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A T-A SESIUNE 
A FIARH ABUNARI NAȚIONALE

Miercuri dimineața, la orele 10, la 
Palatul Marii Adunări Naționale au 
început lucrările celei de-a V-a se- 

< siuni a Marii Adunări Naționale a H Republicii Socialiste România.
Actualei sesiuni îi este supus 

spre examinare și aprobare Planul 
de stat al economiei noastre națio
nale pe perioada 1966—1970, care 
reprezintă o nouă etapă de progres 
și prosperitate in viața poporului' 
nostru, în înflorirea României so
cialiste. Planul cincinal sintetizează 
direcțiile principale ale politicii 
partidului, în etapa actuală, de con
tinuare pe o treaptă superioară, pe 
baza directivelor celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., a procesului de 
desăvirșire a construcției 
npalui in patria noastră. 
Ie Conducătorii de partid și 
in^jă în sală intîmpinați de 
puternice și îndelungi ale 
ților și invitaților.

In loja din dreapta iau 
varășii 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bir- 
lădeanu, Emil Bodnăraș, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Iile 
Verdeț, Maxim Berghianu, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan

socialis-

de stat 
aplauze 
deputa-

loc to-
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Ion

t r 
F

In loja din stingă se află vice
președinții, secretarul și membrii 
Consiliului de Stat

La lucrările sesiunii participă nu
meroși invitați: membri și membri 
supleanți ai C.C. al P.C.R., miniș
tri, conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții bucureștene, acade
micieni și alți oameni de știință și 
cultură, generali, șefi ai cultelor, 
ziariști români și străini.

Sînt de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, deschide lu
crările sesiunii. La propunerea sa, 
cei prezenți păstrează un moment 
de reculegere în memoria deputați- 
lor Gheorghe Marin, Vasile Tito- 
renco și acad. Nicolae Gh. Lupu.

Deputății votează apoi, în unani
mitate, ordinea de zi a celei de-a 
V-a sesiuni a Marii Adunări Na
ționale :

1. Verificarea legalității alegerii 
deputatului declarat ales în circums
cripția electorală nr. 12 Sulina din 
regiunea Dobrogea;

2. Proiectul de lege pentru adop
tarea planului de stat de dezvol
tare a economiei naționale pe anii 
1966—1970;

Mîn-

doilea

aplau-

* Lucrările Adunării gene
rale a Academiei de științe 
a U.R.S.S.

+ Prezențe românești
+ R.D.V. Centrele populate 

și obiectivele economice, 
ținta raidurilor agresive ale 
S.U.A.

+ Japonia: Protest împotri
va construirii urnii nou 
poligon militar american

0 Hotărîrea guvernului bra
zilian

< Conferința de presă a lui 
Aldo Moro

+ Din nou cutremure la 
Tașkent

ZIUA învățătorului

Ieri, după închiderea ședinței de 
dimineață a sesiunii Marii Adunări 
Naționale, conducătorii de partid și 
de stat au vizitat expoziția „Dez
voltarea economiei Republicii So
cialiste România în perioada 1966— 

*•1970“, organizată, cu prilejul sesiu- 
jpii, în Palatul Marii Adunări Na
ționale.

Expoziția cuprinde machete, hărți 
și grafice care ilustrează principa
lele prevederi ale planului cincinal. 
O mare hartă a României redă o 
imagine de ansamblu a dezvoltării 
economiei naționale. Lumini ce se 
aprind succesiv indică locul mari
lor obiective ale cincinalului com
binate și uzine, centrale electrice, 
exploatări miniere, marcate pe hartă 
de siluete miniaturale, simbolice. 
Două machete — ale combinatului 
de îngrășăminte chimice de la Turnu 
Măgurele și Rafinăriei Brazi — sim
bolizează dimensiunile impunătoare 
ale progresului industrial al Româ
niei.

Aceste imagini grăitoare ale pu
terii economice pe care o va atin
ge țara noastră în anul 1970, sînt 
completate de tabloul prefacerilor 
înnoitoare prin care va trece fie
care regiune a țării; mari panouri 
cuprind hărți cu obiective indus-

triade și social-culturale ce vor fi 
construite, alături de cele existen
te, precum și date comparative, 
sugestive’ în cea ce privește rit
mul de creștere al industriei și a- 
griculturii fiecărei regiuni, ponde
rea lor în volumul investițiilor cin
cinalului. Pe o altă hartă sînt pre
zentate raioanele -țării, cu nivelul 
lor economic actual. Sînt scoase în 
evidentă raioanele în raza cărora 
vor fi construite în perioada cinci
nalului obiective industriale de im
portanță republicană, refledtînd 
preocuparea pentru o mai justă re
partizare a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării.

O parte din expoziție cuprinde 
panouri care oglindesc indicatorii 
principali ai dezvoltării economiei 
naționale, a ramurilor industriale, 
a nivelului de trai material și cul
tural, la care se va ajunge în anul 
1970.

Oprindu-se îndelung în fața ex
ponatelor tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți conducători de 
partid și de stat au avut un schimb 
de păreri asupra dezvoltării armo
nioase economice și social-cultura- 
le a tuturor regiunilor și raioane
lor tării.

3. Proiectul de lege privind În
ființarea, organizarea și funcționa
rea liceelor de specialitate ;

4. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege, 
emise de Consiliul de Stat de Ia 
ultima sesiune a Marii Adunări Na
ționale.

La primul punct al ordinei de zi, 
ne baza raportului prezentat de de
putatul Demostene Botez, președin
tele Comisiei de validare. Marea 
Adunare Națională a validat man
datul deputatului Constantin 
dreanu.

S-a trecut Ia cel de-al 
punct al ordinei de zi.

Primit cu vii și puternice
ze, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a prezentat expunerea cu privire la 
planul de stat de 
economiei naționale 
1970.

Lucrările ședinței 
au luat sfirșit. In i 
misii ale Marii Adunări Națio
nale s-au întrunit in ședințe de lu
cru pentru definitivarea rapoartelor 
asupra proiectelor de lege.

In ședința de după-amiază, depu
tatul Manea Mănescu a prezentat 
raportul Comisiei economico-finan- 
ciare asupra proiectului de lege 
pentru adoptarea planului de stat 
de dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1966—1970, supus dez
baterii Marii Adunări Naționale.

A început apoi discuția genera- 
lă’ Au luat cuvintul: Petre Dumi
nică, Ion Cosma, Nicolae Dragu, 
Ion Cîrcei, Traian Murariu, Gheor
ghe Necula, Mihai Marinescu, La- 
dislau Braniș, Constantin Scarlat, 
Gheorghe Zarcu, Bujor Almășan, 
Anica Ursache, Constantin Dincu- 
lescu, Anghelache Moșescu, Nico
lae Giosan.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

dezvoltare a 
pe anii 1966—

de dimineață 
continuare co

Ca în fiecare
an, la 30 iunie 
sărbătorim pe a- 
cela care își con
sacră viața si 
idealurile nobilei 
misiuni de a învăța și educa pe 
copiii patriei socialiste, de a-i pre
găti să devină constructori de nă
dejde, devotați operei mărețe pe 
care o clădește cu mîini harnice 
poporul sub îndrumarea înțeleaptă 
a partidului. Sărbătorim pe învă
țător învățătorul este cel care în
deamnă pe copii să iubească pădu
rea, izvoarele și ulițele satului, lo
curile unde au trăit și murit stră
moșii, cîntecele bătrînești și bas
mele, snoavele și ghicitorile, marile 
succese care au crescut din lea
gănul revoluției, turnurile de sticlă 
și de piatră, barajele gigantice și 
graiul plaiurilor noastre, sufletul 
cald al oamenilor de . la noi și tot 
ce poate 
vătătorul 
deprinde 
zadar, să 
tel și un
slujba semenilor lui.

In Remania socialistă activitatea 
dascălului a dobîndit un sens nou 
care l-a scos pentru totdeauna din 
condițiile vitrege aie trecutului. în
vățătorul sau profesoral, altădată 
amenințat de șomaj, și-a reprimit 
demnitatea, statul garantîndu-i drep
tul la muncă și la o viață demnă. 
Fiecare pedagog are astăzi asigurat 
postul de îhvătămînt fiind pentru 
totdeauna spulberată nesiguranța 
zilei de mîine. Preocuparea și gri
ja partidului și

1 cadrele didactice 
trei majorări de 
ultimii ani prin
al P.C.R. și Consiliului de Miniștri.

