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Minerii Văii Jiului și~au îndeplinit

de muncă, a angajamentelor 
de-a XX-a aniversări a eiibe- 
prima lună a anului, minerii 
miniere productive <fin Valea

In adîncurile minelor noastre se desfășoară o în
suflețită întrecere pentru îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan, pentru înfăptuirea cu succes, de 
către fiecare colectiv 
luate în cinstea celei 
rării patriei. încă din 
din cele 6 exploatări
Jiului au depus eforturi susținute pentru realizarea 
cu succes a planului de producție. La majoritatea 
exploatărilor miniere au fost luate măsuri tehnico- 
orgaiHzatorice eficiente, menite să ducă la crearea 
unor condiții mai bune de lucru, la creșterea con

tinuă a productivității mundi și a vitezelor de avan
sare, la sporirea 
Uricani, Aninoasa 
a extrage „două 
schimb și abataj
sistat și s-au obținut rezultate frumoase în 
vitezelor de avansare in abatajele frontale.

Extinderea metodelor avansate le lucru, 
tocurilor de muncă cu tot mai multe utilaje
de mare productivitate, măsurile luate pentru folo
sirea intensă a rezervelor interne care să ducă la 
creșterea productivității muncii, îmbunătățirea condi
țiilor de lucru a făcut ca munca harnicilor noștri mi-

producției de cărbune. La minele 
și Lonea s-a extins inițiativa de 
cimpuri de cărbune pe 
cameră". La mina Lupeni

fiecare 
s-a in- 

sporirea

dotarea 
miniere

neri să se soldeze cu succese remarcabile. Ei și-au 
îndeplinit pianul semestrial la extracția cărbunelui 
ieri în schimbul II. In perioada ce a trecut din acest 
an din abatajele Văii Jiului au fost extrase peste plan
mai bine de 59 000 tone de cărbune cocsificabil și 
energetic. Pe combinat s-a atins un randament de 
1,254 tone de cărbune pe post. La prețul de cost, 

pe primele 5 luni ale anului, s-au obținut economii 
in valoare de aproape 7 100 000 lei. In același timp 
au fost realizați și chiar depășiți o serie de indici 
din planul tehnic. Așa de pildă, în abataje cameră, 
viteza medie de avansare obținută pe combinat este 
mai mare de 88 m pe lună, ceea ce reprezintă o de
pășire de aproape 8 la sută a sarcinii planificate. 
S-a extins in mare măsură susținerea metalică în 
abataje și galerii. Numărul abatajelor în care s-a 
folosit armarea metalică este de aproape 70. Numai 
în luna trecută din abatajele unde s-a folosit sus
ținerea metalică au fost extrase peste 100 000 tone 
de cărbune.

La aceste importanțe realizări și-au adus contri
buția în mod deosebit minerii de la Uricani, Lonea 
și Aninoasa care și-au îndeplinit deja planul 
mestrial de producție. Bine au muncit și minerii 
la Pefrila și Lupeni.

se- 
de

Mina Aninoasa a îndeplinit planul semestrial cu cinci zile înainte de 
sfîrșitul lunii. Printre minerii care au contribuit în mod deosebit la acest1 
suctes se află și frontaliștii de la sectorul I al minei. Fotografia reprezintă 
schimbul condus de minerul Scredeanu Petre (primul din dreapta), înainte 
de a intra în mină.

< Vagonetarul Chitic Ioan lucrează în brigada lui 
Storez Ladislau din cadrul sectorului V sud al minei 

4 Lupeni. El este apreciat ca un muncitor priceput și 
harnic. 1

La L P. I. P. Livezeni

muncitorii de la I.P.I.P. bi- 
în a căror sarcină cade între- 
și repararea utilajelor grele 
șantierele de construcții din 

Jiului, s-au angajat . să exe-

Noi realizări pe
Inițiativă și hărnicie

Hotărîți să întîmpine ziua de 23 
August cu realizări sporite în pro
ducție 
vezeni 
ținerea 
de pe 
Valea
cute revizia utilajelor chiar la fața 
locului. Acest lucru a permis să se 
preîntîmpine numeroase defecțiuni, să 
se prelungească timpul de funcționare 
a unor utilaje și 
parațiile mijlocii 
scăzut și înainte

S-au remarcat 
hărnicie echipele
nici conduse de Popescu Ioan, Cara- 
caleanu Constantin, Susan lordache 
și Cristina Ioan.

să se efectueze re
ia un preț de cost 
de termen.
prin inițiativă

de lăcătuși-meca-
și

Utilaje pentru mineri
In acest an, Uzina de 

reparat utilaj minier din 
Petroșani și alte uzine pro
ducătoare din țară 
vrat 1 
Petrila 
tați de 
miniere

» ciocane

au li- 
miniere 

canti- 
mașini

exploatării 
importante 
utilaje și

; printre care: 107 
de abataj și per

foratoare, 
de mină, 
toare

Ah

Șl

67 ventilatoare
125 întrerupă- 
transformatoare

767electrice, un număr de 
stîlpi metalici de susține
re, vagonete de mină și 
altele. Toate aceste utila
je au dus la creșterea sim
țitoare a gradului de me
canizare a muncii din sub
teran. Valoarea totală a u- 
tilajelor cu care a fost în
zestrată mina Petrila în 
acest semestru se ridică la 
pește 5 milioane de lei.

redus staționarea vagoanelor
fiecare lună care a 
din acest an, colec- 

sectorului de trans-

Gu
■ trecut 
tivul 
port al preparației Lupeni 
a obținut rezultate frumoa
se în întrecerea socialistă.
Ія luna mai, de exemplu, 
el a redus staționarea me
die a vagoanelor de la 13 
ore/vagon cît prevăd nor
mele la 12,91 ore/vagon, 
far în perioada scursă din 
luna iunie au redus-o la 
11,60 ore/vagon.

La acest succes remar
cabil și-au adus contribuția 
muncitorii din schimbul 
condus de dispecerul Rac- 
man Gheorghe și Stanciu 
Constantin precum și colec
tivul de muncă de la ram
pele de descărcare, prin 
descărcarea la timp a căr
bunelui sosit de la Vulcan 
pentru preparare.

MIRCEA HROȘTEA
corespondent

IN CAPITALA

Consfătcnrea Je sănătate publică

graficul întrecerii
Economii la prețul de cost

Acordtnd atenție luptei pentru 
economii muncitorii de la I.P.I.P. 
au recondiționat în ultimele două — 
trei luni o mare cantitate de piese 
de schimb pentru mijloacele de trans
port și utilajele aflate în dotarea șan
tierelor de construcții. In atelierele 
de confecții metalice, strungărie. ti- 
nichigerie și întrețineri auto, de exem
plu, echipele conduse de Eisler Ru
dolf, Ciocan Voicu, Vișa Nicolae și 
altele au folosit lâ confecționarea co- 
frajelor glisante, instalațiilor sanitare 
și în diferite reparații peste două 
tone de tablă și fier proveni
te din casări. Aceaștă activitate 
cît și beneficiile provenite din pres
tații și rdducerea unor consumuri 
au sporit economiile la prețul 
cost eu 60 000 lei.

La Institutul de
Capitală au început 
fătuirii de sănătate 
conomică a diferitelor tipuri de unități medico-sa- 
nitare".

Participă academicieni, profesori, medici de dife
rite specialități din tară. In cadrul 
consfătuirii sînt prezentate refe
rate și comunicări care tratează 
despre latura economică 
tei medicale acordate 

Lucrările consfătuirii

igienă și protecția muncii din 
vineri dimineață lucrările cons- 
publică, cu tema „Eficienta e-

a asisten- 
populației. 

continuă.

