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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani at P.G.R. și al Statului popular orășenesc
4 pag.25 bani.

Generale a Sindicatelor din România
In ziua de 12 iulie a avut loc 

plenara Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România. Au luat parte membri 
și membri supleanți ai Consiliu
lui Central al U.G.S.R., ai Comi
siei centrale de cenzori, activiști 
cu munci de răspundere la C.C. 
al P.C.R., miniștri, adjuncți ai mi
niștrilor. conducători al unor or
gane centrale de stat și ai unor 
organizații obștești, președinții 
consiliilor regionale ale uniunii, 
reprezentanți ai presei.

Plenara a dezbătut „Raportul 
cu privire la activitatea sindicate
lor" în perioada care a trecut de 
la Congresul din mai 1966 și sar
cinile lor 
planului 
creșterea 
oamenilor 
tovarășul 
ședințele 
U.G.S.R.
,\La discuții au luat cuvîntul to- 
varașii Nicolae Popa, Mircea Geor
gescu, Vasile Radu, Vasile Mătase, 
Nicolae Popescu, Mihai Suder, 
Florea Chițu, Oliviu Rusu, Mihail 
Gheorghe, Constantin Herescu, Ele

actuale în îndeplinirea 
economiei naționale și 
conștiinței socialiste a 
muncii11, prezentat de 

Constantin Drăgan, pre- 
Consiliului Central al

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
i literare
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Din nou librăria „Ion Crean
gă" din Petroșani pune la dis
poziția cetățenilor ultimele 
noutăți din beletristică. Printre 
acestea se pot aminti volu
mele : „Wilhelm Teii" de Frie- 
dirich Schiller; „Zile geroase" 
de Szeres Tibor; „Pagini noi" 
ale lui Octavian Goga; „Vară 
buimacă" de Fănuș Neagu; 
„Iubirile lui Beethoven" și 
„Finita comedia" (III) din ci
clul : Marele epoci creatoare 
— Catedralele întrerupte de 
Romain Rolland și „Dincolo de 
muzică" de George Bălan.

Sintem în plin sezon turis
tic. Pe poarta orașului, unde 
se învecinează drumurile de 
fier și de asfalt, în zilele a- 
cestea a început, în proporție 
de masă, „importul" de opti
mism, veselie și sete de a cu
noaște.

Bun venit, dragi turiști, în 
orașul nostru! Chiar dacă 
gazdele au uitat să anine a- 
cest neînsemnat text undeva 
pe peronul gării, unde zilnic 
„debarcă" un număr 
sionant de iubitori ai 
țiilor, Petroșaniul vă 
te cu brațele deschise 
multicolore prin 
marginea străzilor 
veți trece ca să ne cunoașteți 
mai bine. Orașul și-a comple
tat cu acest prilej garderoba 
estivală.

Cutezători i 
în ..bascheți' 
scurți, cu ranițe 
aparate fotografice înviorează 
în mod plăcut peisajul coti
dian. Pe celuloidul materia-

impre- 
drume- 
primeș- 
și flori

parcuri și 
pe unde

.. I

toate vîrstele 
și pantaloni 
și nelipsitele

cuvîn- 
Trofin, 

Comitetului Central al 
Comunist Român.

dezbaterilor care au

a luat 
Virgil

na Nae, Petru. Enache, Ștefan 
Solvmoși, Suzana Gâdea, Paras- 
chiv. Benescu, • Vasile Alexandres- 
cu, Alexe Anghel, Nicolae 
și Marin Mdroiu.

De asemenea, 
tul. . tovarășul- 
secretar al: 
Partidului

In urma 
avut loc, plenara a aprobat rapor
tul prezentat și sarcinile care stau 
în fața' - sindicatelor în perioada 
actuală privind îndeplinirea pla
nului de dezvoltare a economiei 
naționale pe acest an și îmbu- 
nătățirea activității politice, ' cul
turale și sportive a sindicatelor în 
rîndul oamenilor muncii.

Oniga

(Agerpres)

Cîteva concluzii
LA ÎNCHEIEREA ANULUI DE 
ÎNVAIAMÎNÎ DE PARTID

N'EGRUȚ CLEMENT, 
secretar ai Comitetului oră&enesc 

da partid Petroșani:'-

e proprietate 
personală 
puse în lucru

In cartierul 6 August din 
Petroșani au început lucrările 
pentru construirea de locuințe 
proprietate personală. Acestea 
vor fi în număr de 5 și pri
mele din Petroșani executate 
la cererea cetățenilor. Locuin
țele vor avea un apartament 
sau două apartamente, dar indi
ferent de mărime vor avea un

(Continuare în pag. a 3-a) 

C O TIPIA N

lului fotosensibil vor rămîne 
gravate clipe de neuitat, ves-
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Tiberiu KARPATIAN
(Continuare ‘ in pag.' a 2-a)

P. BREBEN

orașului PetroșaniLa intrarea pe „poarta

(Continuare în pag. a 2-a)

Joi
13 iulie

1967

Sudorul Tudor Nicolae de la 
U.R.U.M.P. în plină activitate.

1966—1967 învățămîntul 
a fost apropiat în mai 

de specificul între- 
organizarea cefcu- 

In anul 
de, partid 
mare măsură 
prinderilor. La
rilor și cursurilor s-a respectat, în 
general, criteriul pregătirii curșan- 
ți lor,. liberul consimțămînt în ale
gerea formei de învățămînt. S-a 
acordat o mai mare atenție extin
derii. ciclurilor de conlerințe; in 
rîndurile. muncitorilor mineri, con
structori, , forestieri și lucrătorilor 
din . comerțul socialist. Spre a*  se * 
evita fărîmițarea în, cercuri mici, 
s-au organizat 9 cursuri euprin- 
zînd, un număr mai mare de 
cursanți; asemenea cursuri, au func
ționat Ia . U.R.U.M.P., I.E.C. Paro- 
șeni, Preparația , Lupeni, Viscoza 
Lupani, E. M. Petrila etc.

Experimental s-a înființat la 
U.R.U.M.P, o școală de partid uzi
nală cu secția economie. A .crescut 
numărul elevilor la cele două Școli 
serale economice , și la secțiile fi
lialei universității serale de mar
xism-leninism. Au fost cuprinși 
mai'mulți cursanți la formele de 
învățămînt cu caracter -economic.

Prin reducerea numărului cercu
rilor s-a creat posibilitatea asigu
rării unor lectori și ^propagandiști
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VIZITA CANCELARULUI
FEDERAL ALAUSTRIEI

LA CONSTANȚA
CONSTANȚA. —Trimișii speciali 

Agerpres, Nicolae Ionescu și Mircea 
Ionescu, transmit;

Continuîndu-și călătoria prin țară, 
cancelarul federal al Austriei, Josef 
Klaus, și persoanele oficiale, care 'îl 
însoțesc au sosit miercuri dimi
neața cu trenul special la Constanța.

Oaspeții sînt însoțiți de .Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Gheorghe Pele, 
ambasadorul României' la Viena, 
dr. Johann Manz, - ambasadorul 
Austriei la București.

Pe peronul gării Constanța, unde 
erau arborate drapelele de stat ale 
celor două țări, oaspeții au ’fost 
întîmpinați de Petre Nicolae, pre
ședintele Sfatului popular al ora
șului Constanța, Ion Nicolaescu, 
vicepreședinte al Sfatului popular 
regional, și de alți reprezentanți ai 
organelor locale de stat.

