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In cinstea marii sărbători a eliberării
ANGAJAMENTELE DE ÎNTRECERE — 

ÎNFĂPTUITE INTEGRAL!
Ne apropiem de 

marea sărbătoare 
națională a po
porului romîn—cea 
de-a XX-a aniver
sare a eliberării 
patriei. Fiecare zi ce trece înseamnă 
îzbinzi în lupta pentru înfăptuirea 
angajamentelor de întrecere în cins
tea acestui măreț eveniment. Veștile 
ce ne sosesc din unitățile noastre 
economice oglindesc amploarea cres- 
cîndă a întrecerii socialiste, hotă- 
rîrea și entuziasmul cu care muncesc 
minerii, preparatorii, energeticienii, 
constructorii, toți muncitorii, ingine
rii și tehnicienii în vederea întîmpi- 
nării zilei eliberării cu realizări cît 
mai însemnate.

Pe zi ce trece, bilanțul realizărilor 
din Fiecare întreprindere devine tot 
mai bogat. De pe acum, după în
cheierea primului semestru, graficele 
de întrecere ale minerilor din Valea 
Jiului au consemnat o cifră remarca
bilă : 64 300 tone de cărbune ex
trase peste plan de la începutul anu
lui. Dintre exploatările cu cele mai 
însemnate depășiri merită a fi evi
dențiate minele Uricani, Lonea, Ani- 
.■oasa și Lupeni. De remarcat, "tot
odată că cu excepția minei Vulcan, 
toate exploatările din bazinul nostru 
au încheiat primul semestru cu pla
nul de producție și angajamentele 
depășite. Succese de seamă au obți
nut îh activitatea lor și muncitorii 
energeticieni care au livrat în a- 
ceastă perioadă, în sistemul național 
2 870 362 kWh energie electrică pes
te plan, precum și muncitorii fores
tieri, filatori, unitățile de transport 
feroviare, auto și altele.

Imbunătățindu-și continuu activita
tea de îndeplinire a planului, ma
joritatea colectivelor unităților noas
tre au obținut realizări însemnate și 
la ceilalți indicatori economici. Pe 
C.G.V.J., bunăoară, s-a ajuns la o 
productivitate de 1,260 tone cărbune 
pe post. Totodată colectivele unită
ților noastre economice au realizat 
Jn primele 5 Juni ale anului econo
mii nete la prețul de cost în va
loare de peste 3 050 000 lei.

Realizările obținute se datoresc în 
mare măsură activității politice și 
organizatorice susținute desfășurate 
de organizațiile de partid, preocu
părilor pentru îndrumarea conduceri
lor tehiiico-administrative și mobili
zării colectivelor la realizarea rit
mică a planului de producție Ia toți 
indicii.

Pentru dezvoltarea succeselor obți
nute, se impune necesitatea ca sub 
îndrumarea organizațiilor de partid 
în fiecare unitate, conducerile teh

VICTOR GHIOANCÂ 
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Petroșani
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Brigada de mineri condusă de Laszlo Ștefan din sectorul III al minei Petrila se numără printre cele
mai bune din cadrul exploatării. Numa: în luna trecută ea a dat peste plan 249 tone de cărbune. 

IN CLIȘEU: O parte din membrii acestei brigăzi.

nico-administrative 
să ia în continua
re măsuri eficiente 
pentru identifica
rea de noi posi
bilități de sporire 

