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Cu plănui semestrial îndeplinit
Mina Uricani

In ziua de 18 iunie, în cursul 
schimbului I, minerii de la Uricani 
au trimis la ziuă primele tone de 
cărbune peste planul semestrial. Ex
ploatare distinsă cu diploma de 
unitate fruntașă în întrecerea so
cialistă pe anul 1963 în ramura in
dustriei extracției de cărbune, mi
na Uricani a realizat în primele 6 
luni o productivitate medie de 1,500 
tone/post și o viteză de avansare 
de 120-130 metri liniari în abataje 
cameră. Pînă în dimineața zilei de 
19 iunie au fost extrase peste pre
vederile planului semestrial 1 321 
tone de cărbune. Pentru această 

_ realizare merită laude întregul co
lectiv al exploatării, și în deosebi 
ortacii brigadierilor Mafiei Stan 
Teodorescu Stancu, Rudic Constan
tin, Tokeș Toma, Pop loan, Bria 
loan, Hritcan Vasile și Ileș loan.

Exploatarea minieră Uricani este 
prima din Valea Jiului care în în- 
tîmpinarea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei îndeplinește 
planul semestrial cu 12 zile mai 
devreme.

<
Sectorul II Aninoasa

In acest an sectorul II de la A- 
ninoasa a ocupat lună de lună un 
loc de frunte în întrecerea dintre 
sectoarele productive ale minei. Pe 
primul trimestru, acest harnic co
lectiv a fost distins cu steagul ro
șu de sector evidențiat în întrece- 
rea socialistă. După 5 luni de mun
că, depășirea față de plan s-a ri
dicat la 3144 tone, de cărbune, e- 
conomiile la prețul de cost la 184 610 
lei, iar randamentul realizat pe 
primele 5 luni a depășit pe cel pla
nificat cu 0,152 tone/post. Și iată 
că seGtorul II a raportat ieri înde
plinirea planului semestrial cu 12
zile înainte de sfîrșitul lunii.

Succesul se datoreșțe mai ales 
bunei organizări a muncii, creșterii 
productivității muncii, sprijinului 
permanent și calificat acordat bri
găzilor. Merită a fi reliefat în mod 
deosebit aportul la această realiza
re al minerilor din brigăzile con
duse de Hegeduș Dănilă, Stan Sil
viu, Palko Ioan, Kibedy Francisk, 
Asmarandei Augustin, Penetek A-

înapoierea In Capitală 
a delegației eunernanientale 
ruine tare a № tratative 

In Statele Unite
Vineri seara s-a înapoiat în Capi

tală delegația guvernamentală ro- 
mînă, condusă de Gheorghe Gaston 
.Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care a dus tratative cu 
guvernul S.U.A. asupra unor proble
me ce interesează ambele guverne.

Cu aceiași avion, împreună cu de
legația din care a făcut parte, a 
sosit și Petre Bălăceanu, ministrul
R. P Romine în S.U.A.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de A- 
lexandru Bîrlădeanu si Gogu Radu
lescu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri. Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. Victor lo- 
nescu, ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Rădoi, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Roman Mol
dovan si Sergiu Bulgacoff, prim- 
vicepreședinți ai Comitetului de 
Stat a! Planificării. Bucur Șchiopu, 
prlm-vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și ins
tituții centrale.

Au fost de față John P. Shaw, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al
S. U.A. la București și membri ai 
Ambasadei. 

texandru și Molnar Balas, al arti
ficierilor Stănescu loan, Mihu Ște
fan și Danciu Augustin, al tehni
cienilor Anca Alexandru, Ilinescu 
Ioan, Bolunduț Gheorghe și Deliu 
Alexandru.

Sectorul Ш Lupeni
Tot în cursul zilei de 18 iunie, 

minerii din sectorul III al minei Lu
peni — sector distins cu diploma 
de sector fruntaș în întrecerea so
cialistă pe exploatare — au trimis 
la ziuă ultimele tone de cărbune 
din planul prevăzut pe primul semes
tru. Pînă la sfîrșitul schimbului III 
din ziua de 18 iunie au fost trimise, 
peste planul anual la zi 15 522 to
ne de cărbune. De-a lungul a cinci 
luni, productivitatea muncii realiza
tă a fost în medie cu 61 kilograme 
pe post mai mere decît cea plani
ficată iar economiile la prețul de 
cost s-au cifrat la 87 288 lei. A- 
ceste succese au fost obținute prin 
mai buna folosire a tehnicii avan
sate din dotare, aprovizionarea rit
mică a brigăzilor cu vagonete goa
le și material lemnos, realizarea 
prevederilor din planul de măsuri 
tehnico-organizatorice și asigurarea 
liniei de front. Pentru această iz- 
bîndă merită felicitări întregul co
lectiv de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de aici mai ales pentru 
faptul că este primul sector de Ia 
mina Lupeni care-și îndeplinește 
sarcinile de plan pe primul semes
tru al anului.

Pînă în prezent și-au îndeplinit 
planul semestrial :

• Sectorul I Lonea
• Sectorul III de la mina Vulcan
• Sectorul II de la mina Lonea
• Sectorul I de la mina Uricani
• Sectorul V de la mina Lonea

MEUL NĂZDRĂVAN

}

Țeava lungă și grea este dată jos în cîteva secunde.

Peste munți și văi, năzdrăvanul zmeu își urmează 
drumul..

Zbrrr...
Aerul vibrează îndelung de 

zbîrniitul care sparge liniștea 
văzduhului. Vîrfurile copacilor 
se pleacă fremătînd și deoda
tă, de după coama muntelui, 
zmeul năzdrăvan se năpusteș
te șuierînd ascuțit. Iată-1 în 
„Lunca Boantei" — îngustă 
poiană situată între masive 
sălbatice — pe cursul supe
rior al Izvorului rece.

O clipă, parcă s-a oprit 
în aer, apoi se lasă lin în 
jos. încă n-a atins pămîntul, 
cînd o ceată de voinici se și 
repede către el. Luptă ? Vreau 
să se îneaere și să doboare 
zmeul năzdrăvan ? Nu ! Bru- 
saru Iordan, Cucu Sava, Moș- 
molea Gheorghe, Jianu Cons
tantin, cei trei frați Toaie — 
Victor, Constantin și Gheor
ghe — au alte gînduri. Doar, 
sînt prieteni buni cu zmeul 1!

Și, peste două minute,

DE MFIRE
и Secretul unui succes a Retrospectivă și perspec

tivă в Puterea exemplului
E o dimineață de iunie. Pîlcuri 

de muncitori și muncitoare se în
dreaptă spre intrarea în secțiile fa
bricii de fire artificiale — Visco- 
za Lupeni. Recunoaștem printre ei 
numeroși filatori și muncitoare din 
secția finisaj textil, evidențiați în 
întrecerea socialistă. Iat-o și pe de- 
pănătoarea Kibedy Aurelia, grăbi
tă ca întotdeauna, ajungînd din ur 
mă un grup de muncitoare din 
secția sa.

— Ce te grăbești așa, doar nu-i 
tîrziu ii spuse Străinescu Olivia, 
una din controloarele de calitate 
ale. secției. Dar pînă cînd Aurelia 
să-i răspundă, maistorița Albert Mag
da interveni în discuție :

— Ce mai întrebi. Ai uitat oare 
proverbul: Cine se scoală de di
mineață ajunge departe... Și cum 

In clișeu cele două tinere depănătoare.

zmeul năzdrăvan pleacă mul
țumit din poiană, ca peste 12 
minute să revină.

...Elicopterul -— zmeul năz
drăvan — a sosit în Valea 
noastră pe la începutul lunii 
curente. Nu e venit la plim
bare ci cu o sarcină precisă :■ 
să dea o „mînă“ de ajutor la 
înființarea unui șantier ncu 
pe cursul Izvorului rece — 
unde se face o captare de apă 
pentru nevoile noii preparații 
din Coroiești.