«
Publicăm, în continuare, alte scrisori sosite la redacție prin care j 

oamenii muncii își exprimă dragostea și recunoștința țață de partid și 
guvern pentru noile măsuri pri vind ridicarea nivelului de trai al t 
celor ce muncesc. Conștienți de faptul că aceste măsuri au fost po- J 
sibile ca urmare a succeselor obținute de harnicul nostru popor, sub J 
conducerea partidului, în dezvoltarea producției industriale și agricole,! 
autorii scrisorilor își exprimă hotărîrea de a munci, fiecare în dome- î 
niul lui de activitate, cu și mai mult entuziasm pentru obținerea deî 
noi succese pe calea înfăptuirii sarcinilor trasate de partid. î

In semn de
încă de dimineață una dintre su

rorile medicale a adus vestea:
— Ați auzit ? Se măresc salariile 

la toate categoriile de salariați, se 
■reduc unele cote ale impozitelor pe 
salarii și cresc plafoanele de salarii 
în funcție de care se acordă alo
cația de stat pentru copii... Se ma
jorează și. salariile noastre, ale ca
drelor medii sanitare în. medie cu 13 
la sută, la cei cu vechime mai 
în munca sanitară majorarea 
mai accentuată.

Această veste mi-a produs o
bucurie. Personal mi-am amintit 
anul 1938 cînd am început să 
crez ca soră medicală. Pe atunci

mare 
va îi

mare 
de 
lu- 
sa-

îndemn în munca
1 Pe- 

recenta 
a Con- 
cu pri-

Noi, învățătorii și profesorii de la 
Școala generală de 8 ani nr. 
trila am primit cu bucurie 
Hotărîre a C.C. al P.M.R. și 
siliului de Miniștri al R.P.R.
vire la majorarea salariilor la toate 
categoriile de salariați, reducerea u- 
nor cote ale impozitului pe salarii 
și areșterea plafoanelor pe salarii în 
funcție de care se acordă alocația de 
stat pentru copii.

Această hotărîre este o expresie 
elocventă я grijii partidului și gu
vernului față de , cei ce muncesc. 
Creșterea salariului nostru, al învă
țătorilor, în medie cu 13 la sută ne 
îndeamnă ■ să muncim cu mai multă 
abnegație pentru înfăptuirea sarcinii 
pe care partidul ne-o pune în față: 
pregătirea și educarea tinerei gene
rații, schimbul nostru de mîine.

*
recunoștință
lariile muncitorilor sanitari erau 
zere, iar viața foarte grea. In 
zent lucrez în calitate de soră 
în secția chirurgie a Spitalului 
ficat din Petroșani, 
de fiecare zi, alături 
so.ial medico-sanitar 
tal voi dovedi prin 
tele mele de recunoștință față de 
partid, pentru noua dovadă de grijă 
față de viața noastră, v punîndu-mî 
toată capacitatea și puterea de mun
că în slujba vieții, a sănătății celor 
ce muncesc.

mi- 
pre- 
șefă 
uni- 
mea 
per- 
spi-

In munea 
de întregul 
de la acest 
fapte sentimen-

MARIA APOSTOL
soră șefă Spitalul unificat Petroșani

pus pentru prima dată con- 
în mînă, i-am învățat slovele, 
luminat mintea, crescîndu-i oa- 
folositori societății. Mulți din-

noastră de viitor
In cei 30 de ani de cînd lucrăm 

ca învățători la sute de copii ai 
oamenilor muncii din orașul Petrila, 
le-am 
deiul 
le-am 
meni
tre foștii noștri elevi sînt astăzi 
mineri și meseriași pricepuți, ingi
neri și tehnicieni, profesori și învă- < 
țători, care își consacră întreaga lor 1 
activitate cauzei construcției socialis
mului în scumpa noastră patrie.

însuflețiți de recenta hotărîre vom , 
lucra cu și mai multă dragoste pentru i 
ca fiii oamenilor muncii să fie cît 
mai temeinic pregătiți.

PONTA MARIA 
PONTA ROMULUS 

învățători Școala generală de 8 ani 
nr. 1 Petrila

Una din construcțiile frumoase ale orașului Vulcan — școala nouă cu 16 săli de clasă.



Priviți chipu
rile acestor tineri. 
Ele parcă spun: 
Ce poate fi mol 

1 plăcut după o 
săptămînă de ac
tivitate ca o ie
șire in mijlocul 
naturii ?

Leipzig „<M*a$»tîrg“ ȘTIATI
Qseșul construcțiilor și al culturii, 

deși feuduaile istoriei nu l-au ocolit,. 
Leipzigul păstrează de-a lungul vre
murilor faima de „oraș-tîrg". Ora- 
șal se pregătea pentru tirgul ce urma 
sa se țină.

Cerceiind stampele orașului vechi 
recunoaștem zidurile îmbetrîmte .și 
înnegrite ale primăriei care datează 
din anul 1556. Construită în stil go
tic, înconjurată de construcții mo- ’ 
derne ea stă mărturie a vremurilor 
trecute a caravanelor de căruțe în
cărcate cu mărfuri din toate colțu- 
₽йе lumii care așteptau să fie ex
puse spre vînzare. La parterul clă
dirii primăriei este și acum o aglo
merație de magazine mici ; trotuarul 

. ștrecurîndu-se pe sub coloanele îm- 
plîntate în caldarîm. Pașii te poar
tă spre universitatea unde au studiat 
Seethe și mulți din muzicienii și 
efesicii germani,

Ne-arn oprit să admirăm clădirea 
masivă din centrul orașului Rot- 
haus care numără șase decenii de 

: existență.
Am vizitat opera de o frumusețe 

discretă și construcție contempora- 
, nă. Leipzigul are o varietate de ima

gini. Despre oraș s-ar putea spune 
multe. Aici modernul se îmbină ar
monios cu ceea ce reprezintă moște
nirea arhitectonică lăsată de secole. 
Orașul are un renume de oraș cul
tural. Universitatea Karl-Marx este 
Una din cele mai vechi așezăminte 
culturale 
tează din

Orașul 
cetitori.

Jn centrul 
frumoasa și 
muzeului Dimitrov. După cum se știe 
în această clădire a fost ținut pro
cesul lui Gheorghi Dimitrov. Proce- 
sul este imprimat pe olacă de pate
fon și redat vizitatorilor. Tot în a-

ceastă clădire e»te și Muzeul de is
torie.

Orașul este împmzit cu alei de tran
dafiri care te poartă pînă la stadio
nul unde ae găsește și Facultatea 
de cultură fizică și sport. Stadionul 
are o capacitate de 100 000 locuri.

Leipzigul „oraș-tirg" este și raniî- 
ne veșnic tînăr. in el freamătă ti
nerețea și noul. Multe luerpri intere
sante întîlnește vizitatorul pînă a- 
junge să viziteze faimosul oraș-tîtg, 
care este în continuarea orașului nou. 
Aici pavilioanele eu exponat? romî- 
nești — mașini, strunguri, autoca
mioane, stpfe, flori, artizanat — au 
adus faima și mîndria mărcii romî- 
nești. Aici se vorbește mult despre 
produsele romîrmști. Pavilioanele au 
atras mii de vizitatori care cer ex
plicații detailate specialiștilor ro- 
mîni.

Participarea la tîfgul din Leipzig 
contribuie la o mai bună cunoaștere 
a realizărilor industriei noastre în
deosebi a construcției noastre de ma
șini, la trecerea în revistă a posibi
lităților mari de lărgire a relațiilor 
noastre comerciale cu celelalte țări.

