.

In încheiere vorbitoare* a rugat 
pe oaspeți să transmit* din poftea 
femeilor de pe aceote meleaguri 
ale României urări de fericire șl 
noi înfăptuiri de teamă femeilor 
dlh Ghine sotialisU, frățââăCL

In aplauzele puternice ale adu

nării a luat apoi cuvîntul tovară
șul Cili fin-lal, Câte a spus :

Sîntem deosebit de bucuroși 
că am venit astăzi ca oas
peți la Cooperativa agricolă 
de producție „Prietenia ro- 
mâno-chineză''. in aceste zile, am 
trăit tot timpul o mare prietenie. 
Sîntem acum deosebit de mlșcati 
de o asemenea întîmplnare 
caldă și primire cordială pe 
care ni le-ati făcut. In nu
mele tuturor tovarășilor din de
legația de partid și guvernamenta
lă chineza și al poporului chinez, 
vă exprim mulțumirile noastre sin
cere. Vă transmit totodată salutul 
frățesc al membrilor comunei popu
lare „Prietenia chtno-română" din 
Lugouciau din Pekin.

După înfăptuirea în întreaga 
dumneavoastră tară a cooperativi
zării agriculturii, bizulndu-vă pe 
superioritatea economiei colective 
șl pe inițiativa creatoare a mase
lor largi de țărani, ati ridicat în 
mod rapid nivelul producției agri
cole. Ati doblndit succese foarte 
mari în transformarea naturii, în 
realizarea mecanizării agriculturii 
și in îmbunătățirea gospodăririi 
cooperativei agricole de producție. 
Putetl acum nu numai să acoperit! 
nevoile țării de cereale, din pro
priile dv. producții, dat a- 
vețl și disponibilități pentru export. 
Acesta este un lucru pentru care 
merita să fiți felicitați. Astăzi con
statăm cu mare bucurie că realiză
rile cooperativei dv, prezintă un 
tablou înfloritor. Vă uram din toată 
inima să obțineți necontenit noi și 
mari succese.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez și tovarășul Mao 
Tze-dun au acordat tot timpul o ma
re atenție agriculturii, considerind-o 
drept baza economiei naționale. 
Sprijinindu-se pe superioritatea co
munei populare și cu ajutorul pu
ternic ăl industriei masele largi 
de țărani din tara noastră ridică în 
mod rapid producția agricolă. In 
prezent, in țara noastră se desfă
șoară pe scară națională o miș
cate de masă avînd ca scop de a 
învăța de lă Daitzai, de a ajunge 
din urmă și a depăși Daitzai. Dait- 
zăi este c brigadă de producție a 
Comunei populare Daitzai din jude
țul Șiian, provincia Șansi. in tre
cut acolo era o regiune muntoasă 
lipsită de apă și cu pămînt arid, 
Dar membrii acâstel brigăzi din 
Daitzai, sprijinindu-se cu hotărîre 
pe forța economiei colective, mer- 
gînd pe drumul bizuirii pe forțele 
proprii, dezvoltând spiritul de a 
munci cu hărnicie și abnegație au 
transformat acest sat sărac de 
munte într-un sat cu producție ma
re de cereale. înainte de eliberare,
ptoductia de cereale pe hectar nu 
ajungea la 1 000 de kg, iar acum 
ea a atins 6 000 kg și astfel ia ei 
s-a realizat în linii mari o produc
ție constantă și ridicată, recolta 
fiind asigurată atît pe timpul sece
tos cît și în condițiile de inunda
ții. Acum, în întreaga tară au apă
rut multe unități fruntașe de tip 
Daitzai, ceea ce a dat un puternic 
imbold dezvoltării continue a agri
culturii țării noastre. j

In lupta revoluționară îndelun
gată, între poporul chinez șl po
porul român s-a închegat o priete
nie cordială. Legăturile de prietenie 
dintre cooperativa dv. de produc
ție și comuna populară „Prietenia 
chino-română" din Lugouciau — 
Pekin — reprezintă un exem
plu viu al prieteniei dintre 
cele două popoare ale noastre. Sînt 
convins că prin această vizită a 
noastră se va consolida și dezvolta 
și pe mal departe prietenia noas
tră. Aș dori să duc cu mine Mem
brilor comunei populare „Prietenia 
chlno-iomShă'1 din Lugouciau, ca 
și întregului popor chinez, priete
nia caldă cu care ne-ati primit.

In încheiere tovarășul Ciu En-lai 
a adresat urări pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei frățești dintre 
poporul chinez și poporul român.

Cuvîntările au fost subliniate în 
repetate rîndurl de vil aplauze.

Lufndu-șl rămas bun de la oas
peți, locuitorii comunei ovaționează 
îndelung pentru prietenia dintre 
popoarele român și chinez.

(Agerpres)

In ziarul nr. 5 148/1906 a fost pu
blicată nota „Păsurile unui cilă- 
tor“. Erau vizate unele deficiențe 
în transportul de călători și se pre
zenta, printre altele, propunerea ca 
Sfatul popular, împreună cu I.C.O. 
și ta colaborare cu militia, să or
ganizeze consfătuiri în cartiere pe 
tema transportului în comun.