A trecut puțin timp de la 
sosirea lui, dar ce rezultate 
frumoase s-au obținut 1

Sub conducerea pilotului co
mandant Bonica Gavril, a pi- 
loților Tudose loan și Olaru 
Anton, prin atenția mecanici-, 
lor de bord Vîrlan Nicolae și 
Ilie Marin, datorită grijii de
puse de personalul tehnic, eli
copterul T.A.R.O.M.-ului face 
zilnic zeci de transporturi de

materiale între Iscroni și lo
tul noului șantier aflat sus în 
munți. Țevi și ciment, nisip 
și balast, seînduri și roabe, 
oameni și unelte — dar cîte 
lucruri nu duce acest splendid 
cărăuș al aerului.

Transporturile se desfășoară 
cu o intensitate deosebită 1 
minute pentru încărcat (LoOO 
kg. materiale), 4 minute zbor 
în munți, 1—2 minute pentru 
descărcat și iar 4 minute de 
zbor la înapoiere — la fiecare 
11 — 12 minute o încărcătură 
și cursă completă !

Oameni minunați. însufle
țiți de un înalt simț al da
toriei. piloții Bonica Gavril. 
Tudose loan, Olaru Anton 
stau ore în șir la manșă a- 
tenți la capriciile vîntului și 
curenților de prin văi. făcînd 
totul pentru buna desfășurare 
a transportului aerian. în de
plină siguranță și cu ritm

intens. Meeanicif de bord 
Vîrlan Nicolae, Ilie Marin 
dau și ei. prietenește, o 
mină de ajutor muncitori
lor care încarcă sau des
carcă elicopterul, numai să 
se cîștige timp — minutele 
sînt foarte prețioase. Dato
rită acestui fapt, echipajul 
elicopterului a reușit să 
transporte deja cca. 40 va
goane de diferite materia

Aurica este una dintre purtătoarele 
insignei hărniciei, ce ti-e a mirare 
că se grăbește să ajungă printre 
primele în secție. N-ai văzut-o și 
pe cea mai nouă ucenică a ei ? 
A trecut pe lingă' noi' ca... rapidul 
într-o gară mică. Pe cînd să-i răs
pund la salut era la cîtiva pași de 
noi. A obișnuit-o Aurelia să-și or- 
oanizeze munca Drecum și-o or
ganizează și ea : cu bobine și vîr- 
telnițe aduse din timp la mașină, cu 
mașina revizuită și în perfectă sta
re de funcționare. Acesta-i „secre
tul" depanatoarelor harnice Moga, 
Kibedy, Cristei, Lăcătuș, Meszaros, 
Grecu și a celorlalte, secretul pri
mului succes obținut de tînăra de
panatoare Maschek Ana, fosta u- 
cenică a Aureliei, primelor sculuri 
de mătase date peste plan și fă

ră nici un rebut 
de această tînără 

cu frumoase 
perspective.

...In subsecția 
depănat e greu 
să deosebești . o 
depanatoare de 
cealaltă. ■ Toate 
poartă uniformă 
de culoarea ceru
lui senin din. di
minețile de vară. 
Cu toate acestea, 
pînă mai acum 
două luni și, ceva 
muncitoarea Or
ban Iolanda era 
cu ușurință deo
sebită. Nu trecea 
o zi două, ca 
vreo controloare a 
calității să nu-șî 
exprime nemulțu
mirea.

(Continuare 
în pag. 3-a)

Excursie școlară
Zilele trecute s-au întors din ex

cursia de sfîrșit de an absolvenții 
Școlii profesionale comerciale din 
Petroșani.

Excursia organizată prin O.N.T. 
Carpați a fost efectuată cu scopul 
de a cunoaște monumentele istorice,1 
unitățile comerciale moderne și fru
musețile patriei noastre pe ruta Si
biu — Făgăraș Brașov — Pre
deal — Sinaia — Cîmpina — Plo
iești — București — Pitești — Curtea 
de Argeș — R. Vîlcea — Călimă- 
nești — Turnu Roșu — Sibiu — 
Sebeș — Petroșani.

Prima promoție de absolvenți ai 
școlii profesionale comerciale a pu
tut să facă cunoștință cu pitoreștile 
puncte turistice de la Brașov — 
Valea Prahovei, Valea Argeșului și 
Valea Oltului care atrag în fiecare 
an un mare număr de turiști din 
țară și de peste hotare. S-au mai 
vizitat monumente istorice din trecu
tul de luptă al poporului nostru din 
Sibiu, Brașov, Ploiești, București, 
Curtea de Argeș, precum și mari uni
tăți comerciale din orașele Sibiu, 
Brașov. ’ Ploiești, București, Pitești. 
R. Vîlcea. ;

Apreciem în mod deosebit iniția
tiva și sprij'inul oferit cu această 
ocazie de colectivul didactic al șco
lii și comitetul de părinți.

De asemenea, menționăm condițiile 
ce ne-au fost asigurate de către 
O.N.T. Carpați care ne-a pus la 
dispoziție două autocare moderne cu 
cîte- 40 de- locuri fiecare,- cazare și 
•hrană jde buțiă calitate. , , , ,

Momentele plăcute petrecute-'- ед- 
această ocazie ne vor face să ne 
amintim totdeauna cu plăcere de 
locurile vizitate și să dorim să le 
mai revedem.

MARIA POP
absolventă a Școlii profesionale 

comerciale Petroșani

le. sus la noul șantier.
...Zmeul năzdrăvan trece 

zbîrnîind pe firul văii, ri- 
dieîndu-se în slăvi. In 
ghiară își duce „prada" 
către culcușul din munți: 
Voinicii îl așteaptă însă a- 
colo, smulgîndu-i comoara. 
Furios, zmeul pornește îna
poi după alta... și povestea 
se repetă continuu...

Ml HAI ȘTEFAN
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ÎN EXCURSIEF E L D E FEL
Se mai întîmplă...

„Ajutor! Bărbatul meu sparge 
total din casă..." In urma acestui 
epel telefonic mașina poliției a sosit 
la locuința unei perechi din Am
sterdam. Intr-adevăr polițiștii au gă
sit mobila făcută praf. Pînă și frigi
derul și televizorul erau în țăndări. 
Autorul „masacrului" a declarat po
lițiștilor ; ..Este a doua zi cînd soția 
mea uită să pună berea la răcit. 
M-am săturat". In așteptarea avi
zului psihiatrilor, soțul a fost dus 
într-un loc unde va avea tot tim
pul să se... răcorească.

După o strîngere 
de mînă...

Chitaristul Bart Weedon a apărut 
Cu o întîrziere de un sfert de oră 
pe scena unui cabaret din Manches
ter. El făcuse imprudența să accep
te ca unul din admiratorii săi, cam
pionul scoțian la lupte Angus Camp
bell (cîntărind 127 kg.) să-i stringă 
mina.

A fost nevoie de 15 minute de ma
saj ca degetele. înțepenite ale chita
ristului să poată fi din nou în stare 
să cînte la chitară.

Vrăbii antialcoolice
Vrînd să scoată dintr-o biserică 

din Chelsea (Londra) niște vrăbii, 
care își făcuseră cuibul acolo, oa
menii au hotărît să moaie în whîski 
pîinea pe care o dădeau păsărelelor

origina!

Firma de articole electrotehnice 
„Sliibaura" din Tokio a pus la punct 
un dispozitiv, care adaptat la un 
telefon obișnuit, permite interlo
cutorilor să se vadă reciproc de 
la distanță în timpul convorbirii, 
fără ca pentru aceasta să fie ne
voie de material de televiziune 
costisitor.

ȘTIAȚI CĂ...?
...Cercetind una din peșterile 

Franței, arheologii au descoperit 
pe un perete un desen alcătuit din 
șapte puncte, a căror amplasare 
corespunde cu amplasarea stelelor 
din constelația Ursa Mare de acum 
50 000 de ani ?