ANA CORNEA

• In Japonia a foșl 
Gonstruit un dispozitiv au
tomat pentru deschiderea 
corespondenței fumsționînd 
cu baterii ?

• Ghețarii din Norve
gia care în trecut scădeau 
în înălțime cu un centi- 
metru pe an au început din 
1962 să crească? Iți 11 
luni înălțimea lor a crescut 
în medie cu cea. 1,20 nu

• Casa de filme ..United 
Artists" din S.U.A- a cons
truit un dispozitiv robot 
care „cheamă" la telefon 
pe abonați pentru a-i invi
ta să vizioneze ultimele 
producții cinematografice ?

• Un nou mijloc de qpîiv 
batere a zgomotului a fost 
realizat în R.F.G. : tapete 
absorbante de bîrtie cu o 
grosime de 1,5 c.m. ?

• Iți Japonia gospodinele 
pot cumpăra alei comestibil

praf, iar 
de unt ?

in Australia praf

localitatea Einho- 
Olanda a intrat

• In 
veri din 
în funcție un dinam pe ha- 
za de hidrogen lichid ? 
Curentul electric produs 
are o intensitate foarte 
puternică-

» Se preconizează înlo
cuirea giroscopului, ease 
slujește actualmente la sta
bilizarea 
ehete, cu 
jemis de 
permite
schimbări de direcție 
ordinul a o zecime de roi- 
ітпе 
mai

proiect itelor-r a- 
un inel luminos 

un laser ? El va 
detectarea unor 

de

dîntr-un 
puțin ?

»rc și chiar

s-au pus în 
compri-

• La Oslo
vînzare brichete 
mate din tataj și scoarță 
de copac cu o putere ca
lorică ridicată ?

ale P.D.G., istoria ei da- 
anul 1209.

are aproape 600 000 de lo-

Leipzigului. ser găsește- 
monumentala clădire a

„Motan" cibernetic
..Motanul" cibernetic prezentat la 

expoziția unională a creațiilor cons- 
tructorilor-amatori, inaugurată recent 
la Moscova, seamănă uimitor de 
mult cu un motan adevărat. El 
ocolește diferitele obstacole ivite în 
Cale, reacționează la sunetele emi
se în apropierea sa, caută hrana si, 
găsind-o începe să emită sunete de 
mulțumire ea an motan veritabil. 
Secă cineva apropie cu repeziciune 
mfna de el. motanul începe să miau- 
■e. înzestrat eu un număr de reflexe 
condiționate în baza cărora reac
ționează la diferiți excițanți din me
diul înconjurător „motanul" ciberne
tic este o creație a studenților radio
amatori de la Institutul pedagogic 
din Stavropol.

LUClFtRINUL
Euciferinul este substanța 

produce „lumina reee" eu care este 
lazestrat, de pildă licuriciul și, îm
preună cu acest gîndac, o serie de 
animale marine (meduze, pești), cît 
șl ciuperci sau materiale lemnoa
se intrate în putrefacție etc. Un 
grup de cercetători japonezi a reu
șit să extragă pentru prima dată 
luciferin pur. Pentru a se obține 
acest rezultat au fost prelucrați 
mei bine de 4 000 de pești din 
varietatea numită în Japonia „Kin- 
me modok" (pești care trăiesc în 
Patffîcul de sud).

kt prezent se poate studia în 
condiții bune „lumina rece" pro
dusă de ființe sau plante care este 

.cpa mai economicoasă dintre toate.

care

Leagă deamnă cîraete... ,

este a- 
ora$, țin 
păzească 
presupu-

Gingășie

СѳвэегѵаІ in ceaâtyti 
Ofjtiwe

La Palatul Turismului dto Mi
lano s-a deschis 9 expoziție de o- 
biecte de sticlă de pe timpul ro
manilor. Exponatul cel. mai intere
sant este un flacon de parfum, da- 
tind din primul secol al 
tre. Faptul că flaconul 
s-a păstrat intact pînă 
noastre este remarcabil, 
iul 
in 
tă 
Și

erei npQs-
de stjejă 
în zilele
Oar fap- 
conservatcă și conținutul' s-a

condiții optime, ca transparen- 
și limpezime pare 
totuși acesta este

de necrezut, 
adevărul.

РетеМіпй în
In curînd în Cehoslovacia va fi 

pus în vînzare un, sirop cu peni
cilină, realizat de fabrica de pro
duse chimico-farmaceutiee „Gale
na" din Komarov. Acest sirop 
înlocui soluțiile de. 
troduse în organism 
injecții, nrecum și 
penicilină.

Pentru sugari, se
picături cu antibiotice.

•irop

penicilină 
sub formă 
tabletele

va 
în
de 
de

vor produce

Voci revoltate,. voci rugătoare, voci sfioase... ce 
mai, fel de fel de voci ale studenților locatari ai că
minului nr. 2 din strada A.S. Pușkin din1 Petroșani excla
mă aproape zilnic mai sus amintitul refren. El 
dresat locatarilor de vizavi care, în plin 
nelegat un ditamai dulău, chipurile să le 
casa. Dar să vedem cum stau lucrurile. Să
nem că studentul X care se pregătește intens pen
tru sesiune oitește într-un curs de exemplu „Sis
temul de aerai minier este..." cînd deodată un ur
let strident al mai sus amintitului dulău spares; li
niștea pătrunzînd pe fereastră cu muzicalitatea-» Jaai 
mult seu mai puțin plăcută. Desigur, firul ideii I Lost 
întrerupt imediat și pentru că orice lucru ne» li- 
nat trebuie să se termine, fraza șe ia de la început. 
După un timp însă urletul dulăului se repetă cu ace
eași intensitate.

Seara,după o zi de muncă și după pauzele binevoitoa- 
re ale dulăului, șă 
II leagănă un vis 
dulăului îl aduce 1 
pe- oare n-as vrea :

spune cuvîntul 
adormi din nou. 
activitatea, bineînțeles stagnată din cînd în 
de urletul dulăului. Eu înțeleg, în diferite îm-

Zicem că studentul X a adormit. В 
plăcut. Dar urletul necruțător al 
la realitate. Adevărate coșmaruri 
să le trăiești cititorule. Oboseala

1 și vrînd nevrînd. după CÎtva 
Dim-ineata te trezești și în-

făcut chiar minunății. De exemplu, 
din „Căpitan îa 15 ani" de Jules Verne, Colț 
lui Jak London etc. Dar dulăul locatarilor din 
Pușkln nr. 2 (unii zic că nu-i decît o ija-'/ă) .

'♦xV*numai necazuri, Credem că n-ai trebui t,mt.

își
timp
oepi
cînd
prejurări cîinii au fost de un real folos în viața 
omului si au
Dingo
Alb ftl
strada
aduce

Stăpîna a propus o soluție lapidară ■■
•— Inchideti-vă ferestrele.
Studenții susțin că ar fi mai bine să fie clinele 

închis. Alții mai ironici zic că ar fi mai bine să fie 
legat de,„ pămtnț.
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Ca să vezi impertinență.
I. BUREȚEA 

student IJH.P.

de mare cu copiii vecinilor 
de ce-s copii și au vacantă 
de vîrstă școlară) și de ce 

uitat, 
odată
multadevărat că e

Dar vecinul iubitor 
vădește o adevărată 

vecinii săi lucrează.