In legătură cu cele semnalate, 
conducerea I.C.O. răspunde redac
ției următoarele: „Articolul reia 
tează asipecte reale privind dificul
tăți create în transportul cu auto
buzele. Studiem în permanență nea
junsurile ce apar pentru a le so 
luțlona operativ. Ih prezent, pe tra
seul Livezeni — Petrila circulă 10— 
14 autobuze pe oră. Prin stația de 
radioficare a orașului Petroșani au 
fost difuzate conferințe specifice 
transportului în comun. In ceea ce 
privește plasarea indicatoarelor 
iîhgă ușa de urcare — pe care să 
fie înscris traseul ce-1 parcurge au-

Preocupări utile $1 plăcute 
în timpul liber
Excursii

Comitetul sindicatului minei Pe- 
trilă a manifestat în acest an o mare 
grijă pentru organizarea timpului li
ber al salarlatilor exploatării, Un 
accent deosebit s-a pus pe iniție
rea unor excursii in țară sau in 
împrejurimile Văii Jiului. Așa au 
fost, spre eXemplu, excursiile de 
la Craiova și Sibiu. Și ex
cursiile la cabanele Rusu și Voe- 
vodu s-au bucurat de aprecierea a- 
matorilor de drumeții. La cele pa- 
fru excursii eolectiVe inițiate de 
comitetul sindicatului au luat parte 
peste 250 de salariațl ăi minei Pe
trila.

Prietenii cărții
Multe ore plăcute din timpul li

ber Ie poți petrece citind. Cunos- 
cîndu-se pasiunea pentru citit a sâ - 
lariaților, la Fabrica de fire artifi
ciale „Viscoza*1 Lupeni a fost în
ființat, în urmă cu un an, un stand 
de căfti. Tovarășul Mesaroș Gheor- 
ghe, responsabilul standului, a des
fășurat o intensă activitate de 
popularizare a noilor lucrări bele
tristice, tehnice și politice apărute 
in librărie. Datorită acestui fapt, 
standul a vihdut, de la începutul a- 

IN OBIECTIV: ținuta cartierului nou 
din Petrila

tobuzul, aceasta urmează să-și gă
sească rezolvarea''.

Din răspunsul Sfatului popular 
al orașului reținem doar atît: „Cele 
sesizate în articol sînt juste'. In 
rest, este reprodus' conținutul a* 
drese! primite de la LC.O.

Nu înțelegem de ce Sfatul popu
lar și nici I.C.O. nu-și expun pă
rerea despre eventuala utilitate a 
organizării de consfătuiri cu pofttl- 
la|ia ? 1

O altă adresă ne-a parvenit de 
la Miliția 
Ni se face 
treprindei ile 
nut CU populația 35 de ședințe, și 
alte 14 cu conducători auto, pe te
ma respectării regulilor de circu
lație. De asemenea, la eventuale 
consfătuiri ce șe vOr organiza în U| 
cartiere, Miliția este gata să-și tti- ■* 
mită reprezentanți $1, dacă este ca
zul, să contribuie la mobilizarea 
cetățenilor.

orașului Petroșani, 
cunoscut că în în- 

orașului s-au ti-

nulul, cărți în valoare de circa 
8 000 lei. Numai in prima jumătate 
a lunii iunie, s-au cumpărat Cărți 
în valoare de peste 1 200 lei. Prin
tre prietenii cărții se numără lăcă
tușul Fîcea Constantin, desenatorul 
Grecii Tiberiu, electricianul Bordea 
Victor, tehniciană Pienaru Marga
reta, funcționara Nagy Elena și iftțlJ. 
In dorința de a-șl împrospăta ne
contenit bibliotecile personale, cei 
amintiți cheltuiesc lunar, in acezt 
scop, între 80—100 lei.

Un program artistic 
apreciat

Vizionarea unul film sau a unul 
spectacol sînt de asemenea surse 
care îngăduie să-ți petreci timpul li
ber în mod plăcut și util. Recent, 
țăranii muncitori din Banița au avut 
prilejul să petreacă o după-masA 
nlăcută. Ei au Vizionat programul ar- 
'istic prezentat de către elevii șco
lii generale din localitate. Alcătuit 
din dansuri, recitări' și cintece, 
spectacolul micilor artiști s-a bu
curat de apreciere unanimă. Cei 
peste 400 de participant! care au 
umplut sala de festivități a căminu
lui cultural ar dori să participe cît 
mai des la asemenea manifestări.

M. CHIOREANU

c onstrucții vor trebui să-și mo 
bilizeze toate forțele în ve
derea lichidării lipsurilor sem
nalate. Este necesar ca în vi
itor conducerea șantierului 
de construcții Petrila să exe
cute toate lucrările de siste
matizare conform proiectului; 
c dată cu terminarea blocu- 
ilor de locuințe să fie termi

nate și drumurile de acces, a- 
leile, precum și amenajările 
pentru zone verzi. In conti
nuare este datoria Sfatului 
popular al orașului Petrila și 
a deputâților săi, să mobili
zeze toți cetățenii acestui car
tier la întreținerea șl înfru
musețarea împrejurimii blo
curilor.
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Trei dintre muncitoarele 
uzinei
(Urmare din pag. l-a)

moașa noastră Vale, in 
tovărășia fiului ei care 
a Împlinit 11 primăveri 
și este fruntaș la învă
țătură.