...Pe un sarcofag din piatră din- 
Ir-un muzeu din Roma este dese
nat un copil șezind într-un căru
cior, foarte asemănător cu căru- 
piorele din zilele noastre ? Un mfc 
amănunt" însă: sarcofagul are o 

veehime de 2 200 de ani I

...Pulberea cosmică provenită din 
arderea meteoriților în spațiul cos
mic se depune pe Pămînt sporlndu-l 
greutatea cu 6 000 de tone pe zi, 
adică cu 2 000 000 tone pe an. A- 
ceasta creștere nu reprezintă în 
medie decît 4 kg pe kilometru pă
trat, adică de 40 de grame la hec
tar.

...In anul 1895 Louis Lumiere a 
prezentat la o cafenea din Paris o 
invenție a sa, pe care o denumise 
pe atunci kinemascop ? Asistenta 
nu număra nici 30 de persoane. Ni
ci obișnuitii cafenelei nu voiseră 
să-și piardă vremea cu așa ceva. 
După 50 de ani, statistica arăta că 
numai în 150 de țări cinematogra
ful era frecventat de peste 10 mi
liarde de spectatori pe an.

...Arborele Niauli este de origine 
din Noua Caledonie ? EI are o însu
șire cu adăvărat extraordinară • re
zistă incendiilor provocate de băș
tinași care pregătesc în acest fel 
pămintul pentru a fi semănat. Din 
frunzele arborelui de Niauli se ex
trage gomenolul atît de utilizat în 
farmacopee. 

ca să le îmbete și să le poată muta. 
Dar făcînd probabil parte dintr-o 
ligă antialcoolică, nici una din vră
bii nu s-a atins de plinea cu alcool

Moarte», aparentă
O fermieră din Normandia, consta- 

tînd că toate borcanele ei cu vișinata 
au mucegăit, le-a aruncat la gunoi. 
Puțin mai tîrziu ea a băgat de sea
mă că toate rațele din curte zăceau 
pe jos moarte. Ca să salveze cel 
puțin puful, s-a hotărît să le jumu
lească imediat. Dar după ce a ter
minat această operație, a văzut cu 
uimire că rațele învie și încep să 
alerge în curte: de fapt nu erau 
moarte, ci... bete. Din cauza timpu
lui răcoros, fermiera a fost nevoită 
să le confecționeze în grabă cîte o 
hăinuță.

Modestie
Johny Parker hoinărea cu pași 

nesiguri pe malurile Tamisei cînd a 
auzit un plescăit puternic, urmat 
de strigătele unei bătrîne englezoai
ce care stătea pe. chei: cățelușul ei 
căzuse în apă. In clipa următoare 
Johny a fost văzut clătinîndu-se și 
căzînd în apa rece unde din fericire 
a apucat clinele de coadă. Amîndoi 
an fost salvați.

Deși Johny a mărturisit cinstit că 
nu se aruncase în apă, ci căzuse 
din cauză ca era cam amețit și că 
numai datorită cățelușului nu s-a 
înecat, că de fapt acesta îi salvase 
viața, stăpîna cîineltii a ținut totuși 
să-i ofere o recompensă „salvato
rului" pentru marea sa modestie.

Clubul colecționarilor din Baku
La Baku s-a deschis un club din 

care fac parte 1 000 de colecționari 
din capitala R..S.S. Azerbaidjene. El 
va organiza expoziții individuale, 
conferințe, consultații, va stabilii 
contacte cu cluburile de colectio 
nari din alte țări.

Colecționarii din Baku posedă co
lecții rare de timbre, monede, de
corații ■ și etichete.

FHa'anMul Aslan Vezirzade, pro
fesor ea ei ■ *alografie, colecționea
ză tînul cipriot riie europene, emi
se citate să apere clasica pînă în 

1 900. iii''c6iecțTses*yn' are toate tim
brele din Franța, Germania și o se
rie de alte țări.

Economistul Viktor Panin are pes
te HM) 000 de timbre. Perla colec

Producție de sfîrșit de an

„Noaptea e un sfetnic ban66 de Al. Mirodan
Absolvenții Școlii populare de artă 

dfn Petroșani, secția actorie și re
gie, au prezentat în cadrul produc
ției de sfîrșit de an, piesa în două 
părți „Noaptea e un sfetnic bun" 
de Al. Mirodan

Investigator iscusit al sufletului 
uman, și în această piesă, Al. Mi
rodan face o analiză profundă, pu- 
nînd în evidență faptul că omul 
trebuie privit sub toate aspectele 
și nu numai prin prizma unei greșeli 
săvîrșite. Inginerul Anatol, un om

Scenă din spectacol: Anatol, Alion șl Ileana.

Recent, un numeros grup de mi
neri de la mina Lupeni a participat 
la o reușită excursie pe traseul Al- 
ba-Iulia, Cluj Oradea, Timișoara, 
Caransebeș, Hațeg. Deși în trei zi
le s-au parcurs peste 1 000 km. excur
sioniștii au reușit să viziteze cetatea 
și Muzeul Alba-Iulia, 
Grădina botanică din 
zeul Banatului din

orașul și 
Cluj, Mu- 
Timișoara,

Băile Victoria și Sarmizegetusa, 
fosta capitală a Daciei. Printre par
ticipant! s-au numărat minerul șe£ 
de brigadă Ghioancă Sabin, minerul 
hfegreanu Nicolae de la sectorul 
de investiții, măsurătorul de gaze 
Negruț loan, maistrul miner Kauf
man Tiberiu, mecanicul de locomo
tivă Hălmaciu loan, ing. Husti Ște
fan și alții. Grija filialei O.N.T. 
Carpați de a asigura pe întregul 
traseu cazare și condiții de trans
port confortabile a fost apreciată 
de către toți cei care au participat 
la excursie.

POENARU IOAN
corespondent

PROVERBE
— Dacă vrei să afli adevărul tre

buie să începi cu abecedarul.
— Ceaiul și orezul reci sînt su

portabile, insuportabile sînt cuvin- 
tul și privirea rece.

— Din пніпііе unor maiștri proș
ti n-a ieșit încă o vază perfectă.
' — Ceața nu poate fi împrăștiată 

cu evantaiul.
— Din cuvinte nu construiești un 

pod ai nevoie de grinzi.
— Leneșul asudă la mîncare și 

îngheață la muncă.

ției lui este o marcă din insula Sf. 
Mauriciu. Nu mai puțin valoros es
te un timbru italian extrem de rai 
„3 lire din Toscana". In colecția lui 
Panin sînt extrem de interesante se
riile de timbre din diferite orașe, 
birouri particulare din Germania, 
Finlanda. S.U A. și alte țări, pre
cum și circa 5 000 de exemplare de 
mărci ale Zemstelor ruse.

Li at if Kerimov, de profesie pic
tor decorator, are în colecția sa 
70 000 de etichete de pe cutii de 
chibrituri din diferite țări.

Cea mai mare colecție din U.R.S.S. 
de monede din Orientul Antic es
te aceea a profesorului Evheni Pa
homov.

capabil, care se bucura de stimă 
și apreciere, manifestă o atitudine 
circumspectă față de cei din jurul 
său. nu încearcă să cunoască oame
nii, ci pe baza unor lucruri auzite 
trage concluzii definitive, cu valoare 
de sentință pentru el. In același 
mod procedează și în cazul tînăru- 
lui Alion. care săvîrșise o greșeală 
în viață, greșeală care l-a dus pe 
banca acuzaților. Faptul că tînărul 
este un om harnic, inimos, care a 
salvat de la înec un copil nu însem

na nimic pentru 
inginerul Anatol. 
Intervenția unei 
întîmplări zgudui
toare face ca In
ginerul să-și dea 
seama de poziția 
sa, să-și modifice 
atitudinea față de 
oameni. Este vor- 
ba de un accident 
de circulație să- 
vîrșit de Anatol 
In aparență e un 
fapt minOr, dar 
are darul să-l fa
că să vadă că în 
analiza unui om

pitorești.

niștilor nenumă
rate puncte de a- 
tractie. Valea de
brazi cu tainicul 
labirint de gan
guri subterane, 
terasele și pîrîul 
Tușului, poenile 

Belomirului pe su
prafețele cărora
vara a plantat mii 
de flori sînt doar
cîteva din ele. In
fotografia de fa
ță vă prezentăm 
un colț al aces
tor locuri atît de

Jmprejurimilt 
localității Uricani 
oferă excursio ж

a(

hi

SFATURI
MODUL DE GURÂȚIRE

A CONFECȚIILOR DIN RELON 
IMPERMEABILIZAT

Confecțiile din relon împermeabi- 
lizat se curăță prin ștergere cu o 
bucată de pînză sau burete îmbibat 
eu apă și săpun fără sodă (săpun 
neutral). Se îndepărtează apoi să
punul, ștergînd produsul cu o pînză 
sau burete înmuiat în apă rece. Se 
usucă fără stoarcere, prin atîrnarea 
confecției pe umerașe. Nu. se expu
ne la soare sau în apropierea unor 
radiații de căldură (sobă, calorifer 
etc.). Nu se calcă.