In cursul dimineții, șeful -guver
nului austriac a fost oaspetele mem
brilor cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Cumpăna. Ti
nere fete. în costume naționale, au 
întîmpinat pe oaspeți cu-tradițio
nala pîine și sare.,

Invitîndu-i în sediul cooperati
vei, președintele acestei : unități, 
Nicolae Din, a prezentat oaspeților 
rezultatele obținute de cooperatori 
în creșterea producției cerealiere 
și sporirea veniturilor lor.

> •

bine pregătiți din punct de vedere 
profesional și politic.

I* I * 1

II
fiaBDiul orinuDal 
pe tiBsterea

Comitetul orășenesc de partid a 
acordat toată atenția perfecționării 
muncii propagandiștilor., îndrumate 
de comitetul orășenesc de partid, 
multe comitete de partid; birouri 
ale organizațiilor de bază s-au,ocu
pat în .acest an de bună desfășu
rare a învățămîntului, de .ridica
rea calității acestuia. La: E.-M.'Ani- 
noasa, C.F.R., Viscoza - Lupeni, o- 
rașul Lupeni, C.C.7.J, E M. Lu
peni a existat preocupare pentru 
îndrumarea și conducerea învȘță- 
mîhtuliii de. partid. , . .

In conducerea învățămîntului de 
partid, accentul principal . s-a pus 
pe îmbogățirea conținutului și 
creșterea eficacității' în toate for
mele de învățămînt. Atenția prin
cipală îh acest an de învățămînt a 
fost îndreptată în- direcția • apro
fundării documentelor ■; Congresulu i

Vizitînd sectorul zootehnic, can
celarul' Austriei s-a interesat de ra
sele de' animale și păsări crescute 
în cooperativă, de organizarea mun
cii'în‘acest sector și în întreaga 
unitate.

In încheierea vizitei, Josef Klaus 
a însemnat în cartea de onoare a 
cooperativei: „Doresc președintelui 
cooperativei, colaboratorilor săi și 
tuturor membrilor acestei unități 
agricole impresionante, mult suc
ces > și o bună producție, ca. recom
pensă a,muncii, lor, a strădaniilor 
lor. Urez tuturor familiilor feri
cire, și sănătate".

Treeîhd apoi prin Constanța, în 
drum spre Mamaia, populația ora
șului a făcut oaspeților o caldă 
primire.

(Agerpres)

Sondorii

28 iu- 
pe pis- 
orașu-

Noaptea- de 27 spre 
nie. La sonda 5 507 de 
curile din apropierea 
lui Petrila, în schimbul III, 
lucra echipa sondorului șef 
Braicu Virgil. De la prelua
rea serviciului trecuseră patru 
ore, timp în care totul se des- 
fășurase normal. Dar deoda
tă acul indicator de pe cadra
nul drilometrului (aparat care 
indică greutatea garniturii- de 
foraj) a început să oscileze și 

. să coboare vertiginos; de la 
38 la. 3.5 de diviziuni, ceea ce * 
însemna o scădere de 480 de 
kilograme din .greutatea co
loanei de foraj. Ușurarea o 
„Simțea" și motorul, care în
cepuse a se ambala cu încă- 
pățînare.

Avarie ! — răzbătu în 
noapte ca un țipăt de alarmă 
vocea sondorului șef; S-a, rupt 
■garnitura de foraj. Treceți la 
posturi. In bezna nopții se 
rosteau comenzi scurte, pre
cise :

„Motorist Popescu Florian 
urmărești funcționarea grupu
lui- electrogen !; Săuan Vasile, 
treci lingă granic și fi atent 
la ■ învîrtirea și. menținerea 
prăjinilor în macara!; podar 
Sardescu Dumitru; tu ur că-te 
pe turlă pentru a desface pră
jinile metaliceI Manevrele 
sînt executate cu precizie de 
mecanism. Rînd pe rînd,. pră
jinile sînt trase cu granicul a- 

. fără. <661 metri de țeava sînt 
scoși," dar măi rămîn 36, A- 
ceștia sînt cel mai greu de 
extras.: coloana e ruptă de 
la ramforsaj (locul unde țea
va are tăiat filetul, imediat 
sub mufă). După ce cercetea
ză pe toate părțile țeava cu 
defecțiunea, studiindu-i ruptu
ra, sondorul șef Braicu pro
nunță soluția tehnică :

— Introducem un dorn 
dreapta, cu care vom tăia fi
let în prăjina ruptă, rămasă 
în sondă.

Zis și făcut. In capul unei 
prăjini este instalat dornul, 
care coboară o dată cu țevile 
ce i se adaugă una cite una. 
începe tăierea filetului în 
țeava ruptă. încet, încet, a- 
cul indicator al ‘.drilometrului 
revine la normal, zgomotul 
instalației de forță se domo
lește revenind la cel obișnuit. 
E. semn că tuburile de foraj 
au fost prinse la loc. Urmea
ză să fie trase din nou afară, 
pentru înlocuirea țevii rupte. 
Nu după mult timp, țevile sînt 
reintroduse din nou; sonda

I

(Continuare, in pag. a 3-a)
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Cîieva concluzii

LA
(Urmare din pag. 1)

al IX-lea al P.C.R., a documentelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 21—23 
decembrie 1966. In lumina docu
mentelor plenarei s-au refăcut te
mele cercurilor și cursurilor cu 
caracter economic, programele șco
lilor serale economice de partid, 
ale secțiilor filialei universității 
serale de marxism-leninism și te- 
maticile pentru ciclurile de confe
rințe. Prin ciclurile de conferințe, 
în mod diferențiat și în funcție de 
necesitățile practice, s-au făcut 
expuneri la care a participat o 
masă largă de oameni ai muncii- 
Expunerile au fost axate pe sar
cinile reeșite din documentele Ple
narei C.C. al P.C.R. din 21—23 de
cembrie 1966.

La Viscoza Lupeni s-a dezbătut 
pe larg problema creșterii renta
bilității, lichidării rebuturilor și a 
pierderilor planificate, obținîndu-se, 
în urma propunerilor făcute, unele 
rezultate bune. La E. M. Lupeni, 
E. M. Petrila. E. M. Aninoasa s-a 
pus accent pe organizarea științi
fică a producției și a muncii, în 
comerț pe reducerea cheltuielilor 
de circulație și îmbunătățirea de
servirii oamenilor muncii.

La sporirea eficacității învăță
mîntului de partid, a combativității 
sale a contribuit, de asemenea, 
discutarea unor probleme privind 
dezvoltarea conștiinței socialiste. In 
cercurile și cursurile învățămîntului 
de partid s-au purtat discuții în 
legătură cu disciplina de oartid și 
de stat, normele moralei comu
niste, ceea ce a contribuit la crea
rea unei opinii de masă împotriva 
celor certați eu disciplina, a celor 
care încalcă regulile de convie
țuire socialistă.

Studierea și dezbaterea în cadrul 
învățămîntului de partid a artico
lului tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
„Rolul conducător al partidului îti 
etapa desăvîrșirii construcției so
cialismului" și a Hotărîrii C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la reglementarea pro
gramului de lucru si întărirea dis
ciplinei a constituit un nou prilej 
de îmbunătățire a conținutului în
vățămîntului de partid.