Vecinului îi piaoe 
liniștea

Locatarii străzii Dacia din Pe
troșani au trăit în deplină înțele
gere între ei pînă mai acum cî- 
teva luni. Dar cine le-o fi tulbu
rat liniștea acestor locatari ? Ni
meni altul decît un vecin căruia 
îi place... liniștea: Vecinul Is
pas Simion. Si pentru că îi pla
ce liniștea... se ceartă cît îi ziu
lica 
că...
(cei
se joacă?! Vecinul Ispas a 
pe semne că și el a fost 
copil. Este 
de atunci, 
de „liniște" 
invidie că
(El este pensionar). Si ca cei care 
merg în șut de noapte ori de di
mineață să nu se poată odihni, 
reglează aparatul de radio să 
cînțe... pentru toată strada.

Pe el nu-1 interesează faptul 
că și alții au nevoie de liniște 
și nici nu vrea să știe că... li
niște nu poate pretinde dacă el 
însuși este un om certat cu ea.

Deci există o soluție ™ una 
singură. Să nu mai focă gălăgie

pentru 
de pe 
ca mai
buidi...

liniște și atunci locatarii 
această stradă vor trăi 
înainte, iar el își va do- 
liniștea.

Tot el către pădure...
Cine nu-1 cunoaște pe Miclea 

Adrian? E un tînăr plin de clo
cotul vi&ții, un tînăr cu putere 
de muncă dar,., cu năravuri r,bă- 
trînești".

Lucrează ca receptioner de ma
teriale lemnoase în Depozitul 

de lemne Petrila. Adică lucrează

Atitudini
și nu prea. Cînd îl apucă „nos
talgia" după basamac ia-1 de un
de nu-i. Poate să se afle în de
pozit zeci de vagoane cu lemn 
pentru recepționat, Miclea A- 
drian o „șterge" la bufetul cel 
mai apropiat și acolo își face 
„șutul".

Așa s-a întîmplat și mai acum 
cîteva zile. într-o 
la orele opt.

In depozitul de 
le de descărcători 
cu lucrul ca nici
nu intre in locație pentru șta-

dimineață pe

lemne brigăz
ii dădeau zor 
un vagon să
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tionare depășită. Miclea Adrian 
si cu tovarășul său efectuau re
ceptionarea lemnului. Deodată 
lui Miclea i se năzări că poate 
face recepția și de la distanță 
și gîndi ce gîndi, pînă dispăru 
după un stoc de cherestea.

— Unde-i Miclea ? — întrebă 
de la un timp șeful sectorului. 
Cine să știe ? Nu l-a văzut ni
meni unde a dispărut de după 
stocul de cherestea. L-au căutat 
ei ortacii în toate ungherele de- 
pozitului, dar de găsit l-a găsit, 
după vrec patru ore de căutare 
chiar șeful de sector. Unde cre
deți că era ? In bufet, ocupat cu 
„recepția" unui 
(al cîtelea o fi 
știe).

Si ce credeți î
către pădure. Cică, ce-1 intere
sează pe șeful de sector că ce face 
el... în timpul șutului ? Doar e 
major... Ba a început să-i care și 
la insulte 
acesta i-a 
nu-1 sade 
trîneștl".

Ar fi interesant de aflat 
măsuri a luat conducerea 
pozitului cît și 
U.T.M.. ca asemenea fapte să
se mai repete, iar năravurile 
acest soi șă dispară.

M. LUPENEANU
după corespondențele trimise

E. Nîcolae si I. Ciur

toi de basamac 
fost nici el nu

tot el a stat de

șefului de sector, cînd 
amintit că unui tînăr 

bine cu năravuri ,.bă-

ce 
de- 

organizatia 
nu 
dc

de
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o galerie 
de tablouri pe stinci
O originală galerie de tablouri a 

fost descoperită de arheologi îC ' 
munții Nuratan (Uzbekistan). ₽»■> 
versantii de piatră s-au găsit pes
te 2 000 de desene executate de 
artiști din antichitate, săpate în 
piatră sau desenate cu vopsea roșie.

Desenele înfățișează diferite a- 
nimate, grupuri de oameni la vî- 
nătoare, dansînd sau rugîndu-se, 
călare pe cai sau șezînd în care. 
Arheologii au descoperit și locui 
de unde pictorii își procurau vop
selele minerale— o mică peșteră în 
munte.

Este cel mai mare șir de desene 
pe stîncă descoperit pînă acum.

Pastă pentru 
conservarea lemnului
La Institutul unional do ceree- 

țări științifice în domeniul trans
portului feroviar din Moscova a 
fost creată o pastă antiseptică care 
împiedică materialul lemnos să 
putrezească.

Aplicată la suprafața lemnului, 
pasta aderă bine formînd un strat 
compact care nu mai are nevoie de 
hidroizolare suplimentară.

Pasta antiseptică poate fi folosi
tă la traverse de cale ferată și stîl- 
pi de telegraf, la acoperirea podu
rilor și la repararea crăpăturilor de 
pe suprafața lemnului.
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M A ISTBl l — 
organizatorul producției

Munca în subteran ridică o mulțime 
de probleme, una mai importantă de 
cît alta. Unele se referă la organi
zarea mai bună a muncii în abataje, 
altele la folosirea mai chibzuită a 
utilajelor, asigurarea fronturilor de 
lucru cu vagonete goale și materiale 
necesare producției, acordarea unei 
asistențe calificate muncitorilor și așa 
mai departe. Pe care să rezolvi mai 
întîi ? Cum șa procedezi ca nici una 
să nu fie scăpată din vedere ? Aici 
intervine rolul maistrului, priceperea 
lui de a discerne din noianul de pro
bleme pe cele mai urgente și fără .să 
neglijeze pe celelalte, să-și îndrepte 
eforturile principale spre soluționa
rea lor, în așa fel; încît întreaga ac
tivitate din subteran să se desfășoare 
mereu mai bine.

Intr-o recentă discuție maistrul Mi
halak Rudolf din sectorul I al mi
nei Petrila ne-a relatat felul cum el 
reușește șă rezolve problemele de 
producție ce i se pun. Avînd în 
funcția de maistru o vechime de pes
te un deceniu. Mihalak Rudolf a dobîn- 
dit o experiență bogată. Deși lucrea
ză numai de doi ani în acest sector, 
venind într-o perioadă cînd sectorul 
mergea slab și se punea problema 
exploatării straielor subțiri, Mihalak
Rudolf și-a cîștigat în scurt timp 
stima întregului colectiv. La început 
d a căutat să cunoască îndeaproape 
muncitorii cu care avea să lucreze 
și să realizeze sarcinile de plan. In 
abataje a urmărit pas cu pas felul cum 
lucrează fiecare muncitor în parte, 
dlndu-și astfel seama de gradul de 
Ratificare a minerilor. El a ajutat pe 
Tinerii Slavic Petru și Mleșniță loan 
M-și îmbogățească cunoștințele pro
fesionale, devenind cei mai buni tăie

Maistrul Mihalak Rudolf înformînd pe șefii de schimb Silion Constantin, 
Eazăr Gavri’ă și Boloha Ioan asupra stadiului in care se află cu îndeplini
rea angajamentelor.

W£±t PIERDERE DE TIMP

tori din brigada lui Stan Constantin. 
Totodată muncitorii Lupu Constantin. 
Dăniliuc Dumitru și Iacob Avei ș-au 
specializat, ca ajutorul maistrului, to 
lucrările de armare. îndrumată de 
maistru, brigada și-a organizat mai 
bine munca, ea fiind în prezent cea 
mai bună din sector. In fiecare zi 
extrage 40--50 tone de cărbune peste 
plan.