Microfoileton OBIȘNUINȚĂ...
Obișnuința e a doua natură. O- 

biceiurile pot fi, printre altele, bu 
ne sau rele. Acestea din urmă, prac
ticate îndelung, se transformă în 
veritabile năravuri, devin deprin
deri păgubitoare. Dacă, de exem
plu, în cazul lui Petrovici Mircea, 
șeful serviciului planificării de la 
I.C.O. Petroșani, năravul pe care-1 
are l-ar păgubi numai pe el trea- 
că-meargă. Dar lucrurile nu stau 
așa. Păgubesc și alții de pe urma 
năravului său.

Fiind șef ai serviciului plan și 
organizare a muncii, în timpul ore
lor de lucru nu face altceva decît 
să... planifice. Așa dar vă dați 
seama că după 8 ore omul e sătul 
de astfel de activitate. Numai așa 
se explică de ce ani de-a rîndul 
nu-și „planifică" plata chiriei. In 
ultimii ani s-a obișnuit să plăteas
că chiria doar pe baza unor... ho- 
tărîri judecătorești. Vasăzică între
prinderea beneficiară încasează ba
nii cu mari întîrzieri, se pierde vre

este necesar să se cîntărească în
treaga sa activitate.

Este demn de subliniat faptul că 
un rol hotărîtor în îndreptarea lui 
Anatol îl are Ceteraș, secretarul co
mitetului de partid, creionat cu mult 
umanism și căldură. E tipul omului 
care îi înțelege pe cei din jurul său, 
lucrează cu perseverență pentru eli
minarea unor trăsături negative, își 
păstrează calmul în situațiile cele 
mai complicate.

Spectacolul (regia Al. Miclescu) 
a reușit șă evidențieze ideile majo
re ale piesei, să reliefeze faptul 
că o latură esențială a cunoașterii 
omului este pătrunderea în univer
sul său sufletesc. Reliefînd limpede 
acestei idei, spectacolul se poate ca
lifica drept o reușită, un „finiș" me
ritoriu în activitatea elevilor Inter
pret? au fost îndrumați pe linia 
unui joc simplu. convingător, 
ceea ce a făcut, să asistăm
la o reprezentație de un bun nivel 
artistic.

Rolul lui Ceteraș a fost interpreta 
de Francisc Gali, electrician la ex
ploatarea minieră din Lupeni. Ni 
s-a înfățișat ca un tînăr talentat, cu 
o mimică expresivă, cu mișcare a- 
decvată, A reușit să creeze cu înțe

PRACTICE
6ИМ SE ÎNTREȚIN FUSTELE 

PLISATE GU CONȚINUT DE FIBRE 
POEIESTERIGE

— Curățirea se poate face: 1. Pe 
cale chimică cu neofalină perclore- 
tilenă. 2. Prin spălare cu supun 
fulgi, Alba lux sau produsul Periau 
alb, la temperatură de 35—40° <8.

in ambele cazuri, uscarea se face 
Ia temperatura camerei. Bacă esta 
necesară o călcare, aceasta se va 
face cu ajutorul unei pînze umezite, 
temperatura fierului de călcat fiind 
de eca. ISO0 G.

me cu procedura în instanță, toa
te acestea pentru că omul nu se 
achită de o datorie cetățenească.

Să zici că n-are bani? Nu se 
poate. Sînt, după cîte știm, două 
persoane în casă, cu un venit de 
vreo 3 500 lei. Așa că bani sînt 1 
Să zici că e mare chiria ? Aș, chi
ria e de 50 lei, reprezentînd nu mai 
mult de 1,4 la sută din venitul lu
nar. Cu toate acestea, pe anul 1963 
nu și-a achitat chiria; nici pe pri
mele șase luni din acest an, dato- 
rînd 900 lei. Probabil că șeful ser
viciului planificării și-a... planificat 
un nou proces. „Plan" fiind trebu
ie să se realizeze I

Dar mai au și alții plan. De pil
dă, I.L.L.-ul, care trebuie să încase
ze chiria la timp. Cum planul a- 
mintit e făcut înainte de „planul" 
privind procesul, e bine ca acesta 
să fie respectat. Nu de alta, dar 
spre lichidarea năravului I

V. CIOBOTEA

legere figura secretarului de partid, 
evidențiind calitățile acestuia. Ma
nifestând mai multă grijă față de 
dicție, asigurînd armonia între miș-s 
care și replică va putea realiza e- 
voluții scenice meritorii. Ionel Iones- 
cu, muncitor la grupul de șantiere 
Petroșani, în rolul lui Anatol, ne-a 
zugrăvit în bună măsură trăsătu
rile ce caracterizează personajul, în- 
cadrîndu-se în ipostazele date. Gu 
un plus de mobilitate, interpretarea 
sa ar fi avut de cîștigat. Tînăra 
Eva Zoller, casnică, în rolul Ilenei, 
a dovedit sensibilitate, dezinvoltură 
dînd un plus de grație personajului 
prin interiorizare.

Mai puțin izbutită ni s-a părut 
evoluția lui loan Mocanu, lăcătuș 
la I.C.M.M., în rolul lui Alion, de
oarece a jucat cu prea puțină con
vingere. Ana Kiss (Doctorița), 
funcționară la cooperativa Jiul din 
Petroșani, a arătat calități în pri
vința mișcării, rămînînd însă defi
citară în darea replicii, datorită 
unei note de monotocitate în vorbi
re. Un plus de mișcare, ce să expri
me un caracter energic l-ar fi ajutat 
pe Ștefan Nița (locotenentul), munci
tor la S.R.E. Vulcan, să înfățișeze 
un personaj mai complex. In rolul 
neurologului, Cornel Văran, salariat 
la I.C.R. Hațeg, ar fi fost întrutotul 
în rol dacă ar fi manifestat mai 
multă vioiciune, o doză de umor.

V. ADRIAN
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Start... la maturitate
La începutul acestei săptămîni, 

absolvenții clasei a XI-а au luat... 
Startul la examenul de maturitate 
prin susținerea probei scrise la lim
ba romlnâ. Subiectele, deosebit de 
frumoase, le-au permis absolven
ților să facă lucrări bune, aceasta 
fiind și dovada pregătirii lor con
știincioase.

Examenul de maturitate a conti
nuat zilele trecute cu proba scrisă 
la matematică, iar în zilele ce ur
mează va începe examenul oral.

Startul bun luat de majoritatea 
absolvenților trebuie șă ducă, 
și în sport la victoria finală.

Scurte știri 
panoul de onoare 

încheiat activitatea unui an 
Zilele acestea în toate șco- 

Valea Jiului au avut loc

La
S-a 

școlar. 
Ше din 
tradiționalele serbări de sfîrșit de 
an. Și acum... la odihnă.