Convorbirile recapitulative 
cercuri și cursuri, seminariiie care 
au avut loc au dovedit că majori
tatea cursanților au reușit să-și în
sușească ideile de bază cuprinse în 
documentele studiate, să desprindă 
concluzii concrete pentru activita
tea practică.

La obținerea unor rezultate bune 
în domeniul conținutului și eficien
ței învățămîntului au contribuit și 
acei lectori și propagandiști care 
au muncit cu simț de răspundere. 
Astfel de tovarăși sint : Nițu Du
mitru și Branea Ioan de la E. M. 
Aninoasa, Hlopețchi VasHe de la 
E. M. Lonea, Cîmpeanu Irimle de 
la „Viscoza" Lupeni, Piso Pompi-

în

PE MA6ISTRALELE 
INDUSTRIALIZĂRII SOCIALISTE

• BRAȘOV
Au început lucrările unei 
noi fabrici de platforme 
pentru autocamioane

La Brașov au început din 
plin lucrările de construcție a 
unei noi fabrici de platforme 
pentru autocamioane. Conce
pută în așa fel încît să asigu
re o valorificare deplină a ma
terialului lemnos, fabrica va 
produce anual 30 000 de plat
forme și 90 000 metri pătrați 
de parchete.

La construcția fabricii se fo
losesc pe scară largă elemente 
pre-comprimate ia care se u- 
tilizează cu 15—20 la sută mai 
puțin oțel, fără ca rezistența 
fermelor să fie micșorată. Du
pă cum prevăd graficele, noua 
unitate, care răspunde unei 
necesități izvorîte din dezvol-

IIIIIRIA *>

ANULUI DE
ÎNVĂȚĂMÎNT
DE PARTID

Grecu Petru de

înmetode noi

liu de la C.C.V.J., 
la C.F.R, și alții.

Folosirea unor 
cadrul învățămîntului de partid — 
referatele la secțiile filialei uni
versității serale de marxism-leni
nism, simpozioanele cu prilejul în
chiderii învățămîntului ideologic 
al cadrelor didactice renunțarea 
în mare măsură la seminarizarea 
fiecărei teme cu prilejul pregă
tirii propagandiștilor, expunerile 
urmate de întrebări și răspunsuri, 
s-au dovedit utile, interesante, con
tribuind la înlăturarea șablonismu- 
lui. Este necesar ca, în viitor, ase-

studiat în forme de învă- 
mai superioare. Aceeași 
a existat și ia preparația 
și preparația Lupeni unde 

de tip supe-

14 cercuri de 
s-au studiat

In organizarea învățămîntului nu 
peste tot s-a ținut seama de cerin
țele și condițiile specifice, de nive
lul cursanțllor. In unele locuri s-au 
organizai cercuri în mod formal, ele 
necontribuind la continuitatea | ro- 
gresivă a studiului ci ducîud la 
repetarea unor probleme cunos
cute de către curșanți. La I.E.C. Pa- 
roșeni cea mai superioară formă 
organizată a fost cercul de studiere 
a problemelor economice ale între
prinderilor socialiste, deși în anii 
trecuți mulți membri de partid de' 
aici au 
țămînt 
situație 
Petrila 
nu s-au creat cercuri 
rior.

Deși s-au organizat 
tip superior in care 
probleme privind organizarea și 
conducerea economiei, conținutul 
învățămîntului n-a fost în toate 
cercurile la nivelul cerințelor. I.a 
E. M. Lonea, E. M. Vulcan, E. M. 
Uricani, în aceste cercuri calitatea 
unor lecții șl seminarii a lăsat de 
dorit. La începutul anului de în
vățămînt, la E. M. Petrila și E. M. 
Vulcan s-au organizat cursuri de 
partid pentru studierea Statutului 
P.C.R. dar datorită neglijenței comi
tetelor de partid respective acestea 
n-au funcționat transformîndu-se 
în cercuri.

S-a constatat eă problemele prin
cipale ca • industrializarea socia-

tarea producției de autovehi
cule, va intra în funcțiune în 
anul viitor.

VI

• SUCEAVA 
Fabrică de mobilă 
în construcție la 
Cîmpulung Moldovenesc

La Cîmpulung Moldovenesc 
a început constrr', ’‘ unei fa
brici de mobilă. Proiectul, rea
lizat de specialiștii Institutului 
de studii și proiectări fores
tiere prevede realizarea prin 
cooperare cu combinatul do 
industrializare a lemnului din 
Suceava, a 20 000 garnituri de 
mobilă anual.

Fabrica de mobilă din cîm
pulung Moldovenesc va intra 
în producție în anul viitor și 
va fi înzestrată cu utilaje de 
un înalt nivel tehnic.

sMși găsirea altora 
atenției organizațl- 
a lectorilor și pro-

menea metode 
stea în centrul 
ilor de partid, 
pagandiștilor.

Analizele făcute lunar în ședin
țele biroului comitetului orășenesc 
de partid asupra diferitelor aspecte 
ale desfășurării învățămîntului, mă
surile luate cu acest prilej, indica
țiile date organelor și organizați
ilor de partid, aparatului comite
tului orășenesc de partid au avut 
ca urmare obținerea unor rezultate 
bune în ceea ce privește desfășu
rarea la un nivel mai calitativ o 
învățămîntului de partid.

listă a țării, rolul conducător al 
partidului, eficiența economică a 
activității întreprinderilor indus
triale, probleme privind crearea 
P.C.R., activitatea internațională a 
partidului și statului nostru nu sint 
stăpînite în mod temeinic de unii 
curșanți. In cercuri de studiere a 
Statutului P.C.R, cum sint cele de 
la E. M. Petrila. preparația Pe- 
trila. U.R.U.M.P., E. M. Aninoasa, 
IC, M. Uricani, E. M. Vulcan nivelul 
învățămîntului a lăsat de dorit Au 
fost cazuri cî.nd discuțiile purtate 
în cercuri nu s-au bazat pe docu
mentele de partid, problemele n-au 
fost dezbătute în lumina acestor 
documente. Unii curșanți erau obiș- 
nuiți sâ vorbească dip cele studiate 
cu ani în urmă, să pună în discuție 
doar fapte de la locul de muncă. 
Asemenea cazuri s-au Intîlnit și la 
școlile serale economice, și la fi
liala universității serale de mar
xism-leninism.

La nivelul neeorespunzător al 
unor seminarii au contribuit și unii 
propagandiști care au neglijat pre
gătirea personală cum sînt tov. Pop 
Vasile de la E. M. Petrila, Rusu Io
sif de la E. M. Aninoasa, Biro Do
minic de la preparația Lupeni, Mic- 
lăușoiu Ioan de la E. M. Lonea și 
alții. Trebuie arătat că la pregăti
rea propagandiștilor, în tot cursul 
anului, prezența n-a depășit 81 la 
sută-

Unele comitete de partid și bi
rouri ale organizațiilor de bază nu au 
condus în permanență învățămîn- 
tul de partid. La E, M. Vulcan, 
I.E.C. Paroșeni, E. M. Lonea, I.L.L, 
Petroșani au existat lipsuri, atît în 
privința frecvenței cît și a conținu
tului, La aceste unități zeci de 
membri de partid nu au nici o pre
zență la învățămînt, propagandiștii 
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1 nu și-au făcut datoria, însă uu s-a 
luat nici o măsură împotriva lor. 
La T.C.M.M. ciclurile de conferințe 
nu s-au ținut decît sporadic, iar la 
U.R U-M-P. în ultimul timp comi- 

I tetul de partid s-a ocupat în mică 
l măsură de problemele de învă- 
i țămînt.

