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Pornind de la cele mai importante cerințe 

ale activității sectorului

M U N I €
Muncitoresc Socia- 
delegație a Comite- 

al Partidului Munci- 
a făcut o vizită prie-

neoficială în Republica

reciproc pen-

au participat : 
și Alexandru

La invitația Comitetului Central 
al Partidului 
list Ungar, o 
tului Central 
toresc Romîn 
tenească
Populară Ungară între 1-3 iulie 
a.c.

In timpul vizitei s-a efectuat un 
schimb de păreri privind unele 
probleme de interes 
tru ambele părți.

Din partea romînă 
.Nicolae Ceaușescu
Moghioroș, membri ai Biroului Po
litic al Comitetului Central ai 
Partidului Muncitoresc Romîn, Ale
xandru Bîrlădeanu și Leonte Răutu, 
membri supleanți ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Pompiliu Ma
covei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Mihail Roșianu, 
ambasadorul Republicii Populare 
Romine la Budapesta.

Din partea ungară au participat: 
Gyula Kallai, Antal Apro, Bela Bis- 
zku, Zoltan Komocsin, Istvan Szir-

mai, membri ai Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Karo- 
lv Erdelyi, adjunct al ministrului 
afacerilor externe și Jeno Kuti, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București.

Delegația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn a 
fost primită de către tovarășul Ja
nos Kadar, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, care a 
oferit o masă în cinstea delega
ției.

In
care 
mai
părți, au fost examinate problema 
privind dezvoltarea relațiilor 
tre cele două partide și țări, 
bleme ale mișcării comuniste 
muncitorești internaționale și 
situației 
de păreri 
atmosferă

La plecarea din Budapesta, dele
gația C.C. al P.M.R. a fost condusă 
de .* Gyula Kallai, Antal Apro și 
Zoltan Komocsin, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
Frigyes Pujs, șeful Secției de re
lații externe al C.C. al P.M.S.U., Ka- 
roly Erdelyi, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Jeno Ku- 
ti, ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

Au fost de față Mihail Roșianu, 
ambasadorul R. P. Romine Ia Bu
dapesta, și membri ai ambasadei 
R. P. Romine la Budapesta.

I

cursul schimbului de păreri, 
a contribuit la cunoașterea 

bună a pozițiilor celor două

din- 
pro- 

Și 
ale

internaționale. Schimbul 
s-a desfășurat într-o 
sinceră, tovărășească.

PLIN

Chivu
Ml-

★
La sosire, pe aeroportul Bănea- 

sa, delegația C.C. al P.M.R. a fost 
intimpinată de tovarășii 
Stoica, Alexandra Drăghici,
hai Dalea, de membri ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

Au fost de față Rezso Orenyi, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Ungare în R.P. Romînă.

(Agerpres).

VINT

Adunările generale ale organi
zațiilor de bază ale partidului con
stituie un important mijloc de e- 
ducare partinică a membrilor și 
candidaților de partid. In adună
rile generale se dezbat cele mai 
importante probleme ale muncii 
politice, ale procesului de produc
ție, se stabilește modul în care 
trebuie muncit pentru aplicarea în 
viață a sarcinilor trasate de partid 
și guvern.

Pentru ca adunările generale ale 
organizațiilor de bază să-și atingă 
scopul, ele trebuie să fie temeinic 
pregătite. La mina Petrila, majori
tatea birourilor organizațiilor de 
bază muncesc bine în ce privește 
pregătirea și ținerea adunărilor ge
nerale. Biroul organizației de bază 
din sectorul de investiții, de exem
plu, se străduiește să aleagă și să 
supună analizei comuniștilor cele 
mai importante probleme care preo
cupă la 
colectiv 
calitatea 
se ridica

un moment dat întregul 
de muncă. Intr-un timp, 
lucrărilor de pregătiri nu 
la nivelul cerințelor. Cele

doptate, controlînd executarea Ia 
timp a tuturor prevederilor ei. S-a 
urmărit felul în care conducerea 
sectorului sprijină activitatea bri
găzilor conduse de tov. Butuza Pe
tra și Toth Gheza, care stăteau 
cel mai rău cu calitatea lucrărilor. 
Cu membrii acestor brigăzi au fost 
organizate convorbiri operative la 
locurile de muncă, unde tehnicie
nii și inginerii sectorului au vor
bit muncitorilor despre importanța 
calității lucrărilor miniere pentru 
producția de viitor a exploatării. 
Cei mai pregătiți maiștri. minieri 
au fost repartizați să îndrume ac
tivitatea brigăzilor cu o mai slabă 
pregătire profesională. Rezultatele 
măsurilor luate s-au concretizat prin 
faptul că în prezent nu se mai 
semnalează decît foarte rar cazuri 
cînd 
dică

O 
roul 
tov.
brigăzilor rămase în 
ceastă problemă a constituit obiec
tul analizei unei adunări generale. 
Cu acest prilej a fost reliefat 
faptul că unele brigăzi nu au fost

calitatea lucrărilor nu se ri- 
la nivelul cerut.
grijă deosebită a acordat bi- 
organizației de bază (secretar 
Cenara Gheorghe) sprijinirii 

urmă. Și a-

U.R.U.M.P. Viața ei pul
sează din plin. Uzina în
treagă e vuiet, mișcare, 
febră, incandescență... Din 
apropiere seamănă cu un 
adevărat furnicar. Zeci și 
sute de oameni se află 
într-o mișcare continuă. 
După ce ochiul s-a obiș
nuit cu priveliștea din jur, 
furnicarul ți se înfățișea
ză cu o mișcare ordonată, 
intr'-un ritm intens și în- 
tr-un sens bine definit. Es
te o mișcare impetuoasă, 
marșul întregului colectiv 
al uzinei — cuprins într-o 
întrecere entuziastă — în 
direcția înfăptuirii sarcini
lor de plan și a angaja
mentelor de întrecere î.n 
cinstea aniversării eliberă
rii. Colectivului îi revin 
sarcini mari, de răspunde
re. Activitatea lui este le
gată prin mii de fire de 
bătălia plină de entuziasm 
din adîncurile Văii Jiului 
pentru mai mult cărbune, 
de munca și succesele mi
nerilor.

Zilele trecute uzina a 
trecut pragul celui de-al 
П-lea semestru. In prima

jumătate a anului, colecti
vul uzinei a înscris în pal
maresul său înfăptuiri de 
seamă, înfăptuiri despre 
care ne-a vorbit tovarășul 
Tolvay Alexandru, ingi
nerul șef al uzinei. „Colec
tivul U.R.U.M.P. și-a în
deplinit planul la produc
ția globală pe primul se
mestru în proporție de 
101,5 la sutș, la produc
ția marfă în proporție de 
105 la sută. Productivitatea 
realizată e mai mare decît 
cea planificată cu 5 la 
sută. Uzina a obținut eco
nomii de aproape un milion 
de lei. Preocuparea de.prim 
ordin a întregului colectiv 
a fost îmbunătățirea cali
tății produselor. Drept re
zultat, rebuturile au fost 
reduse sub procentul admis 
în medie cu 15 la sută".