La Școala medie mixtă din Lu
peni s-a făcut un ultim bilanț al ac
tivității depuse de elevi și cadre di
dactice. Cei mai buni elevi au fost 
premiați șî stimulați prin afișarea 
fotografiilor la panoul de onoare al 
școlii. Din rame chipurile lor zîm- 
besc fericite. Pentru strădania lor se 
cuvine să-i felicităm șî să-i cităm 
în aceste rînduri. Iată-i: Poenaru 
Gabriela, Otlăcan Adrian, Grișar; 
Vasile. Dolcu Emilia, toți din clasa 
e VIIl-a, Popescu Ioan din 
IX-a, Ivancu Marius, Reiff 
Scoblei 
Răcuciu 
și frații 
n.

clasa
clasa

Maria, dm 
Adriana din 
Davițoiu Mircea și

clasa a 
Felicia, 
a X-a. 
a XI-a 
Maxioa-

din Lupeni
Expoziție a... priceperii
Zilele acestea, într-una din sălile 

clubului muncitoresc din Lupeni se 
va deschide o expoziție cu lucrări 
practice ale elevilor de la Școala 
profesională din Lupeni. Printre ex
ponate vor figura : macheta mașinii 
de. extracție a puțului „7 Noiembrie" 
din Vulcan (în stare de funcționare), 
motorașe electrice și bobine, un mare 
număr de scule 
ale fruntașilor la 
tivitatea culturală 
te altele.

Exponatele au 
mai mulți elevi 
făcut practică la 
îndrumarea șefului de echipă de la 
mina Vulcan — Gornoavă loan, 
Printre cei mai conștiincioși elevi 
care șî-au adus aportul la realiza
rea expoziției sînt Tomescu Petru. 
Turcilă Vasile, Tomescu Tîtu, Vintilă 
Viorel, toți absolvenți ai anului 
Szaradi Alexandru ?i Bodescu 
colae din anul H.

a.«.

clasele 5—7 
loc joi 18 
Cu această 

elevii frun- 
la învățătură

ca

Note fără comentarii

La Școala gene
rală de 8 ani din 
comuna Iscroni, ser
barea de sfîrșit de 
an școlar a elevi
lor din 
a gvut 
iunie, 
ocazie 
tași
au fost premiați.

IN CLIȘEU : 
Premiantele clasei 
a 7-a.

f ; Ț 1 ■ : .

(Urmare din pag. I-a)

scul— Iolanda iar a rebutat an 
de mătase.

Maistorița își manifesta și ea ne
mulțumirea.

— Orban asta e de o inconstan
tă de exasperat. Cînd iși face pla
nul, produce rebut, iar cînd dă 
producție fără rebut rămîne sub 
plan.

Orban Iolanda a juns să fie și 
criticată la stația de amplificare a 
Viscozei. A plîns toată ziua. Atunci 
grupa sindicală a convocat o șe
dință în care s-a discutat „căzui" 
Orban. Maistorița Albert Magda a 
propus ca una dintre muncitoarele 
cu bogată-experiență în muncă să 
se ocupe de această tînără depănă- 
toare. Deodată s-au ridicat mai 
multe mîini: Moga Veronica, Мо
да Maria, Afloare Elena, Cristei 
Maria, Grecu Anuța, Meszaros Se
nia. toate se ofereau s-o învețe 
pe Orban Iolanda să muncească or
ganizat ca să poată da fire peste 
plan și de bună calitate.

— E frumos din partea voastră, 
eă vreți să dați dovadă de întraju
torare tovărășească. Si dacă toate 
vreți s-o ajutați, puneți-vă pe trea
bă.

...Orban Iolanda a învățat de la 
fiecare cite ceva. In primul rînd 
a învățat să-și organizeze locul 
de muncă, să-și îngrijească mașina 
și să lucreze cu atenție — apoi a 
urmat învățarea micilor „secrete", 
reducerea timpului la operațiile de 
încărcare și descărcare a mașinii.

și unelte, panouri 
învățătură, în ac- 
și sportivă și mul-

fost realizate de 
ai școlii, care au 
mina Vulcan, sub

mătase

HI.
Ni

Curățenia orașului
E vacă. E cald și bine. In rondul 

din centrul orașului Lupeni, flori 
mari albe, roz și mov împrăștie în 
jur o aromă plăcută, îmbietoare, ir; 
contrast cu aceasta, centrul orașu
lui Lupeni este murdar; pe străzi, 
pe trotuare, „zac" tot felul de hîrtii, 
pietre, resturi menajere. Se cere din 
partea secției gospodărire a Sfatului 
popular al orașului Lupeni mai mul
tă grijă pentru curățenia orașului și 
pentru păstrarea ei.

De asemenea, se cere din partea 
tuturor cetățenilor o contribuție mai 
mare la menținerea curățeniei. Doar 
sînt instalate coșuri de gunoi (cam 
puține. ), să fie folosite și... înmul
țite.

trarea preparatelor, pentru curățenia 
localului și deservire. In atenția 
conducerii unității și a conducerii 
T.A.P.L. să stea aprovizionarea per
manentă cu alimente de sezon, proas
pete și îndeosebi cu lactate — foarte 
solicitate de consumatori.

De asemenea, este bine, și chiar 
foarte necesar ca în Orele de vîrî 
să i se dea fetei care servește la 
mese un ajutor, pentru a putea face 
față la numărul mare de consuma
tori.

De toate acestea va trebui să se 
țină seamă cu atît mai mult cu cit 
în sezonul de vară orașul Petroșani 
este un important centru turistic prin 
care 
tară

în scopul 
asociației, 
al asocia- 
(președin-

conducere
Jiul Petrila
Stoica Emil) încă de
etapei I-a a sparta- 

mai eficiente 
colaborare cu 
comitetul sin-

în-
în

tî-

produs de ea... Pe cînd

si Maschek s-au luat la 
pentru depășirea planu

aprovizionarea cu bobine etc. După- 
o săptămină de la această ședință 
Orban Iolanda a ajuns să producă 
cantitatea de fire prevăzută de plan. 
In aceeași zi depănătoarea Masc
hek Ana a fost declarată eviden
țiata zilei pentru producție de cea 
mai bună calitate. Acest fapt a 
dîrjit-o, i-a sporit încrederea 
f ori ele proprii.

— Maschek e muncitoare mai
nără ca mine și a ajuns să se bu
cure de o asemenea cinste, ca îh 
vitrina de calitate să-i fie expus 
un scul 
eu...

Orban 
întrecere
lui cu un kilogram pe post și o 
producție fără rebut. întrecerea e 
în toi, iar primele rezultate sînt 
îmbucurătoare. Fiecare dă cîte 3 
vîrtelnițe cu fire peste plan și 
de calitate bună.

Deși n-au trecut decît două luni 
de cînd depănătoarea Maschek 
Ana încă mai era considerată ,,u- 
cenică" iar Orban Iolanda era un 
caz. de discutat în ședințele sindi
cale, constatăm că cele două tinere 
au făcut un salt uriaș ajungînd să 
candideze la 
în întrecerea

La ultima 
muncitoarele
conducerea secției de finisaj tex
til a felicitat călduros pe cele do
uă tinere cu perspective frumoase 
cit și pe celelalte care le-au aju
tat să devină muncitoare de nă
dejde.

titlul de evidențiate 
socialistă.

consfătuire ținută de 
subsecției depănat,

trec numeroși excursioniști 
și străinătate.

Bufetul mai bine 
îngrijit 

centrul comunei Cîmpu

din

iui

Lacto-barul 
în sezonul cald

Cuvîntul ,.lacto“ vine de la romî- 
nescul — lapte — și nu de la ouă 
— singurul aliment ce se găsește 
din abundență la Lacto-barul din 
Petroșani. Consumatorii (și nu siu.t 
puțini) care servesc dejunul, cinu. 
iar mulțî și prînzul la această uni
tate de alimentație publică, doresc, 
și pe bună dreptate, să se pregă
tească aici mîncăruri mai variate, 
personalul de serviciu să manifeste 
mai multă grijă și răspundere pen
tru pregătirea mîncării, pentru păs

S-a deschis ștrandul
De cîteva zile s-a deschis ștran

dul din. cartierul Sohodol al ener- 
geticienilor de la Paroșeni. Moș 
Hancu și-a instalat din nou mă
suța la intrare și, bucuros, și-a în- 
tîmpinat primii oaspeți (de altfel... 
cunoștințe vechi, din anii trecuți). 
Bine amenajat cu instalații sanita
re, cu apă potabilă, cu dușuri și o 
cabină (ar trebui mai multe), — 
ștrandul este deschis toată ziua, 
constituind un important punct de 
atracție. E și normal... Baia, înotul, 
razele ultraviolete ale soarelui că
lesc organismul, îi dau vigoare Și 
sănătate.