In cadrul corului clu
bului sindicatului și în 
brigada artistică de agi
tație din care tace parte, 
Cosma Magdalena Înalță 
imnuri de slavă partidu
lui iubit, republicii noas
tre socialiste, cîntă frun
tașii și evidenfiatli In 
întrecere. E o împletire 
armonioasa a frumosului 
cu utilul realizată de 
harnica ți talentata mun
citoare.

Cu răspundere 
profesională

Imensa hală a secției 
construcții metalice se 
aseamănă parcă cu ate
lierul anticului zeu Vul
can. La temperatura 
înaltă a aparatelor de 
sudat, diferite bucăți de 
metal sînt asamblate u- 
nele de altele lulnd con
turul și proporția impre
sionantă a utilajeloi 
grele de mină, prepara ■ 
ții etc. Alteori se execu
tă lucrări mai mici, dar 
importante pentru buna 
desfășurare a muncii mi
nerilor din subteran. De 
dtșpă un paravan de 
protect ie Un aparat de 
sudat proiectează în jur

țerbe de artificii. E mî- 
nuit de sudotlța Zamora 
Bianca. Cite cupe de fu
nicular. ghidaje de puț 
și alte utilaje și piese 
necesare minelor din Va
lea Jiului a executat nu 
le-a mai ținut socoteala. 
Sudorița Zamora Bianca 
are insă satisfacția de a 
ie fi executat cu multă 
răspundere profesională, 
cu răspunderea specifică 
a membtilot de partid. 
Face parte doar din de
tașamentul de avangar
dă al muncitorilor din 
uzină.

Aprecieri unanime
Cocoțate aproape de 

tavanul halei turnătoriei, 
cele trei macarale domi
nă întreaga Secție. La 
una din ele lucrează ma- 
caragista FItimon Maria. 
Manevrată cu pricepere 
după comenzile de jos, 
macaraua înalță, ca pe 
un fulg, oalele mari de 
turnare pline cu metal 
incandescent, ridică pie
se grele sau modele 10- 
sindu-le apoi lin acolo 
unde trebuie. O cit de 
mică neatenție poate să 
producă neajunsuri mari 
in desfășurarea produc
ției. Așa ceva insă nu 
s-a intîmpiat in activi
tatea de macaraglstă a 
tovarășei Filimon Maria. 
Munca conștiincioasă a 
lăcut-o sd lie apreciată 
de colectivul turnătoriei.

impre/urimile Văii Jiului oferă nehumărale peisaje 
ce merită să fie văzute, lată o imagine de pe dealul 
Dîljii Mari.

SPORT • SPORT • SPORT

Grupul școlar minier Petroșani 
ANUNȚĂ:

In anul școlar 1966-1967 în cadrul 
Grupului școlar minier Petroșani func
ționează :

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI
cu următoarele specialități:

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

Durata de școlarizare este de 3 ane Se primesc absolvenți al 
Școlii generale (de 7 sau 8 ani) în Vîrstă pînă la 18 anL

înscrierile la concursul de admitere se fac pînă la 1 IULIE 1908 
la sediul școlii, din str. Republicii nr. 7 pe baza unei cereri îb- . 
soțite de următoarele acte : «

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală); 
— Certificat de absolvire a 7 sau 8 clase fn original;
— Buletin de analiza sîugelui, efectuată cu maximum 3 săplă- 

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

mult 3 luni înainte de concurs;
— Adeverință de sănătate, eliberată de policlinica la care stal 

luațl în evidență.
Concursul de admitere se va ține între 1—-12 IULIE 1966 șl vp 

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 PROFESIONALA TOȚI ELEVII SÎNT BURSIERL

U .........
* Centre de atletism 

la Petroșani și Lupeni

secții 
o In- 
aces-

reco-

In luna mai a. c. am 
fost vizitați de către o 
brigadă a Consiliului 
General U.C.F.S. Cu o- 
cazia controlului efec
tuat de membrii brigă
zii, s-a constatat că 
activitatea atletică din 
Valea Jiului este slab 
dezvoltată iar asocia
țiile sportive, cu 
de atletism, dau 
suficientă atenție 
tei ramuri.

Pornind de la
mandările brigăzii. Clu
bul sportiv orășenesc 
Petroșani s-a orientat 
ca in cele două mari 
asociații sportive, res
pectiv Jiul Petrila și 
Minerul Lupeni, unde 
de altfel există condi
ții ți bază materială 
puternică, să funcțione
ze două centre de an
trenament care să-și 
desfășoare instruirea 
sub îndrumarea unor 
antrenori calificați. Ca 
urmare, la Minerul Lu
peni a luat ființă un 
centru de atletism con
dus de tov. prof. Caroiy 
Bela, iar la Petroșani 
de tov. prof. Cloffcă.