I Aminarea nejustificată a ținerii 
. învățămîntului, învoirile cu multă 
ușurință de la învățămînt, sustra
gerea sistematică a unor cadre eu 

spe-

cer-
mod

ÎN LOC 
DE BUN VENIT

Și

munci de răspundere de la munca 
de propagandă, subaprecierea el, au 
contribuit la generarea și menține
rea lipsurilor, Este suficient să 
arătăm eă frecvența la școala se
rală economică din Lupeni a fost 
în medie de 50 la sutg, iar la sec
țiile filialei universității serale de 
60—65 la 
cluzia eă 
nu i s-a 
cuvenită

sută pentru a trage con- 
învățămîntului de partid 

acordat peste tot atenția

pregătit din timp
tică diferențiată potrivit pregătirii 
auditorului. Să se consulte cursanții 
ce expuneri doresc să audieze, să se 
asigure cei mai buni lectori.

Pînă la, 1 august a.e. să fie ter
minată selecționarea și confirma
rea lectorilor și propagandiștilor, 
pentru toate cercurile și cursurile* * 
Cabinetul de partid va sprijini or
ganizațiile de partid în întocmirea 
tematicilor pentru ciclurile de con
ferințe și pentru cercurile de stu
diere a problemelor organizării și 
conducerii economiei. Acțiunea pri
vind organizarea anului de țnvăță- 
nifnt 1967—1968, recrutarea cursan
ților, stabilirea cercurilor și cursu
rilor va fi încheiată pînă la 10 
septembrie,

O dată cu închiderea anului 1966- 
1967 pi învățămîntului de partid,

• se pune sarcina trecerii la organi
zarea viitorului an de învățămînt. 
Pe baza concluziilor desprinse din 
desfășurarea învățămîntului în anul 
care s-a încheiat, se impune să se 
ia măsurile corespunzătoare pentru 
ca lipsurile să fie lichidate, să se 
asigure, încă da la organizare, toate 
condițiile în vederea ridicării con
tinue a rolului învățămîntului de 
partid.

In cursul lunilor iulie și august 
a.c. colective conduse de membri ai 
biroului comitetului orășenesc de 
partid vor ajuta organizațiile de 
partid în recrutarea cursanților și 
stabilirea cercurilor și cursurilor.

Este necesar să fie extinse, acolo 
unde condițiile permit, cursurile de 
partid care s-au dovedit mai efi- 
ciente. De asemenea să se studieze 
posibilitatea înființării unei noi 
școli uzinale.

Intrucît există un însemnat nu
măr de intelectuali cu o bună pre
gătire politică, ahsolvenți ai uni
versității serale de marxism-leni
nism, se vor organiza pentru aceș
tia grupe de studiu individual cu 
tematică diferențiată, potrivit 
cificului lor de activitate.

Este necesar să fie extinse 
curile cu caracter economic, în
deosebit cele de tip superior și 
funcționarea lor pe baza unei te
matici diferențiate în funcție de 
caracterul întreprinderii, de cerin
țele concrete. Pînă la 1 septembrie să 
fie recrutați student! pentru ■ secți
ile universității serale de marxism
leninism. Se cere a fi recrutați mai 
mulți ingineri, cadre didactice, to
varăși din aparatul de stat. Ciclu
rile de conferințe care și-au dove
dit utilitatea să fie menținute și în 

. viitor. E necesar însă să se întoc
mească și pentru acestea o tema-

(Urmare din pag. 1)

tigii ale culturii străbune 
realizările generațiilor marilor 
înfăptuiri, Cei ce cunosc isto
ria nouă a Văii Jiului numai 
din filele manualelor, încear
că emoția încarnării fiecărui 
episod învățat. Pentru ei, pe 
lingă revelația ineditului, a- 
ceste vizite oferă cele mai au
tentice lecții de istorie.

Am reținut o părere ex
primată de către o perso
nalitate marcantă în domeniul 
turismului internațional, care 
ne-a vizitat recent țara. „Cred 
că din punct de vedere al o- 
dihnei și culturii; turismul nu 
trebuie să reprezinte un lux,

In perioada care a rămas pînă la 
deschiderea noului an de învațâ- 
mînt va fi intensificată propaganda 
prin conferințe. Se vor face expu
neri pe marginea articolului tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la „Rolul conducător al parti
dului în etaoa desăvîrșirii con
strucției socialismului* 1. Expunerile 
se vor întocmi pe plan local de că
tre fiecare comitet de partid, po
trivit cerințelor și specificului, iar 
pentru unele expuneri se va cere, 
sprijinul lectorilor comitetului oră
șenesc de partid. Pentru șantierele 
de construcții si pentru întreprin
derea forestieră, cabinetul de partid 
va întocmi tematici orientative asu
pra expunerilor ce vor fi făcute.

Luînd de pe acum măsurile ne
cesare în vederea pregătirii temei
nice a viitorului an de învățămînt, 
se va reuși să se creeze condiți
ile pentru obținerea de noi succese 
în înarmarea membrilor de partid 
cu problemele de bază ale teoriei 
marxist-’eniniste, în ridicarea con-| 
tinuă a nivelului și eficienței învă- 
țâmîntului de partid.

ci o profundă și profund u- 
mană necesitate. In zilele 
noastre s-a descoperit, la o 
scară de masă, un nou și vi
tal mod de viață: să încerci, 
pentru un timp limitat, să fii 
altul. Iar prin aceasta să te 
autoperfecționezi".

Vor fi captate aceste re
flecții despre turism de aten
ția acelora care, prin aria 
preocupărilor lor, contribuie 
la traducerea în viață a de
vizei de mai sus ? Să sperăm 
că da. E necesar acest lucru 
pentru ca turiștii sosiți pe 
meleagurile noastre să plece 
nu numai cu amintiri plăcu
te, dar să-și înnobileze șl spi
ritul.
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Sondorii de la 550?
(Urmare din pag. 1)

este iarăși în bună stare de 
funcționare, pe toată coloana 
celor 697 de metri. După trei 
ore de muncă încordată son
dorii sînt obosiți, plini de no
roi, dar satisfăcuți. Avaria nu 
s-a prelungit.

Avarii asemănătoare au fost 
și mai înainte laț. sonda 5 507, 
în turele sondorilor șefi Crls- 
tea loan, Norocel Dumitru, 
Săvulescu loan dar de fieca
re dată a fost preîntimpinată 
extinderea lor.

Remedierea la timp a ava
riilor se datorește preocupării 
și priceperii maistrului lones
cu Aristide, șeful acestei bri
găzi de sondori. In cei 34 de 
ani de foraj, acesta a învățat 
„pe viu“ că o sondă numai 
atunci e condusă bine cînd i 
se respectă și cerințele teh
nice de funcționare : foraj fă
ră deviație și noroi fără cor
puri străine — nisip, bucăți 
de rocă, precum și respecta
rea probelor, a indicilor teh
nologici : turta (tencuirea pe
reților), filtrația, depunerea, 
nisipul, gelația. Așa se face 
că la pornire, sonda 5 507 a 
avut o deviație de numai 0,15 
grade, iar azimutul (direcția 
pe verticală față de nord) era 
de 35 grade. Acum, în aceste

Acum buldozerul... și 
peste puțin timp, incinta 
noii exploatări miniere 

de la Livezeni

A $APTEA APTA 
mlnuitâ de amatorii din lupeni

Coordonată principală a creației 
artistice, creația cinematografică își 
eîștigă din ce în ce mai mulți 
adepți. Spectacol al milioanelor (nu 
în sens pecuniar, ci ca număr de 
spectatori) cinematograful, artă în 
exclusivitate a secolului nostru, a 
devenit un act social justificat de 

■profundă înrîurire educativă, etică 
și estetică, exercitată în riadul ce
lor mai largi mase de spectatori.