a producției și a productivității 
muncii, de reducere a prețului de 
cost și de îmbunătățire a calității 
producției, măsuri care să asigure 
realizarea exemplară a tuturor indi
catorilor de plan. Aceste măsuri se 
impun în primul rînd la Întreprinde-. 
rea orășenească de industrie locală, 
I.C.M.M., T.C.M.C. precum și șan
tierele de construcții social-culturale 
unități care nu și-au realizat în în
tregime sarcinile de plan. Cele două 
grupuri de șantiere social-culturale, 
de exemplu, au avut de predat pînă 
la t iulie a.c. 7 blocuri cu 234 a- 
partamente Ele au predat pînă în 
prezent 190 apartamente. Ca urma
re. șantierele au înregistrat o depă
șire a prețului de cost în primele 5 
luni cu peste 4 000 000 lei. Intr-o 
situație asemănătoare se găsesc și 
șantierele de construcții industriale. 
Rămînerile în urmă pe șantiere în 
privința executării obiectivelor se 
datoresc în mare parte unor greu
tăți obiective, cum sînt lipsa de 
efective, a unor documentații si uti
laje. Totodată însă, pe șantiere se 
manifestă încă mari deficiențe în 
privința disciplinei, folosirii orelor de 
lucru, precum și în gospodărirea unor 
materiale. Drganizațiile de partid și 
conducerile tehnico-administrative de 
pe șantiere trebuie să-și pună în 
centrul preocupărilor înlăturarea aces
tor deficiențe, terminarea la timp 
a obiectivelor industriale și social- 
culturale. Se cer a fi luate măsuri 
pentru remedierea rămînerii în urmă 
și a unor sectoare și secții din ca
drul diferitelor unități. In cursul lu
nii iunie, în cadrul exploatărilor, 8 
sectoare nu și-au realizat sarcinile 
de plan, și anume: sectoarele III și 
IV de la E. M. Lonea, II de la 
E. M. Petrila. I Aninoasa, 1 și II 
de Ia E. M. Vulcan și IV В de la 
E. M. Lupeni. De asemenea, deși 
față de lunile precedente s-au făcut 
pași însemnați în direcția reducerii 
numărului de brigăzi rămase în ur
mă, în luna iunie, 24,7 la sută din 
totalul brigăzilor pe C.C.V.J nu 
și-au îndcplînt sarcinile. Cel mai 
ridicat procentaj, de brigăzi sub 
plan le-au avut exploatările Vulcan, 
Aninoasa și Lonea. Această situație 
denotă că organizațiile de partid 
și de sindicat, conducerile tehnico- 
administrative nu au făcut peste tot
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Activitate rodnică în 
abatajele Vulcanului

Producție record
Minerii de la Vulcan au avut luni 

în șir de luptat cu o seamă de greu
tăți. Acestea au fost însă învinse. 
Incepînd din luna iunie ei au în
ceput să realizeze ritmic sarcinile de 
plan, să obțină însemnate depășiri. 
In prezent, in abatajele minei între
cerea dintre brigăzi, schimburi și 
sectoare se desfășoară într-o atmos
feră plină de entuziasm, cu spor. în
tregul colectiv depune eforturi sus
ținute pentru a întîmpina ziua de 23 
August cu realizări cît mai mari. Se 
preconizează ca în această lună pla
nul pe exploatare să fie depășit cu 
2-3 000 tone de cărbune. Transportul 
a fost îmbunătățit, s-a asigurat o 
lungime, corespunzătoare a liniei de 
front, brigăzile sînt mai bine apro
vizionate cit materiale și goale. E- 
fectul acestor măsuri, hărnicia . mi
nerilor. se reflectă în rezultatele 
frumoase obținute. In 'perioada 1-9 
iulie pe exploatare planul de pro
ducție a fost depășit cit 1 554 tone 
de cărbune cocsificabil și energetic. 
Un succes deosebit a fost obținut 
în ziua de 9 iulie cînd mina Vulcan 
a înregistrat o producție record — 
3 917 tone.

Un sector nou 
în fruntea întrecerii

De astă dată în fruntea întrecerii 
pe mină se află colectivul sectorului 
I. Din abatajele acestui sector au 
fost extrase peste plan, în perioada 
ce a trecut din această lună,' mai 
bine de 800 tone de cărbune cocsi
ficabil. In același timp a crescut 
considerabil și productivitatea . mun
cii. Prin îndeplinirea . și d'epășirea 
planului la lucrările de pregătire, or
ganizarea mai bună a muncii, crea
rea de fronturi de rezervă sînt crea
te condiții ca acest spor de produc
ție să crească cu încă 1 000-1 200 
tone de cărbune pînă la sfîrșitul lu
nii. Minerii sectorului 1 Vulcan sînt 
hotărîți să-și mențină ritmul, să se 
mențină în continuare în’ fîridul co
lectivelor fruntașe.