Deși cele două cadre 
sînt la începutul acti-

te de către U.C.F.S., 
consiliilor asociațiilor

vității lor competițio- 
nale iar selecționarea 
elementelor pentru cele sportive nu le răintne 
două centre a necesitat 
o anumită perioadă de condiții optime pentru 
timp, s-a reușit totuși 
ca la asociația Jiul să 
activeze un număr de 22 
atleți și atlete, iar la Lu
peni ÎS sportivi, împăr- 
țiți pe categorii de vîr- 
stă și probe. In prezent, 
antrenamentele se des
fășoară de trei ori pe 
săptămînă. pe baza 
unui plan de perspec
tivă și a altuia anual. 
Dintre cei selecționați 
de pe acum se întrevăd 
rezultate bune la unii 
sportivi ca: Ularu Va- 
sile, Șerbu Șerban, Ior- 
dache Ecaterina, Chiș 
Elena, Mojoatcă Cor
nelia, Nistor Stela și 
Corojeanu Marcela de 
la Jiul Petrila, Pome- 
lescu Mariana, Nemeș 
Margareta, Gabor Ioan, 
Pop Ovidiu, Ban Tibe- 
riu și Kelemen Șarlota 
de la centrul de atle
tism din orașul Lupeni.

Avînd în vedere că 
echipamentul și mate
rialul sportiv, precum 
și salariile celor doi 
antrenori sînt asigura-

Rezultate
din sferturile de finală 
ale „Cupei României“ 
la fotbal

altceva decit să asigure

pregătirea atleților; ves
tiare necesare păstrării 
echipamentului șl ma
terialului sportiv, 'în
treținerea pistelor și 
dotarea cu unele ma
teriale ca greutăți, stilpi 
pentru sărituri, scaune 
de arbitraj, amenajarea 
gardurilor pentru sări
turi și obstacole.

Cundscind elanul ti
nerilor noștri sportivi 
și dorința lor de a se 
afirma pe plan regio
nal și chiar republican, 
și dacă bineînțeles și 
consiliile 
sportive amintite 
sus (Jiul Petrila și Mi
nerul Lupeni) vor asi
gura cele necesare sec
țiilor de atletism, a- 
vem certitudinea că în- 
tr-un viitor nu prea în
depărtat, atleții Văii 
Jiului iși vor face cu
noscute numele in com
petițiile republicane.

asociațiilor 
mai

S. BALOI, 
activist C.S.O.

Miercuri in 4 orașe s-au disputat 
sferturile de . finală ale „Cupei Ro
mâniei" la fotbal. In Capitală, pe 
stadionul „23 August" echipa Steaua 
București a reușit să dispună cu 
2—0 (1—0) de Dinamo București, 
campioana țării de anul trecut. Fot
baliștii militari au desfășurat un 
joc mai bun, obținind calificarea în 
semifinale. Cele două puncte au 
fost realizate de Voinea în minu
tele 10 și respectiv 50.

La Pitești, Rapid București, la ca
pătul unul joc valoros a repurtat o 
meritată victorie cu 2—0 (1—0), în 
fața fruntașei campionatului Petrolul 
Ploiești. Au marcat Ionescu (42‘) și 
Dumitriu (57').

In meciul de la Hunedoara U, T. 
Arad a întrecut cu 2—1 (1—1) pe 
Crișul Oradea iar la Brăila, Farul 
Constanța a dispus cu 2—1 (1—0) 
de Steagul Roșu Brașov.

Semifinalele competiției se vor 
disputa 
gramul 
tragere

la 13 iulie 
jocurilor să 
la sorți.

urmînd ca pro- 
iie stabilit prin

(Agerpres)

PROGRAM DE RADIO
24 iunie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Gimnastica de în
viorare; 5,40 Program muzical de di
mineață, 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 6,10 Program 
muzical de dimineață,- 6,15 Trans
mitem pentru sate,- 6,22 Program 
muzical de dimineață; 6,30 Anunțuri 
ți muzică; 6,45 Program muzical de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. 
SpCrt. Buletin meteo-rutier,- 7,30 In
strumentiștii veseli — muzică ușoa
ră; 7,45 Salut voios de pionier,- 8,00 
SUMARUL PRESEI,- 8,08 Melodii 
populare interpretate la diferite in
strumente; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Cura de ape minerale în ulcerul 
gastric,- 9,35 Jocuri populare; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Folclor 
muzical din Transilvania; 10,30 Ra- 
dioracheta pionierilor,- 11,00 Lieduri 
de Paul Jelescu; 11,15 TEATRU

RADIOFONIC : „Iubire". Comedie de 
Barta Layos; 12,54 Cîntați cu noi — 
muzică ușoară; 13,20 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 14,00 BU
LETIN DE S'TIRI. Buletin meteo- 
rutier; 14,15 Pe meleagurile noas- 
Ire cu muzica ușoară; 14,50 Valsul 
nemuritor,- 15,20 Caleidoscop mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport- 
Buletin meteorologic; 16,20 Zece mi- 
nute în compania muzicuței; 17,00 
Noi cîntece ifle compozitorilor noș
tri; 17,15 Cînd iubești . viața e 
frumoasă — muzică ușoară,- 17,30 
IN SLUJBA PATRIEI; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,13 Ilustrate mu
zicale; 18,30 DIALOG CU ASCUL
TĂTORII; 18,45 Recitalul baritonu
lui PETRE ȘTEFĂNESCU GOANGA; 
19.05 Instrumente muzicale din R. 
P. Ungară și R. S. Cehoslovacă; 
19,25 Soliști de muzică ușoară; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30