Pe graficul de producție 
din biroul inginerului șef, 
săgețile indică și alte rea
lizări. In primul semestru 
din uzină au fost expedia
te mai bine de 500 tone 
de construcții metalice pes
te plan. La acest sorti
ment uzina se află cit un

trimestru în avans țață de 
sarcinile prevăzute. Planul 
la piese de schimb a fost 
depășit, de asemenea, cu 
5 la sută, iar la utilaje 
miniere cu 4 la sută. Me- 
talurgiștii au produs în pri
ma jumătate a anului 4 
mașini de acționat funi- 
e.ulare, 12 granice de 15 

. tone, pentru săparea puțu
rilor, 5 pompe centrifugale 
de 26,5 mc/minut, 111 că
rucioare complete cu re- 
dresoare automate pentru 
noua linie de funicular 
Aninoasa — Coroiești, 4 
colivii, 100 cărucioare, 41 
frîne pneumatice, 20 chible 
de cîte 0,50—1,75 mc, cul- 
butoare frontale, împingătoa- 
re automate pentru cupe 
de funicular. De la Cimpa 
la Uricani fiecare exploata
re. fiecare mină în cons
trucție, s-a bucurat de pro
dusele acestui colectiv. 
Utilajele și uneltele pro
duse în uzină și expediate 
exploatărilor au devenit un

Griji filă le [aialori
Din stația Petroșani, 

pornesc in diferite direcții 
. ale țării, numeroase tre
nuri de calatori. In afara 
asigurării securității cir
culației, colectivului revi
ziei de vagoane îi revine 
sarcina de a asigură pa
sagerilor o călătorie plăcu
tă și confortabilă. Sub în
drumarea șefului de tură 
Simionescu Dumitru, elec
tricienii înlocuiesc cu re
gularitate acumulatorii 
slabi și becurile arse, iar 

-personalul df servicii: se 
ocupă de curățenia inte
rioară și exterioară a va
goanelor.
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VEȘTI DIN LUPENI 
Se înfrumusețează 
cartierele orașului
Un grup de case de pe 

strada Oboroca, din cartie
rul Ștefan au intrat în re- 
parație. Lucrările de repa
rații care se fac aici de 
către echipele sectorului 
LL.L. din Lupeni sînt me
nite să șteargă urmele a- 
nilor de pe aceste case și 
să le schimbe aspectul, în- 
frumusețîndu-le. In prezent 
la aceste case 
7.ă lucrări de 
de înlocuire a 
restrelor.

Lucrări de întreținere a 
fondului de locuințe și de 
schimbare a aspectului car
tierelor vechi se mai efec
tuează și în alte părți ale 
Lupeniului, în strada Cloș
ca, Rangului etc.

se efectuea- 
tencuieli și 

ușilor și fe-

♦

♦

♦

Curs pentru ridicarea 
calificării

Aproape 30 de sudori din 
preparația Lupeni urmează 
cursul de ridicare a cali
ficării. Lecțiile predate de 
ingineri și maiștri ai pre-

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

parației cu o bogată ex
periență în muncă, cum 
sînt tov. ingineri Ionică 
Ioan, Hercsik Francisc, Fi
lip Gheorghe și Pangalos 
Adrian și 
ciova loan 
Ioan, vin 
cunoștințele
ale cursanților, printre care 
se numără sudorii 
Cornel și

Curînd 
chide un 
ridicarea
torilor. La acest curs vor 
fi antrenați 
flotatori din 
peni.

maiștrii Cran- 
și Dragomir 

să completeze 
profesionale

Barb
Balazs Ioan.
aici se va des- 
curs și pentru 
calificării flota-

toți muncitorii 
preparația Lu-

o promoțienouă 
de meseriași
mina și preparația 

zilele acestea s-a
La

Lupeni, 
petrecut un eveniment demn 
de remarcat: Tinerii ab
solvenți ai școlii profesio
nale din localitate au 
schimbat uniforma de elev 
cu șalopeta de muncitor. 
Această nouă promoție de 
muncitori calificați în me
seriile de lăcătuși, forjori.

preparatori sînt tineri bi
ne pregătiți din punct de 
vedere profesional. Printre 
ei se află tinerii Nazaret 
Valeriu, Recea Vladislav, 
Faur Dorel, Macovei Gri- 
gore, UI ar loan. Matei 
Marin, Grasu Paul, Tamaș 
Viorel.

Magazine noi
Zilele trecute, în 

rul Braia Lupeni, 
dată în folosință o
pentru desfacerea unor pro
duse textile.

Tot aici s-a mai dat în 
folosință un magazin pen
tru desfacerea produselor 
electi otehn ice necesa re 
gospodăriei. Alături de 
magazinele existente, cele 
două unități, date de cu

rînd în folosință, 
asigură o și mai 
bună deservire a 
oamenilor muncii 
din noul cartier 
al orașului.

M. CINCORA 
corespondent

Salutări din concediu

mai frecvente lipsuri se manifestau 
în ce privește direcția lucrărilor 
miniere, panta galeriilor, iar la be-

Tov. Cenaru Gheorghe, (cel din .stînga) împreună cu ing. Șchreter 
Caro), Pătruică Grigore, minerii Tătaru Petru și Dogaru Sevastian. disi 
cutînd despre îndeplinirea planului pe luna iunie.

tonare se lăsau goluri între rocă 
și partea betonată.

Așa stînd lucrurile, biroul orga
nizației de bază s-a consultat cu 
organizatorii grupelor de partid, cu 
șeful sectorului și cu alți comu
niști asupra măsurilor ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea calită
ții lucrărilor de pregătiri. Biroul a 
socotit că este necesar să pună a- 
ceastă problemă în discuția unei 
adunări de partid. Așa se face că 
într-o adunare generală tov. Șchre
ter a prezentat un referat care a 
analizat preocuparea fiecărei bri
găzi față de calitatea lucrărilor. 
După prezentarea referatului s-a 
dat citire proiectului de hotărîre, 
pentru ca cei care iau cuvîntul să 
poată face propuneri pentru îmbu
nătățirea măsurilor ce urmau, să se 
adopte. Comuniștii care au luat cu
vîntul, au analizat cu răspundere 
problemele puse în discuție și au 
făcut propuneri prețioase în vede
rea înlăturării lipsurilor existente 
în activitatea unor brigăzi.

După adunare biroul a trecut la 
organizarea îndeplinirii hotărîrii a-

necesare, iar în unele schim- 
se lucra cu un randament mult 
mic față de alte schimburi, 
ce trăgea în urmă realizările

aprovizionate la timp cu materia
lele 
buri 
mai 
fapt
brigăzilor respective.

Pe baza hotărîrii adoptate în a- 
dunarea generală, conducerea sec
torului a trecut Ia reorganizarea 
unor schimburi. In brigăzile con
duse de tov. Toth Gheza, Dogara 
Sevastian și Tătara Petru, au fost 
promovați ca șefi de schimb comu
niștii 
loan, 
parte 
aceia
ajutor brigăzilor rămase în urmă. 
Astfel, tov. Cenara Gheorghe • i a 
răspuns de brigada lui Lupu Gheor
ghe. Ajutați îndeaproape, minerii 
de aici au reușit să-și organizeze 
mai bine munca, să-și ridice califi
carea profesională și să lichideze 

rămînerea în urmă. Tot com’u-

Ghiță Ilie, Bînă loan, Albu 
Trebuie arătat că însăși o 

din membrii biroului au fost 
care au acordat o mină de

(ContinUare în pag. 3-a) ! 1

Z. ȘUȘTAC

O scurtă discuție între un grup de mineri de la Lupeni, înainte de a intra în șut.

ilustra- 
noastre 

de la

Aproape nu e zi ca pe 
adresa comitetului sindi
catului Viscozei Lupeni să 
nu sosească cîte o 
tă din frumoasele 
stațiuni de odihnă 
munte sau mare.

De la începutul anului și 
pînă în prezent peste 
de salariați ai Viscozei 
peni și-au petrecut 
plăcute pe litoral și în 
stațiuni balneo-climaterice. 
De acolo filatorii Goșa lo- 
sîf, Mînecan loan și Zu- 
gravu Matei, depănătoarele 
Pataki Susana. Simon Nas- 
♦asia, Riti Maria și mulți 
alții au trimis tovarășilor 
de muncă și pe adresa 
sindicatului ilustrate 
salutări din concediu.