In vederea realizării sarcinilor de 
plan, maistrul se preocupă de asigu
rarea cu materialele necesare a tu
turor brigăzilor. Fazele de lucru le 
organizează în flux continuu în așa 
fel încît fiecare operație să se des
fășoare pe bază de grafic și la ore 
fixe. Datorită acestui fapt nu există 
aglomerări și strangulări în timpul 
orelor de lucru. Sprijinit îndeaproape 
de conducerea sectorului. maistrul 
Mihalak a reușit să ridice toate bri
găzile de care răspunde la nivelul 
celor fruntașe.

Printr-o planificare iudicioasă a 
timpului lucru, maistrul MrhaAak 
reușește să viziteze de cite 2 3 ori 
pe schimb fiecare loc de muncă. El 
stă de vorbă cu muncitorii de la 
transport, cu electro-lăcătușii de mi
nă îndrumîndu-i să-și facă conștiin
cios lucrul, să sprijine activitatea 
minerilor pentru a-și realiza planul. 
In abataje, pe galerii, maistrul nu 
uită să reamintească mereu mineri
lor să se ferească de accidente și 
să respecte N.T.S. și protecția mun
cii. La fronturile de lucru, în cons
fătuirile grupelor sindicale el in
formează minerii asupra felului cum 
stau cu îndeplinirea sarcinilor de 
plan, îi mobilizează spre noi suc
cese,

ÂHg&jашепі la gura minei

IN CLIȘEU: Brigadierul Hrițcan Vaeile (al treilea din dreapta) îm
preună eu ortacii săi.

Sfîrsit de schimb. In abatajele 
Uricaniului minerii încarcă pe 
transportoare ultimele tone ale 
puscăiurilor. Fronturile de lucru, 
curățate ca în palmă, sini armate 
pînă la grinda marginală. Vago
netarii ung ciocanele, perforatoa
rele si rînduiesc utilajele în lo
curi dinainte stabilite. Șut I Gale
riile sectorului II se animă de pași. 
După opt pre de aprigă bătălie cu 
adîncurile, minerii ies învingători 
la ziuă.

...Rămas ultimul în abataj Hrit- 
can Vaeile, începu să se îmbrace. 
Din spatele unei armături de. brad 
un bulgăraș de cărbune se rosto
goli pînă sub picioarele sale. Bri
gadierul îl ridică în căușul pal
mei. Șub focul magic al becului e- 
lectric eșantionul sclipește eu lu
ciri de piatră nestemată- Comu
nistul zîmbește. In șase zile orta
cii iui au trimis' la suprafață pes
te plan 500 de tone de asemenea 
nestemate. Se simți' 'pătruns de o 
adhică mulțumire. Privi în jur. Lo
cul de muncă i se păru mai fru
mos ca oricînd- Bucuria prezen

O conductă fără stăpin
Pe bună dreptate cartierul Braia 

H constituie o mîndrie pentru oa
menii muncii care locuiesc în s- 
ceastă parte a Lupeniului. Școala 
de 8 ani, noul cinematograf, com
plexul comercial care în eurînd 
va fi terminat, drumurile de ac
ces și trotuarele asfaltate dintre 
blocuri dau o notă modernă aces
tui nou cartier.

Există însă pe alocuri unele 
aspecte neplăcute. De pildă, pe 
locul viran aflat la bifurcatla dru
murilor din fața școlii de 8 ani 

tului îi readuse în minte drumul 
pe care l-a parcurs în minerit. 
Deși timp de două decenii participa

se Л de zi la înfăptuirea unei noi 
vieți, saltul de la baros și fistău 
la modernele utilaje de azi i se 
părea însă totuși fantastic...

...Dorința de a comunica briga
dierului noua Hotărîre a partidului 
și guvernului cu privire la creș
terea salariilor a adus din nou Ia 
gura puțului pe șefii de schimb 
Trifon Simîpn și Ghiorghian Mir
cea. Ceva mai tîrziu eînd acesta 
ieși din mină cu ultima colivie 
de personal a venit și Dudău Va- 
slle. Ortacii i-au întins brigadieru
lui ziarul. După o oră, ca semn al 
dragostei, recunoștinței și încre
derii în cei ce ne conduc pașii 
spre un viitor luminos și lipsit de 
griji; brigada comunistului Hriț- 
can Vaeile a comunicat. șefului de 
sector hotărîrea de a spori cu în
că 500 de tone de cărbune cocsifi- 
cabil angajamentul luai în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a eli
berării patriei.

A. NJCHIFOREL

se- află o conductă spartă din care 
curge neîntrerupt un șuvoi . . de 
apă de circa 6 luni. Deoarece apa 
se scurge pe o porțiune de 200 
m de-a lungul unui drum în con
strucție s-au format numeroase 
bălti care dau un aspect neplăcut 
și îngreunează circulația pietoni
lor. După cum stau faptele se 
vede că conducta e fără ștăpîn.

Oare nu ar fi timpul să-și gă
sească și conducta stăpînul ?

Sperăm că vom primi un răs
puns favorabil din partea conduce-
rii grupului de șantiere din Lupeni 
care este direct interesată șă re
pare această conductă.

Й IM1 I ВИЙ МММІ 
NHiiaitralf ;i MM
In cadrul grupului de șantiere 

din Lupeni lucrează un număr 
mare de tineri care aduc un aport 
prețios la îndeplinirea sarcinilor 
ce ne stau în fată. Ne mîndrim 
cu brigăzi de tineri cum sînt cele 
conduse de tov. Pișcujeanu Pg- 
vel, Albei th Arpad, Sandu Tudor 
și alții care dau lucrări de bună 
calitate, fiind mereu în fruntea în
trecerii socialiste Organizația 
U.T.M. a întreprins o serie de ac
țiuni menite să contribuie la ri-, 
dicarea nivelului politic și de cul
tură generală al tinerilor. In ca
drul joilor de tineret s-au tuMrt 
conferințe pe următoarele teme: 
„Cum să trăim și să muncim în 
chip comunist1', „Omul îi este o- 
mulul prieten" și altele. Tot la 
joile tineretului s-au prezentat re
cenzii asupra romanelor „Bariera", 
„Stepă cît vezi cu ochii", „Setea" 
și altele, la care au participat un 
număr însemnat de țineri, ș-au or
ganizat, concursuri „Cine știe cîș- 
tigă" pe teme profesionale dotate 
cu premii în cărți și obiecte.

Spre regret însă, în luna aceas
ta comitetul U.T.M. nu s-a preo
cupat de organizarea joilor de 
tineret', iar activitatea brigăzii ar
tistice de agitație este în prezent 
abandonată din cauză că tinerii 
care au activat în brigadă a-u fost 
trimiși să lucreze la Vulcan.

Pe șantierul nostru este nece
sară o activitate mai susținută și 
în ce privește popularizarea și 
răspîndirea cărții tehnice și bele
tristice în rîndurile tinerilor. Co
mitetul U.T.M. trebuie să îndrume 
tineretul pentru a-și îmbogăți bi
bliotecile personale, să organize
ze cu ei seri de odihnă. Toate 
acestea vor contribui la îmbună
tățirea muncii de educare comu
nistă a tinerilor, la mobilizarea lor 
mai activă pentru a ne îndeplini 
cu cinste angajamentele de între
cere luate în cinstea zilei de 23 
August.