In
Neag funcționează un bufet pentru 
deservirea locuitorilor de aici. Din 
păcate însă, acest bufet nu este în
grijit cum trebuie. Pe lingă faptul 
că spațiul este mic, nu este 
vit de luni de zile.

Din cauza lipsei de curent 
(grupul generator bun... stă 
sit ?!) nu se poate instala 
gider, preparatele fiind păstrate în- 
tr-o... imperfectă stare de igienă.

Faptul că în sezonul cald, 
tării, bufete, restaurante și 
zine, băuturile și alimentele 
să fie păstrate la rece și în 
igienice, îl știe fiecare. Atunci 
se creeze aceste condiții și la 
fetele din localitățile îndepărtate 
Petroșani, cum e cazul celui 
Cîmpu lui Neag. Mai ales că bufetul 
se află în drumul turiștilor spre ca
bana Cîmpu lui Neag și celelalte 
din împrejurimi.

D. PLOEȘTEANU

Zllgră-

electric 
nefolo- 
un fri-

în cofe- 
maga- 
trebuie 
condiții 

șă 
bu- 
de 

din

In cadrul pregătirilor pentru e- 
tapa a Il-a a Spartachiadei republi
cane, numeroase asociații sportive 
din Valea Jiului orgnizează întrece
ri la mai multe ramuri 
desemnării campionilor 
Consiliul de 
ției sportive 
te tov. ing. 
la începutul
chiadei a luat cele 
măsuri. întocmind în 
comitetul U.T.M. și 
dicatulul un plan de muncă con
cret, a reușit ca în această etapă 
să atragă la întrecere numeroși ti
neri la ramurile : atletism, box,
haltere, lupte, șah etc.

De un deosebit interes s-au bu
curat întrecerile la fotbal. Consi
liul asociației a reușit să organizeze 
întreceri la această ramură pe sec
toare. Astfel, se poate arăta că ma
joritatea celor dornici să practice 
acest sport, au luat parte la între
cerile organizate între sectoarele 
minei. In finală s-au întîlnit echi
pele sectoarelor II și VIII. Finala a 
stîrnit interes in rîndurile colecti
vului exploatării astfel încît tribu
nele stadionului din Petrila au de
venit neîncăpătoare. întrecerea fina
lă s-a disputat cu ardoare. Pînă ta 
urmă a învins echipa maî bună, cea 
a sectorului VIII, care a practicat un 
joc frumos, cu multe faze specta
culoase. Scor : 4-1. Din păcate as
pectele pozitive, jocul frumos dis
putat în limitele sportivității a fost 
umbrit de atitudinea lînărului Піе 
Munteanu, component al echipei 
sectorului II, care a avut o compor
tare necivilizată față de spectatori.

ȘTEFAN DANESCU
președintele comitetului U.C.E.S.

Petroșani
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Calcar mult și bun furnaliștilor — este obiectivul central al 
Brigada Iui Vladislav Матеи contribuie din plin la realizarea acestui 
pînă acum, ea a obținut depășiri de plan de 11 la sută.

Iată-i pe membrii brigăzii sfătuindu-se din nou, cum să obțină

PROGRAMUL
; noastră dragă" — emisiune de cîn

tece, 8,00 Sumarul presei centrale. 
8,06 Din cele mai cunoscute melodii 

microfon 
scenariu 
și Cons- 
corul <le

întrecerii socialiste la cariera Banița, 
obiectiv. De la începutul lunii mai și

realizări si mai mari.

populare, 8.30 Teatru la 
pentru copii : „Vijelioșii", 
radiofonic de Eugen Barbu 
tantin Teodori, 10,45 Cîntă 
copii al Radioteleviziunii, 11.03 Arii
și dansuri din operete, 11,30 Cîntă 
orchestra de muzică populară a Ra
dioteleviziunii, 12,00 lnterpreți de mu
zică ușoară. 13,10 De toate pentru 
toți. 14.00 Melodii populare îndră
gite de ascultători, 15,20 Program 
muzical dedicat fruntașilor de pe o- 
goare. 16.00 ~ 
laritate din 
Cîntă corul 
C.F R.-Cluj. 
melodie" 
șoară 
jocuri 
tradă.
20.05 
„Ana 
Tolstoi. 22.40 Muzică de dans 
GRAMUL I!
artistice participante lg cel 
Vîl-lea concurs de amatori. 
Piese de estradă. 9.45 Mici piese ins 
trufnșnțăle rșmineșți, 10,33 Melodii

iunie
distractive. 11,00 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a fi
larmonicii de stat „George Enescu",
13.15 Soliști de muzică populară,
14.15 I.a microfon : Satira și umorul, 
15,00 Arii de mare popularitate din 
opere, 16,00 „Din creația corală a 
compozitorilor noștri înaintași", 16,30 
„Cu cîntecul și jocul prin lurhea-n- 
treagă", 17,25 Cîntece și versuri 
pentru cei mici 19,05 Romanțe, 20,00 
„Melodia și interpretul preferat" 
muzică ușoară romînească. 2J.45 
Mtnfcă de dans

Pagini de mare popu- 
muzica
. Direcț’ei

17.35 „Am
emisiune de 

romînească. 18 05 
populare, 18.45 Muziță de. es-
18,55 Transmisiune sportiva. 

Teatru la microfon ■ Premie'.- 
K.ărenina" de. Lev Ntko1a*>vici

PRQ-
7.35 Soliști și formați: 

de-al
8.36

ușoară. 17,00 
regionale 

îndrăgit □ 
muzică u- 
Cîntece și 21 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Zile de fior și ris; REPUBLICA: 
Anotimpuri; PETRILA: Lumină de 
iulie; LQNEA ■■ Trei plus două; LI- 
VEZENI : O moștenire cu bucluc,- 
ISCRONI : Vacantă la mare; ANI- 
NOASA: A dispărut o navă; PA- 
ROSENI -.Veniti mime, LUPENI : 
Maria Candelaria; BĂRBATENI : 
Dragoste și pălăvrăgeli.
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Astăzi se dese
Ж/în RomîniaConferința la nivel înalt între Indonezia 

Fiiipine și Federația Malayeză
ТОКЮ 19 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

sîmbătă dimineața, la Tokio se des
chide Conferința la nivel înalt între 
Indonezia, Fiiipine și Federația Ma- 
layeză.

Această hotărîre a fost 
cadrul ședinței de vineri 
trilor afacerilor externe ai 
state. Pe ordinea de zi a

luată în 
a miniș- 
celor trei 
conferin-

ței la nivel înalt stabilită de cei trei 
miniștri de externe, a anunțat me
diatorul filipinez, Salvador Lopez, fi
gurează examinarea situației actuale 
a relațiilor celor trei state și stu
dierea unor propuneri pentru regle
mentarea pașnică a problemelor ivi
te după craerea Federației Mala- 
yeze.

consfrucfiilor
WASHINGTON 19 (Agerpres).
Sub titlul „O expoziție care arată 

avîntul construcțiilor în 
ziarul „Washington Post" 
cat un articol în care 
expoziția „Arhitectura 
Populară Romînă" 
S.U.A. „Romînia este

INCIDENTE IN CIPRU
NICOSIA 19 (Agerpres).
Joi au fost semnalate incidente în

tre grupuri ale celor două comuni
tăți cipriote — greacă și turcă — 
în apropierea localităților Mansura, 
Kokkina și Ayios Theodoros. La fața 
locului au fost trimise de urgență 
unități O.N.U., care au încercat să 
pună capăt incidentelor. Au interve
nit, de asemenea, unități ale gărzii 
naționale cipriote. Intr-un comuni
cat al comandamentului forțelor 
O.N.U. se arată că în timpul aces
tor schimburi de focuri a fost ucisă 
o persoană, iar alte cinci au fost 
rănite.