M. MICA
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Descoperire arheologică

Constanța, poarta litoralului romlncsc
Alergarea de galop, a șirului 

lung de vagoane, trase de cei 2200 
de cai putere, a locomotivei Die
sel, fabricată în R.P.R., tocmai în 
Craiova, capitala Olteniei, începe 
iâ se domolească treptat, treptat, 
lzbindu-și roțile de întretăierile 
macazeior, colosul își face intra-

Dar parcă numai gara reprezintă 
aici noul. Bătrânul port Tomis pare 
un pigmeu pe lingă fratele său 
mai ttnăr. In radă, vapoare, sub 
diferite pavilioane, așteaptă intra
rea în port, E încă o dovadă a lăr
girii comerțului nostru cu țări de

cașe de cultură, totul te întâmpină 
măreț și impunător la fiecare pai

Constanța nu e însă numai oraș 
portuar, industrial și cultural ci și 
poartă de intrare pe litoralul ro- 
mînesc. De aici o pornești spre 
Mamaia, Eforie Nord și Sud, Man
galia și alte stațiuni balneare de

In satul Ardeu, raionul Orăștle, 
regiunea Hunedoara, situat pe ver
santul de sud al munților metalici, 
a fost identificată o interesant! 
așezare dacică fortificată, de tipul 
cetăților dacice din munții Orăștlei. 
■Pe baza fragmentelor ceramice 
descoperite, a obiectelor metalice 
și a sistemului de fortificație din 
piatră fasonată, specifică societății 
dacice, specialiștii de la Muzeul 
regional din Deva au constatat că 
aceasta avea rostul de a supra
veghea și menține siguranța dru
mului spre regiunea metaliferă din

nordul Văii Mureșului. In vatra 
satului Bozeș, situat în apropiere 
de Ardeu, s-a găsit un tezaur com
pus din 50 monede de argint da
cice păstrate într-un vas de lut. 
Monedele descoperite sînt cunos
cute ca instrumente de schimb ale 
triburilor băștinașilor daci din vea
curile III—II î.e.n., locuitori ai me
leagurilor hunedorene. Aceste mo
nede, imitate într-o manieră ori
ginală după cele grecești, fac 
parte din primele monede bătute 
pe teritoriul patriei noastre.

De ce mi se îneacă crocodilii ?
întrebarea este firească: cum

CLIȘEU :IN Vedete din orașul Constanța.

pot sta crocodilii la fund ore în
tregi fără Să respire, fiind Stint Că 
ei au plămîni, nu branhii.

Fiziologul norvegian Anderson 
de la Universitatea din Oslo a 
dat explicație acestui fapt. El a 
descoperit că în timpul In care cro. 
codilul se află sub apă, circulația 
sfngelui în toate organele sale, 
în afară de creier și mușchiul 
cardiac încetează.

Este interesant în ce mod se 
reglează consumul de oxigen de

rezervă aflat în singe. In timpul
unei scufundări de scurtă durată 
nu este nevoie de un regim prea 
strict și în primele 20 de minute 
Se consumă 50 la sută din oxige
nul de rezervă. Dacă șederea sub 
apă se prelungește la două ore, 
atunci restul de 50 la sută ajunge 
încă o sută de minute. Inima în 
acest timp își reduce activitatea 
atit de mult, incît pulsul slăbește 
pînă la 3 sau chiar 2 bătăi pe mi
nut. Creierul este însă alimentat 
cu sînge și activitatea lui se men
ține la nivelul „de la suptafcță".

Paradisul flulerâtorilor

Ma în frumoasa gară din Con- 
Maeța.

Uh scrișnet de frîne, apoi șirul 
tang de vagoane se Oprește sub u- 
rtWUl acoperiș, de fier și beton, 
Construit în stilul peronului din 
Săra de Nord a Buctireștiului.

— Cînd oare a răsărit aici și- 
laeta gigantică și monumentală a 
noii gări ? — se întreabă nedume- 
Mt oricine n-a fflai cutreierat de 
3—4 ani aceste meleaguri.

— Nu prea de mult — îfi răs
pund cu mîndrie constănțenii, bron
zați de soarele dogoritor.

continentele globului pă-

înălțimea amețitoare a

strălucește, ca un lucea- 
veste vapoarelor aflate 

mile în larg, Că după o 
îndelungată au ajuns la

pe litoral. Oricit ar ii de frumoa
se stațiunile, unde miile de oameni 
ai muncii își petrec concediul de 
odihnă, totuși fiecare își face timp 
de o excursie cu vaporul ori au
tocarul la Constanța, iar cele vă
zute rămîn multă vreme întipărite 
in minte.

Locuitorii satului turc Kuskoy. 
a cărei vatră este așezată pe doi 
munți despârțiți printr-o prăpastie 
largă de 5 km, comunică de pe un 
munte pe celălalt cu ajutorul unui 
limbaj deosebit, pe bază de... 
fluierături.

In acest sat, pe care turcii 11 
numesc „Paradisul celor ce fluie
ră". arta de a fluiera a fost ridi
cată de secole la perfecțiune și 
toți părinții o predau copiilor lor 
din cea mai fragedă copilărie.

Acest limbaj fluierat, care a fost 
conceput la origină pentru a se 
putea comunica între cele două 
părți ale satului, este în prezent 
folosit de țăranii din Kuskoy în 
toate împrejurările, de pildă cînd 
se află la han sau în piață.

Cu ocazia căsătoriilor, fluieratul 
devine melodios și se transformă 
intr-un fel de imn care însoțește 
ceremonia.

pe toate 
mînțese.

De la 
piedestalului pe care a fost fixat, 
noul far 
făr, dînd 
la multe 
călătorie
țărmul ospitalier al țării noastre. 
Sînt multe de văzut aici. Muzeul 
arheologic, acvariul, statuia lui O- 
vidiu, poetul roman exilat pe țăr
mul mării, toate atrag că un mag
net. Și lotuși, noul atrage mai 
mult, Blocuri de locuit cu linii ar
monioase și elegante, școli și lă-

D. CRIȘAN ȘARPE CURIOS

VÂRI ETAJ»
Pitonul pe cale 

de dispariție
După părerea oamenilor de știin

ță, în următorii cîțiva ani pitonul 
din Africa de sud — unul din cei 
mai mari șerpi din lume va dispare 
eu desăvîrșire.

Acum 10 ani( 
pitoni lungi de 6 și 
și un piton de 4 
filate. Păcat că 
suit lăsate să ajungă la maturitate 
și sînt vînate pentru pielea lor atit 
de frumoasă și scumpă din care se 
confecționează diferite obiecte de ma- 
rocliinărie.

vînătorii prindeau 
7 m. Astăzi chiar 
metri este o ra- 

aceste reptile nu

Copac submarin
® expediție științifică sovietică a 

cercetat nu de mult marea Ofiotsk. 
Bin timp în timp dragele scoteau 
din adîneuri pești neobișnuiți, crini 
de taare, scoici, ierburi șt plante de 
filare. La un moment dat una din 
drage, s-a scufundat pînă la a- 
dîncimea de 360 de metri, aproape 
în centrul marii Ohotsk iar cînd 
в fost scoasa la suprafață în ea se 
afla un mare „copac" colorat în 
roșu aprins. Tulpina lui era groasă 
de 10 centimetri și din ea se des
făceau zeci și sute de rămurele

Așa a fost scos la suprafață un 
coral uriaș, reprezentant al coralilor 
„ЙЮ1" din mările Orientului Înde
părtat. El a fost apoi transportat 
Cu multă grijă și atenție pînâ la 
Vladivostok. Coralii moi sînt nu
miți așa deoarece ramurile, lot se 
rup la cea mai mică solicitare din 
exterior.

Ittparaf adoptat de plsicfi
D-na Culo din Saint Nazaire 

(Franța) este stăpîna unei pisici 
căreia i-au murit puii și a unui

zi orfaniepuraș rămas în aceeași 
de mamă.

Constatînd că 
rut, d-na 
timp de 
pierduse 
vadă, ea 
grădinii, 
mama, pisica, care îl adoptase în 
locul pisicilor.

Culo 
cîteva 
orice
l-a

a dispă- 
zadarnic

iepurașul
l-a căutat

ore. Tocmai cînd 
speranță să-l mai

descoperit în fundul 
sugînd fericit la noua sa

Dreptatea cimpanzeului
Eliza- 

deschis
Toată 

ta pi-

Ușă tribunalului din Port 
beth (Africa de sud) s-a 
ca pentru intrarea juraților, 
lumea s-a ridicat cu respect 
eioare și a asistat la intrarea so
lemnă... a unui cimpanzeu.

Animalul a început să împartă 
dreptate rupta d și aruncînd toate 
dosarele, după care â sărit pe băn
cile rezervate publicului făcînd di
ferite giumbușlucuri.

Cimpanzeul fugise de la Un circ. 
Paznicul lui a sosit la fața locului 
și a reușit să-l convingă cu ajuto
rul unei prăjituri, să se întoarcă la 
circ.