Cefe mai bune; realizări
In sînul fiecărei brigăzi de la mi

na Vulcan domnește avîntul speci-

Oameni și răspunderi
Depoul C.F.R. Petroșani. Pe șine 

de oțel, locomotive cu alămuri stră
lucitoare circulă în stînga și în 
dreapta. Sînt locomotivele care plea
că sau vin din cursă. Unele dintre 
cele care au ieșit din tură, intră în 
hala de revizie și spălare. In drep
tul remizei forfotă de lăcătuși, tnon- 
tatori și maiștri. Un grup de fo- 
chiști și mecanici s-a adunat în fața 
teledispecerului. Acești oameni, pe 
mîna cărora se încredințează zilnic 
imense valori materiale, au venit să 
raporteze conducerii depoului noile 
lor succese. Adăugate la cele obți
nute anterior ele totalizează într-un 

IN CLIȘEU: Echipa de reparat locomotive condusă de comunistul Ga
zan Aurel, evidențiată în muncă pe primul semestru al anului 1964.

semestru economii în valoare de 
1 000 000 lei. Prin inițiativă și conș- 
tinciozitate, mecanicii de locomotive 
Marinescu Victor, Costea Emil, Ba
laș Petru, Maci Pavel, Greober A- 
dalbert s-au situat de cîteva luni 
cap de afiș în întrecere. In depou 
sînt însă zeci de evidențiați. Puși 
pe fapte mari, stăpînii drumurilor de 
fier au hotărît să întimpine aniver-

546 propuneri 
de inovafii

Inovatorii din unitățile econo
mice aparținînd Combinatului car
bonifer Valea Jiului depun o rod
nică activitate pe tărîmul noului. 
Ei se străduiesc să găsească so
luții noi care să rezolve proble
mele multiple ivite în procesul de 
producție, care să contribuie la 
sporirea productivității muncii, la 
mecanizarea operațiilor cu volum 
mare de muncă și obținerea de 
cît mai mari economii. In primul 
semestru al acestui an la cabine
tele tehnice din cadrul C.C.V.J, 
aii fost înregistrate 346 propuneri 
de inovații, dintre care un număr 
de 491 au fost deja aplicate în 
procesul de producție. Economiile 
postcalculate obținute prin aplica
rea numărului respectiv de inova
ții se ridică la aproape 1 milion 
lei.

Unde mergem miine?
Cultură: Ansam

blul de cîntece și 
dansuri al Consiliului 
central al sindicate
lor din București va 
prezenta la ora 20,30 
pe stadionul din Pe
troșani programul 
„Cîntec de viață 
nouă".

Sport : Stadionul
Jiul din Petroșani va 
găzdui, cu începere 
de Ia ora 9. între
ceri de handbal în ? 
masculin și feminin. 
La ora 10, pe același 
stadion, se vor des
fășura întrecerile de 
baschet.

Incepînd cu ora 9, 
sala sporturilor din 
Lupeni va găzdui în
treceri de haltere, 
iar Ia ora 11, în ba

zinul ștrandului din 
Petrila vor începe în
trecerile de natație 
Toate aceste manifes
tații sportive au loc 
în cadrul celei de-a 
П-a etape a Sparta- 
chiadei republicane.

Tot în cadrul Spar- 
tachiadei republicane, 
va avea Ioc, Ia ora 
10, pe stadionul din 
Petrila finala la fot
bal între echipa sec
torului VIII din lo
calitate și cea a U- 
zinei de reparat uti
laj minier din Petro
șani.

Cel mai important 
eveniment sportiv al 
zilei are loc pe sta
dionul din Aninoasa. 
unde reprezentativa

sarea eliberării patriei cu realizări cît 
mai semnificative. Depășirea planului 
semestrial cu 2,1 la sută, sporirea 
productivității muncii cu 4 la sută, 
reducerea consumului de combustibil 
convențional cu 2 la sută sînt re
zultate ale strădaniei lor de pînă 
acum. Luate în ansamblu cifrele spun 
puțin. Cercetate însă îndeaproape ele 
înseamnă: zeci de inovații, sute 
de ore de muncă patriotică, mii de 
tone transportate peste plan.