Punînd în fata învățămîntului țe
luri înalte si nobile, partidul a 
creat în același timp condiții ma
teriale și spirituale necesare desfă
șurării procesului instructiv educa
tiv. Astăzi nrin grija partidului și

PĂRĂIANU SIMION
Vicepreședinte al Comitetului 
executiv ai Sfatului popular 

al orașului Petroșani

să însemne PATRIE. In- 
este acela care învață și 
copiii să nu trăiască 
atribuie existentei lor 
rost care să fie pus

in 
un 
în

guvernului pentru 
se reflectă în cele 
salarii acordate în 
hotărîri ale C.C.

I

(Agerpres)

ASCENSIUNE
Paroșeniul avea să devină ceea 

ce este acum: un nesecat izvor 
de energie și lumină.

_.Se făceau măsurători. Cu to
pografii lucrau trei băiețandri în
tre 15—17 ani. Veniseră să cîștige 
și ei un ban. Munca le era dra
gă și apoi sentimentul ce li-1 da 
prilejul de a „măsura" pe locurile 
natale îi bucura. Cînd avea mai 
mult timp, inginerul îi chema pe 

[băieți, Ie arăta cum se execută mă- 
Isurătorile topografice, ba îi pu
fnea și pe ei să măsoare. Totul 
mergea bine. Intr-o zi însă, unul 
din ei a rupt din greșeală un ja
lon. De frica pedepsei toți trei au 
botfirît „s-o șteargă". Inginerul în
să a prins „mișcarea" și a inter
venit neașteptat

— Ce naiba, ați rămas tot co
pii ? Doar, nu vreți să vă părăsiți 
munca pentru un jalon ? Altădată 
însă trebuie să fiți mai atenti...

Băieții au rămas mai departe la 
lucru. Cîștigau binișor și se înțe
legeau bine.

Zilele treceau. Măsurătorile a- 
veau să ia sfîrșit. Băieții din ve
seli și săritori ce erau au devenit 
tot mai puși pe gînduri, mai abă
tuți. Ce vor face după aceea, se în
trebau îngrijorați ? „După aceea" 
pentru ei însemna data terminării 
măsurătorilor. Si curînd măsurăto-

BREBEN PETRU 
tehnician

(Continuare in pag. 2-a)

statului învățălotii 
și profesorii au 
condiții optime 
de muncă, locuințe 
confortabile, sala
rii bune, își dfesfă- 
în școli spațioase

pu-nîndu-le în con- 
progresele din dome- 
artei și literaturii. La 
adaugă numeroasele 
specialitate care, con-

a procesului de învătă- 
ridicarea nivelului' profc- 
pedagogic al cadrelor di-

Astăzi, avem 15 școli ■■ gene- 
cu 4 clase, 23 școli generale 
licee cu patru secții serale, 
case ale pionierilor, secții fără

șoară activitatea 
înzestrate cu laboratoare moderne 
și material didactic adecvat. Pentru 
a le ușura munca și a o face mai 
rodnică partidul și guvernul” au 
luat măsuri pentru continua îmbu
nătățire a programelor și manua
lelor școlare 
cordanță cu 
niul științei, 
acestea se

tpublicații de
tribuie substanțial la’îmbunătățirea 
continuă 
mint, la 
sional și 
dactice.
- O dezvoltare fără precedent a 
cunoscut învățămîntul în .Valea 
Jiului. înainte de 23 August func
ționau aici 26 unități școlare .prin
tre care un singur liceu la Petro
șani, 
rale 
și 5 
două
frecvență, o școală populară'de ar
tă, o școală de muzică și arte plas
tice, o școală profesională comer
cială, două școli profesionale, o 
școală de maiștri minieri, un institut 
de mine si o școală sportivă ata
șată liceului din Petroșani. Ă cres
cut simțitor numărul elevilor și 'ca
drelor didactice. Dacă în 1938 au 
fost cuprinși în unitățile școlare 
3 682 copii, în prezent, sînt cu
prinși 20 805 elevi. In fiecare an, 
concomitent cu creșterea număriilui 
elevilor, crește și 
lor didactice care 
aproape 900.

In activitatea
cativă desfășurată în acest an șco
lar cadrele didactice au muncit cu

numărul cadre- 
astăzî ajunge 1?

instructiv edu-

(Continuare în pag. 2-a)

Daniel Lucia 
Petrila

Moanța Elena
Lupeni

Dumbravă Dimitrie 
Lupeni

Csutak Ștefan
Petroșani

Expresie a creșterii
nivelului de trai

Colectivul O.C.L. Pro
duse industriale Betro- 
șani a îndeplinit sarci
nile de plan pe prima 
jumătate a anului 1966 
cu 6 zile mai devreme. 
Datorită preocupării 
sporite fată de îmbună
tățirea deservirii popu
lației, această organi
zație comercială a reu
șit să desfacă prin u- 
nitățile sale mărfuri 
mai multe, depășind cu 
4 061 000 lei prevederi
le planului semestrial.

De la începutul anu
lui și pînă în prezent 
prin unitățile O.C.L. 
Produse industriale s-au 
pus la dispoziția oame
nilor muncii cu 13,4 la 
sută mai multe țesături

de lînă, cu 28,4 la sulă 
mai multe țesături de 
mătase, cu 5,8 la sută 
tricotaje, cu 10,9 la sută 
mai multe confecții și 
cu 23,9 la sută mai 
multă încălțăminte decît 
în perioada corespun
zătoare a anului tre
cut. Printre unitățile 
care s-au remarcat prin 
deservirea civilizată a 
populației și desfacerea 
unui volum sporit de 
produse se numără ma
gazinele nr. 1 și 2 din 
Petroșani, 38 Petrila, 15 
Lonea, 23 Vulcan și 32 
Lupeni.

In urmă cu cîteva 
zile a îndeplinit planul 
semestrial și colectivul

întreprinderii comer
ciale cu ridicata meta- 
lo-chimice, materiale de 
construcții și mobilă 
din Petroșani. De la în
ceputul anului în curs 
și pînă în dimineața 
zilei de 27 iunie aceas
tă întreprindere a des
făcut prin depozitele 
sale cu 1 900 000 Iei 
mai multe mărfuri de
cît în primele 6 luni 
ale anului 1965.

In prima jumătate a 
anului curent, I.C.R.M. 
a pus în vînzare peste 
4 300 aparate de radio, 
2 393 mașini de spălat, 
2 385 frigidere și 2 517 
televizoare.

FAPTE LA ZI
• 70 de studenți de la I. M. Pe

troșani, au plecat ieri dimineață 
cu două autocare într-o excursie 
de 6 zile pe ruta Petroșani, Bra
șov, Bicaz, Suceava, Iași, Galați, 
Ploiești, Rîmnicu Vîlcea, Sibiu, Pe
troșani. Cu acest prilej studenții 
excursioniști vor vizita obiective 
industriale, monumente istorice și 
muzee.

• La Fabrica de fire artificiale 
„Viscoza" Lupeni s-a încheiat cursul 
de ridicare a calificării care a fost 
urmat de 70 de operatori chimișQ. 
La examinările care au avut loc 
marți, toți cursanții au dovedit că 
și-au însușit pe deplin cunoștințele 
predate. Cele mai bune răspunsuri 
le-au dat operatorii chimiști Mis- 
chie Titu, Mateescu Nicolae, Șor- 
tan Viorel și Sîrbu Nicolae.



* STEAGUL ROȘU

Actualitatea 
în vechiul
Vulcan

Noua istorie a Vulcanului este 
acrisă de faptele minerilor din a- 
dîncuri, ale energeticienilor din Pa
roșeni, ale preparatorilor de la Co- 
roești, ale constructorilor, de toți 
acei ce sub îndrumarea organiza
țiilor de partid pun umărul la înăl
țarea și înfrumusețarea orașului.