Fetita tigrul
Tony, un splendid tigru bengalez, 
fugit din cușca sa. aflată din 

din
8
fericire într-un garaj închis.
Kentucky (S.U.A.). Cîfid au sosit 
pompierii, chemați de urgentă s-a 
prindă, fiara se întorsese în cușcă, 
ademenită de o bucată de 
pe care i-o oferise Sallv. c fetiță 
de 11 ani.

Sally trăiește în bună înțelegere 
cu fiarele încă de la vîrsta de trei 
ani. Mătușa ei, Evelyn Curry, este 
îmbliMitoarea lui Tony. Aceasta 
fiind de cîteva zile internată 
spital, Tony, care se plictisea 
lipsa ei, a p©rnit-o la plimbare.

carne

la 
ta

Particulă subnucleară
Fizicienii de la Centrul european 

de cercetări științifice (C.ER.N.) 
au comunicat ca au descoperit o 
nouă „particulă subnucleară" care 
a căpătat denumirea de „rezonanță 
C-zero“. Durata vieții acestei parti
cule este de 10—-14 sec.

Particula a fost descoperită în 
cursul experiențelor cînd protonii 
acceleratorului de 28 miliarde elec- 
tronivolți au bombardat o țintă de 
beriliu. Sub bombardamentul de 
protoni, beriliul a emis diferite par
ticule secundare, printre care și an- 
tiprotOni, Antiprotonii au fost re
cepționați de un detector alcătuit 
dintr-un recipient lung de 81 cm 
cu hidrogen lichid.

Un șarpe amator de corespon
dentă ă fost surprins de un poș
taș din Allahabad pe cînd înfuleca 
cu poftă cîteva scrisori și cărți 
poștale.

[ CERWL PE
■ De cîțiva ani, locuitorii din 
J Cîmpu lui Neag, prfitnesc cu re-
♦ gularitate la începutul fiecărei
• veri un vizitator neobișnuit. E
* cerbul Ghică. E deajuns Ca pe 
I ulița principală a comunei neîn- 
’ treruptul dute-vino al autocami- 
f canelor ce transportă bușteni să
• se mai potolească, ca dinspre
♦ înălțimile cu plaiuri bogate în

ciudată ieșindVăzînd o coadă
dinte-o cutie de scrisori, factorul 
poștal a tras de ea, scoțînd afară 
un șarpe lung de doi metri. Apoi, 
el a scos și restul scrisorilor, ră
mășiță a festinului reptilei.

înconjoară localita- 
fainicul cerb carpa- 
îl vedeți și in foto- 

bătătura 
o urmă 
de alte

în 
fără nici 
deosebire 
e prieten cu oa- +

pășuni, ce 
tea, Chică, 
tin pe care 
grafie, să coboare
ocolului silvic 
de frică. Spre 
cervide Ghică „ ____ ... __ ___ __
menii, se lasă mîngîiat și hrănit, J 
iar de cînd a aflat gustul dul
ciurilor cu care copiii îl răsfață 
zilnic a devenit pentru ei un 
admirabil tovarăș de joacă.

Născut si crescut în rezerva
ția silvică din Bîlta Tismanei 
(Tg. Jiu) cerbul s-a obișnuit de 
mic să 
murile 
munte 
create 
dinainte că urșii, lupii și alte a- 
semenea fiare periculoase se 
ațin departe de ele. Ceea ce îl 
atrage spre meleagurile noastre 
sînt plantele rare din flora Re
tezatului. Legat de coarne sl 
dus de trei ori înapoi peste Ar
canul, Pleșa și Găinușa, Ghică. 
a reușit tot de atîtea ori să se 
reîntoarcă chemat înapoi de fra
gedele mlădițe ale frăsinetului 
de Mojdrean, de miezul parfu
mat a! frustelor de nucușoarfi 
și alte plante cu tulpina și frun
za zemoasă ce cresc și se dez
voltă numai în parcul de rezer
vație naturală din Retezat.

Prieten cu oamenii, aceștia din 
urmă i-au înțeles vrerea și, spre 
desfătarea sa, și a copiilor care 
îl înconjoară cu dragoste au ho- 
tărît să-l lase pe cerbul Ghică 
încă cîteva săptămîni pe aceste 
meleaguri.

A. NIC HI FOREL

străbată în 
forestiere, 

și celelalte 
de om în

libertate dru- 
potecile de 

căi de acces 
munți, știind

A ț li i e* I
I



3

ÎN PLIN
(Urmare din pag. 1-4

ajutor prețios în munca minerilor, 
în strădania lor de a-și spori sue- 
cesele in lupta pentru mai mult căr
bune

Utilaje multe și de bună calitate 
—■ a devenit cuvîntul de ordine al 
fiecărei secții, al fiecărei brigăzi. 
Au fost luate măsuri pentru întărirea 
serviciilor G.T.C., a controlului de 
Calitate între faze de operații de 
către maiștri. In cursurile de ridi
care a calificării au fost cuprinși 
275 de oameni, s-a schimbat metoda 
de turnare cu forme întărite cu sili
ca! de sodiu, s-a extins tratamentul 
termic.

Străbătînd secțiile uzinei te îritîm- 
pină o atmosferă vie. plină de avîn- 
tul muncii creatoare. Mai mult ca 
în alte colțuri ale uzinei, în hala 
secției reparații mecanice privirea 
îți este atrasă de corpurile uriașe 
ale utilajelor ce se asamblează și 
se repară aici. Pe o parte sînt înși
rate locomotivele Diesel și electrice 
aflate în reparație, sau spre a fi 
expediate spre exploatări, in alta — 
pompe, compresoare. Șeful de sec
ție. ing. Niță Gheoțghe, nt-1 pre
zintă pe unul din cei mai vrednici 
membri al colectivului — șef mais
trul Volnea Petru. Succesele secției, 
realizarea ritmică з sarcinilor de 
plan, > executarea in termen a co
menzilor, randamentul cu 26 la su
tă mai mare pe secție decît sarci
na prevăzută sînt în parte meri
tele lui, precum și aie maiștrilor 
Hebedean Ioan, Avram loan. Prin- 
tr-o îndrumare tehnică competentă, 
printr-un control minuțios între fa
zele de lucrări, cadrele tehnice au 
adus o contribuție substanțială la 
realizarea ritmică a planului, la îm
bunătățirea calității produselor. In 
secție, s au luat și alte măsuri 
în acest sens: s-au reorganizat și 
9*au specializat brigăzile pe tipuri 
de utilaje, se face o planificare mai 
judicioasă a necesarului de piese, 
e sporit răspunderea profesională a 
oamenilor. Mai bun. mai frumos, mai 
trainic — a devenit deviza fiecărui

Roadele primilor muguri
Vara a adus cu sine o bineme

ritată răsplată pentru sîrguința la 
învățătură depusă de pionieri și 
școlari. Casa pionierului, locul unde 
tinerele vlăstare vin cu tragere de 
iaiffiă să-și cultive pasiunile, a ră
mas și ea în așteptare, gata să-și 
primească noi oaspeți pe perioada 
de vară. Da, noi oaspeți. Pionieri 
din alte localități vor veni să vadă 
aspecte din viața și activitatea pio

nierilor din Petroșani.
Sub directa îndrumare și supra

veghere a tov. Iafenco Victor, di
rectorul Casei pionierului și a in
structoarei Stoicescu Maria, aici 
roadele activității pionierești sînt 
fructuoase. încă de la intrare a- 
trage atenția preocuparea cercului
micilor naturaliști. prin bogatele 
colecții de insecte, ierbare, încer
cări de împăiere a animalelor. Cî
teva machete ingenioase redau 
crîrnpeie din specificul muncii mi
nerești. Pionierii au îndrăgit de 
miei activitatea părinților lor.

Cercul mîinilor îndemînatice cu
prinde diferite broderii pe motive 
naționale, bibelouri, flori artificiale, 
lucrări executate la traforaj, de 
miinile micilor artiști. O frumoasă 
activitate are cercul de arte plas
tice. Pionieri cu real talent ca : 
Roman Adrian, Kiss Carol, Dănilă 
loan, Pall Elisabeta, prin gama va
riată de desene executate, demon
strează preocupările tinerei vîrste 
în căutarea frumosului. Alături de 
acestea, cercul de aeromodeliști, 
cercul de radiofonie, cercul micilor 
corespondent*, albumele de foto
grafii, colecțiile frumos îngrijite de 
ziare și reviste întregesc roadele 
activității desfășurate îh cadrul 
Casei pionierului.