Cîntă Sofia Popa și Nelu Stan; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Vioara 
și interprets săi — muzică ușoară; 
21,15 ATENȚIUNE, PĂRINȚI!; 21,30 
Din albumul muzicii ușoare româ
nești; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 Trio în 
la minor pentru clarinet, violoncel 
și pian de Brahmș; 22,45 Muzică 
ușoară de Temistocle Popa; 23,00 
Cintecele nopții; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
24 iunie

PETROȘANI —7 Noiembrie: Via
ța începe la ora 8 seara; Repu
blica : Autorizația de căsătorie; 
Stadion : Arena circului; LONEA — 
Minerul: l.a porțile pămîntului; 
7 Noiembrie : Fiul căpitanului Blood; 
ANINOASA : Pensiunea Bouianka,- 
VULCAN Muncile lui Hercule,- 
CRIVIDIA : Asta-i tot ce s-a în- 
tîmplat; LUPENI — Cultural: A fost 
cîndva hoț.

Grupul școlar minier Lupeni 
aduce la cunoștință celor interesați că înscrierile pentru concursul 
de admitere fn anul școlar 1966—1967 la școala profesionali’ se 
fac pînă la 30 iunie a. c., la -sediul școlii din Lupeni, pentru Ur
mătoarele meserii

H electricieni de mină

H lăcătuși de mină

R lăcătuși montatori

K electricieni intrefinere și 
reparații

H mineri
Se primesc absolvenți ai școlilor de 8 sau 7 ani, fn vîrstă de 

pînă Ia 18 ani, pe baza următoarelor acte:
— certiîicat de naștere (copie legalizată);
— certificat de absolvire (în original);
— buletin de analiză a sîngelul (efectuată cu maximum 3 s#p- 

tămîni înainte de concurs);
— rezultatul examenului radiologie pulmonar (efectuat cu cal 

mult 3 luni înainte de concurs);
— adeverință de sănătate, eliberată de policlinica la care sînt 

luați în evidență (numai pentru candidațli din mediul urban).
Concursul de admitere va avea foc intre 1—12 iulie a. c. ș> 

va consta din următoarele probe:
— limba română scris și oral;
— matematică scris și oral, conform programelor analitica 

pentru clasele V—VIII.
ELEVII ADMIȘI IN ȘCOALA BENEFICIAZĂ DE ÎNTREȚINERE 

GRATUITĂ.

în atenția vînătorilor !
Comitetul Filialei 

A.G.V.P.S. Petroșani a 
nunță membrii vînători 
ai filialei că în data de 
18 iunie curent a înce
put viza permiselor de 
port-armă care se face 
de către miliție. Vină 
torii se vor prezenta 
ia viză cu arma de VÎ- 
nltoare, permisul de

port-armă și buletinul 
de identitate.

Vînătorii din locali
tățile Petroșani, Petrila 
Lonea, Banița, Iscroni și 
Ăninoasa se vor pre 
zenta Ia viză la sedini 
miliției Petroșani, cei 
din Vulcan la miliția 
Vulcan, iar cei 4in Lu
peni, Uricani, Cimpu

lui Neag la miliția Lu
peni.

Membrii vinăton ca 
re nu și-âu achitai 

-tranșa a doua de Coti
zație vor trebui să s< 
prezinte Ia btroiil filia
lei pentru achitare de
oarece nu se efec
tuează viza vînătorilor 
care nu au achitat Co 
titația pe anul I960.
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Vizita lui de Qaulle
la Moscova

6uyana al 118-lea 
membru al O.N.U.

Luptele din Vietnamul de sud

oficiale dintre conducătorii 
și președintele Franței, 

de Gaulle. Leonid Zamia-

zia- 
„tratativele s-au referit 
larg de probleme in- 
importante, precum și 

bilaterale dintre Uniu-

MOSCOVA 22. Corespondentul A- 
gtxpres, S. Podină transmite : La 22 
iunîe, la Moscova au continuat tra
tativele 
U11.S.S.
Charles
tin, directorul direcției de presă a 
M.A.E. al U.R.S.S., a declarat 
riștilor că 
la un cerc 
ternaționale 
la relațiile
nea Sovietică și Franța. Tratativele 
se desfășoară favorabil și lasă o 
impresie foarte bună".

El u arătat în continuare că 
hotărît de comun acord ca în 
itor între Uniunea Sovietică

cursul tratativelor problemelor dez
voltării relațiilor economice, cultu
rale și colaborării tehnico-științifice 
dintre cele două țări.

După cum menționează agenția 
TASS, președintele Republicii Fran
ța, împreună cu soția, au oferit la 
ambasada Franței, un dejun în cin
stea Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și guvernului sovietic. 
Au 
xei 
alți
tit toasturi 
Nikolai Podgornîi.

participat Leonid Brejnev, Ale- 
Kosîghin, Nicolai Podgornîi și 
conducători sovietici. Au ros- 

Charles de Gaulle și

s-a 
vî- 
și 

Franța să se desfășoare cu regulari
tate consultări.