Cei veniți de la drum lung au 
plecat spre case. In revizie și a- 
teliere lucrul continuă însă cu asi
duitate. Stînd în diferite poziții difi

cile, oamenii din schimbul maistru
lui Ceteraș Virgil execută asamblarea 
unor părți ale locomotivelor. Datorită 
străduinței lor, timpul de imobilizare 
în reparație a locomotivelor cu nr< 
150-1 013, 150-1 092. 230-060 și a al- 
tor cinci a fost redus cu 25 la sută. 
La aceste roade ale hărniciei se mai 
adaugă economii și recondiționări de 
materiale, lucrări de calitate, nume
roase reparații executate înainte de 
termen.

Remarcîndu-se prin inițiativă și 
hărnicie acest colectiv merită toată 
lauda.

A. NICULESCU

Productivitate înaltă, 
calitate superioară

In secția de separație a preparației 
din Petrila, schimbul condus de 
Doboș Ștefan obține rezultate bune 
în muncă. In cursul trimestrului П, 
de exemplu, acest schimb a depășit 
productivitatea la cărbune bloc cu 
800 kg. pe post și a îmbunătățit 
calitatea lui cu 14 la sută față de 
STAS. Un aport deosebit la obține
rea acestor rezultate au adus me
canicii tonică Petru, Deneș Alexan
dru, Ivancu loan, precum și munci
torii Prisecaru Gheorghe, Jura Ana, 
Colda Sofia, Popescu Ruxanda, Bă- 
trînu Marin Horșani loan și alții.

BADUȚA CONSTANTIN 
corespondent

minerilor din locali
tate, campioană a 
j’cgiunii Hunedoara, 
va intîlni în primul 
meci de baraj, pen
tru promovarea în 
categoria C, pe Mi
nerul Anina. Intîlni- 
rea va începe la ora 
17,15.

Iubitorii de fotbal 
din Valea Jiului sînt 
convinși că echipa 
minerilor din Ani
noasa se va compor
ta, ca și pînă acum, 
la nivelul așteptări
lor și va reuși să 
ciștige dreptul de a 
reprezenta fotbalul 
din Valea Jiului în 
campionatul catego
riei C.

Ii urăm succes.



Spectacol la Cheile Tăii

Arborele de iulipan

Acum, cînd liniștea s-a lăsat cu 
mai multă persistență asupra sta- 
dioanelor, iar zilele de sclipitoare 
frumusețe ale verii își fac din plin 
prezenta, îți vine mai ușor s-arunci 
rucsacul pe umeri și, fie pe jos, 
йе cu vreun mijloc de transport 
să te avlnți pe drumeagurile de 
munte ale Văii Jiului și să des
coperi frumuseți pe care altfel cu 
greu le-ai putea bănui.

Dacă pașii te 
poartă pe Valea 
Aușelului, n-ai ce 
regreta. La cîțiva 
kilometri mai sus 
de Lonea, întîl- 
nești priveliști de 
rară frumusețe de 
care multă vreme 
îți aduci aminte 
cu plăcere.

Era într-o du
minică și Cheile 
Tăii. profilîndu-și 
crestele pe albas
trul cerului, își 
întîmpinau tăcute 
oaspeții. Pe aici 
trebuie mers cu 
pas domol, ca să 
poți sorbi în voie 
noutalea și varie
tatea peisajului. 
AMfel rămînea 
aeobservată evo
luția a trei alpi- 
aiști, componenți 
si echipei ceferiș- 
tHor din Petro
șani. care-și ale
seseră pereții a- 
brupți ai cheilor 
«a loc de antre- 
aament. Un sport 
al curajului, tăriei și răbdării, un 
șport îndeobște fără spectatori, 
dar deosebit de spectaculos. Nu-i 
ușor să cucerești metru cu me 
fcu bătînd pitoane în stîncă. stru
nind coarda, alegînd cu grijă loc 
pentru fiecare mișcare a picioru-

Autograf neobișnuit
In căptușeala avionului sovietic 

TU-124 nr. 45 019 se poate citi un 
autograf neobișnuit al lui Mano- 
lis Glezos.