Ih zilele de vacanță, majorita
tea pionierilor sînt plecați în ta
bere la odihnă. Dar deasupra li
niște; așternute vorbește rodul 
activității lor; vorbesc lucrurile de 
artă ieșite din miinile celor pen
tru care comorile științei și cultu
rii încep să-și deschidă, încet. în
cet. porțile.

Acum, în timpul vacanței, pio
nierii ajută taberele locale în 
desfășurarea acțiunilor model : ex
cursii, concursuri pionierești. Zi
lele acestea oaspeții lor vor fi pio-

A V î N T
muncitor din secție și, în deosebi 
a lui Teteleș Gheorghe, Farkaș Pe
tru, Steiner Iosif — cei mai bani 
și pricepeți meseriași.

In uriașul atelier de foc ai tur
nătoriei șarjele de oțel sînt în ulti
mul timp de o calitate mult mai bu
nă decît în anii preeedenți. S-a îm
bunătățit, mai ales, compoziția chi
mică a fiecărei șarje. Secretul ? Cău
tări neobosite, strădanii din partea 
întregului colectiv și mai ales a 
maiștrilor topitori Maghiaru Gheor- 
ghe, Popescu Mihai, a turnătorilor 
Panța loan, Cioară Nicolae, inel Ro
mulus, Atitienei Niculae, Pavel Mir
cea. Se mai evidențiază aici maistrul 
Căpraru Nicolae, care a rezolvat 
turnarea rotoarelor pentru pompe.

...Hala secției mecanice, secție 
fruntașe pe uzină, e cuprinsă ca întot
deauna de vuietul neîntrerupt al 
strungurilor. In biroul secției tînă- 
rul ingner Gudasz Iosif, șeful secției, 
ne vorbește despre succesele colec
tivului, despre măsurile care au asi
gurat ca secția să-și îndeplinească 
sarcinile în mod ritmic și la un 
nivel calitativ ridicat, despre pri
ceperea și inițiativele muncitorilor 
Konya Iosif, Peter W.. Mîtrana Iile. 
Peleanu Fane, a maiștrilor Demeter 
Alexandru. Artghel Vîorel și Calat 
Ioan, care au chezășuit eliminarea 
ștrangulărilor, folosirea din plin a 
timpului de lucru și realizarea rit
mică a planului. Șeful secției ne 
vorbește și despre măsurile luate 
pentru asigurarea înfăptuirii hotărî- 
riî colectivului, pe baza angajamen
tului reînnoit de a realiza sarcinile 
de plan pe 1964 în 11 luni.

Măsuri în acest scop s-au luat 
pe întreaga uzină în deosebi în ve
derea reorganizării fluxului tehnolo
gic la producerea armăturilor. îm
bunătățirea transportului intersecții 

’calificarea și ridicarea calificării 
muncitorilor etc.

Gîndurile întregului colectiv Se în
dreaptă spre viitor, spre punerea în 
valoare de noi rezerve, spre consoli
darea realizărilor de pînă acum, spre 
obținerea de noi succese.

meri din București și din Pitești, 
din Tîrnăveni, din Miercurea Ni- 
raj. Ei îi vor aștepta și le vor a- 
răta tuturor frumusețile peisajului 
Văii Jiului, frumusețea muncii lor.

Cît farmec se ascunde în aceste 
acțiuni ale lor ! Vezi un copil a- 
plecat asupra unui desen ce re
prezintă o rampă de lansare a ra
chetelor,- vezi o fetiță care nu-sl 
poate găsi degetar pentru degetul 
ei mic, cum își coase parcă întrea
ga pasiune în șerpuitile unei ii...

Terenul viitoarelor succese se 
întrevede încă de pe acum, iar 
baza îi este pregătită cu minuțio
zitate.

IOAN BUREȚEA

Succese ale muncitorilor 
dhi sectorul forestier

hwnn valorificat 
peste plan

îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de viată, dotarea gurilor de 
exploatare și a parchetelor cu u- 
tilaje moderne, cabanele spațioase, 
confortabile, prevăzute cu tot e- 
chipametitul necesar traiului în 
munți, mijloacele de transport ra
pide și asistența calificată a teh
nicienilor au permis muncitorilor 
din sectorul forestier Lupeni să 
înscrie în întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării pa
triei succese de seamă.

In primele 6 luni din acest anr 
de exemplu, ei au valorificat peste 
sarcinile de plan 260 m c bușteiîi 
de rășinoase pentru gater, 233 m c 
lemn de mină, 2164 m c lemn pen
tru distilare, 2324 m steri lemn de 
foc, peste 500 m e cherestea de 
fag și rășinoase. La aceste reali
zări se mai adaugă o importantă 
cantitate de stîlpi și celuloză de 
fag, traverse, lemn de construcții 
etc. S-au remarcat prin calitatea 
muncii și depășirile obținute bri
găzile de forestieri, cu lucru în a- 
cord global, conduse de Tămâșilă

Bilanț la
In ultimele șase luni, în între

cerea dintre exploatările miniere 
din Valea Jiului mina Aninoasa a 
ocupat lună de lună an loc de 
frunte. După încheierea bilanțului 
pe șase luni, toate cele patru sec
toare productive ale exploatării fi
gurează cu depășiri substanțiale la 
capitolul cărbune extras. După ее 
a îndeplinit planul semestrial cu 
cinci zile înainte de sfîrșitul lu
nii, harnicul colectiv aninosean a 
încheiat șase luni de muncă rod
nică cu o depășire a sarcinilor de 
plan ce se cifrează la 14 087 tone 
de cărbune. Succesul își are ex
plicația în multiplele măsuri teh- 
nico-organizatorice ce au fost apli
cate, în folosirea din plin a teh
nicii avansate, în sprijinul acordat 
brigăzilor. Dar explicația se gă
sește și în faptul că se îndepli
nesc în mod ritmic sarcinile la lu
crările de pregătiri ceea ce asigu
ră sectoarelor linia de front ne
cesară.

Depășire 
le toate sectoarele
Atît la metri liniari avansați cit 

și la metri cubi excavați, toate sec
toarele productive —■ 1, II, Ш și 
IV ■— și-au îndeplinit sarcinile în 
luna iunie. Prin aportul tuturor 
brigăzilor de la pregătiri, planul 
la lucrările de înaintări a tost de
pășit cu 96 de metri liniari la a- 
vansări, O seamă de brigăzi au 
obținut realizări frumoase. Briga
da de pregătiri condusă , de Pentek 

Cîteva blocuri moderne din noul cvartal Livezeni văzute de la 
înălțimea macaralei.

loan, Drăgan Iosif, Lepâduș loan, 
Bădicu Dumitru, Topor Nicolae șl 
Rotundu Domițian.

Calitate și economii 
la gater

In sectorul I. F. Lupeni o im
portantă contribuție la depășirea 
planului semestrial de producție a 
fost adusă de muncitorii gaterului 
din Uricani. Orgamzîndu-și bine 
activitatea ia gater, și punind un 
deosebit accent pe reducerea con
sumului specific, schimburile con
duse de Dinea Nistor, Bulzan loan 
și Șandru Constantin au îmbunătă
țit indicele de calitate cu 5 la 
sută, au produs peste plan 566 m c 
de cherestea de fag și rășinoase șt 
au realizat printr-o mai bună va
lorificare a lemnului brut o eco
nomie de circa 10 000 lei.

Utilaje forestiere 
reparate 

înainte de termen
Printre muncitorii din sectorul 

Lupeni evidențiați în muncă pen
tru a treia oară în acest an se nu
mără și mecanicii de întreținere a 
utilajelor forestiere Cristian loan, 
Boncoș loan, druibiștii Oprea Ilie.

sfîrșit de semestru
Alexandru, care a lucrat la pune
rea in exploatare a abatajelor 
nr. 1 și 2 din stratul 13 vest, sec
torul II, a săpat șl redeschis în 
luna iunie 69 de metri de galerie 
și suitori. Cu un orizont mai jos 
au lucrat ortacii minerului Molnar 
Balazs, avansînd Cu 49 de metri 
liniari îh galeria de bază a stra
tului 13 vest de la orizontul IX. 
Brigada de pregătiri condusă de 
utemistul Roman Dumitru a avan
sat în luna trecută cu 55 de me
tri liniari în galeria de aeraj din 
stratul 18.