„Dintre problemele 
deosebită atenție a 
problemelor securității 
declarat L. Zamiatin.

Alături' de problemele politice o 
mare atenție a fost acordată în

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate. a adoptat 
marți în unanimitate rezoluția care 
recomandă Adunării Generale a 
O.N.U. primirea Guyanei în, rîndul 
membrilor acestei organizații.

Guyana, fostă colonie britanică, a 
obținut la 25 mai independența și a 
cerut la 4 iunie să fie primită în 
Organizația Națiunilor Unite. Hotă- 
rîrea Consiliului de Securitate ur
mează să fie supusă aprobării celei 
de-a 21-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. care se va deschide 
la 20 septembrie a.c. Guyana va fi 
cel de-al 118-lea membru al O.N.U.

VENEZUELA

discutate o 
fost acordată 
europene", a

Kenya a rupt relațiile comerciale 
cu Somalia

SAIGON 22 (Agerpres). — In 
Vietnamul de sud se semnalează 
zilnic noi atacuri ale patrioților îm
potriva trupelor americane si sai- 
goneze. Miercuri dimineața, după 
cum relatează agenția Reuter, a fost 
bombardată baza americană de. eli
coptere de la Soc-Tong (în delta 
fluviului Me Kong, la 155 kilome
tri de Saigon). Au fost înregistrate 
însemnate pierderi în oameni și 
materiale.

La 100 kilometri depărtare, în a- 
propierea localității Cantho, un 
bombardier american de vînătoare 
a fost doborît de patrioți. De ase
menea, în provincia Quang Nam, a 
fost atacată și nimicită o companie 
de pușcași americani.

In provincia Phu Yen, într-o re
giune abruptă și acoperită de pă
durile junglei, au loc de trei 
lupte 
țelor 
cane, 
țiile

pentru care jungla reprezintă un te
ren de luptă mai mult decît dificil, 
fac tot mai greu față atacurilor lan
sate de patrioți în această re
giune.

Declarația
unui senator american

_____ __ ___i zile
violente între unități ale for- 
patriotice și trupele ameri- 

După cum menționează agen
de presă, trupele americane,

WASHINGTON 22 (Agerpres). —, 
„Statele Unite sînt adevăratul agre-A 
sor în Asia de sud-est", a declarai® 
senatorul american Gruening, de* 
mocrat din statul Alasca. Luînd cu
vîntul în Senat, a criticat cu hotă- 
rîre politica președintelui Johnson 
în Vietnam. „Ducînd acest război 
nedeclarat în Vietnamul de sud, a 
declarat Gruening, Statele Unite au 
încălcat Carta O.N.U., precum șî 
Acordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam. Actuala 
politică a S.U.A. nu are nici o 
scuză".

NAIROBI 22 (Agerpres), — Ea 
Nairobi s-a anunțat oficial că gu
vernul Kenyei a rupt, începînd de 
la 21 iunie, toate relațiile comer
ciale cu Republica Somalia, reia 
tează agenția Reuter citind un or-

Decedarea lui F. 
siguranței
'CARACAS 22 (Agerpres). — Au

toritățile venezuelene au anunțat că 
Francisco Ojeda, unul din conducă
torii detașamentelor de partizani care 
acționează în Venezuela, s-a „si
nuos* într-una din celulele clădirii 
siguranței din Caracas, Ojeda a fost 
■i<i jru al Congresului venezue- 
1™ și a participat în 1958 la răs
turnarea de la putere a fostului dic
tator Marcos Perez Jimenez. In ur
mă cu trei ani, el s-a alăturat de
tașamentelor de partizani, a
captnrat de două ori și de fiecare 
dată a reușit să 
oară, el a fost prins de agenții si
guranței vinerea trecută într-o 
dire din Caracas.

Ojeda în celulele

Opinia publică din Venezuela a- 
preciază că Francisco Ojeda a fost 
ucis de poliția din Caracas în tim
pul torturilor la care a fost supus.

din semnat de ministrul comerțu
lui al acestei țări. Guvernul Kenyei, 
subliniază agenția citată, nu a dat 
nici o explicație oficială acestei 
hotărîri. Potrivit ordinului Ministe 
rului Comerțului, importurile sub 
orice formă din Somalia pentru 
Kenya sînt interzise, inclusiv tran
zitul de bunuri sau mărfurile trans 
portate pe calea aerului sau mari
timă. Hotărîrea privind ruperea 
relațiilor comerciale între Kenya și 
Somalia a fost precedată de sus
pendarea de către autoritățile de 
la Nairobi a drepturilor de ateri
zare, decolare și survol ale 
oanelor aparținînd companiei 
transporturi aeriene somaleze.

In
gloanțe în piept

loc de explicații

fost

evadeze. Ultima

clă-

avi
de

Convorbirile Johnson-Feisai

Pwsecuții împotriva 
elementelor progresiste 
In Portugalia

LISABONA 22 (Agerpres). — 
toritățile salazariste continuă 
secuțiile împotriva elementelor 
gresiste din Portugalia. Cetățeanul 
portughez De Oliveira a fost con
damnat la 4 ani închisoare și pri
varea de drepturi politice, sub a- 
cuzația că face parte din rîndu- 
rile Partidului Comunist din Por
tugalia, scos de autorități în afara 
legii.