Așa cum istoricii șterg firișoa- 
rele de praf de pe filele îngălbe
nite de ani ale învechitelor cronici 
și constructorii, ce au înălțat pe 
vatra vechii așezări de mineri noul 
oraș Vulcan, au șters urmele tre
cutului.

Amprentele frumosului și utilu
lui lăsate de acești oameni harnici 
și temerari se văd aici în mod preg
nant. Prin hărnicia și entuziasmul 
lor, numai în anii șesenalului, s-au 
construit aici 2S de noi blocuri de 
locuit însumînd 1 204 apartamente. 
Această cifră înseamnă că 1 204 fa
milii s-au mutat în locuințe noi. 
Majoritatea familiilor au însă co
pii, iar cggiii țrgbuie să. învețe. 
Pentru viitor făuritori ai socialis
mului s-au construit aici două școli 
cu 18 săli de clasă fiecare, in- 
tr-una din ele este noul liceu din 
localitate. O școală cu 8 clase s-a 
înălțat și la Paroșeni pentru copiii 
energeticienilor, iar la Dealul Ba- 
bli s-au Construit două săli de cla
să prin contribuție în muncă. Chiar 
dacă la acestea mai adăugăm cele 
două cămine ale tinerilor, tabloul 
construcțiilor soclal-culturale înăl
țate în Vulcan în anii șesenalului 
e încă incomplet. '

Estetica orașului o reflectă nu 
numai arhitectonica construcțiilor 
ci ți aspectul străzilor, al spațiilor 
verzi, curățenia și Încă multe al
tele; Sarcini mereu sporite în a- 
ceastă direcție revin sectoarelor 
I.C.O. și I.L.L. O contribuție pre
țioasă aduc însă masele de oa

A S C E N S 1 & N E
(Urmare din pag. l-a)

rile au luat sfîrșit. Topografii se 
pregăteau să plece pe un alt viitor 
șantier. Inginerul, conducătorul lu
crărilor, hotărîse să mai stea o zi 
cu băieții pe care i-a îndrăgit. A 
discutat Cu fiecare în parte, i-a de
terminat să se înscrie la școala de 
calificare, care urma să ia ființă, 
îl preocupa fii special soarta ado
lescentului Munteanu. Știa că lui 
Munteanu Viorel îi murise mama, 
că tata îl părăsise.

După discuția avută, inginerul 
plecă cu convingerea că băieții 
vor fi silitori la învățătură și-l vor 
ajuta pe Vidrei; Mai tîrziu aveau 
să afle că împlinirea lor era le
gată de înțelegerea cu care ingi
nerul se apropiase de ei. Lauren- 
țiu Petru, primise sarcină de la or
ganizația de tineret, să se ocupe 
de Viorel. II medita cu plăcere. La 
„careuri" îl invita și pe Lică, tova- 
rățul lor de muncă. După „ore" 
toți trei discutau, făceau planuri. 
Unul îndrăgise cazanele, celălalt 
turbinele termocentralei celei noi. 
Și atnindol se străduiau să pătrun
dă tot mai mult în tainele acestor 

meni ai muncii care, mobilizați de 
sfatul popular, prin comitetele de 
blocuri și străzi, prin comisia per
manentă de gospodărire și depulați, 
au participat cu entuziasm la toate 
acțiunile patriotice organizate pen
tru gospodărirea și înfrumusețarea 
localității în care trăiesc. Semnifi
cative în acest sens sînt următoa
rele cifre. De la începutul anului 
și pînă la 1 iunie, locuitorii Vul
canului au . efectuat 307 158 ore de 
muncă patriotică prin care s-au 
realizat 767 890 lei economii.

Prin acțiuni patriotice s-au ame
najat și extins 10 200 metri pătrați 
zone verzi, s-au reparat 22 de po
dețe, la școlile din localitate s-au 
amenajat trei baze sportive. In car
tierul Morișoara s-a amenajat un 
cinematograf de vară realizîndu-se 
economii de peste 20 000 lei. Toate 
aceste realizări sînt de domeniul 
trecutului apropiat. In prezent se 
construiește o pasarelă de trecere 
pentru pietoni lingă podul de be- 
ton de peste Morișoara, se extind 
zonele verzi în jurul blocurilor 
nou construite, e în curs repararea 
străzii spitalului și încă multe al
tele.

La acțiunile obștești organizate 
participă de fiecare dată multi ce
tățeni. Așa sînt vulcănenii. Cînd 
e vorba de crearea frumosului răs
pund cu toți ca unul prezent.

In fotografie, o vedere din Vul
can. Orașul renăscut, înfățișează 
privirilor panorama blocurilor ele
gante din cartierul „Coroeșll", aflat 
Încă în plină construcție. Aici insă, 
locuiesc deja 630 de familii, la ca
re, anul acesta — prin darea in fo
losință a noi blocuri — se vor mai 
adăuga încă 512 familii.

Foto N. MOLDOVEANU 

agregate complexe. LlcM, cel de-a! 
treilea, hotărîse să devină șofer. 
De aici drumurile lor s-au împăr
țit. Pe cînd primii doi au primit bo
tezul muncii calificate în termocen
trală și învățau împreună pentru 
„cote" diferite, Lică a plecat să 
devină șofer.

Dar nu numai ei au parcurs a- 
cest drum ascendent. însăși Paro- 
șeniul și-a schimbat vechea Înfă
țișate, Drumul desfundat ce-1 stră
batea a dispărut, căsuțele din bîr- 
ne acoperite cu prăștilă, mai tră
iesc doar în... amintirile trecutului. 
A dispărut și școala din grajdul 
parohiei. Și „ca din pămîtnt" au 
răsărit blocurile de la Sohodol, 
școala generală, un cămin, clubul 
muncitoresc, cinematograful, com
plexul comercial... Intre ele se im
pune în timp și spațiu termocen
trala...

Totul pare acum firesc. E firesc 
ca pe Munteanu Viorel să-1 găsim 
la tabloul de comandă, conducînd 
un grup de 50 MW/orâ, Laurențiu 
Petru să fie inginer la obiectivul 
pentru care a ridicat jalonul...

Totul e firesc pentru că hot&rî- 
rile partidului devin fapte împli
nita.

ZIUA
ÎNVĂȚĂTORULUI

(Urmate din pag. l-a;

conștiinciozitate pentru a duce la 
îndeplinire mărețele sarcini reve
nite din documentele celui de-al 
IX-lea Congres al partidului. Con
ducerile școlilor au organizat in 
condiții mai bune procesul lnstruc- 
tiv-educativ și în special activitatea 
extrașcolară care a fost astfel orien
tată îneît a susținut munca instruc
tiv educativă din școală. Avem con
duceri de școli care prin modul de 
organizare a activității, prin eficien
ța asistentelor la ore și prin gos 
podărirea chibzuită a instituțiilor 
pe care le conduc au adus o con
tribuție deosebită la instruirea și 
educarea copiilor. Prin munca de
pusă s-au remarcat tovarășii Blro 
Martin, Dumitru Ioan, Murgu Vir
gil, Stănescu Alexandru, Cotescu 
loan, Ancuța Ioan, Bădău Victor, 
Antoce Gheorghe, Daniel Lucia, 
Bende Ștefan, Cocheci Vasile, 
Dumbravă Dimitrie și alții.

O serie de directori de școli 
împreună cu colectivele pe care 
le conduc au pus In centrul prec 
cupărilor lor didactice cuprinderea 
în școală și menținerea la cursuri 
a tuturor copiilor de vîrstă șco
lară, Aceeași solicitudine au ară
tat-o și în problema frecvenței so
cotind că rezultatele bune șl suc
cesele în procesul instructiv-edu- 
cativ depind în măre măsură de 
frecvența și școlarizarea tuturor 
copiilor. In această muncă s-au dis
tins colectivele școlilor din orașele 
Lupeni și Petroșani, Crividia-Vul- 
can, Paroșeni, nr. 5 Petrlla, Cîmpu 
lui Neag și altele.

Merită apreciere faptul efi a spo
rit numărul celor care confecțio
nează material didactic de calitate 
bună pe care-1 utilizează cu succes 
la lecții. In această direcție s-au 
remarcat Bîcoi Vasile, Arghirescu 
Oltea, Pfltru Ana, Popescu Profira 
șl alții.