ALEXANDRU CONSTANTIN 
corespondent

A întrat în funcțiune instalația 
de electroliză cu oatod 

de mercur
La Combinatul chimic Borzești 

a intrat îp funcțiune cu 40 de zile 
mai devreme instalația de electro
liză cu catod de mercur. Noua u- 
nitate are o capacitate de pro
ducție anuală de 50 000 tone, sodă 
caustică de înalță puritate uti
lizabilă în industria fibrelor artifi
ciale și mătăsurilor, 45 000 tone 
clor gazoș și 14 300 000 mc hidro
gen. Ea folosește ca materie pri
mă, sarea sub formă solidă,.

Prin darea în funcțiune a aces
tei moderne instalații construiltă 
la nivelul tehnicii mondiale, capa
citatea combinatului chimic Bor- 
zești în ceea ce privește producția 
de clor și sodă se dublează.

4 Deunăzi autobuzul nr. 51 564 a 
pornit diți stația Petroșani spre Lu- 

~J peni, tixit de pasageri.
Nici n-a ajuns bine la Livezenî că 

mașina a suferit o pană de cauciuc, 
Neavînd încotro, pasagerii au cobo- 
rît din autobuz și s-au postat pe 
marginea șoselei în așteptarea solu
ționării continuării drumului cu o 
altă mașină. Controlorul, care se 
aflase în autobuz în momentul opri
rii. i-a propus șoferului să se repea
dă pînă la dispeceratul I.C.O, din car

tierul Livezenî și să ceară de aici 
un autobuz care să-i ducă pe pasa
geri pînă la destinație.

Urcîndu-se pe o mașină șoferul a 
plecat de îndată. Cînd a aflat dis
pecerul Maier despre ce e vorba a 
început să vocifereze :

— De unde șă iau mașină, din

Indici îmbunătățiți Ia complexul C F. R,
In zilele ce au trecut din iunie, 

ceferiștii din Petroșani au reușit 
ca printr-o muncă însuflețită să 
obțină realizări frumoase în produc
ție. Astfel, planul de încărcări pe 
RCM-ul Petroșani a fost depășit cu 
4,6 la sută, încărcîndu-se în plus 
peste 6 200 tone, Totodată rulajul 
vagoanelor de marfă a fost îmbu
nătățit cu 0,5 la sută, realizîndu-se 

buzunar ? N-am I Descurcă-te cum 
știi și să se descurce și pasagerii 
cum s-or pricepe.

Original procedeu de dirijare a 
transportului în comun a pasageri
lor 1

Șoferul rămase în cumpănă ne- 
știind ce se facă cînd deodată apăru 
autobuzul nr. 52 303. La volan șofe
rul Sandu Alexandru. Dispecerul 
Maier, cum zărește mașina, o oprește 
și pe un ton de comandă îi spune 
șoferului să ia pasagerii de la ma
șina rămasă în pană.

— Cum să-i duc tovarășe dispe
cer. Vedeți bine nu mai am nici an 
loc in mașină.

— Ii duci cum știi, te privește. 
Eu n-am de unde da mașină — a 
fost replica dispecerului. Și pe ace

o economie de 4 100 ore vagon.
întrecerea pentru remorcarea tre

nurilor cu tonaj sporit continuă. 
Au fost remorcate 35 trenuri cu 
tonaj sporit, cu 3 800 tone în pluș, 
făcîndu-se o economie de 3 loco
motive pe distanta Petroșani-Si- 
meria. Marșrutizarea trenurilor es
te, de asemenea, în centrul aten
ției. In prima decadă din această 

lași ton de comandă adăugă: Iei o 
parte din pasageri, iar ceilalți să 
se descurge ei. Șoferul Sandu încercă 
să-1 facă pe dispecer să înțeleagă că 
nu-i logic să fie lăsați pasagerii în 
drum și singurul procedeu ar fi pu
nerea la dispoziție a unui alt au
tobuz care să-i poată transporta pe 
toți, dar dispecerul ținea morțiș la 
ale lui.

O oră și șapte minute au stat în 
drum pasagerii autobuzului rămas în 
pană pînă cînd s-a ivit mașina sal
vatoare. Un autobuz încăpător în 
care au intrat toți pasagerii (între 
timp, unii s-au descurcat găsind alte 
mijloace de transport). Ne întrebăm 
Nu se putea rezolva problema trans
portării pasagerilor rămași tn drum 
fără discuții neprincipiale si pierde- 
re de timp ?

lună au fost expediate cu trenuri 
morșrute aproape 35 000 tone măr
furi. S-au evidențiat operatorii Bu
boi Iulian Si Ștefănesqu loan, în
treaga tură condusă de tov. Oprea 
loachim, precum și mecanicii Ru- 
deanu Francisc, Oprea Ioan 1, O- 
lăroiu Ștefan și Marinescu Victor.

MARIA NEGRUȚ 
corespondent

28 iunie
PROGRAMUL I. 8,06 Din cele 

mai cunoscute melodii populare, 
9.30 Valsuri, 10,45 Cântece și ver
suri pentru cei mici. 11,03 Pagini 
de mare popularitate din muzica 
de operetă, 12,00 Interpret! de mu
zică ușoară, 13,10 De toate pen
tru toti, 14,00 Muzică p-opulară în
drăgită de ascultători, 15,30 Pro
gram muzical dedicat fruntașilor 
de pe ogoare, 16,05 „Un buchet 
de flori" —• muzică ușoară, 17,15 
Muzică populară, 18,00 „Am în
drăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 18,55 
Transmisiune sportivă, 19 50 Mu
zică. , de estradă, 22,20 Muzi
că ușoară franceză, PROGRA
MUL It. 7,00 Cîntă fanfara repre- 
zen'ativă I Armatei, 7,30 Reco
mandări din program, 9,00 Muzi
că din opere cerută de ascultă
tori. 10,00 Muzică populară, 10,33 
Melodii distractive. 13,15 Cîntece 
st iocuri de pe întinsul patriei. 
14.20 Concert de muzică ușoară 
pentru oamenii muncii aflati la o

dihnă, 15,45 Piese de estradă, 16,30 
Muzică ușoară, 17,40 Din reperto
riul interpreților de muzică popu
lară Alexandru Grozuță șl Піе

Udilă, 19,05 Program de romanțe, 
20,00 Melodia și interpretul pre
ferat — muzică ușoară romîneas- 
că, 20,30 Muzică de dans, 22,45 
Arii din opere interpretate de 
Beniamino Gigli.
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28 iunie
PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE :

Păpușile rîd; REPUBLICA: Totul 
despre Eva; PETRILA: Șapte dă
dace,’ LONEA: Cascada Diavolu
lui; LIVEZENÎ: Elena din Troia; 
ANINOASA: Mărul discordiei; 
ISCRONI : Tutunul seria I șl II.’ 
PAROȘENI: Hamlet; LUPENI; A 
treia repriză; BARBATE^ : Tine
rețea lui Maiaeovșki.
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Cet&jeiii americani cer o intervenție 
federală în

WASHINGTON 26 (Agerpres).
Dispariția celor trei tineri care 

participau la un marș în favoarea 
drepturilor civile în statul Missi
ssippi a determinat guvernul fede
ral de la Washington, după cum 
transmite agenția France Presse, 
să examineze măsurile ce trebuie 
luate pentru asigurarea ordinei și 
securității în acest stat din sudul 
S.U.A. Joi seara s-a înapoiat în 
capitala americană fostul director 
al Agenției Centrale de Investi
gații (С.1.А.), Allen Dulles. Conclu
ziile pe care Allen Dulles le va 
comunica președintelui se vor re
feri la rolul pe care îl va putea 
juca statul federal în această di
recție.