In vara anului 1963, Glezos a 
zburat cu acest avion împreună 
cu familia sa de la Moscova la

• AparaJ electronic de co^aî
ț fotografii
♦ După cum relatează agenția 
î CTK. la Institutul de cercetări1
I științifice în domeniul tehnicii
• sunetului și a reproducerii ima-
♦ ginii din Praga a fost construit, 
I sub îndrumarea inginerului Fei- 
ț man un aparat electronic cu a- 
J jutorul căruia se pot obține
* fotocopii bune, chiar după ne- 
l gative foarte proaste și se pot 
î îmbunătăți imagini obținute de 
J pildă, la televiziune.
f Aparatul electronic de copiat
♦ este deosebit de util pentru ra-
* diologi și fotoreporteri.

Automat vorbitor
І Oamenii de știință de la U- 
f niversitatea din Drezda pun la 
{punct un automat vorbitor. Ei 

au reușit printr-un vast sistem 
î electronic să producă în mod 
T sistematic vocalele și consoa- 
J nele.
t Aceasta se realizează pe baza 
* unei analize aprofundate a gra- 
• itriui, la care, între altele, tre- 
I buie stabilit se frecvență are 
J vorbirea diferitelor persoane 
ș 

lui, a mîinii. Fără să observi, ră- 
raii pe loc zeci de minute In șir 
să-i admiri.

— Și mie mi-ar place așa ceva 
— spuse într-un tîrziu un munci
tor din Lonea, plecat în drume
ție cu nevasta și copiii.

— Să-ți pui pofta în cai. Ne te 
las. Doar avem copii. Hal la drum !

E adevărat, sînt și din aceia 
eare nu-și avintă privirile spre 

euimi. Echipat cu cizme, cu un 
coșuleț care nu se știe dacă a 
fost vreodată plin, un pescar ur
mărea atent firul unditei aruncate 
în apa de la poalele stîncii. Sport 
care nu-ți cere prea mult curaj, 
dar multă răbdare. Răbdare ali-

Volgograd. El s-a împrietenit cu 
echipajul și la rugămintea coman
dantului acestuia, pilotul Anatoli 
Drocev, a lăsat ca amintire un 
autograf gu care echipajul se 
mîndrește.

precum și amplitudinea vibra
ției.

Pe baza automatului vorbitor 
va fi construită o „secretară e- 
lectronică" care cu ajutorul u- 
nui vast sistem de elemente va 
putea transforma graiul în scrie
re fonetică.

Masca electrică
înainte de operație chirurgii 

își aplică pe partea inferioară 
a obrazului o mască de tifon 
pentru ca o dată gu aerul pe 
care îl expiră să nu cadă pe 
rană microorganisme. Recent, 
s-a descoperit însă că 90 la sută 
din microorganisme trec prin 
tifon.

In prezent, în spitalele ame
ricane se folosește un nou tip 
de mască care reține 99 la sută 
din microorganisme. Ea este 
confecționată din fire foarte 
subțiri de sticlă, prin care trece 
un curent electric slab, care 
distruge microbii.

Berea și dantura
Un grup de cercetători de la 

spitalul Guy din Londra a in
trodus dinți tineri și sănătoși 

mentată de pachetele de țigări de 
pe piatra alăturată și de speranța 
că, pînă la urmă, poate că vreunui 
păstrăv îi va veni poftă să guste 
din rîma agățată în cîrligul un
diței. Poate...

Un adevărat spectacol îți ofe
ră aici cerul. Mai de dimineață — 
de un albastru fără pată, ca spre 
amiază să devină arena unor în
treceri între nori albi care parcă 
aici se formează. Forme fantasti
ce se schimbă de la un minut la 
aitul și ineditul lor completează 
pe cel al peisajului.

Iar dacă la acest spectacol a- 
daugi apa cristalină care te în- 
eînfă cu susurul ei, aerul plin de 
parfumul luncii înflorite și al pă
durii, soarele ce îmbracă totul 
îetr-o lumină sclipitoare, cu sigu
ranță că înscrii, pe agenda dumi- 
meii următoare, același program: 
drumeție.