Nenumărate sînt exemplele învă
țătorilor și profesorilor care au 
muncit cu rîvnă și devotament în 
ptocesul instructiv-educativ, au dat 
dovadă de conștiinciozitate în în

PROGRAM DE RADIO
1 iulie

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,25 Muzică; 6,00 
RADIOJURNAL. Sport; 6,15 Pro
gram muzical de dimineață; 6,30 
Anunțuri și muzică; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport; 7,15 Marșuri pa
triotice,- 7,30 Peliculă sonoră; 7,45 
Salut voios de pionier; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Cîntă Viorica 
Fllntașu și Constantin Busuioc; 8,30 
La microfon, melodia preferată;
9,30 Sfatul medicului: Duodenitele; 
9t35 Așa-i joCul pe la noi; 9,45 Mu
zică vocală; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 10,03 Album de piese corale; 
10,15 Călătorie muzicală prin re
giunile patriei; 10,30 Radioracheta 
pionierilor; 10,59 Suită de balet 
de Gretry; 11,20 COORDONATE 
CULTURALE; 11,35 Teme clasice, 
interpretări moderne,- 11,45 C3ntă 
sextetul vocal feminin „Perinița", 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 So- 
Mati t» operă interpreting operetă; 

deplinirea sarcinilor, în pregătirea 
elevilor, în formarea concepției 
științifice despre natură și socie
tate a acestora, în legarea cunoș
tințelor teoretice de practică. Prin
tre aceștia se numără Lupașcu 
Constantin, Pricop Maria, Pîinlșoa- 
ră Ana, Csutak Klara, Para Mari- 
lena, Gordin Ioan, Stoican Elena, 
Stanciu loachim, Fillplni Rozalia, 
^sutak Ștefan, Bende Margareta și 
alții.

Demnă de reliefat este, de ase
menea, munca asiduă a colectivelor 
pedagogice ale liceelor din Petro
șani, Vulcan, Lupeni și Petrlla care 
nu și-au precupețit eforturile spre 
<i pregăti elevii la diferitele olim
piade și concursuri sportive cu 
care prilej participant!i au primit 
diferite mențiuni pe țară.

Preocupări de seamă au manifes
tat cadrele noastre didactice și în 
activitatea cultural-artistică partici- 
pind la acțiunile inițiate la cămi
nele culturale și cluburile munci
torești, de conducerile școlilor șl 
comisiile de femei. Ținem, de ase
menea, șă remarcăm conștlinciozi- 
latea de care a dat dovadă marea 
majoritate a cadrelor didactice care 
au participat la recensămîntul 
ponulației și recensămîntul anima
lelor, ca și la alte acțiuni de folos 
obștesc.

Ajutați în permanență de către 
Comitetul orășenesc de partid, de 
Comitetul executiv al sfatului popu
lar al orașului regional Petroșani, 
de organizațiile de tineret și de 
sindicat precum și de părinții ele
vilor, acum la sflrșitul anului șco
lar, putem spune că bilanțul activi
tății! didactice al cadrelor de învă
țători și profesori din Valea Jiului 
este mulțumitor.

De Ziua învățătorului, deveftită o 
adevărată tradiție, noi, pedagogii 
constatăm, cu justificată mîndrie, 
că roadele activității îndrumate de 
cuvîntul partidului pot sta cu cinste 
alături de succesele dobîndite de 
întregul popor în făurirea vieții 
noi, în construirea socialismului in 
scumpa noastră patrie.

12,30 „In tabără" — program de 
cîntece pionierești; 12,45 Mic con
cert simfonic,- 13,15 Cîntă Betty 
Curtis și Constantin Drăghici; 13,30 
Din muzica popoarelor,- 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 14,08 Caruselul 
melodiilor de estradă; 14,40 Sexte
tul sclavilor și cîntec țigănesc din 
opera „Rege fără voie" de Cha- 
hrier; 15,00 Jocuri populare,- 15,20 
Anunțuri, reclame și muzică; 15,30 
Caleidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 16,15 Melodii... melodii,- 16,30 
Rapsodia bănățeană de Vasile Ijak; 
17,00 Buchet de melodii populare,- 
17,15 IN SLUJBA PATRIEI; 17,45 
Cîntă Florin Dorian; 18,00 BULE- 
TIN DE ȘTIRI; 18,05 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Cîntă Violeta 
Villas; 18,25 Cîntece ciobănești și 
jocuri populare; 18,40 RADIOSIM- 
POZION; 19,00 Muzică populară 
cerută de ascultători; 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră;

ÎNSEMNARE

Vremea irete
îi fioîsajele ranio...

...Constată cu amărăciune 
cele peste 200 de familii. care 
locuiesc in blocurile E 1, E 3, 
E 4 și E 5 din Petrila I

Vă mai amintiți, tovarăși 
constructori din Petrila ? Au 
trecut două ierni șl două veri 
de clnd ați ridicat respective
le blocuri. Cite rugăminți, cile 
promisiuni n-ați exprimat a- 
tunci in dreapta și în stingă, 
pînă s-a admis recepția apar
tamentelor fără finisajele ex
terioare terminate, fără dru
muri de acces și fără amena
jările terasiere Înconjurătoare. 
După această „admitere" indul
gentă ați respirat ușurați și, 
bucuroși, ați fugit la alte lu
crări. Apoi ați uitat complet 
de finisajele restante.

...Gtupui blocurilor respecti
ve arată destul de urit. Spre 
blocul E 1 nu duce nici un 
drum: de acces. In dreptul lui, 
se intinde o băltoacă aprecia
bil de lungă și de lată. Intre 
alte blocuri, s-a schițat con- « 
turul unor căi de acces prin 
montarea bordurilor de beton,)** 
dar fără a pietrul spațiul din-^ 
tre ele. Acum pe aceste „căi" 
curg pirliașe ce coboară de pe 
costișa învecinată, aducîrid 
noian de nămoluri...

In jurul blocurilor netencuf- 
te, nici terenul nu este ame
najat, nivelat, sistematizat! nu
mai gropi și mușuroaie de pă- 
mint, grămezi de pietre, noroi 
Incit nu mai știi pe unde să 
pășești.

Starea centralelor termice 
este o altă problemă. De doi 
ani (3.T. 2 funcționează Ia pro
vizorat,' pentru că nu s-a ter
minat sistemul de aproviziona
re cu cărbune, nu există încă 
platformă de zgură, rampă de 
descărcare pentru autobascu
lantele venite cu cărbuni; in 
interiorul centralei șapa de ci
ment a podelei a fost turnată 
numai pe jumătatea spațiului 
prevăzut I O situație asemănă
toare este și Ia S.T. 1, care mai 
cuprinde și lucrări de extinde
re. In prezent insă, la respec
tivele centrale nu lucrează 
ABSOLUT NIMENI de pe șan
tier. Probabil constructorii vor 
ca și iarna care vine centra
lele s-o treacă în funcționare 
provizorie.

...Trec ani la rind și nu a- 
veți nici un glnd cu finisarea 
acestor lucrări, tovarăși con
structori petrileni î

ȘT. MIHAl

20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ;
20,30 Soliștii serii : Aurelia Fătu- 
Răduțu și Nicolae Băluță; 20,50 
SUCCESE ALE PUBLICISTICII LI
TERARE ȘI ALE ISTORIEI LITERA
RE DIN ȚARA NOASTRĂ: 21,10 
Almanah muzical; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22,45 ATENȚIUNE, PĂRINȚII; 
23,00 „Basmele nopții" — muzică 
ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTlRt-

(1NEMATOGRAFE
1 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie«
Noaptea Iguanei; Stadion: Un su- 
ris în plină vară; Republica; In 
genunchi mă întorc la tine,- LO- 
NEA — Minerul: Dulcea pasăre a 
tinereții; 7 Noiembrie: Fifi înari
patul; ANINOASA: Caporalul și 
ceilalți; VULCAN : 800 de leghe 
pe Amazoane; CRIVIDIA: Cum se 
reușește în dragoste; LUPENI —• 
Cultura]: In pustiul Patagoniei; 
Muncitoresc; învățătorul din Vi- 
gevane.
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sop cel modest 
și păcăleala 

contemporanilor
■ rifere trecute l-am intilnit pe E- 
p cel plin de spirit și gata ori- 
nd să-fi servească o pildă din 
ile care l-au tăcut celebru.
— Ce mai iaci maestre, ai co- 