Potrivit agenției France Presse, 
toț mai mulți cetățeni americani 
cer o intervenție federală în Mis
sissippi. Un grup de părinți ai 
militanților integraționști a adre
sat un mesaj președintelui John-

Comunicatul dat publicității 
de premierul Guyanei Britanice

GEORGETOWN 26 (Agerpres).
Primul ministru al Guyanei 

britanice, Cheddi Jagan, a dat pu
blicității joi seara un comunicat 
în care se arată că guvernul bri
tanic „se teme de o anchetă im
parțială- (a Națiunilor Unite) pen
tru că aceasta va face să iasă la 
iveală, printre altele, consecințele 
intervenției străine în treburile tă
rii și în subversiunea organizată" 
In comunicat se subliniază că în 
sCopul de a se opune trimiterii 
unei comisii ‘ de anchetă â O.N.U., 
Marea Britanie se referă la argu
mente constituționale „dar ctnd 
guvernul britanic a intervenit Ia

(негі japoneze plivind eoalilalea tu S. D. I. 
m tfansoortiirile aeriene

WASHINGTON 26 (Agerpres).
La Washington se desfășoară în 

prezent tratative între o misiune 
a Ministerului Transporturilor din 
Japonia și oficialități nord-ame- 
ricane la cererea părții japoneze 
de a se revizui actualul acord din
tre cele două țări care permite 
avioanelor comerciale japoneze să 
deservească numai rutele pînă pe 
coasta de vest a Statelor Unite.

Potrivit agenției U.P.I., Kazuhi- 
ko Tochinai, conducătorul delega
ției japoneze, a declarat că Ja
ponia dorește ca Societatea națio
nală de aviație să aibă posibilita
tea să-și extindă rutele pînă la 
New York și în Europa, pe o bază 
egală cu societățile nord-america- 
ne. El a arătat că Japonia consi
deră actualul acord americano- 
japonez semnat în 1952, la puțin 
timp după încheierea tratatului de 
pace drept depășit și cuprinzînd 
elemente care amintesc de perioa
da ocupației țării de către ameri
cani. „Aceasta nu este o proble
mă de profituri — a declarat el. 
Japonia trebuie să se afle pe pi
cior de egalitate cu Statele Unite

Unul din cele mai 
hazardate zboruri

WELLINGTON 26 (Agerpres).
De pe aeroportul Christchurch 

din Noua Zeelandă a decolat un 
avion al forțelor navale america
nei pentru a întreprinde unul din 
cele mai hazardate zboruri deasu
pra Antarcticii. Avionul va face 
o primă încercare de a ateriza 
în Antarctica în plină iarnă.

Scopul zborului este de a aduse 
de la baza americană Mc Murdo 
un cercetător serios accidentat. 

son în oare cer ca statul federal 
să asigure protecția copiilor lor 
în Mississippi. O cerere în același 
sens a prezentat și senatorul Ja
cob Javits, în senat. Joi s-a anun
țat la Washington că în urma or
dinului președintelui Johnson 200 
de infanteriști marini de la baza 
Meridian (Mississippi), vor partici
pa alături de poliția locală și a- 
genții F.B.I-ului, la cercetările în
treprinse pentru regăsirea celor 
trei tineri dispăruți duminică 
seara.

Pe de altă parte, în orașul St. 
Augustine situat într-un alt stat 
din sudul S.U.A., Florida, continuă 
incidente între segregaționiști albi 
și demonstranți pentru drepituri 
civile. Participanțil la o manifes
tație antirasială au fost atacați 
joi de peste 200 rasiști albi. Mai 
multe persoane au fost rănite și 
au fost operate arestări.

începutul anului pentru a modi
fica constituția și a restrînge îm
puternicirile guvernului local, el 
nu a respectat statutul constitu
țional al Guyanei, care beneficia
ză de autonomie internă".

După cum transmite agenția 
France Presse, elementele reacțio
nare din țară s-au făcut vinovate 
de o nouă crimă. John Miggins, 
fratele șefului poliției ■ din Guya
na britanică, a fost ucis cu fo
curi de revolver în plină zi Ia 20 
km vest de Georgetown. Aceasta 
este a opta persoană ucisă în con
diții asemănătoare în decursul 
săptămînii.

și să se bucure de un statut egal 
cu al societăților aeriene nord- 
americane". Tochinai și-a exprimat 
părerea că partea americană va 
înțelege punctul de vedere japo
nez și nu va ridica piedici care 
vor putea duce la o deteriorare 
a relațiilor dintre cele două țări.

Haddam Tidjeni despre:

Conferința de la Alger pentru transfermarea 
Mării Mediterane într-o zonă denuclearizată

ROMA 26 (Agerpres).
Haddam Tidjeni, membru al Co

mitetului partizanilor păcii din Al
geria, care se află într-o vizită 
la Roma, a declarat ziariștilor că 
conferința pentru transformarea 
Mării Mediterane într-o zonă de- 
nuclearizată ce se va deschide la 
Alger se bucură de mare atenție 
în țările din această zonă. El a 
spus că pericolul pe care-1 prezin
tă pentru pace în întreaga lume 
prezența în bazinul mediteranian a 
submarinelor înzestrate cu arme 
nucleare, trebuie să fie înlăturat 
prin eforturile tuturor țărilor. Con
ferința va discuta, de asemenea, 
problema evacuării depozitelor de

ARfflEMTIMA Д șaptea etapă a planului de ocupare 
a întreprinderilor de către muncitori

BUENOS AIRES 26 (Agerpres).
In Argentina a avut loc o nouă 

etapă, a șaptea la număr, din ca
drul planului de ocupare a între
prinderilor lansat la 18 mai de 
Confederația Generală a Muncii 
din Argentina în semn de protest 
împotriva creșterii costului vieții 
și a șomajului.

La noile acțiuni au partieipat 
1 150 000 de muncitori, care au o-

Tratativele Johnson — Papandreu
WASHINGTON 26 (Agerpres).
Joi seara au luat sfîrșit la Was

hington tratativele dintre preșe
dintele S.U.Ă., Johnson și primul 
ministru al Greciei G. Papandreu, 
privind situația din Cipru. Comu
nicatul dat publicității se mărgi
nește în termeni generali, să ara
te că între președintele S.U.A. și 
premierul Papandreu a avut loc 
un schimb util de păreri în pro
blemele discutate și că cei doi oa
meni de stat și-au exprimat spri
jinul lor deplin față de eforturile 
pe care O.N.U. și secretarul gene
ral al O.N.U. U Thant, le-au în-

Demisia gevernukri italian
ROMA 26 (Agerpres).
In seara zilei de 26 iunie a avut 

loc o ședință extraordinară a Con
siliului de miniștri italian, la care 
s-a hotărît demisia întregului ca
binet. Președintele Consiliului de 
Miniștri. Aldo Moro, a fost primit 
de președintele Republicii, Anto
nio Segni, căruia i-a înmînat demi
sia guvernului. Demisia guvernu
lui de centru stînga, format la 4 
decembrie anul trecut, a urmat re
fuzului deputaților socialiști, so
cial-democrați și republicani de a 
vota joi în parlament proiectul de 
lege propus de democrat-creșitini 
privind subvenționarea școlilor 
particulare. Partidele socialist, so
cial-democrat și republican încă 
de la începutul participării lor 
la guvern alături de partidul de-

AMÎNAREA UNEI LANSARI 
LA CAPE

CAPE KENNEDY 26 (Agerpres).
La Cape Kennedy (Statul Flo

rida) a fost amînată pentru a doua 
oară consecutiv lansarea unei ra
chete de tipul „Âtlas-Centaur" 
care urma să plaseze pe orbită un 
nou vehicul spațial. Un purtător 
de cuvînt al administrației națio
nale pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.), a declarat că această 
amînare a fost dețerminată de o 

arme nucleare și încetarea luGrări- 
lor în vederea creării așa-numite- 
lor forțe nucleare de șoc.