La investiții
Brigăzile conduse de minerii 

Berculeanu Maftei și Festis Iosif 
au fost angrenați la lucrările din 
circuitul puțului sud de la orizon
tul IX. Dovadă că ortacii lui Ber
culeanu și îndeosebi minerii Afes- 
tru Marin, Bujică Dumitru, Stan- 
ciu loan, vagonetarii Fărcășan 
Gheoțghe și Vlasin Ștefan au lu
crat cu spor sînt cei 52 de metri

Pornind й la cele mai importante cerințe 
aie actiriUții sectorului

(Urmare din pag. l-a)

nistul Cenaru a fost acela care a 
îmbărbătat brigada lui Fleșcan 
Constantin atunci cînd acesteia i-a 
fost repartizată săparea unui sui
tor în cărbune pe stratul 6 pentru

Farkaș Iosif, Ciulei loan, funicula- 
riștii Enășescu Stelian și Andrieș 
Laurențiu. Hotărîți să contribuie 
din plin la realizarea angajamen
telor luate de colectivul sectorului 
ei au executat în perioada 1 ia
nuarie — 1 iulie. 32 de reparații 
înainte de termen. Reviziile, seg
mentarea și matisarea unor cabluri 
de funicular cu mijloace proprii, 
montarea unor instalații mecanice 
la timp sau înaipte de termenul 
prevăzut au ușurat munca brigă
zilor forestiere și le-au permis să 
înscrie în întrecere noi rezultate.

In 6 luni nici o locație
Rezultate bune în muncă obțin 

și muncitorii din depozitul final. 
Lucrînd după metoda graficului 
orar, brigăzile de încărcători au 
reușit să depășească cu 10 la sută 
planul încărcărilor pe primul se
mestru din acest an și să evite 
orice cheltuieli de locație pe C.FR,

De asemenea ei au sortat, sec
ționat si stivuit în depozit tot ma
terialul lemnos trimis în afara sar
cinilor de plan de briqăzile fores
tiere de ia gurile de exploatare 
Bilugu, Valea de Brazi Dealul Ba- 
bii, Straja II și Sohodol.

Au fost evidențiate pentru ini
țiativă și rodnică activitate echi
pele conduse de Benkeș Lazăr și 
Bîrzan Vacile.

A. N1CHIFOREL 

liniari avansare realizată în luna 
iunie de-a lungul a 20 de zile IM* 
crătoare. Drept este că Ie-a venit 
în ajutor tehnica avansată — o 
mașină de încărcat E.P.M.-2 și ar
marea metalică cu T.H.

La betonarea circuitului puțului 
sud a muncit brigada lui Festis 
Iosif. In luna iunie acest colectiv 
a săpat Га o lărgire 109 metri cubi 
și a betonat 45 metri liniari de 
galerie. Realizarea aceasta se ex
plică mai ales prin folosirea co- 
frajului metalic. La succesele bri
găzii au contribuit în mod deosebit 
minerii Luea loan și Stoescu Ni
colae, vagonetarii Meiroșu Gheor- 
ghe, Gerâ Ștefan și Keri Ludovic.

Rezultate îmbucurătoare au ob
ținut în luna trecută și brigăzile 
conduse de minerii Pistol Ghiță și 
Plînge Alexandru. Prima brigadă a 
avansat cu 53 metri liniari în ga
leria diagonală la suitorul de ae
raj est de la orizontul IX, iar cea 
de-a doua a săpat 57 metri liniari 
în transversala principală de la o- 
riZontul X Piscu.

deschiderea blocului O. Brigada nu 
mai lucrase la minarea de suitori 
în cărbune și stătea la îndoiala 
că-și va putea realiza planul. In 
scurtă vreme, ortacii lui Fleșcan 
s-au familiarizat cu noul lor loc de 
muncă, reușind sâ-și îndeplinească 
planul.

Biroul organizației de bază se 
va strădui și de acum înainte să 
sprijine bunul mers al producției, 
să pună în discuția adunărilor ge
nerale cele mai importante proble
me ce se cer a fi rezolvate pentru 
ca minerii de la investiții să-și în
deplinească cu cinste angajamentul 
luat in cinstea zilei de 23 August.

PROGRAM BE RADIO
5 iulie

PROGRAMUL 1. 6,00 Concert de 
dimineață, 8,00 Sumarul presei eee- 
trale, 8,06 Tineri interpreți de mu
zică populară, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii „Mesajul invi
zibil'*, scenariu radiofonic de Andrei 
Mazilu, 9,30 Muzică de estradă, H.63 
Noi înregistrări de muzică populară 
realizate în regiunea Dobrogea, 11,57 
Piese instrumentale, 12,10 Concert de 
muzică ușoară, 14,00 Din melodiile 
populare cerute de ascultători, 1530 
Program muzical dedicat fruntașilor 
de pe ogoare, 16,00 Interpreți de mu
zică ușoară, 17,00 Ansambluri de 
cîntece create în anii puterii popu
lare, 17.30 Jocuri populare, 18.00 
..Am îndrăgit o melodie" — emisiu
ne de muzică ușoară romînească. 
18.55 Tra nsmisiune sportivă, 19.55 Mu 
zică, 20,05 Teatru la microfon : pre
miera ,.Adam și Eva“ adaptare ra
diofonică după comedia lui Aurel 
Baranga, 21,20 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 7,35 Soliști și for
mații artistice de amatori participan
te Ia cel de al Vlf-lea concurs, 9.00 
Muzică din opere cerute de ascultă
tori, 10.00 Muzică populară, 10,35 
..Pe litoral" — muzică ușoară. 11,30 
Muzică nonulară din diferite regiuni 
ale tării. 12.00 Emisiunea „Cinema". 
13,02 Muzică ușoară interpretată de 
Luigi lonescu, 13,17 Concert pentru 
oamenii muncii aflați la odihnă. 
14.15 La mîcrofoff*: Satira si umorul. 
15.36 Muzică ușoară. 16.15 Muzică 
vocală de compozitori romîni, 16.30 
Din folclorul muzical al popoarelor. 
17,00 Muzică de estradă interpre
tată de formații instrumentale. 18.31 
Muzică ușoară de compozitori romîni. 
19,Ѳ5 Din cele mai cunoscute ro
manțe, 20,30 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
5 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Limuzina neagră;. REPUBLICA: 
Lîngă tine trăiesc oameni; PETRI- 
LA : Salut viață; LONEA: Dra
goste lungă de-o seară; ANINOA- 
SA: Ultimul tren din Gun Hill; 
PAROȘENI: Agatha, lasă-te de 
crime; LUPENI : Printre oameni 
buni; BĂRBÂTENI: Toată lumea e 
nevinovată; URICANI: Gahgsteri și 
filantropi.

C.FR
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tHiia liirează amine 
pesfiti (aia

bOSDRA 3 (Agerpres).
'Agenția Reuter anunță că primele 

16 din cele 950 de autobuze coman
date de guvernul cuban în Marea 
Britanie au părăsit la 2 iulie An
glia, plecînd spre Cuba pe bordul 
unui vas de transport sub pavilionul 
R.D.G. După cum se știe, Cuba a 
semnat în ianuarie trecut ua contract 
tu firma britanică „Leyland Motors 
Eo“ privind achiziționarea a 450 de 
autobuze, iar în iunie un alt acord 
privind achiziționarea altor 500 de 
autobuze.

Agenția Reuter menționează că 
livrarea autobuzelor se va face în 
viitoarele 12 luni.

In Senatul american
WASHINGTON 3 (Agerpres).
Comitetul senatorial pentru relațiile 

externe a aprobat suma de 
3 467 000 000 dolari pentru programul 
ajutorului american pentru străină
tate, numai cu 50 000 000 dolari mai. 
puțin decît suma cerută de preșe
dintele Johnson. Cu o zi înainte, 
Camera Reprezentanților a. aprobat 
în același scop suma de 3 300 000 000 
dolari. Proiectul de lege va fi luat 
în discuție de .Senat după ce con
gresmenii republicani se vor îna
poia de la congresul lor național 
de la San Francisco, fixat pentru 
data de 13 iulie.