țorit din veșnicia ta să ne iaci 
reo nouă dovadă de înțelepciune ? 
I-am zis „maestre" fostului sclav, 
ăci am respect deosebit pentru 
pirit și Înțelepciune).
— Am coborlt, după cum vezi, 

i sint supărat pe unii conlempo- 
anl ai tăi. Personal mi-am dat în- 
otdeauna pildele pe gratis. Dar am 
uztt că de cităva vreme (așa nu- 
i>Țsc eu epoca voastră pentru care 
> mult respect, dar care se în- 
ihde pe timp scurt în raport cu 
llleniiie mele), oamenii răsplătesc 
nfelepciunea cum se cuvine. Sint 
eci Supărat pe unii din contem- 
oranii tăi care calcă legile voas- 
re cu privire la răsplătirea lnțe- 
zpciunii. Cînd să-i mai pun o in- 
-ebare, maestrul se depărtase, iară 
ă observ, cu mai bine de o sută 
le metri de mine. O luase in direc- 
îg atelierului mecanic al I.O.I.L.
n Petroșani. L-am urmărit cum a 

leschis cu piciorul poarta atelie
rului (ce vreți, au și înțelepții ciu
dățeniile lor) și a dispărut in curtea 
ifijlierului. Am intrat și eu după 
el în speranța că voi putea con- 
iuua cu el discuția începută.

— blu 1-afi văzul intrlnd aici pe 
Esop cel plin de spirit și Înțelept 
nevoie mare ? — am întrebat pe 
tui muncitor din curtea atelierului.

— N-avem aici nici un Esop. A- 
em un maistru, e drept dă dovadă 

multă înțelepciune și pricepere, 
jdr înțeleptul nostru se numește 
podreanu Traian. Poate ați înțe
les greșit numele cînd s-a prezen 
jtai. Esop — Traian 1 Nu, nu poate 
jfl vorba de o confuzie. Te pome- 
'nești că maestrul o li vrut să iacă 
vreo aluzie t Asta-i I De ce a in
trat tocmai la atelierul I.O.I.L. că 
doar putea să intre mai aproape, 
ia garajul l.C.O.

Ca să dezleg șarada m-am adre
sat maistrului' Codreanu Traian.

— Vă rog frumos scoatefi-mă din
l-----------------------------------------------

Incepînd cu data de 1 
iulie 1966 va intra în 
vigoare noua legislație 
pe linie de circulație. 
Presa, radioul, televiziu
nea întreprind în aceas
tă perioadă diferite ac
țiuni de popularizare a 
noii legislații în scopul 
cunoașterii și aplicării ei 
în cele mai bune con
diții.

Pe această temă, în Ca
drul unităților dețină
toare de mijloace de 
transport s-au făcut pre
lucrări cu conducătorii 
auto și personalul ce de
servește unitățile de 
transport însă conside
răm necesar ca pînă cînd 
se va pune la îndemâna 
celor interesați noua lege 
a circulației, să expli
căm unele prevederi ca
re vin în ajutorul șofe
rilor și personalului cu 
atribuțiuni legate de 
munca de transporturi,

Una din prevederile 
regulamentului (art. 45) 
cere conducătorilor auto 
„să sesizeze organul de 
miliție cel mai apropiat 
imediat ce iau cunoștin
ță despre producerea 
vreunui accident, pre
cum șl despre apariția 
unor obstacole pe dru
mul public pe care au 
circulat de natură a pu
ne in pericol securita
tea circulației". Apariția 
anumitor obstacble pe 
drumul public este posi- 
bHă oricînd. In afara u- 
—ar căderi de pietre, 

'*§ăie£urfJă!ril unor por- 
_ *• ăcum etc., cir- surătonle n,. pusă -n 

nea și pe e^area pe 
mergea bine, lvehicu-
din ei a rupt .minali- 
lon. De frica pffi etc. 
hotărît „s-o ștejva a 
să a prins ,,mi?rCtt*a' 
venit neașteptat. 

nedumerirea in care m-a lăsat E- 
sop. Spunea că e supărat pe unii 
contemporani ai noștri care nu răs
plătesc cum se cuvine Înțelepciu
nea. La ce să fi lăcut aluzie maes
trul f Meșterul m-a luat deoparte 
și mi-a șoptit pe un ton conspi
rativ :

— Iți spun despre ce e vorba 
dar te rog să nu pomenești de nu
mele meu. Vreau să rămln un a- 
nonim. După ce îți spun povestea, 
poate ai să înțelegi modestia mea.

In urmă cu mai bine de doi am 
am conceput și realizat o mașină 
de împletit plasă de sîrmă. Era ma
re nevoie de ea la atelier. N-am 
făcut mare caz de realizarea mea. 
Dovadă că ea a funcționat un an 
și mai bine fără s-o fi anunțat ca 
raționalizare la cabinetul tehnic al 
întreprinderii. Asta pină într-o zi, 
cînd un prieten m-a sfătuit s-o în
registrez la cabinet, că pentru ast
fel de strădanii încununate de suc
ces — zicea el — legile noastre 
îți dau dreptul la recompensă. Co
misia de inovații a omologat-o, a 
făcut și un postcalcul după care 
mi se cuvenea o recompensă oa
recare. Am primit din recompensa 
aceasta un procent de 25 la sută, 
urmind ca din șase In șase luni să 
primesc și restul. Dar a trecut de 
atunci mai bine de un an și eu 
n-am mai primit nimic. Și nici rut 
mai sper să primesc. N-am nici un 
coautor la realizarea mașinii de Îm
pletit plasă de sîrmă. Asta-i! M-am 
Intilnit și eu cu Esop șl i-am spus 
„povestea". Cum el e spiritual, 
te-a condus pe calea aceasta ori
ginală către mine. Dar te rog încă 
o dată păstrează secretul numelui 
meu.

Nu am păstrat acest secret. Să 
mă ierte maistrul Codreanu dar 
altfel cum ar mai ti știut conduce
rea I.O.I.L, despre cine e votba l 
Și nici Esop nu mi-dr fi iertat mie 
această tăinuire. Cum, în anii noș
tri înțelepciunea și priceperea poa
te ii păcălită în felul acesta 1

ION ClOGLEl

tie de către conducăto
rii auto a ajutat în mul
te cazuri organele de 
miliție să poată lua mă
surile necesare de des
congestionare, de cerce
tare etc.

O altă prevedere se 
referă la obligația con
ducătorilor auto de „a 
nu încredința conduce
rea autovehiculului per
soanelor care nu au per
mis în conducere, sau

fluxului principal de au
tovehicule. Pe unele ar
tere rutiere importante, 
în orele cînd circulația 
este intensă, unii con
ducători de vehicule •- 
bișnuiesc să se deplase
ze cu viteze mici care 
sint în vădită disconcor- 
daință cu cede ale majo
rității autovehiculelor. A- 
ceastă situație creează 
necesitatea efectuării de 
către conducătorii de au

Comentarii la unele 
prevederi ale noului 
regulament de circulație

care posedă permis ne- 
corespunzator categoriei 
din care face parte au
tovehiculul respectiv" și 
nici permisul de condu
cere. Nereapectarea a- 
cestei obligații se consi
deră contravenție și se 
sancționează cu amenda 
între 300—500 Iei.

Intensificarea circula
ției rutiere Impune lua
rea unor măsuri eficien
te pentru fluidizarea cir
culației prin evitarea zo
nelor de aglomerare și 
blocare a circulației. In 
lumina acestor conside
rente, apare deosebit de 
importantă obligația con
ducătorilor auto (prevă
zută la art. 45 pct. 22) 
de a an circula in mod 
nejustificat cu viteza re
dusă de natură a stîn- 
jeal circulația narmrtă a

tovehicule a unui mare 
număr de depășiri ceea 
ce stingherește circula
ția. In legătură cu obli
gația menționată, regu
lamentul de circulație 
(art. 45 pct. 23) cere 
conducătorilor de auto
vehicule să nu circule 
cu o viteză inferioară 
celei prescrise de indi
catorul „viteza minimă 
obligatorie" pe sectoa
rele de drum unde ac
ționează acest indicator.