I. B.

Rezultate îmbucurătoare 
în tratarea cancerului

In urmă cu eîteva luni, mai 
multi bolnavi de cancer din Tokio 
au fost expuși unor doze de ra
diații de 4—7 ori mai puternice 
decît doza de 600 Rontgen. care 
în condiții normale este mortală 
pentru organismul omenesc. Toți 
bolnavii se simt excelent, iar tu
morile lor maligne au dispărut.

Acest tratament experimental a 
fost aplicat cu succes de un grup 
de medici și radiologi de la insti
tutul de radioterapie și cobalto- 
terapie din Tokio, în frunte cu 
prof Itao Makatava. Noua metodă 
de tratament cu ajutorul unor 
doze de radiații foarte mari se a- 
pttcă în condițiile unei hipotermii 
adinei a pacienților.

înainte de a încerca pe oameni 
noua metodă de tratare a cance
rului cu ajutorul radiațiilor și hi- 
potermiei, cercetătorii științifici de 
Ia Institutul din Tokio au efectuat 
timp de doi ani experiențe pe co
bai, iepuri și cîioi.

Ă Ț...........I I

în M soluții diferite, inclusiv j 
suc de fructe și bere. După șase î 
săptămîni dinții tratați eu suc î 
de fructe aveau carii, iar cei cu J 
bere au rămas sănătoși. f

Barcă săltăreață
In Uniunea Sovietică s-a «on- 

struit o barcă cu motor (de 15 
CP) cu totul neobișnuită care 
poate dezvolta o 
kilometri pe oră. 
dispozitiv special 
face salturi în apă, evitînd ob- 
staeolele întîlnite în cale.

I
viteză de 32 
Datorită unui 
barca poate

Aparat de sudură șelar
Institutul de fizică și tehnică • 

al Academiei de Științe a R.S.S, • 
Uzbece a construit un aparat * 
solar de sudură. Razele Soare- ! 
lui concentrate în fascicul de • 
oglindă sînt tot atît de pu- ♦ 
ternice ca arcul electric.

Cu ajutorul căldurii solare se î 
pot suda trainic foi și bare de • 
metal. Sudura efectuată în aer j 
liber este mai rezistentă la co- I 
roziuni. •

Noul aparat efectuează aproa- ‘ 
pe 4 metri de sudură pe oră la ♦ 
piese de 1 cm grosime.

In comuna Iscroni, pe un pla
tou aluvionar din imediata apro
piere a sfatului popular din loca
litate crește și se dezvoltă de cî- 
teva decenii un arbore rar întîl- 
nit în flora zonei temperate. E ar
borele de tulipan. Aclimatizat de 
specialiști în parcul dendrologic 
din Simeria, acest arbore de ori
gină asiatică a putut fi răspîndit 
doar în eîteva 
puncte din lunea 
Mureșului și cea 
a Arieșului. La 
Iscroni a fost a- 
dti_s și plantat de 
către unul din 
primii dascăli ai 
școlii din locali
tate a cărui nu
me s-a pierdut în 
negura uitării și 
a anonimatului. 
Supraviețuind u- 
nor ierni aspre, 
arborele de tuli
pan incintă azi 
pe toți acei care 
poposesc sub i- 
meosa lui coroa
nă, bogat împo
dobită cu mii și 
пві de gingașe 
corole aurii.

Din păcate se 
constată că local
nicii și vizitatorii 
din celelalte ora
șe ale Văii Jiu 
lui manifestă e 
totală lipsă de 
grijă fată de a-

Spre sfîrșitul anului 1963, un nu
măr de 23 de pacienți voluntari 
au fost supuși pentru prima dată 
la această experiență și pînă în 
prezent două treimi dintre ei sînt 
considerați complet vindecați. Toți 
acești pacienți sufereau de tu
mori maligne care nu puteau ii 
vindecate prin radioterapie cla
sică.

Profesorul Makatava i-a ținut 
timp de 2—3 luni în condiții de 
hipotermie la minus 28 grade. 
Durata medie a curelor de hipo
termie, a fost de 2—3 ore pe zi. 
Intr-o asemenea stare de hiber
nare ei au primit de fiecare dată, 
în cursul unei ore, puternice doze 
de radiații cobalt. Pentru tumorile 
abdominale, doza de radiații a 
fost de 2 000 ROntgen, iar pentru 
tumorile membrelor de 4 000.