Declarația lui G. Brown
LONDRA 3 (Agerpres).
Liderul adjunct al Partidului la

burist din Marea Britanie, George 
Brown, a declarat în cadrul unei 
conferințe televizate, că în cazul 
cînd va ieși victorios în alegerile 
electorale generale din octombrie, 
partidul laburist intenționează să 
naționalizeze patru sectoare eco
nomice — industria siderurgică, 
transporturile rutiere (o parte din 
acestea sînt deja sub controlul 
statului), distribuția de apă, pre
cum și anumite bunuri funciare 
urbane.

in jurul evenimentelor din Cipru
NICOSIA 3 (Agerpres).
Președintele Makarios a început 

vineri o călătorie în regiunea de 
nord-vest a Ciprului, unde zilele 
acestea s-au produs incidente în
tre cele două comunități cipriote.

Un purtător de cuvînt al forțelor 
internaționale O.N.U. din insulă a 
declarat că vizita lui Makarios în 
această regiune constituie „o mi
siune de pace menită a duce Ia 
stabilizarea situației din această 
regiune".

Oficialitățile suedeze din cadrul 
forțelor O.N.U. din Cipru au decla
rat însă că în regiune se menține 
pericolul reluării ciocnirilor dintre 
cele două comunități. Aceste ofi
cialități au precizat că din această

In Camera
LONDRA 3 (Agerpres).
Răspunzînd unei interpelări în 

Camera Comunelor, primul ministru 
al Marii Britanii, Douglas Home, a 
afirmat că vizita și tratativele din
tre primul ministru sud-rhodesian. 
Smith, și primul ministru sud-afri- 
can, Verwoerd, ,,nu constituie o pro
blemă ce intră în competența sa și 
a guvernului englez". El a precizat 
apoi că o proclamare unilaterală a 
independenței Rhodesiei de sud va 
fi. într-adevăr, un ..act neconstituțio
nal", și „guvernul lui Ian Smith 
va suferi toate consecințele”.

Primul ministru britanic nu a 
vorbit nimic despre vreo intenție a 
guvernului său de a opri sau de a 
lua contramăsuri în cazul în care 
Smith va proclama independența. A- 
ceastâ poziție a premierului britanic 
este pusă în legătură cu eforturile 
pe care le depun unele cercuri bri-

Președintele Johnson a semnat legea 
eu privire la drepturile civile

WASHINGTON 3 (Agerpres).
Joi seara, la Gasa Albă, în pre

zența a peste 200 de oficialități a- 
mericane, membri ai guvernului și 
ai Congresului, lideri ai populației 
de culoare, președintele S.U.A., Lyn
don Johnson, a semnat legea cu 
privire la drepturile civile. Luînd 
cuvîntul la posturile de radio și te
leviziune, președintele Johnson a sțpus 
că milioane de oameni din S.UJ.A. 
mai sînt încă lipsiți de drepturi și 
libertăți, datorită culorii pielei, iar 
legea pe care el a semnat-o este o 
chemare pentru a se pune capăt 
„vestigiilor nedreptății în țară". In 
baza acestei legi, cetățenii ameri
cani „vor fi egali în fața birourilor 
de vot, în sălile de clasă, în uzine, 
în hoteluri. în restaurante, în cine

Criza de guvern din Italia
ROMA 3 (Agerpres).
Agenția A.N.S.A. relatează că pre

ședintele Segni și-a încheiat joi sea
ra consultările în vederea soluțio
nării crizei de guvern din Italia.

In cercurile politice italiene se 
menționează că, în caz că nu se 
va putea forma un nou guvern de 
centru-stînga din cele patru partide 
majoritare, ar exista posibilitatea 
formării unui guvern din două 
partide (Partidul democrat-creștin și 
Partidul social-democrat) sau din 
trei partide (cele două cărora să li 
se alăture Partidul republican), cu 
sprijinul dinafară al socialiștilor.

Problema asupra căreia s-a în
dreptat interesul observatorilor po
litici italieni nu este atît desem
narea viitorului președinte al Con
siliului de Miniștri — întrucît re
prezentanții celor patru partide ma
joritare (democrat-creștinii, socialiștii, 
social-democrații și republicanii) au 
relevat în întrevederile avute cu 

cauză 700 din cei 1 000 de soldați 
suedezi din cadrul forțelor O.N.U. 
sînt menținuți în această zonă.

★
ISTANBUL 3 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat agenției 

Anatolia, primul ministru al Tur
ciei Ismet Inonu a declarat că es
te satisfăcut de rezultatul convor
birilor avute la Washington, Lon
dra și Paris.

Referindu-se la acordurile de la 
Londra și Ztirich cu privire la Ci
pru, premierul turc a afirmat că 
aceste acorduri continuă să fie 
valabile și că numai pe baza lor 
pot avea Ioc tratative privind so
luționarea problemei cipriote.

Comunelor
tanice de a-1 determina pe Smith să 
accepte propunerile de compromis 
ale Angliei. Ele ar putea asigura 
o prelungire a dominației albilor 
în acest teritoriu în care populația 
africană se opune din ce în ce 
mai hotărît politicii rasiste a gu
vernului lui Smith.

★
LONDRA 3 (Agerpres).
Răspunzînd unei interpelări a o- 

poziției laburiste, primul ministru 
al Angliei. Douglas Home, a de
clarat că Marea Britanie va urmări 
evoluția relațiilor Federației Mala- 
yeze cu alte țări din Asia de sud- 
est și va sprijini această federație 
în cazul unor eventuale conflicte. 
Totodată, Douglas Home a declarat 
că se va consulta și pe viitor cu 
primul ministru al Federației Mala- 
yeze în legătură cu relațiile dintre 
Malaya și alte țări. 

matografe și în toate celelalte lo
caluri publice".

Subliniind că legea privind drep
turile civile se bucură de sprijinul 
marii majorități a poporului ame
rican, Johnson a anunțat o serie de 
măsuri speciale menite să traducă 
în viață această lege.

Prima măsură anunțată de pre
ședinte este instituirea unui post 
de director al serviciului de relații 
sociale si numirea în acest post 
a lui Leron Collins, fost guvernator 
al statului Florida. „Chem pe toți 
funcționarii, a conchis el, pe toți 
oamenii de afaceri și oamenii de 
toate profesiunile, pe toți muncitorii, 
pe toți americanii să participe la 
acest efort pentru a aduce speranța 
și dreptatea tuturor cetățenilor noș
tri și pacea în țară".

președintele Segni că nu îl preferă pe 
Aldo Moro pentru această funcție — 
ci programul pe care îl va avea noul 
guvern. Din acest punct de vedere • 
se bucură de o atenție deosebită ’ 
ședințele conducerilor diferitelor par- I 
tide, în care se discută problema | 
crizei guvernamentale.

Joi dimineața s-au întrunit sena
torii socialiști, iar după-amiază — 
deputății socialiști din Cameră. A 
urmat o ședință a direcției Partidu
lui socialist italian.

După cum relatează agenția 
A.N.S.A.. în urma întrunirii de joi 
a senatorilor socialiști, aceștia au 
afirmat că „partidul nu poate re
nunța pe o perioadă mai îndelungată 
la programul reformelor de structură 
ale economiei naționale”.

Tot joi a avut loc o ședință a 
direcției Partidului Comunist Italian 
în cadrul căreia. Palmiro Togliatti, 
secretar general al partidului, a pre
zentat un referat asupra crizei de 
guvern, după care au urmat dez
bateri pe marginea referatului.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
MONTEVIDEO. — La Montevi

deo a apărut primul număr al pe
riodicului „Viga" organ oficial al 
Frontului de stingă de eliberare din 
Uruguay care grupează toate or
ganizațiile de stingă din țară.

NEW YORK. — Un avion cu 
reacție de tipul F-4-b, aparținînd 
bazei aeronavele Miramar (Cali
fornia), s-a prăbușit în ocean în 
apropiere de insula San Clemente. 
Pilotul care este grav rănit, a 
fost salvat de un elicopter.