Pentru siguranța circu
lației rutiere o impor
tanță deosebită are și o- 
bligația conducătorilor de 
autovehicule de a păstra 
o distanță corespunză
toare față de autovehi
culul din față în scopul 
de a evita o eventuală 
tamponare atunci ckid 
acestea reduc viieaa, sau

DIN ACTIVITATEA SFATURILOR POPULARE
Lucrări gospodărești 
la Petrila

In bugetul Sfatului popular al 
orașului Petrila s-au alocat 320 000 
lei pentru executarea unor impor
tante lucrări gospodărești. Deși ne 
aflăm abia la jumătatea anului cu
rent, o mare parte din lucrările 
programate au fost deja executate. 
In centrul atenției comitetului exe
cutiv al sfatului popular din loca
litate a stat mai ales, problema îm
bunătățirii căilor de acces. In acest 
scop s-au executat mai multe po
duri și s-au reparat unele străzi. 
Bunăoară, s-a construit un pod de 
beton peste pîrîul Valea Arsului 
care asigură legătura între car
tierul Burdești și oraș. Podul peste 
Jiu, construit recent, înlesnește tre
cerea cetățenilor de la Taia spre 
Lonea.

Potrivit prevederilor bugetare, în 
ultimul timp a sporit grija sfatului 
popular din Petrila față de între
ținerea drumurilor șl amenajarea 
spațiilor virane. In prezent sint în 
curs de efectuare astfel de lucrări 
pe străzile Ecaterina Varga și Mi
nerului din Lonea, precum și In 
cartierul 8 Martie din Petrila.

O inițiativa lăudabilă
Cu prilejul mai multor adunări 

populare, cetățenii din Aninoasa au 
ridicat problema construirii unei 
stații de adăpost pentru călătorii 
care așteaptă autobuzul în centrul

Expoziția 
viitorilor 
muncitori

In ziua de 22 iunie, în una din 
sălile Clubului central al sindica
telor din Lupeni s-a deschis expo
ziția de sfîrșlt de an cu lucrările' 
executate de către elevii Grupului 
școlar minier din localitate.

Expoziția oglindește iscusința și 
cunoștințele elevilor, interesul și 
dragostea lor pentru meserie, bu- 
curîndu-se de aprecieri elogioase 
din partea vizitatorilor.

I. FAZAKAS, 
maistru instructor 

Grupul școlar minier Lupeni

opresc brusc. Spre deo
sebire de prevederile 
vechii legislații, nu se 
mai prevede distanța în 
metri care trebuie men
ținută în timpul mersu
lui fată de autovehicu
lul din față șt se dă ast
fel posibilitatea aprecie
rii acestei distanțe de 
către fiecare conducător 
auto, de la caz la caz, 
în funcție de viteză, sta
rea drumului, condițiile 
atmosferice, intensitatea 
circulației. Conducătorii 
auto vor putea aprecia 
mal bine distanța nece
sară intre autovehicule 
și vor evita accidentele 
de circulație dacă vor 
cunoaște în funcție de 
viteza cu care circulă, 
distanta necesară pentru 
oprirea autovehiculului 
respectiv. De exemplu, 
nu este deloc lipsit dă 
Interes ca șoferul, fie el 
profesionist, sau amator 
să știe că la o viteză de 
70 km pe oră în condi
țiile cînd circulă pe un 
drum asfaltat uscat cu 
frînele bine reglate, îi 
trebuie pentru a opri cca. 
50 m, iar la 90 km pe 
oră cca. 75 m.

Tendința unor condu
cători auto de a circula 
în imediata apropiere a 
autovehiculelor din față, 
chiar și cîtid se depla
sează cu viteze relativ 
mari, considerînd ca un 
amănunt „neesențial" ne
cesitatea aprecierii în 
orice ocazie a distanței 
față de acestea, consti
tuie un fapt deosebit de 
periculos. De altfel aceas
tă încălcare a regulilor 
de circulație generează 
un număr mare de ac
cidente.

Opt. T. FASON 
miliția Petroșani 

comunei. Dînd curs propunerii, co
mitetul executiv al- sfatului popular 
din localitate, sfătuindu-se cu un 
grup de deputat!, a stabilit locul 
unde să se construiască adăpostul 
respectiv. Zilele trecute, dtn iniția
tiva deputaților Popa Pavel, Cris- 
tea Aurel, Lazar Bela, Tomuța Olga, 
Costlnaș Ignat și alții, care au mo
bilizat alături de ei și cetățenii din 
circumscripții s-a executat săparea 
și betonarea fundației. Pînă în pre
zent s-au efectuat deja peste 200 
ore de muncă patriotică.

Prin activitatea desfășurată S-au 
evidențiat tovarășii Țămaș Grigore, 
Nagy Alexandru, Varga Martin, 
Konya Adalbert, Mera Simion, Co- 
drescu Petru, Moldovan Mihai și 
ițiți locuitori ai comunei care au 
dat un ajutor prețios la săparea 
fundației, încărcarea și transportul 
pămîntului rezultat de la săpături 
precum și la turnarea fundației. A- 
vînd și pe mai departe sprijinul lo
cuitorilor aninoseni, avem convin
gerea că intr-un viitor apropiat 
stația adăpost pentru călători va fi 
gata»

SIMO IOSIF 
Aninoasa

Conferință interesantă, utilă
Comitetul pentru cultură și 

artă, Comisia pentru răspândi
rea cunoștințelor cultural-știin- 
țlfice, în colaborare cu Aso
ciația juriștilor din orașul re
gional Petroșani a ■ organizat 
în zilele de 27 iunie a. c. — 
la Petroșani — 28 iunie — la 
Lupeni — și 29 iunie — la Pe- 
trila — conferința „CUM IȘI 
ÎNDEPLINESC UNII PĂRINȚI

In minele grizutoa- 
se, la flecare loc de 
muncă și fiecare ca
meră subterană, trebuie 
să existe cel puțin o 
lampă de siguranță cu 
benzină sau un detec
tor de gaze.

Controlul existenței 
metanului cu lampa, se 
începe cu flacăra nor
mală. Dacă se observă 
filarea sau alunglrea 
flacărei pînă Ia margi
nea superioară a sti
clei, controlul se 
prește, iar locul 
muncă va fi evacuat 
pină la aerisire. Dacă 
nu se observă alunglrea 
sau filarea flacărei se 
trece la determinarea 
procentuală a metanu
lui cu flacăra redusă.

SE LUCREAZ.A
FÂftA EXPLOZiVi

I. C. R. M. Petroșani
Sfr. Republicii nr. 96

■r

Angajează <le urgența :
— Un șef birou revizie gestiuni

CONDIȚII: studii medii și 6 ani fn funcții economice. Salari-
'area Intre 1 325—1 550 lei.

Informații la telefon 580.

VARIETĂȚI
Nici vikingii 
și nici Columb ?...

NEW YORK 29 (AgerpreS). 
Intr-o declarație iăcută la New 
York, istoricul John Lacorte a 
afirmat că nu vikingii- sau Co
lumb au fost primii europeni 
care au atins țărmul Ameilclt. 
Lacorte a spus că spre Sfîrși- 
tui anului Societatea de istorie 
italiană din S.U.A., condusă de 
el, va publica materiale cate 
să demonstreze că primii eu
ropeni sosiți în America au 
fost cetățeni ai imperiului ro
man. El a refuzat să furnizeze 
alte detalii.

Experiență 
entuziasmantă

MARSILIA 29 (Agerpres). — 
In cursul unei experiențe pe 
care a realizat-o la Marsilia, 
comandantul Jacques Yves 
Cousteau a reușit să iacă să 
trăiască timp de zece zile a- 
nimale la peste 580 metri sub 
apă.

Oceanograiul francez a de 
clarat că această experiență 
este „descoperirea cea măi 
entuziasmantă" pe care a fă
cut-o vreodată.

ÎNDATORIRILE FAȚA DE CO
PIII LOR", expusă de procu
ror Maria Pătruică. Conferința 
a fost urmată de discuții, iar 
în încheiere a rulat filmul ar
tistic de lung metraj „Sentința 
se va da joi".