La două treimi din bolnavi țe
suturile patologice au dispărut cu 
totul. Nu s-a observat nici o tul
burare în țesuturile sănătoase. Nu
mărul globulelor roșii a rămas 
normal, ceea ce constituie un fe
nomen neobișnuit chiar la trata
mentul clasic cu raze Rontgen. La 
bolnavii ale căror tumori au re
zistat chiar și la asemenea doze 
puternice de radiații, s-a consta
tat totuși o anumită ameliorare. 

ceasta rară și frumoasă plantă de 
ornament. Se rup fâră rost nueie- 
roase crengi și, ceea ce e mai rău, 
cu prilejul unor recente săpături 
executate de T.C.M.C. Coroeștl 
pentru instalarea unor conducte, 
multe din rădăcinile arborelui au 
fost tăiate fără nici o milă.

Un gard de protecție în jurul 
tulpinei și o mică tăbliță indica

toare ar fi suficiente pentru a 
preîntîmpina în viitor asemenea 
neajunsuri care pot periclita via
ța arborelui.

In clișeu : Arborele de tulipan 
din Iscroni și una din minunatele 
sale flori.

A. NICHIFOREL

țigările lari 
mai puțin dăunătoare 

decîi cele slabe
După cum afirmă cercetătorii 

științifici de la laboratorul central 
pentru industria tutunului al Uni
versității din Cracovia, țigările 
tari sînt mai puțin dăunătoare să
nătății decît cele slabe. Se pare 
Gă substanțele rășinoase conținute 
în fumul de țigară sînt mai vătă
mătoare decît nicotină care se e- 
limină din organism. Țigările din 
tutunuri tari, de culoarea închisă, 
conțin cea mai mică cantitate de 
substanțe rășinoase cancerigene. 
Astfel, țigările poloneze cele mai 
tari „Ekstra mocne" nu conțin 
decît 15 mg, iar țigările fine ,.Car
men" — între 39,5 și 52 mg.

Iată spre comparare conținutul 
în substanțe rășinoase cancerige
ne a diferite sorturi de țigări: ți
gările americane ,,Philipp Morris" 
— 46 mg. englezești ,,Pall-Mall" — 
39 mg, sovietice „Karelia" — pes
te 39 mg, bulgărești ,,Rodopi" — 
peste 36 mg.



Angajamentele 
înfăptuite 

(Urmare din pag. l-a)

din scoaterea de sub plan a tuturor 
brigăzilor o problemă centrală a 
activității lor, nu au urmărit în mă
sură suficientă felul cum sînt asigu
rate brigăzilor condițiile tehnico-or- 
ganizatorice și materiale necesare ca 
fiecare să-și realizeze ritmic sarcinile 
de pian.

Sarcini însemnate revin organizați
ilor de partid, conducerilor tehnico- 
administrative în privința realizării 
planului de producție la toți indica
torii. O deosebită atenție va trebui 
acordată mai ales îmbunătățirii ca
lității producției. Pe luna iunie nor
ma admisă de cenușă la cărbune a 
fost depășită pe G.G.V.J. cu 12 punc
te, înregistrîndu-se o penalizare de 
6 153 tone cărbune. Este necesar deci, 
ca îmbunătățirea calității cărbune
lui, asigurarea Ia fiecare loc de ouin- 
că a pușcării selective și alegerii 
șistului vizibil și extinderea iniția
tivei „Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist vizibil11 să preo
cupe în mod deosebit organizațiile 
de partid, conducerile tehmco-admi- 
nistrative, întregul personal tehnico- 
ingineresc.

Colectivul întreprinderii forestiere 
trebuie să-și concentreze, de aseme
nea, atenția spre realizarea planului 
la toate sortimentele și de către toa
te sectoarele forestiere. (In primul 
semestru întreprinderea nu și-a rea
lizat sarcinile la 3 sortimente, iar 
sectorul Roșia a rămas sub plan).