LONDRA. — Potrivit unui co
municat al Trezoreriei britanice, 
rezervele de aur și devize conver
tibile ale Angliei au scăzut în 
luna iunie cu 20 000 000 lire ster
line. Această scădere este consi
derată de cercurile financiare bri
tanice drept una din cele mai im
portante din ultimele patru luni.

ATENA. — Agenția France 
Presse, citînd surse bine informate, 
relatează că primul ministru al 
Greciei, Papandreu, va face o vi
zită oficială la Londra în a doua 
jumătate a lunii iulie, la invitația 
guvernului britanic.

WASHINGTON. — Secretarul de 
stat. Dean Rusk, a cerut Congresu
lui să adopte noul proiect de lege 
cu privire la imigrație, care ur
mează să înlocuiască vechea lege, 
in vigoare din 1924. Rusk a decla
rat că vechea lege conține „ele
mente de discriminare", care tre
buie înlăturate.

NEW YORK. — Greva muncito
rilor oțelari de la uzinele socie

BRAZZAVILLE: Congresul partidului 
Mișcarea najională revoluționară

BRAZAV1LLE 3 (Agerpres).
La 2 iulie la Brazaville și-a încheiat 

lucrările Congresul constitutiv al 
partidului Mișcarea națională revo
luționară la care au participat peste 
300 de delegați. Congresul a adoptat 
statutul partidului, o serie de re
zoluții în probleme de politică ex
ternă și internă și a ales organele 
de conducere ale partidului. La ho- 
tărîrea participanților congresului, 
președintele Republicii Congo. Al
phonse Massemba-Debat a fost ales 
în funcția de secretar general al

Plan britanii de creare 
мііііШе

PARIS 3 (Agerpres).
Referindu-se la surse informate, 

agenția Associated Press anunță că 
delegația Marii Britanii la Cartierul 
general al N.A.T.O. din Paris a for
mulat o propunere privind creare" 
forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. Potrivit agenției, planul 
britanic prevede formarea unor uni
tăți mixte aeriene ale N.A.T.O., e- 
chipate cu bombardierul britanic 
,,TSR-2“ și cu bombardierul ame
rican aflat în construcție ,,TFX“. Pa
ralel cu acestea, planul englez mai 
preconizează crearea unor forțe te
restre ale N.A.T.O. echipate cu ra
chete americane de tipul „Pershing”.

După cum subliniază A.P.. în ce 
privește forțele aeriene și terestre, 
propunerile britanice au o structură 
similară cu propunerea americană, 
vizînd crearea unei forțe nucleare 
de suprafață a N.A.T.O.. propunere 
aflată la rîndul său în studiu.

Val de căldură în S.U.A.
NEW YORK 3 (Agerpres).
Asupra litoralului de est al Sta

telor Unite s-a abătut un val de 
căldură, temperatura menținîndu- 
se atît la New York cît și în alte 
orașe de 37 grade C.

Căldura și lipsa de ploaie au fă
cut ca în numeroase orașe de pe li
toralul de est al Statelor Unite să 

tății „Kennecott" din statele Utah 
și Arizona continuă. Operațiunile 
de extragere și prelucrare a cu
prului au fost suspendate.

WASHINGTON. — John Lind
berg (fiul celebrului aviator Char
les Lindberg), și Robert Stenuit au 
stabilit un nou record rămînînd în 
fundul mării peste 48 de ore la o 
adîncime de aproximativ 150 me
tri. Lindberg și Stenuit au avut Ia 
dispoziție o „locuință" din cauciuc 
utilată cu paturi, alimente instru
mente de măsurat și de comunica
ție, precum și provizii de oxigen.

BUENOS AIRES. — In orașul 
Rosario (Argentina) a fost săvîrșit 
un atentat împotriva liderilor Li
gii argentiniene de luptă pentru 
drepturile omului, Gaspari și Jai
me. Asupra lor a fost trasă o ra
fală de mitralieră. Ei sînt grav ră
niți. In cercurile locale se presu
pune că acest atentat a fost comis 
de membrii organizației fasciste 
„Tacuara".

DAR ES SALAAM. — Adunarea 
Națională a Republicii Unite Tan- 
ganica și Zanzibar a adoptat o le
ge prin care se prelungește pe o 
perioadă de încă un an mandatul 
actualului parlament, care urma să 
fie dizolvat în luna octombrie a.c.

LUSAKA. — Primul ministru al 
Rhodesiei de nord, Kenneth Kaun- 
da, a anunțat că, răspunzînd invi
tației ce i-a fost adresată de pre
ședintele R.A.U., Nasser, va parti
cipa la conferința șefilor de state 
și a primilor miniștri ai țărilor 

partidului. In organele de conducere 
au mai fost aleși reprezentanți ai 
sindicatelor, ai organizațiilor de 
tineret, de femei și ai altbr organi
zații obștești.

Luînd cuvîntul la un miting, care 
a avut loc în Piața Libertății din 
Brazzaville, președintele Republicii 
Congo. Alphonse Massemba-Debat, a 
declarat că poporul congolez va 
traduce în viață prin munca lui re
zoluțiile adoptate de congres cu pri
vire la construirea unei societăți co
respunzătoare năzuințelor lui.

a unor toile oatltaie 
ale Ш.О.

După cum s-a mai anunțat, între 
membrii Pactului Atlanticului de 
nord există serioase divergențe în ce 
privește propunerea ca nucleul for
țelor multilaterale ale N.A.T.O. să-l 
constituie o flotă nucleară de supra
față. Pînă în prezent, doar R.F.®. 
s-a pronunțat fără nici o rezervă 
în favoarea punerii în aplicare a 
acestui plan, în timp ce Franța res
pinge orice idee în legătură cu 
crearea acestei forțe. Celelalte țări 
membre ale N.A.T.O. au respins la 
rîndul lor ideea creării acestor forțe, 
acceptînd în schimb să participe la 
un echipaj inixt experimental.

Observatorii de la Paris cred că 
propunerea britanică nu va simpli-T 
fica lucrurile în ce privește planul1 
general privind crearea forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O.. ci. 
dimpotrivă, va ridica noi probleme 
care ar putea duce la accentuarea 
divergentelor din cadrul alianței 
atlantice.

se ia măsuri pentru limitarea con
sumului de apă. Se relatează că o 
secetă ca în această vară nu s-a 
mai cunoscut în S.U.A. din 1871.

Biroul pentru prognoza timpului 
anunță că toată luna iulie va fî 
foarte călduroasă, iar nivelul pre
cipitațiilor atmosferice va fi mult 
sub nivelul obișnuit.

Л

membre ale Organizației Unității 
Africane, care se deschide la Cairo 
la 17 iulie.

NAIROBI. — Guvernul Kenyel 
a hotărît confiscarea tuturor fer
melor aparținînd cetățenilor de Os 
rigină europeană care au părăsit 
țara sau care le-au lăsat în pără
sire. Au și fost confiscate 50 de 
ferme mari. Proprietarii acestor 

ferme nu vor primi nici un fel de 
compensații.

PITTSBURGH. — Două trenuri 
de marfă s-au ciocnit în localita
tea Pittsburgh (statul Pennsylva
nia) și au deraiat. In urma acestui 
accident trei persoane și-au pier
dut viața.

MANILA. — In urma taifunului 
„Winnie" care a bîntuit recent în 
Filipine, au fost înregistrați pînă 
în prezent 107 morți. S-au produs 
mari pagube materiale.

TAIPE. — Ca urmare a unei ex. 
plozii care s-a produs joi seara 
într-o mină de cărbuni în apropie
re de Taipe, 9 mineri și-au pierdut 
viața, iar alți doi au fost răniți.

ANKARA. — Președintele Pa
kistanului, Ayub Khan, care va 
participa la lucrările Conferinței 
primilor miniștri ai Commonwealt- 
hului, va face în drum spre Lon
dra o escală Ia Ankara, unde va 
avea convorbiri cu premierul turc, 
Ismet Inonu, cu Cemal Giirsel, 
președintele Turciei și cu alte ofi
cialități.

CAIRO. — Președintele Compa
niei egiptene pentru producția de 
filme. Fathy Ibrahim, a declarat că 
în februarie 1965 va avea loc la_ 
Cairo primul Festival internațional 
al filmului.
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