Intr-o declarație referitoare la si
tuația din Cipru făcută joi în fața 
Senatului, primul ministru al Tur
ciei, Ismet Inonu și-a exprimat pă
rerea că intervenția forțelor O.N.U. 
în Cipru n-a fost eficientă.

Sandys, ministrul bri- 
problemele Common- 
coloniilor, a declarat 

televiziune, că Anglia 
să întreprindă vreo

Romînia", 
a publi- 
referă la 
Republica 

deschisă în 
angajată în- 

tr-un avînt furtunos de construcții 
— scrie ziarul. Industrializarea a- 
cestei țări nu duce la desfigurarea 
vechilor sale orașe așa cum s-a în- 
tîmplat 
ani cu 
rate și 
din țările 
pune toate

în urmă
fabricile,

depozitele
occidentale,
eforturile pentru a evita,

se 
în

cu 100 de 
căile Ie

de mărfuri 
Romînia de-

cu ajutorul unei planificării urbane 
pe plan local și regional cartierele 
sumbre de cocioabe din Londra și 
Pittsburg. Noi cartiere mari, majo
ritatea construite în ultimii cîțiva 
ani, se ridică atît în orașe cît și în 
localitățile rurale, pe vremuri ador
mite. Accentul acestei expoziții nu 
se pune pe o arhitectură spectacu
loasă ci pe apartamente și case sim
ple și viabile, în mare măsură pre
fabricate construite în jurul unor 
spații verzi, centre comerciale, școli, 
terenuri sportive. Această arhitec
tură nu este sumbră. Sînt clădiri bi
ne proiectate cu o înfățișare vese
lă".

Ltderii politici 
'din Guyana Britanică arestați 

au declarat greva foamei 
GEORGETOWN 19 (Agerpres). 
Brindlvey Benn, prim-ministru ad

junct al Guyanei Britanice, și 
34 de persoane arestate sîmbăta 
cută din ordinul guvernatorului 
tanic Richard Luyt, au declarat 
va foamei, în semn de protest 
potriva condițiilor 
ținuți.

Știrea, anunțată 
Partidului popular 
confirmată de autoritățile britanice.

în care sînt

alte 
tre- 
bri* 
gre- 
îm- 
de-

de conducerea 
progresist, a fost

Tot în legătură cu situația din Ci
pru, Duncan 
tanic pentru 
wealthuluî și

• joi seara, la
nu intenționează 
acțiune care să dăuneze eficacității 
forței Națiunilor 
„Dacă secretarul
nilor Unite consideră că este abso
lut necesar — atît din punct de ve
dere militar cît și organizatoric — 
a declarat Sandys ca Anglia să con
tinue să participe la forțele O.N.U. 
și dacă vom fi asigurați că prezența 
noastră în insulă 
țărilor interesate, 
atunci sîntem gata 
cuție continuarea 
sper în d totuși că ea va fi mult mai 
redusă".

Unite în Cipru, 
general al Națiu-

convine 
inclusiv 

să luăm 
sarcinei

tuturor 
Cipru, 

în dis- 
noastre.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
privind problema cipriotă

NEW YORK 19 (Agerpres).
Joi după-amiază, în cadrul dez

baterilor din Consiliul de Securita
te privitoare la problema Ciprului, 
primul care a luat cuvîntul a fost 
.reprezentantul Turciei, Orhan Eralph 
care, s-a pronunțat în favoarea pre
lungirii mandatului forțelor O.N.U. 
în Cipru pentru ca „eforturile de 
mediere să ducă la o soluționare paș
nică a problemei".

Eralph a subliniat totodată hotă- 
rîrea guvernului său de a nu retrage 
contingentul de trupe turce aflate 
pe insulă, afirmînd că prezența lui 
ar fi necesară pentru apărarea se
curității comunității ciprioților turci. 
El a declarat că Turcia „are dreptul, 
pe care și-1 va menține și în viitor, 
să întreprindă o acțiune în Cipru 
în cazul cînd celelalte mijloace nu 
vor da roade".

Reprezentantul Ciprului, ministrul 
afacerilor extere, Kyprianu, a decla
rat că primejdia de intervenție ar
mată din partea Turciei reprezintă 
problema principală care trebuie să 
fie examinată de Consiliu. Potrivit 
declarației sale, primejdia directă de 
intervenție armată în Cipru, care 
a existat la începutul lunii iunie, „a

fost îndepărtată însă nu 
Referindu-se la trupele 

flate pe teritoriul insulei, 
sub comanda O.N.U., ministrul ci
priot al afacerilor externe a arătat 
că guvernul său își menține cu fer
mitate părerea că aceste trupe și, în 
primul 
buie să

El a
pune la
cipriot de a întări apărarea insulei, 
pentru a respinge orice agresiune. 
„Republica cipriotă — a spus Ky- 
priahu — nu va accepta îngrădirea 
drepturilor sale legitime și va res
pinge uneltirile care pun în primej
die suveranitatea, independența 
integritatea ei teritorială".

Guvernul cipriot cere Consiliului 
' de Securitate să apere țara împotriva 

primejdiei unei agresiuni din afară, 
să-i acorde sprijin în restabilirea 
unui control efectiv, a liniște! și li
bertății de Circulație pe întreaga in
sulă, a. subliniat în încheiere Ky
prianu.

lichidată", 
străine a- 
fără a fi

rînd contingentul turc tre- 
părăsească Cipru.

respins încercarea de a se 
îndoială dreptul guvernului

Plafonul datoriei publice 
a S.U.A.

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Camera Reprezentanților a aproba' 

proiectul de lege privitor la ridicarea 
plafonului datoriei publice a S.U.A. 
la cifra de 324 000 000 000 dolari, cu 
începere de la 1 iulie.

Noul plafon este cu 9 000 000 000 
dolari mai ridicat decît cel prece
dent ; în ultimii nouă ani plafonul 
datoriei publice a fost mărit de II 
ori.

Proiectul de lege urmează acum să 
fie trimis senatului spre aprobare.

Cazuri de holeră 
în Bir mania

RANGOON 19 (Agerpres).
Ministerul Sănătății al Birmaniei 

a făcut cunoscut că în ultima săp- 
tămînă, în țară s-au înregistrat 80 
de cazuri, de holeră. Patru persoane 
au murit. Autoritățile au luat măsuri 
pentru organizarea unei campanii de 
vaccinare în masă a populației, pen
tru a preveni răspîndirea epidemiei

Sesiunea economică pregătitoare 
a celei de a doua conferințe afro-asiatice

GENEVA' 19 (Agerpres).
După cum informează agenția Chi

na Nouă, la Geneva a luat sfîrșit 
sesiunea economică pregătitoare a 
celei de-a doua conferințe afro-asia
tice. In comunicatul dat publicității 
se arată că reprezentanții țărilor 
afro-asiatice și-au expus cu acest 
prilej părerile asupra principiilor șî 
mijloacelor de dezvoltare a economi
ilor lor naționale. Comunicatul se 
referă, de asemenea, la rezultatele 
Conferinței Națiunile» Unite pentru 
comerț și dezvoltare, subliniind im
portanța angajamentului
tanților țărilor afro-asiatice „de

folosi toate mijloacele . posibile pen
tru sporirea contactelor și consultă
rilor între ele, precum și cu celelalte 
țări în curs de dezvoltare". Este 
apreciată, totodată, valoarea acordu
lui referitor la stabilirea unui me
canism internațional permanent în 
domeniul comerțului și dezvoltării.

Scrisoarea adresată 
de președintele Cemal Gursel 

liderilor partidelor politice 
din Turcia

ANKARA 19 (Agerpres).
Președintele Republicii Turcia, Ge- 

mal Giirsel, a adresat tuturor lide
rilor partidelor politice din Turcia 
o scrisoare prin care îi inivită „că 
în interesul național al țării" să a- 
corde votul de încredere premierului 
Inonu.