înaltul potențial artistic precum 
și importanta sa funcție social-edu- 
cativă, a impus creației cinemato
grafice —■ cum era și firesc — de
pășirea profesionalismului și anco
rarea în amatorism. Această tre
cere s-a realizat prin intermediul 
cinecluburilor, colective de amatori, 
oameni de diferite profesii uniți 
prin aceeași pasiune : pasiunea ac
tului cinematografic creator.

Printre numeroasele cinecluburi 
din țară, cineclubul din Lupeni își 
justifică existența prin munca in
tensă animată de interesul pe care-1 
suscită, din epoca Lumiere pînă as
tăzi, arta imaginilor în mișcare, 
miracolul feeric al anilor ’30.

Din multiplele proiecte înscrise 
fn programul „Amafilmului" din 
Lupeni vom încerca să atragem a- 
tenția asupra cîtorva filme aflate 
în curs de realizare, filme care ni 
s-au părut a suscita interesul ptân 
modul în care au fost concepute și 
prin realizările parțiale de o certă 
valoare artistică și socială.

Așteptat cu certitudinea reușitei, 
filmul Ia care lucrează in prezent 
Iosif Tellmann. este o prezentare în 
culori a mănăstirilor moldovene, 
Voroneț, Mcldovița și Sueeyița, 
Neamț, Avania și Gura Humoru
lui, Artist plastic' autorul a fost 
atras de celebrele fresce exterioare 
care conferă mănăstirilor. Moldovei, 
împreună CTJ orpprea pi< turală din 
interior, valoarea unor veritabile 
monumente de artă intrate în pa-

750 de metri forați, 
v»te de numai 2 gra- 
minute, iar azimutul 
85 de grade. AUfel

zile, la 
deviația 
de ți 45 
este de
spus; cerințele tehnologice șint 
perfect respectate: noroiul 
pentru sondă a fost corespun
zător — puritatea, densitatea 
și viscozitatea acestuia — ră
cirea frezei făcîndu-se corect 
precum și evacuarea rocilor 
sfărîmate și calmotarea pere
ților sondei.

Acestea toate fac ca sonda 
5 507 să aibă perspectivele 
forării în condiții optime. în
cercăm și noi un „sondaj" in 
rezultatele și în viața sondo
rilor. Ce-am aflat, redăm în 
cele ce urmează.

Brigada maistrului lonescu 
Aristide a obținut cele mai 
frumoase rezultate la sondele 
la care a lucrat, iar la son
da 5 507, deschisă în ultima 
zi a lunii aprilie, a realizat o 
viteză a granicului 
tri pe lună față 
planificat. Planul 
fost și el depășit, 
ficat să se realizeze pe luna 
mai 340 metri de foraj, pe 
na iunie 250 metri și s-au 
rat 402 
metri.

Dar 
zultate 
muncă,

de 363 me
de 250 m 
de foraj a
Era plani-

metri respectiv

lu- 
fo- 
267

re-
în

sondorii n-au 
și bucurii numai 
ci țrec prin întîmplări

trimoniul culturii universale. Mu- 
‘zeul mănăstirii Putna dotat cu țe
sături și broderii de-o finețe artis
tică inegalabilă constituie unul din 
principalele puncte de interes ale 
viitorului film.

Un alt colectiv de creație com
pus din ing. Ardeleanu Augustin și 
dr. Semeșei Andor și-a propus șă 
surprindă în filmul color la care 
lucrează intitulat „Jiul" bogăția pei- 
sagistă a Văii Jiului, obiceiurile, 
portul precum și realizările oame
nilor muncii in ultimii ani. Itinera- 
riul pe care ni-1 propun creatorii, 
însoțește Jiul de la izvoare pînă la 
Tg. Jiu avînd, ca punct terminus, 
„Coloana" lui Brîncuși,

Rusu Cornel, Șimoniș Frederic și 
Regul Adalbert lucrează la un film 
care poartă titlul provizoriu „Zi de 
odihnă" și cave se ocupă de felul 
în care oamenii muncii din Lupeni 
își petrec timpul lor liber,

Primul film de scenariu pe care-1 
va realiza cineclubul de aici va fi 
„Dialog cu mine însumi". Filmul 
va trata problemele actuale 
ale tineretului nostru prin inter
mediul unui tînăr recent angajat 
la exploatarea minieră din locali
tate.

Interesantă 
cineamatorilor 
un serial purtînd 
„De ce?" 
întrm manieră critică, diversele as
pecte negative din viața cotidiană 
a Văii Jiului.

Munca de creație, febrilă și en
tuziastă, din cadrul cineclubului 
din Lupeni ne justifică așteptările 
pe care le dorim împlinite cit mai 
curînd. „Amafilmui1' din Lupeni 
justifică, o dată îți plus, larga, popu
laritate de cave se bucură cea de a 
șaptea artă.

ni se pare intenția 
lupeneni de a realiza 

sugestivul titlu 
în care se vor dezbate,

M. STOIAN

ți bucurii și in viată. Lui „nea 
lonescu", cum H spun sondo
rii maistrului lor, R place 
să-și amintească de-o întîm- 
plare mai veche.

In tinerețe discuta c-o fată. 
Colegii îl „instruiseră" să spu
nă că lucrează la birou. Ches
tie de trecere... Și într-o zi 
fata venise la sonde. Vroia 
să-l viziteze „la birou". între
base de el. Un sondor îi spu
se : „Biroul" lui e la geam- 
blac. Fata la început nu pri
cepuse, (And însă i se explica
se că geamblacul e în vîrful 
turlei sondei, tocmai la role... 
Mai nu-și credea ochilor. A- 
riștide era murdar cum nu-l 
văzuse niciodată în oraș. La 
început se cam supărase că 
i-a ascuns adevărul, dar 
zîndu-l cum lucrează, l-a 
drăgit și mai mult. S-au 
sătorit. „Nea lonescu" nu 
să se fi certat vreodată
soția. Acum, la 55 ani, își «- 
mintește cu plăcere de întîm- 
plane. Dar la întîmplarea sa 
se adaugă altele. Zilele aces
tea sondorului șef Braicu Vir
gil i-a născut nevasta al pa
trulea copil. Cu tații s-au bu
curat. Așa cum i-a bucurat 
vestea că lor, sondorilor de 
la 5 507, li s-a încredințat sar
cina de cinste de a pleca în 
curînd în Tunisia sau în Pa
kistan să foreze sonde în so
lul bogat al acestor țări și să 
dueă acolo faima măiestriei 
sondorilor români.

vă- 
in- 
că- 
știe 

cu

PRONOEXPRES
La concursul din 12 iulie 

a.c. au fost extrase următoa
rele numere:

Extr. 1: 4 7 42 22 18 34 
rezervă : 48 4Q

Extr. a Il-a t 8 15 30 23 28 35 
rezervă : 40 10

ÎNSEMNARE

Rigorile diferenței de clasă
Loc de popas între două tre

nuri, gara trebuie și poate să răs
pundă nevoilor mereu crescînde de 
deplasare satisfăcute de traficul 
feroviar și cerințelor ospitalității 
impuse de normele eticii și este
ticii. Din păcate, aceste cerințe 
pe deplin justificate nu sînt sa
tisfăcute pretutindeni la un nivel 
calitativ superior. Aspectul pe ca
re ni-1 prezintă sala de așteptare 
pentru clasa a Il-a a gării din 
Petroșani este de-a dreptul deplo
rabil, Și asta numai la două uși 
distanță de sala de așteptare pen
tru clasa I care, prin confortul pe 
care-1 asigură ca și prin bunul 
gust cu care este amenajată, ne 
convinge că gospodarii de aici 
știu să-și primească vizitatorii de 
ocazie. Păcat că această convinge
re ne este zdruncinată serios de 
aspectul respingător al celeilalte 
săli de așteptare. Oaspeți de ne
voie, sîntem siliți să acceptăm 
condițiile pe care ni le oferă gara, 
dar,.,

Oamenii vin și pleacă dar im
presia rămâne; și nu e păcat să 
întinăm frumusețea locurilor din 
jur, a căror feerică panoramă ne 
oferă gara, cu cvasipromiscuritatea 
sălii de așteptare ? Cu un minim 
efort lucrurile ar putea fi reme
diate; că această remediere este 
posibilă ne-o dovedește sala de 
așteptare pentru clasa I. Diferența 
de clasă nu 
sebirea netă 
de așteptare, 
lăm complet 

poate justifica deo- 
dintre cele două săli 
Nu cerem să anihî- 
dlferența dintre să

lile de așteptare ale celor două 
clase, dar distanța atît de mare, 
care depășește rigorile acestei 
rarhii, trebuie redusă simțitor, 
țelegem că prima este dotată 
fotolii de piele, iar ultima 
bănci din lemn, dar nu credem 
pentru restabilirea unui oarecare 
echilibru, ultima poate fi lăsată 
cu o cantitate apreciabilă de mur
dărie permanentă și nici nu n< 
putem convinge că ar exista vreun 
regulament care" să interzică spă-

VITRINA ȘTIRILOR
ZILEI

(Urmare din pag. 1)

plăcut aspect 
și interior.

atît exterior cit

Cabluri, linii și 
posturi telefonice noi

In incinta exploatării minie
re din Lupeni, Ia Petrila ți Lo- 
nea, s-au terminat lucrările de 
cablare telefonică, îmbunătă- 
țindu-se astfel deservirea «bo- 
naților- Localitățile Lone*  și 
Petrila au acum un cablu co
mun care permite noi legături 
și posturi telefonice instalate 
la abonați. Aceste lucrări au 
fost executate 
colectiv al 
nic P.T.T.R.

de neobositul 
subeentiului teh- 

nr. 3 Petroșani.

Pentru frumos 
și pentru confort

Unitatea de desfacere a mo
bilei de la halele pieții Petro
șani a pus în vînzare tipuri 
diferite de mobilă. Cumpără
torii se grăbesc să achizițione
ze mobilă de tipul camerei 
combinate „Cărei II" oi fur
nir de nuc- Aceasta este com
pusă din dulap cu două uși, 
vitrină atașabilă la dulap, ca
napea, toaletă și o masă. Asal
tate sînt și fotoliile mici de 
tip „Someș" executate din bu
ret îmbrăcate cu stofă, și du
lapurile cu două uși furniruite 
cu nuc, și meșele de televizor 
cu vitrină.

Premieră în seria 
blocurilor tip G

Au fost atacate lucrările la 
un nou bloc în orașul 
Este vorba de blocul 
G. Blocurile de acest 
avea 9 etaje și 17® 
partamente.

Lupeni. 
zis tip 

tip vor 
de a-

larea geamurilor și înlocuirea ce
lor sparte la sălile de așteptare 
pentru clasa a ll-a, Și apoi este 
chiar atît de dificilă procurarea 
unor tablouri, fotocopii, care să 
împodobească pereții acestei săli ? 
(Bineînțeles, după ce vor fi vă- 
ruiți, întrucît nu credem să exis
te vreun tablou care să se poată 
asorta perfect cu un perete mur
dar). Cu puțin, cu foarte puțin in
teres din partea gospodarilor sta
ției C.F.R. Petroșani se poate rea
liza o atmosferă mai caldă, mai 
intimă, putem scăpa de aspectul 
rece, impersonal al acestei săli de 
așteptare.

S. MARIN

I

TELEVIZIUNE
13 iulie

18,00 La ordinea zilei — orga
nizarea științifică a pro
ducției;

18.20 Mult e dulce și frumoa
să,.. Emisiune de limbă 
română.

18,5Q Pentru tineretul școlar; 
Studioul pionierilor.

19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Filme de animație.
20,15 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice. Ima- 
' gini din Austria.

20.40 Studioul mic, „Tragedian 
fără voie'i de A, P- Ce- 
hov.

21,00 întrebări la care s-a răs
puns, întrebări la care 
nu s-a răspuns încă. E- 
misiune de știință.

21.40 Invitata noastră: cîntă- 
reața de muzică ușoară 
Christine Evans (Anglia).

22,00 De la Gioțto la Brâncuși. 
Emisiunea a xm-a. Pre
zintă Dan Haulica.

22.20 Pagini din opere.
22,45 Telejurnalul de noapte, 
23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAM 
DE RADIO

14 iulie

PROGRAMUL 1; 6,00 Radio
jurnal. Sumarul presei. Sport;
6.30 Buletin de știri; 7,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteo- 
rutter,- 7,45 Sumarul presei; 
8,00 Tot înainte; 8,25 La mi
crofon, melodia preferată; 9,00 
Buletin de știri; 9,03 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 
Program muzical; 10,10 Curs 
de limba rusă; 11,00 Buletin de 
știri; 11,18 Parada soliștilor și 
a orchestrelor de muzică ușoa
ră; 12,00 Cintece de Ion Sta- 
văr și Alios Honig,- 13,00 Ra
diojurnal, Buletin meteorologic;
13.30 Intîlnire cu melodia popu
lară șl interpretul preferat; 
14,00 Muzică ușoară; 15,00 Bu
letin de știri. Buletin meteo- 
rutier; 15,05 Cărți care vă aș
teaptă; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic,- 16,30 
Concurs cu public; 17,10 In 
slujba patriei; 17,40 Concert- 
ghicitoare — muzică de operă; 
18,00 Buletin de 
Muzică ușoară; 
tineretului; 19,00
melodii românești; 
20,00 Radiogazeta
20.30 O melodie 
dumneavoastră; 21,25 Melodii-
magazin; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Muzică ușoară; 24,00 Bu
letin de știri; 0,05 Melodiile 
noptiii 2,55—3,00 Buletin 
știri.