Au- 
per- 
pro-

WASHINGION 22 (Agerpres). — 
La Casa Albă au început convorbi
rile între președintele Johnson și 
regele Feisal al' Arabiei Saudite, 
care întreprinde o vizită oficială în 
S.U.A. la invitația guvernului ame
rican. ’

După convorbire, un purtător de 
cuvînt al guvernului american a 
declarat că schimbul de vederi din
tre președintele Johnson și regele 
Feisal a fost util. Feisal a avut, de 
asemenea, întrevederi cu Dean Rusk, 
secretarul de stat al S.U.A. Agen
ția France Presse, citind surse a- 
mericane bine informate, consideră 
că în timpul convorbirilor au fost 
examinate situația din Orientul 
Arab, relațiile dintre cele două 
țări, precum și problema livrării de 
armament american către Arabia 
Saudită.

Vizita în S.U.A. a lui Feisal a 
fost precedată de o serie de con
vorbiri pe care acesta le-a avut în 
Iran, Iordania și Pakistan unde au 
fost examinate probleme privind 
pregătirile în vederea creării pac
tului islamic. Observatorii mențio-

v,

Liderul partidului laburist de opoziție 
din Australia — victima unui atentat

SYDNEY 22 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că Arthur 
Caldwell, lider al partidului labu
rist de opoziție din Australia, a fost 
victima unui atentat. In timp ce 
părăsea o adunare publică, unde 
luase cuvîntul pentru a protesta 
împotriva trimiterii de trupe austra
liene în Vietnamul de sud, Caid
well a fost rănit cu un foc de ar-

nouă manifestare a elementelor 
reacționare din Australia. Caldwell 
s-a pronunțat în numeroase ocazii 
împotriva trimiterii de trupe aus
traliene în Vietnam pentru înceta
rea escaladării agresiunii america
ne în Vietnamul de sud și pentru 
încetarea imediată a bomoardării 
R. D. Vietnam.

• nează interesul -manifestat în S.U.A. 
față de acest proiect respins de 
majoritatea țârilor arabe. •

LONDRA 22 (Agerpres). — Asa
sinarea unui om de afaceri brita
nic, Roger Calvert, a dezvăluit e- 
xistența a ceea ce agenția France 
Presse denumește „un război al 
posturilor de radios pirat". Cadavrul 
lui Calvert a fost descoperit într-un 
conac din Saffron Walden (în Es
sex), aparținînd unui alt om de a- 
faceri și influent politician liberal, 
Olivier Smedley, Acesta este un 
membru activ al grupării de politi
cieni care se opun intrării Marii 
Britanii în Piața comună. El are 
anumite interese în înfloritoarea 
ramură de afaceri a posturilor de 
radio pirat, îndeosebi în societatea 
care administrează unul dintre cele 
mai cunoscute posturi de acest, gen, 
„Carolina". Calvert, victima asasi
natului, era director al unei alte

stații pirat pe punctul de a fî ab
sorbită 
Disputa 
afaceri 
Londra, 
lent în 
refuzul 
postul său de radio, Smedley a re
curs Ia o bandă de „pirați" pentru \ 
a ataca mica stație situată în es- â 
tuarul Tamisei și a o scoate din|l 
funcțiune. Este probabil că Ealvert 
venise la conacul concurentului 
său pentru a-i cere expIicațiL In 
loc de explicații, el a primit cîtava 
gloanțe în piept.

de compania lui Smedley, 
dintre cei doi oameni - de 
este bine cunoscută Ia 
Ea a luat un aspect vie- 

ultimele zile, cînd, iritat de 
lui Calvert de a renunța la

In legătură cu mutarea 
comandamentului N.A.T.
BRUXELLES 22 (Agerpres). — Du

pă cum s-a anunțat, în pofida nu
meroaselor proteste ale opiniei pu
blice belgiene, Camera Deputaților 
a aprobat marți moțiunea prezen
tată de partidele coaliției guverna
mentale privind mutarea pe terito
riul Belgiei a comandamentului su
prem ai N. A. T. O. 
(S.H.A.P.E.).

Guvernul belgian 
continue tratativele
N.A.T.O. în legătură cu transferul. 
Acestea se vor referi îndeosebi la 
aspectele financiare ale transferului, 
mai precis la sarcinile care revin 
Belgiei. '

Un comitet interministerial bel- 
propună 
O. di-

clin Europa

urmează să 
cu autoritățile

adăuga cota-parte belgiană pentru 
cheltuielile de transfer, ceea ce în
seamnă peste 1 miliard de franci 
belgieni. In cercurile guvernamen
tale se speră că aceste cheltuieli ar 
putea fi reduse dacă organizația a- 
tlantică ar urma să fie raționalizată.