Insistențele președintelui republicii 
se datoresc faptului că partidele de 
opoziție au făcut cunoscut că vor 
vota împotriva moțiunii de încrede
re cerută de Inonu în legătură cu 
politica guvernului în problema ci
priotă.

reprezen-
a

Epidemia de febră tifoidă 
din Anglia 

pe cale de a fi lichidată 
LONDRA 19 (Agerpres).
Oficialitățile medicale din orașul 

scoțian Aberdeen au anunțat ridica
rea tuturor măsurilor de carantină 
luate în legătură cu epidemia de 
febră țifoidă care a provocat îmbol
năvirea a 447 de persoane.

Șeful serviciilor medicale din Aber
deen, dr. MacQueen, a declarat că 
nu s-au mai semnalat cazuri noi de 
febră tifoidă și că epidemia este pe 
cale de a fi lichidată. El a arătat 
că, pentru a preveni o nouă răbufnire 
a bolii s-au prevăzut unele măsuri 
preventive.

Experimentarea celui de-al doilea „fir“ 
al conductei de gaz Buhara—Ural

MOSCOVA 
Agerpres S.

A început 
de-al doilea
gaz Buhara—Ural, 
cu cea mai mare 
cuprinsă între km 
acest loc conducta

19. Corespondentul 
Podină transmite : 
experimentarea celui 

al conductei de 
Este examinată 

atenție porțiunea 
169’ și 228. In 
străbate pustiul

flu-Kara-Kum, pe partea dreaptă a 
viului Amu-Daria.

Constructorii celei mai mari con
ducte de gaz din lume și-au propus 
să experimenteze în această lună 
208 km de conductă. Lucrările la 
conducta Buhara-Ural vor fi termi
nate anul viitor.

Limitarea activității societății petroliere 
străine „Stanvac*4 din Indonezia

DJAKARTA 19 (Agerpres).
Potrivit relatărilor presei, societă

ții petroliere americane „Stanvac" 
i s-a interzis fabricarea și vînzarea 
produselor petroliere în orașul Me
dan — capitala Sumatrei — și în 
regiunile învecinate.

Sumatra este regiunea principală 
de extracție a petrolului în Indone
zia. Controlul vînzării și repartiză
rii produselor petroliere se va efec
tua în viitor de către întreprinderile 
de stat ale
„Permina" și
dan a avut loc predarea unei părți 
din activul și bunurile societății a-

mericane „Stanvac" către Republica 
Indonezia. Aceasta este prima tre
cere importantă a proprietății socie
tăților petroliere străine în mîinile 
statului.

Presa 
clarații 
nului în
intenționează 
curînd 102 
proprietari

Pînă în 
tone petrol 
milioane 
naționale. Restul. împreună cu ve
niturile, aparțineau monopolurilor 
occidentale.

publică, de asemenea, de- 
ale reprezentanților guver- 
care se arată că Indonezia 

să naționalizeze în 
plantații aparținînd unor
englezi.
prezent, din 20 milioane 
extras în țară, numai 2 

reveneau întreprinderilorindustriei petroliere 
„Pertamina”. La Me-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

Fără independenfă economică, 
independenta politică este o iluzie

TUNIS 19 (Agerpres).
Intr-un articol în care se ocupă 

de problema relațiilor economice din
tre state, ziarul tunisian „Press" a 
publicat un articol în care subli
niază că „Tunisia a înțeles că fără 
independență economică, independen
ța politică este o iluzie". In aceas
tă ordine de idei articolul amintește 
de declarația făcută în cadrul unei 
conferințe de presă de către Kilmam 
Limam, șeful Departamentului Se-

pentru proble- 
finanțelor, care

cretariatului de 
mele planificării 
a relevat că „Tunisia trebuie să re
vizuiască relațiile sale cu Occiden
tul, pentru a 
nialismului și 
în drepturi".

Referindu-se
nomică existentă între Tunisia și ță
rile socialiste, ziarul menționează că 
ea se dezvoltă pe baze de egalitate 
și deschide largi perspective pentra 
Tunisia.,

lichida urmările colo- 
a instaura egalitatea

la colaborarea eco-

t

Primul ministru al 
Mohammed Yusuf, 
Marea Adunare a 
(Parlamentul țării)
luna august pentru

Afga- 
a a- 
Afga- 
se va 

a

de guvern, 
in sala de 

ideologic 
deschis ex-

KABUL, 
nistanului, 
nunțat că 
nistanului 
întruni în
adopta noua constituție.

El a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă, că proiectul noii 
constituții va fi publicat după ce 
va fi studiat și aprobat

ACCRA. La Winneba 
expoziții a Institutului 
„Kwame Nkrumah" s-a
poziția de fotografii „R.P.R. în ima
gini”.

Cu același prilej, in sala mare a 
Institutului a fost organizată o gală 
de filme romînești.

VARȘOVIA. La 18 iunie ministrul 
industriei Greciei, loannis Zigdis, a 
făcut o vizită lui Adam Rapacki. 
ministru] afacerilor externe 
Ioniei. El a fost însoțit de 
sadorul Greciei în Polonia 
Kaloutsis.

BUDAPESTA. După cum 
ziarul „Nepszabadsag", la 
Camerei de Comerț a R.P. 
a sosit la Budapesta un ; 
oameni de afaceri suedezi, < 
lori ai Comitetului de promovare a 
comerțului ungaro-suedez. Tratative
le ce au loc în prezent între repre
zentanții comerțului suedez și ungar 
vor fi continuate toamna. în Suedia

NEW YORK. Marco Robles, pre 
ședințele ales al statului Panama, 
a sosit la New York însoțit de un 
grup de colaboratori. In cursul săp- 
tămînii viitoare el va avea întreve
deri cu președintele Johnson și alte 
înalte personalități americane în le
gătură cu zona Canalului Panama și 
alte chestiuni interesînd relațiile din
tre S.U.A. si Panama.

PARIS. La monumentul luptători
lor din Rezistență de la Mont-Vale-

al Po- 
amba- 
G. D

I anunță 
invitația 
Ungare, 

grup de 
conducă-

rien de lîngă Paris a avut loc la 18 
iunie o adunare cu prilejul împli
nirii a 24 de ani de la începutul 
Rezistenței franceze împotriva ocu
pației fasciste. La această adunare 
au luat parte președintele de Gaulle, 
membri ai guvernului și numeroși 
luptători din rezistență.

MOSCOVA. Vineri a plecat în In
donezia o delegație a Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de Anas
tas Mikoian. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

RAWALPINDI. Agenția Associated 
Press relatează că în urma puter
nicelor ploi și furtuni ce s-au abă
tut săptămîna trecută în Pakistanul 
de vest, 332 de persoane au murit, 
mai multe sute de familii au ră
mas fără locuință și peste 60 000 
de vite s-au înecat.

CAIRO. La 18 iunie în R.A.U. s-au 
sărbătorit împlinirea a opt ani de Ia 
evacuarea trupelor engleze din E- 
gipt.

Cu acest prilej la Cairo a avut 
loc o paradă.

Posturile de radio din R.A.U. a.i 
transmis un discurs al președintelui 
Nasser, consacrat acestei aniversări.

ISTANBUL. Postul de radio Is
tanbul a anunțat că, în urma unor 
ploi torențiale, mari blocuri de pia
tră s-au desprins dintr-un munte si
tuat iîngă un sat din provincia 
Denizli, prăbușindu-se asupra case
lor. Au fost ucise 21 de persoane, 
22 de locuințe au fost distruse com
plet, iar altele avariate.

MONTEVIDEO. Un număr de 10 
senatori și 23 de deputați ai Congre
sului național din Uruguay au adre
sat un apel juntei militare din Ecua
dor, cerînd eliberarea lui Pedre 
Saad, fost senator, secretar general 
al Partidului Comunist din Ecua
dor. j
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