★
CAIRO 26 (Agerpres).
In Republica Arabă Unită a fost 

înființat Comitetul de luptă pen
tru transformarea Mării Med'itera- 
ne într-o zonă denuclearizată. Din 
comitet fac parte deputati în A- 
dunarea Națională, oameni de ști
ință, juriști, scriitori, activiști sin
dicali și alți activiști pe tărîm ob
ștesc. Președinte al comitetului a 
fost ales Haled Mohi Ed-Din, se
cretar general al Consiliului Na
țional al partizanilor păcii din 
R.A.U.

cupat în timp de 24 de ore 4100 
de întreprinderi. La planul de ac
țiuni ‘revendicativ e' ale Confede
rației Generale a Muncii (din care 
fac parte 62 de organizații sindi
cale din țară) a aderat și Uniunea 
muncitorilor feroviari, care nu 
este membră a confederației. In 
urma acțiunilor feroviarilor în în
treaga țară circulația trenurilor a 
fost întreruptă timp de două ore. 

treprins pentru instaurarea păcii 
în Cipru.

In cursul «aceleiași zile primul 
ministru al Greciei a organizat o 

< conferință de presă. El a declarat 
că discuțiile nu au dus la nici o 
hotărîre finală și că încercările 
S.U.A. de a determina guvernul 
grec să înceapă tratative directe 
cu guvernul turc au fost respinse. 
Atît timp cît un mediator oficial 
al O.N.U. a fost însărcinat să se 
ocupe de această problemă, a spus 
el, Grecia nu vede utilitatea altor 
contacte, întrucît ele nu ar putea 
duce decît la împiedicarea efortu
rilor depuse de O.N.U. în Cipru.

mocrat-creștin, au pus drept una 
din condiții problema „laicizării 
învățămîntului". întrucît noul pro
iect de lege prevede o creștere a 
alocațiilor pentru școlile particula
re, în majoritate catolice, depu
tății socialiști consideră că pro
misiunea făcută de democrat-cres- 
tini nu a fost respectată. După 
cum relevă agențiile de presă, 
chiar și o parte din deputății de- 
mocrat-creștini nu au fost de a- 
cord cu proiectul de lege guverna
mental..

Observatorii politici, referindu- 
se la implicațiile noii crize de gu
vern din Italia, amintesc că ea s-a 
produs cu trei zile înainte de des
chiderea Congresului Partidului 
democrat-creștin, și că ea va in
fluența lucrările acestui congres.

KENNEDY
defecțiune înregistrată în ultimul 
moment în sistemul de ghidaj al 
rachetei. Data viitoarei încercări 
de lansare a rachetei „Atlas-Cen- 
taur" a fost stabilită pentru 30 iu
nie.

In cîieva
SAIGON. — Trei ofițeri supe

riori diin cadrele poliției și sigu
ranței din vremea lai Ngo Dinh 
Diem au fost condamnați la închi
soare pe viață. Ei sînt acuzați de 
arestări ilegale și de torturare a 
deținuților. Un al patrulea ofițer 
a fost condamnat la 10 ani muncă 
silnică.

NEW YORK. — Ministerul Avia
ției S.U.A. a anunțat că un satelit 
a explodat în aer la puțin timp 
după lansarea sa de la baza Point 
Arguello (California). Comunicatul 
menționează că o anchetă este în 
curs de desfășurare pentru stabi
lirea cauzelor explozieL

CAIRO. — Comisia de arbitraj 
în conflictul de frontieră algero- 
marocan se va întruni joia viitoare 
la Cairo, pentru a discuta și de
finitiva raportul ce urmează să 
fie prezentat celei de-a doua con
ferințe a șefilor de state și guverne 
africane care va avea loc între 
17 și 19 iulie la Cairo. Raportul 
va cuprinde măsurile pentru so
luționarea pe cale pașnică a con
flictului de frontieră dintre cele 
două state.

BRUXELLES. — Intre guvernul 
belgian și sindicatele lucrătorilor 
din domeniul ocrotirii sănătății s-a 
ajuns la un acord cu privire la 
sistemul de asistență medicală din 
țară. După cum a declarat minls-

Protocol comercial 
între R. P. Bulgaria 

și Franța
PARIS 26 (Agerpres).
La Paris a fost semnat un pro

tocol care reglementează schim
bul de mărfuri dintre Franța șl 
R. P. Bulgaria pe perioada 1 au
gust 1964 pînă la 31 iulie 1965, în 
cadrul acordului pe termen lung, 
semnat de cele două țări în anul 
1963. Noile liste de mărfuri anun
ță B.T.A., prevăd creșterea sehlm- 
bului de mărfuri eu aproximativ 
30 la Sută în comparație cu anul 
trecut.

Pe lingă mărfurile tradiționale 
bulgare, protocolul prevede o creș
tere a exportului de produse in
dustriale bulgare în Franța. Bul
garia va importa din Franța uti
lajul complet pentru o fabrică de 
amoniac și carbamidă, mașinî-unel- 
te etc.

Noi școli și cursori 
de pregătire 

a muncitorilor mongoli
ULAN — BATOR 26 (Agerpres).
In scopul intensificării pregăti

rii cadrelor calificate, în R. P. Mon
golă au fost înființate noi școli și 
cursuri speciale. In anul 1963 din 
aceste școli au fost pregătiți pes
te 2 000 de muncitori cu înaltă^a- 
lificare, iar anul acesta d , 'e 
școli tehnice și cursuri vor b- 
solvite de 6 000 de muncitoA^

Scrisoarea
Comitetului canadian 

pentru apărarea păcii 
adresată parlamentului

OTTAWA 26 (Agerpres).
Congresul canadian pentru apă

rarea păcii a adresat o scrisoare 
deschisă parlamentului în care ce
re să fie lichidate bazele nuclea
re de pe teritoriul Canadei, pen
tru ca țara să devină zonă libe
ră de arme nucleare.

Congresul cere, de asemenea, 
guvernului canadian să întrețină 
relații pașnice cu toaite țările.

rinduri
trul pentru probleme sociale Ed
mond Leburton, acordul satisface 
ambele părți. Amendamentele care 
s-au adus sistemului de asistentă 
medicală, urmează să fie aprobate 
de parlament.

HAGA. — Cunoscuta cîntăreață 
Maria Callas a considerat ca fiind 
prea mic onorariul de 7 milioane 
lire italiene care i-a fost oferit 
pentru a participa la „Marea gală 
a discului" din Olanda și ca ur->- 
mare a refuzat să participe.

VIENA. —- Un avion cu reacție 
aparținînd forțelor aeriene ale 
Austriei s-a prăbușit la 25 iunie 
în regiunea văii Lawanttal. Ambii 
piloți au murit.

CAIRO. — Ca urmare a inten
sificării luptei populației africane 
din Guineea portugheză împotriva 
dominației coloniale, autoritățile 
intensifică măsurile de teroare șl 
represiune. In ultimul timp, rela
tează agenția M.E.N., aproximativ 
26 000 de persoane, majoritatea 
femei și bătrini, s-au refugiat in 
Senegal pentru a se salva de re
presiuni.

CONAKRY. — La Conakry s-a 
făcut cunoscut, că președintele 
Guineei, Seku Ture, a acceptat in
vitația președintelui Sukarno de a 
vizita Indonezia în cursul acestui 
an.
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