In orice caz nu vor putea fi sa
tisfăcute toate cerințele reampla- 
sării statului major al N.A.T.O. In 
cercurile 
remarcă 
S.H.A.P.E.
piscine și

Agenția
că tratativele între 
gian si autoritățile N.A.T.O. privind 
transferul S.H.A.P.E. vor dura pînă 
în luna septembrie.

observatorilor politici se 
cu ironie că personalul 
va trebui să renunțe la 
la terenurile de tenis.
France Presse relatează 

guvernul bel-

gian va trebui să 
Secretariatului N. A. T.
verse regiuni pentru amplasa
rea statului major al N.AT.O 
Se menționează regiunea Bruxelles, 
Wavre sau altele. Tot ceea ce se 
știe pînă acum este că sediul 
S.H.A.P.E. va fi amplasat în așezări 
neurbane, noțiune de altfel foarte 
relativă avîndu*se în vedere terito
riul limitat și populația densă a 
Belgiei.

Potrivit aprecierilor oficiale, va li 
nevoie să se amenajeze un teren de 
1 IC hectare, ceea ce reprezintă pen
tru Belgia o cheltuială de 550 mi
lioane franci belgieni, la care se va

Inundație 
în valea Fergana

TAȘKENT 22 (Agerpres). — De 
mai multe zile, locuitorii din valea 
Fergana (Uzbekistan) luptă împo
triva inundațiilor pricinuite de topi
rea intensă a unor ghețari din 
munții învecinați cu Kirghizia. Un 
uriaș val de apă, de aproximativ 
8 metri, care a pătruns în această 
vale, a smuls copacii din rădă
cină, a culcat la pămînt stîlpii li
niilor electrice de înaltă tensiune, a 
avariat poduri, șosele, case, conduc
ta de gaze. Se semnalează victime.

A fost numită o comisie guverna
mentală pentru lichidarea urgentă 
a urmărilor acestei calamități. In 
pi imul rînd au fost luate măsuri 
pentru a împiedica apa să ajungă 
în orașul Fergana și în lacul de a- 
cumulare Kerkidon. Avioane și eli
coptere au transportat oamenii și 
bunurile ier din zonele pericu
loase. In prezent se lucrează la re
facerea podurilor, construcțiilor de 
irigare, clădirilor. Se iau măsuri 
pentru refacerea satelor avariate.

V A R I E T A J 1

mă. El a fost transportat de urgen
tă la spital. Atentatorul a fost prins 
și predat poliției.

Primul ministru australian, Hoit, 
a ordonat imediat deschiderea unei 
anchete în legătură cu acest aten
tat, avînd în vedere apropierea în
ceperii campaniei electorale.

Potrivit observatorilor, inciden
tul de marți este considerat ca o

Ud alt criminal la rizboi Io
BONN 22 (Agerpres). — La Tribu

nalul din localitatea vest-germană 
Hagen se desfășoară procesui in
tentat fostului ofițer SS Franz Lam
pe, acuzat de complicitate la asa
sinatele săvîrșite de fasciști în 
anii celui de-al doilea război mon
dial pe teritcrinl Poloniei vremel-

fala tribinaleloi
nic ocupat de trupele naziste. Fost 
șef al Gestapoului din localitatea 
poloneză Bialystok, Lampe este în
vinuit de a fi participat, în anii 
1941-1943, la 12 acțiuni criminale 
naziste, în cursul cărora au fost 
exterminați peste o sută de cetă
țeni pașnici.

„Siporex"
AALBORG 22 (Ager

pres). — In grădina zo
ologică din localitatea 
Aalborg (Danemarca) 
s-a născut marți un 
mic elefant în greutate 
de 150 kg, primul care 
se naște în Danemarca 
în ultimii 50 de ani. Di
rectorul grădinii zoolo
gice a declarat că mi
cul elefant va fi numit 
„Siporex". ț

Un nou ser 
împotriva 
scorpionilor

PARIS 22 (Agerpres). 
Institutul Pasteur din 
Paris a omologat un 
nou ser împotriva scor

pionilor. Preparat la U- 
niversitatea ebraică din 
Ierusalim, noul' ser s-a 
dovedit foarte eficace 
în tratarea celor muș- 
cați de scorpioni. El 
urmează să fie produs 
pe scară industrială și 
să devină un produs 
de bază în farmacopee

300 de persoane 
salvate de un cîine 
vagabond

BUENOS AIRES 22 
(Agerpres). — Un cîine 
vagabond a scăpat de 
la otrăvire aproximativ 
300 de persoane in o- 
rașul Pomone din pro
vincia Patagonia. In 
scopul de a aniversa 
50 de ani de la înte
meierea școlii locale.

în această localitate a 
avut loc o serbare in 
aer liber, la care au 
participat toate notabi
litățile locale și repre
zentanți ai guvernului 
provincial. Totul fusese 
prevăzut pentru vizita
tori, chiar și tradițio
nala „asado" — o imen
să turtă cu carne. Deo
dată, un cîine s-a re
pezit și a înghițit mai 
multe bucăți de plăcin
tă cu carne, după care 
s-a prăbușit mort. Su
pusă unei analize de 
laborator, s-a constatat 
că întreaga cantitate de 
carne conținea stricnină.

Autoritățile au ordo
nat deschiderea unei 
anchete. Două persoa
ne suspecte au fost a- 
restate.
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