știrl; 18,25
18,40 Antena 
Concert de 
19,30 Sport; 
de seară; 
pe adresa
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Sesiunea extraordinară
a Adunării Generale a O.N.U. 
și-a reluat lucrările

NEW YORK 12. — Trimisul spe
cial' Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : După întreruperea de o 
săptămînă, pentru a se da posibi
litatea delegaților să procedeze la 
noi consultări, sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată examinării si
tuației din Orientul Apropiat, și-a 
reluat miercuri seara lucrările. Du
pă cum se știe sesiunea a respins 
proiectele de rezoluție prezentate 
în problemele de fond, adoptînd 
două rezoluții în problemele adia
cente. Una din. rezoluții abordează 
acțiunile ce trebuie întreprinse ime
diat în vederea ușurării soartei 
refugiaților. In cealaltă rezoluție 
adoptată se exprimă îngrijorarea 
față de măsurile Izraelului privind 
schimbarea statutului Ierusalimului 
și cere autorităților izraeliene să 
anuleze aceste măsuri, iar secre
tarului general să raporteze Adu-

S.U.A.
Incidente grave între 
muncitori greviști și poliție

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Incidente grave s-au petrecut marți 
seara la Newport News (statul Vir
ginia), cînd 3 000- de muncitori gre
viști de la șantierele de construcții 
navale din acest oraș au protestat 
împotriva încercării de a fi aduși 
spărgători de grevă. Peste 150 de 
polițiști au atacat pe greviști, des- 
chizînd foc de arme în aer și folo
sind împotriva lor mașini ale pom
pierilor. Mai multe persoane au fost 
rănite.

Declarajia ministrului de externe Willi Brandl 

privind colaborarea franco—vest-germană
BONN 12 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat postului de radio 
„Deutsche Welle", ministrul de 
externe al Germaniei Federale, 
Willi Brandt, a declarat că în ulti
mele șase luni colaborarea franco- 
vest-germană s-a îmbunătățit. 
Acest lucru, a spus el, se va oglindi 
și la actualele convorbiri ale mi
niștrilor de resort care se țin la 
Bonn. Brandt a menționat în spe

Dialog la Paris referitor la viitoarele 
alegeri de pe teritoriul Insulelor Comoro

PARIS 12 (Agerpres). — O dele
gație a Insulelor Comore se află 
în prezent la Paris pentru convor
biri cu guvernul francez referi
toare la alegerile generale progra
mate să aibă loc la 20 august a.c. 
în acest teritoriu de peste mări al 
Franței. Reprezentanța din Dar Es 
Salaam a Mișcării de eliberare na
țională a Insulelor Comore a dat 
publicității o declarație în care se

Secetă și înghețuri 
în Chile

SANTIAGO 12 (Agerpres). —' 
Iarna, de obicei caldă în Chile a 
adus anul acesta înghețuri în re
giunile nordice ale țării. Totodată, 
în cea mai mare parte a țării se 
semnalează o secetă de proporții 
nemaiîntîlnite ultimii 106 ani. 
Aceste calamități provoacă pagube 
agriculturii și pot duce la o lipsă 
acută de alimente. După părerea 

>eeialiștilor, seceta și înghețurile 
a fost provocate de mari mase de 
u rece Venite din Antarctida. 

nării Generale, în decurs de o săp
tămînă, modul de aplicare a aces
tei rezoluții.

In ajunul reluării lucrărilor, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a dat publicității un raport care 
cuprinde în principal textul unei 
scrisori în problema Ierusalimu
lui ce i-a fost adresată de minis
trul afacerilor externe al Izraelu
lui, Abba Eban.

In Nigeria continuă 
luptele

H Mercenari albi semnalați în rîndul trupelor 
federale și secesioniste

LAGOS 12 (Agerpres). — Situa
ția din Nigeria continuă să se 
mențină încordată. Știrile privind 
luptele ce au loc între trupele fe
derale și cele secesioniste sînt con
tradictorii. Dar, atît surse federale 
cît și postul de radio Biafra a- 
nunță că cele mai violente opera
țiuni continuă să aibă loc în îm
prejurimile orașului Nsukka, punct 
strategic important pe care armata 
federală ține cu orice preț să-1 
ocupe. Miercuri, anunță radio Enu
gu, carele blindate federale au 
lansat la Nsukka o ofensivă pu
ternică dar au fost supuse unui 
puternic foc de artilerie și apoi 
loviturilor infanteriei secesioniste. 
Se anunță că aviația din Biafra a 
distrus o bază aeriană importan
tă a trupelor federale din orașul 
Makurdi, în provincia de nord a 
Nigeriei.

cial colaborarea tehnică și indus
trială, precum și schimburile de 
vederi politice. El a remarcat, to
tuși, că „consultările în sensul unei 
înțelegeri reciproce și a discutării 
despre o politică comună lasă încă 
de dorjt" și a menționat în această 
ordine de idei divergențele de pă
reri în legătură cu intrarea Marii 
Britanii în C.E.E.

V

arată că delegația care poartă con
vorbiri la Paris va cere autorități
lor franceze să anuleze imediat 
interdicția asupra activității poli
tice pe întregul teritoriu al Insu
lelor Comore. Purtătorul de cuvînt 
al reprezentanței din Dar Es Sa
laam și-a exprimat convingerea că 
alegerile generale vor duce la in
dependența deplină a Insulelor Co
more.

0 expoziție a pittorllor F.lf.E. din illetnamol de sud
TOKIO 12 (Agerpres). 

Marți s-a deschis la 
Tokio, sub auspiciile 
Consiliului Culturii Na
ționale, o expoziție a 
pictorilor Frontului Na
țional de Eliberare din

Vietnamul de sud. Sînt 
expuse 130 de pînze a- 
parținînd pictorilor Long 
Chan, Lee Van Chun 
și alții, create în pro
cesul luptei pentru e- 
liberarea Vietnamului

Omul cel mai vîrstnic din Columbia
BOGOTA 12 (Agerpres). - 

Omul cel mai vîrstnic din Co
lumbia, agricultorul Gabino * 1 
Jaimes Laguado, de 140 de 
ani, a fost în sfîrșit scos la 
pensie. In urma acestei infor
mații apărute In presă, locali

SAIGON 12 (Agerpres). — Con
comitent cu acțiunile ofensive ini
țiate continuu în ultimul timp la 
sud de zona demilitarizată, for
țele patriotice sud-vietnameze și-au 
semnalat intens prezența în regiu
nile situate la sud de Saigon (pro
vincia Long An), unde au lansai 
marți o serie de atacuri asupra 
trupelor americane mobilizate în 
cadrul operației „Coronado". In 
urma angajamentelor care au avut 
loc, precizează agențiile de presă,

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Ministru) apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, care s-a înapoiat la 
Washington după o nouă vizită de 
inspecție în Vietnamul de sud, a 
avut miercuri o întrevedere la Ca
sa Albă cu președintele Johnson. 
Observatorii politici din capitala 
S.U.A. apreciază că guvernul ame
rican va trimite noi întăriri în 
Vietnamul de sud. Westmoreland, 
comandantul forțelor S.U.A. din 
Vietnamul de sud, în cadrul în
trevederii avute cu Robert McNa
mara, și-a exprimat dorința de a
i se pune la dispoziție noi întăriri 
între 100 000 și 200 000 de mili

de sud. Lucrările pre
zentate exprimă năzu
ința fierbinte a poporu
lui din Vietnamul de 
sud de a obține elibe
rarea patriei sale.

tatea de reședință a acestui ve
teran — Santa Barbara — a 
devenit un loc de excursie 
pentru numeroși columbieni. 
Longevitatea lui Gabino Lagu
ado este explicată de medici 
prin blindețea climei din re
giunea natală.