Această acțiune are, de a- 
semenea, loc azi, joi 30 iunie, 
ora 16, la clubul muncitoresc 
din orașul Vulcan.
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trupelor americane și guvernante 
tale, obținînd succese important-. 
în rîndul comandamentului saig»- 
nez se semnalează o atmosferă de 
derută și neliniște provocată de 
faptul că, în armata guvernamen
tală, dezertările au luat o propor
ție alarmantă. După cum relateană 
publicația americană „Chicago Daily 
News" anul trecut au dezertat pes
te 100 000 de oameni. In martie 
1966 au dezertat 6 600 de solt^^.- 
iar în aprilie 5 570. Numărul 
zertărilor amenință să crească itie- 
reu, menționează publicația citall 
cu toate că autoritățile au institiy. 
condamnarea la moarte sau închi
soare pe viață drept pedeapsă pen
tru soldații care au dezertat.

Lucrările Adunării generale VIETNAMUL DE SUD

La 
te- 
in- 
au

HELSINKI 29 (Agerpres). — 
Lahti, in Finlanda, a avut ioc 
cent a treia reuniune literară 
ternățională a scriitorilor la care
participat peste 80 de scriitori din 
20 de țări. Din partea scriitorilor 
romani au luat parte Ana Blandia- 
na ți Șteian Bănulescu. Ei au av t 
cu acest prilej, un schimb de pă
reri cu colegii lor din alte țări, 
privind diferite probleme ale crea
ției literare contemporane.

Ana Biandiana și Ștefan Bănules
cu au 
ziunii

MOSCOVA 29. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmi
te : La 
crăr ile 
demiei 
dezbate 
menilor

S.
Moscova își desfășoară lu- 
Adunarea 
de științe
sarcinile
de știință

acordat interviuri radiodilu- 
finlandeze.

generală a Aca- 
a U.R.S.S., caro 

puse în fața oa- 
sovietici de către

Congresul al XXIII-lea 
și de Plenara din mai 
P.C.U.S.

In cuvîntul sau, acad,
dîș, președintele Academiei, a

al
a

M.

JAPONIA

P.C.U.S.
C.C. al

V. Kel-
de-

Atacurile patriofilor

Protest împotriva construirii 
unui nou poligon militar american
TOKIO 29 (Agerpres). ■— Aduna

rea municipalității orașului Tokio, 
la care au participat reprezentanți 
ai tuturor partidelor din Japonia, 
a aprobat o rezoluție în care pro
testează 
tgte de 
japonez 
merican

un nou poligon militar
Niijima, situată la 150

pe 
de

In- 
km.

trecute

împotriva hotărîrii adop- 
reprezentanții guvernului 
și ai comandamentului a- 
aflat în Japonia de a cons-

Din nou cutremure 
la Tașkent

TAȘKENT 29 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la 29 iunie 
stația seismică Tașkent a înregis
trat două noi cutremure, unul de 
gradul 7 și celălalt de gradul 5—6 
cu epicentrul în zona centrală a 
orașului. Agenția menționează că 
de la 26 aprilie, data primului cu
tremur din Tașkent, în oraș s-au 
produs peste 500 de cutremure 
la gradul 2 pînă la gradul 7.

de

trui 
sula 
la sud de Tokio.

(După cum se știe, zilele
a fost dată publicității o declarație 
comună a reprezentanților guver
nului japonez și a comandamentului 
american referitor la lichidarea po
ligonului american de la Mito, prin 
care S.U.A. „consimte" să lichideze 
poligonul cu condiția ca Japonia să 
le pună la dispoziție un nou teren 
pentru construirea unui alt poligon 
— N. R.).

In rezoluție se arată că guvernul 
japonez trebuie să anuleze de ur
gentă permisiunea ca S.U.A. să 
construiască un poligon militar pe 
teritoriul Insulei 
aduce prejudicii 
rilor din această 
lui ar periclita 
de trai ale celor 
japonezi.

Niijima, care „va 
ireparabile pesca- 
regiune". Apariția 
viața și condițiile
2 400 de locuitori

Președintele R. A. Yemen 
a suferit un accident

CAIRO 29 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. anunță că președintele Re
publicii Arabe Yemen, Abdullah 
AI-Sallal, care se află în R.A.U., a 
suferit marți un accident de auto
mobil, fiind rănit. El a fost trans
portat .: de urgentă la spital. Potrivit 
declarațiilor medicilor, starea sănă
tății sale este satisfăcătoare, sufe
rind doar ușoare arsuri și mici 
fracturi. EI urmează' să rămînă cî- 
teva săptămîni în spital pentru tra
tament.

BOLIVIA

clarat că cercetările cosmice se voi 
dezvolta intens în anii actualului 
cincinal. Se va acorda, de aseme
nea, o mare atenție fizicii nucleare, 
energeticii nucleare, folosirii radia
țiilor, fizicii particulelor elementare 
și a nucleului atomic. In domeniul 
fizicii corpului solid, una din sar
cinile principale este crearea unor 
materiale cu o rezistență ridicată, 
plasticitate mare, rezistență la co
roziune. In continuare, M, V- Kei- 
dîș a subliniat rolul de frunte al 
radioelecțronicii în revoluția tehni- 
co-șttințifică actuală, apreciind 
ritmul de dezvoltare al tehnicii 
calcul nu este satisfăcător și 
în actualul cincinal e necesar să 
acorde o atenție specială creării 
modele perfecționate de mașini 
calcul, lărgirii 
care.

Președintele 
a U.R.S.S. s-a
getică, de sarcinile ce stau în fața 
geologilor, de problemele asigură
rii cu apă, pentru satisfacerea ne
voilor tot mai mari ale industriei, 
agriculturii, construcției urbane.

Au fost menționate, de asemenea, 
sarcinile biologilor, economiștilor, 
sociologilor, filozofilor, istoricilor și 
a altor categorii de oameni de știin
ță, necesitatea ridicării eficientei 
cercetării științifice în general.

că 
de 
că 
se 
de 
de

sferei lor de apli-

Academiei de științe 
ocupat apoi de ener-

t

— Agen- 
transmită

SAIGON 29 (Agerpres). 
țiile de presă continuă să 
noi amănunte privind atacurile lan
sate de patrioții sud-vietnamezi îm
potriva trupelor guvernamentale și 
americane. In ultimele trei săptă- 
miîni, relatează agenția V.N.A.. a- 
proximativ 2000 de soldați, dintre 
care 1380 americani, au fost scoși 
din luptă în provincia Gia Lai. 19 
avioane și 100 de tunuri au fost ni
micite, fiind capturată o mare can
titate de muniții.

De asemenea, în provincia Kon- 
tum au fost scoase din luptă patru 
companii guvernamentale și nouă 
plutoane de artilerie 
trupelor americane.

In timp ce 
declanșează

unitățile 
noi atacuri

aparținînd

patriotice 
împotriva

HANOI 29 (Agerpres). — La 28 
iunie, mai multe formații de avioa
ne americane, luîndu-și. zborul de 
pe port-avioanele celei de-a 7-a 
flote și de la bazele S.U.A. din Tai- 
landa, au bombardat și mitraliat 
centre populate și obiective econo
mice din districtul Vin Linh și pro
vinciile Quang Binh, Ha Tinh, Nghe

Hotărîrea guvernului brazilian
RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres). 

Guvernul Braziliei a anunțat că a 
hotărît să-și retragă trupele din re
giunea Saitos do Guaira, în legă
tură cu care există un conflict de 
frontieră între Brazilia și Paraguay.