EVENIMENTELE
KINSHASA 12 (Agerpres). — Con

siliul de Miniștri al Republicii 
Congo s-a întrunit miercuri într-o 
ședință extraordinară, pentru a e
xamina situația de la Kisangani, 
Bukavu și Kindu, unde au fost pa
rașutați mercenari. După ședință 
a fost dat publicității un comunicat 
în care se arată că mercenarii dețin 
controlul la Kisangani asupra u- 
nei zone care cuprinde aeroportul 
orașului, spitalul, universitatea, sta
ția de radio și reședința guverna-

Postul de radio Enugu a trans
mis, de asemenea, o declarație în 
care, în termeni foarte violenți, a 
denunțat prezența unor mercenari 
albi în rîndul forțelor federale ni- 
geriene care „nu numai că dețin 
posturi de comandă, dar iau parte 
directă ■ la operațiuni".

La rîndul său, postul de radio 
Lagos a afirmat că în rîndul tru
pelor secesioniste acționează mer
cenari albi.

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive inițiate de forțele 
patriotice la sud de Saigon

întrevedere Johnson — McNamara

DIN C0N60
torului. Agențiile de presă infor
mează că mercenarii, care dețin 
controlul asupra stației de radio 
din Kisangani, au cerut în emisiu
nile lor formarea unui nou guvern 
condus de Godefroid Munongo, 
fost colaborator apropiat al lui 
Chombe, și de generalul Leonard 
Mulamba, fost prim-ministru în 
Congo. Starea de urgență insti
tuită la 5 iulie de președintele Mo
butu a fost ridicată pe întregul te
ritoriu al tării, cu excepția pro
vinciilor orientale și Kivu. Guver
nul congolez, se arată în comuni
cat, a adoptat această hotărîre, 
ca urmare- a îmbunătățirii „situa
ției generale în partea de est a 
țării".

In legătură cu evenimentele din 
Congo, agențiile de presă anunță 
că la Bukavu și Kindu situația s-a 
normalizat. Autoritățile congoleze 
au lansat apeluri locuitorilor să se 
abțină de la orice acte ostile îm
potriva străinilor care trăiesc în 
Congo.

Postul de radio Kinshasa a anun
țat miercuri că guvernul congolez 
a expulzat din țară pe toți piloții 
străini care au servit în cadrul 
forțelor militare congoleze.

trupele americane au suferit pier
deri apreciate ca moderate.

In aceeași regiune, alte ciocniri 
au avut loc marți dupâ-amiază în 
apropierea unor canale care brăz
dează orezăriile, precum și în del
ta fluviului Mekong, Ia sud de Soc 
Trang.

De asemenea, după ' cum anunță 
agenția V.N.A., două companii a- 
mericane au fost interceptate în 
provincia Kontum, fiind răniți și 
uciși 64 de americani.

tari. La sfîrșitul săptămînii aces
teia, președintele Johnson se va 
întîlni și cu generalul Westmore
land, care va avea ocazia să-și 
prezinte punctul său de vedere. 
Observatorii de la Washington a- 
firmă că bilanțul prezentat mier
curi președintelui Johnson de că
tre Robert Mcbțamara privind așa- 
zisa pacificare este negativ. De 
asemenea, în timpul întrevederii de 
miercuri a fost examinată posibi
litatea obținerii unei sporiri a e- 
fectivelor „aliatilor" S.U.A. în 
Vietnam, mai ales din Australia 
și Coreea de sud.

MARI INUNDAȚII

IN NEPAL
KATMANDU 12 (Agerpres). — 

Ploile torențiale care au căzut în 
ultimele zile în Nepal au provocat 
mari inundații și perturbări în re
țeaua de comunicații din țară. Cir
culația pe șoseaua națională a fost 
întreruptă. Aeroportul a fost inun
dat, iar zborurile avioanelor com
paniei nepaleze de transporturi ae
riene au fost sistate.. Au fost provo
cate mări daune agriculturii, iar 
numeroase vite au pierit.

Congresul • 
C. E. I.

PRAGA 12. — Coresponden
tul Agerpres, E. lonescu, 
transmite: La Praga se des
fășoară lucrările celui de-al 
32-lea Congres anual al Co
misiei electrotehnice interna
ționale (C.E.L). La lucrările 
Congresului, care își desfă
șoară activitatea în peste 40 
de comitete, subcomitete și 
grupe de studiu, participă a- 
proape 1 000 de delegați din 
31 de țări. Din țara noastră 
participă o delegație condusă 
de prof. ing. Ion Lazaride de 
la Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din București.

In cuvîntul rostit cu prile
jul deschiderii congresului, 
acad. Remus Răduleț, preșe
dintele Comisiei electrotehnice 
internaționale, a arătat con
tribuția pe care a avut-o C.E.I.. 
în cei peste 60 de ani de e- 
xlstență, la progresul electro
tehnicii și electroenergeticii, 
al telecomunicațiilor, electro
nicii și radiațiilor ionizante, 
probleme de care se ocupă 
comisia.

Actualul congres anual va 
dezbate probleme privind mă
rimile electromagnetice, stan
dardizarea tensiunilor electri
ce, al curenților și frecvențe
lor, ale securității și fiabilită
ții materialului electrotehnic f 
și electronic, al mașinilor, a- 
paratelor și instrumentelor de 
măsură electrice și electroni
ce industriale și casnice, pre
cum și ale tracțiunii electrice 
și radiocomunicațiilor. Toate 
acestea urmăresc ridicarea ni
velului tehnic al producției 
țărilor industriale și sprijini
rea dezvoltării economiei ță
rilor în curs de dezvoltare, 
prin recomandări științifice și 
tehnice internaționale și prin 
promovarea schimburilor in
ternaționale prin intermediul . 
standardizării. -■

Ciocniri între forțele 
izraeliene și egiptene

CAIRO 12 (Agerpres). — Miercuri 
dimineața, forțele izraeliene au des
chis focul de mortiere asupra po
zițiilor egiptene din zona Canalu
lui de Suez, la sud de Ismailiâ, a- 
nunță un comunicat militar al 
R.A.U. Forțele egiptene, adaugă 
comunicatul, au ripostat distru. 
gînd două vehicule izraeliene.

★
TEL AV1V 12 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al armatei iz
raeliene, citat de agenția France 
Presse, a anunțat miercuri că în seara 
precedentă, unități navale izrae
liene au distrus două torpiloare e- 
giptene care au atacat un grup de 
nave izraeliene în largul zonei Ro
mana, la vest de El Arish.

Convorbiri
Nasser-Aref...

CAIRO 12 (Agerpres). — Preșe
dintele Republicii Arabe Unite, Ga
mal Abdel Nasser, și președintele 
Irakului, Abdel Rahman Aref, au 
început miercuri la prînz, la Cairo, 
convorbirile oficiale referitoare la 
situația din Orientul Mijlociu, a- 
nunță agenția M.E.N.

•••Șl 
Atassi-Boumedienne

DAMASC 12 (Agerpres). — Mier
curi au luat sfîrșit la Damasc con
vorbirile dintre președintele Con
siliului Național al Revoluției fin 
Algeria, Houari Boumedienne, și 
președintele Siriei, Noureddin El- 
Atassi. Intr-o declarație guver
namentală siriană s-a precizat că 
a fost examinată situația existentă 
în prezent în Orientul Apropiat.

Miercuri seara, Houari Boume
dienne s-a reîntors la Cairo.
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