Conferirea de presă
a lui Aldo Moro

BONN 29 (Agerpres). — Intr-c 
conferință de presă, ținută după 
încheierea convorbirilor sale cu 
cancelarul Erhard, premierul italian 
Aldo Moro s-a pronunțat, după cum 
relevă agenția A.F.P., pentru efor 
turi în direcția unei destinderi în 
Europa „fără a se pierde din ve 
dere problema securității". El s-a 
declarat în favoarea unor „măsuri 
parțiale de dezarmare", avînd drept 
obiectiv final „dezarmarea totală 
și controlată". Moro consideră că 
realizarea unei destinderi în Euro-

Pretext pentru intensificarea 
acțiunilor represive
LA PAZ 29 (Agerpres). —: Gene

ralul Guzman, ministrul apărării al 
Boliviei, a pretins că în țară a fost 
descoperit „un plan de acte de sa
botaj destinat să împiedice desfă 
șurarea normală a alegerilor pre
zidențiale prevăzute pentru 3 iulie*'. 
Observatorii apreciază că acest 
pretins plan va fi folosit de junta 
militară drept un pretext pentru in
tensificarea acțiunilor represive im-

potriva forțelor care se opun ale
gerii în postul de președinte al 
candidatului oficial Rene Barrientos, 
pînă nu de mult copreședinte al 
juntei. Semnificativă în acest sens 
este sublinierea făcută de ministrul 
apărării în sensul că „forțele ar
mate sînt gata să facă față perico
lului". El a adăugat că unități mi 
litare au fost puse la dispoziția co
misiilor electorale.

45 de ambarcații cu pînze vor încerca 

Iraversarea Atlanticului

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
45 de ambarcații cu pînze vor în
cerca începînd de la 29 iunie să 
traverseze Oceanul Atlantic. Pleca
rea se va da din Insulele Bermuda 
(în nord-estul Antilelor), pe o dis
tanță de 3 600 mile marine, pînă 
în portul Skagen din Danemarca. 
Sosirea lor, care se va eșalona pe

mai multe zile, este așteptată la 
jumătatea lunii iulie.

Participă următoarele țări: Sta
tele Unite, R.F.G., Anglia, Dane
marca, Franța, Argentina. Suedia 
și Australia.

Ambarcația franceză este condu
să de Erich Tabarly, care în 1964 
a traversat Atlanticul de unul sin
gur în sens invers.

pa trebuie să fie legată de proble
ma reunificării germane. El a sus
ținut, totodată, menținerea siste
mului militar integrat al N.A.T.O 
și a rolului S.U.A. în Europa oc
cidentală.

Referindu-se la problemele Comu
nității Economice Europene (C.E.E.), 
premierul italian a reafirmat pozi
ția guvernului italian în favoarea 1 
unei conferințe la nivel înalt a 
C.E.E. El a făcut totodată aluzie 
la divergențele din sînul acestei or
ganizații, arătînd că „în actuala 
stare de lucruri, această problemă 
necesită o pregătire foarte minu
țioasă". Moro a anunțat, de ase
menea, că pînă în octombrie nu 
se va lua nici o hotărîre în legătu
ră cu eventuala transferare a Con
siliului permanent al N.A.T.O. în 
afara Franței.

SCURTE ȘTIRI
Mărgineanu, transmite : In 
patru luni ale acestui an. 
valurilor de acțiuni reven- 
ale muncitorilor din toate

+ ROMA. Corespondentul Ager
pres, I. 
primele 
datorită 
dicative
sectoarele industriei, au fost pier
dute în Italia 45 milioane ore de 
muncă.

Potrivit datelor oficiale, acest nu
măr este aproape dublu față de pe
rioada corespunzătoare a anului tre 
cut.

♦ VARȘOVIA. Jozef Cyrankie- 
wicz, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, l-a primit 
miercuri pe Edvard Kardelj, preșe
dintele Skupștinei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, și pe membrii delegației 
parlamentare iugoslave, care se află 
intr-o vizită în R. P. Polonă.

< LIMA. 
Latine și-a 
trebuia să 
lunii iulie 
Buenos Aires — a anunțat Andres

Parlamentul Americii 
anulat reuniunea care 
aibă loc la începutul 

în capitala Argentinei,

Ocupația militară a acestei zone de 
către trupele braziliene a provo
cat o serioasă înrăutățire a rela
țiilor dintre cele două țări. Miniș
trii afacerilor externe ai Braziliei 
și Paraguayului au hotărît ca mem
brii comisiei însărcinate cu regle
mentarea conflictului să-și reia lu
crările, iar energia electrică fur
nizată de hidrocentrala, care ur
mează să fie construită în acest 
loc, să fie utilizată în mod egal 
de cele două țări.

An, Thanh Hoa, Ninh Binh, '
Ha, Thai Biny, Yen Bai și Phu ^5ic 
din R.D. Vietnam.

Avioanele au bombardat și distrv 
o parte din digul de pe fluviul Da 
din districtul Yen Khanh, provincie 
Ninh Binh, au atacat stăvilarul 
„Nghia Hong", din districtul Nghia 
Hung, provincia Nam Ha, barajul 
„Thuong Tuy‘‘ din districtul Cair 
Xuyen, provincia Ha Tinh. In i 
Ceeași zi, orașul Vinii a fost, ;<■; 
asemenea, supus raidurilor avio<, 
nelor forțelor militare aeriene al, 
S.U.A.

Aceste acțiuni agresive; ale Sta 
telor Unite au fost condamnate cu 
energie de către Misiunea de legă
tură a înaltului Comandament al 
Armatei populare vietnameze în- 
tr-un protest adresat Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol în Vietnam în care se arată 
că S.U.A. încalcă în mod grav a-« 
cordurile de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam și principiile 
dreptului internațional.

Lucrările sesiunii anuale a Consiliului 
ministerial al tratatului S.E.A.T.O. 
au luat sfîrșit

CANBERRA 29 (Agerpres). — La 
Canberra au luat sfîrșit lucrările se
siunii anuale a Consiliului minis
terial al tratatului S.E.A.T.O. In 
comunicatul dat publicității în ur
ma discuțiilor, desfășurate timp de 
trei zile, participanții și-au reafir
mat sprijinul pentru războiul 
împotriva forțelor 
Vietnamul de. sud. 
că aceștia vor spori 
și economic acordat 
gonez.

dus 
patriotice din 
S-a menționat 

ajutorul militar 
guvernului sai-

reuniunii este legată de lo
de stat din Argentina, care 
la înlăturarea președintele

Townsend, secretarul general al a- 
cestui organism consultativ al par
lamentarilor latino-americani. Anu
larea 
vitura 
a dus 
Illia.

0 BRUXELLES. In economia bel 
giană, capitalul american ocupa 
una dintre cele mai importante po
ziții. Astfel, în 1965 investițiile de 
capital american în economia bel
giană au atins suma de 16 000 000 
franci belgieni, din totalul sumei 
investițiilor de capital străin de 
18 000 000 franci belgieni.

+ SAIGON. Corespondentul a 
genției Associated Press anunță 
din Saigon că Republica Federală 
Germană a semnat un acord cu 
guvernul sud-vietnamez prin care 
îi acordă un ajutor financiar în 
valoare de 20 000 000 mărci vest- 
germane.

< NEW YORK.- La sediul O.N.U. 
s-a anunțat că secretarul O.N.U. 
pentru problemele politice speciale, 
Jose RoIZ-Bennett, a fost numit re-

l

Comunicatul comun a fost semnat 
numai de șapte din cei opt membri 
ai pactului. Franța care, după cum 
se știe, a fost reprezentată la con
ferință numai printr-un observator, 
a refuzat să-și pună semnătura p? 
acest document și să sprijine o- 
rientarea și acțiunile agresive ale 
S.E.A.T.O. In comunicat se sublinia
ză, de altfel, că guvernul Franței 
nu se consideră legat de acest do
cument.

prezentant specia] al secretarului 
general U Thant pentru reglemen
tarea problemelor dintre Cambod- 
gia și Tailanda.

♦ NICOSIA. Generalul Grivas, 
•omandantul suprem al forțelor mi
litare cipriote, a adresat reprezen
tantului special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Cipru, Carlos 
Bernardes o scrisoare în care îi 
cere să uzeze de toată influența 
sa pentru a convinge pe ciprioții 
turci 
cate 
estul♦
Johnson a acceptat marți demisia 
lui David Bell din funcția de di
rector al Agenției pentru dezvol
tare internațională. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a anunțat 
că-începînd de la 30 iunie aT^’-'t? 
funcție va fi ocupat^,jfifln' și 
Gaud. ’ de leghe

fĂ -. Cum se

SCURTE^rvi'-

să înlăture fortificațiile ridi- 
în zona Tripimeni din nord- 
insulei.
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