Acțîonînd cu perseverență și ope
rativitate pentru înlăturarea lipsurilor, 
apifcînd cele mai judicioase măsuri 
tfebnico-organizatorice, colectivele rn-

neafizâri pe jeetieiete 
ІКЮТІ8І бе foraj linmi 

Peste 400 metri sondă 
forafi peste plan

In întîmpinarea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei son
dorii de pe șantierele sectorului 
de foraj Livezeni obțin însemnate 
realizări în producție. Prin folosirea 
din plin a capacității instalațiilor din 
dotare ei au săpat în primul se
mestru din acest an, peste plan, 
419 m fizici, depășind totodată și 
Indicii planificați de calitate, trans
port, reparații și lucrări geolo
gice

Есммпіі suplimeotere 
la prețul de cost

Recondiționind un mare număr 
de piese și gospodărindu-se ebib- 
zuit, sondorii de pe șantierele de 
foraj .Livezeni au realizat îu pe
rioada 1 ianuarie—1 iulie a, «. e- 
conomii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de peste 15ѲООО 
lei. O importantă contribuție la a- 
ceastă realizare a fost adusă de 
către brigăzile conduse de Popes
cu Spiru. Anton Eugen, Ciobanu 
Victor și Cevală Grigore care au 
lucrat la locațiile 5916, 5412, 5413 
și 5419 cu minim de cheltuieli.

LONEA : De
Mina Lonea se numără printre 

exploatările fruntașe din Valea 
Jiului. Majoritatea sectoarelor de 
aici și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan, obțin succese 
însemnate pe calea înfăptuirii an
gajamentelor. Planul de producție 
pe mină a fost depășit cu mai bi
ne de 15 500 tone de cărbune, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
peste 1 la sută față de sarcina 
planificată. Aceste realizări con
firmă hotărîrea minerilor lonem 
de a îndeplini cu succes sarcinile 
de producție.

Toate acestea sînt fapte cu ca
re se mîndrește întregul colec
tiv. Succesele ar fi putut fi însă 
și mai mari, munca minerilor de 
aici și mai rodnică și. bineînțeles, 
satisfacția mai mare, dacă și sec
torul III s-ar fi ridicat la nivelul 
sarcinilor ce-i revin. Dar situația 
acestuia lasă de dorit. In primul 
semestru sectorul Ш a rămas sub 
plan cu peste 2700 tone de căr- 

de întrecere 
integral!
mase în urmă pot și trebuie să se 
alinieze, intr-un termen cît mai 
scurt, în rîndul celor се-și îndepli
nesc ritmic și la toți indicatorii sar
cinile de plan. In prezent. Ia toate 
unitățile Văii Jiului există condiții 
pentru realizarea integrală ți la toți 
indicatorii a sarcinilor de plan ți 
a angajamentelor asumate.

Oamenii muncii din unitățile noas
tre economice, sînt angrenați într-o 
însuflețită întrecere în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei. Îndeplinirea angajamentelor lua
te este o chestiune ce ține de răs
punderea cu care-ți desfășoară mun
ca politică organizațiile de partid. 
Ele sînt chemate să asigure ca Se
care membru și candidat de partid 
să devină un militant înflăcărat pen
tru mobilizarea colectivului unde-ți 
desfășoară activitatea la înfăptuirea 
integrală a angajamentelor de în
trecere. Organizațiile de partid trebu
ie să militeze ca, pe baza experienței 
acumulate în prima jumătate a anu
lui, a succeselor obținute, analtzîn- 
du-și posibilitățile și valorificînd noi 
rezerve interne, colectivele să-și re
vizuiască și să-și îmbunătățească 
continuu angajamentele de întrecere. 
Asigurînd ca întrecerea între colec
tive, sectoare și brigăzi să se des
fășoare pe bază de angajamente con
crete, în lumina Directivelor G.6. 
al P.M.R.; organizațiile de partid 
trebuie să îndrume sindicatele ca a- 
cestea să urmărească sistematic sta
diul îndeplinirii angajamentelor, să 
intervină operativ pentru eliminarea 
unor deficiențe, pentru asigurarea 
unor condiții optime de muncă fie
cărei brigăzi, fiecărui muncitor.

lntimpinifld marea sărbătoare a eli
berării patriei, să muncim cu iniția
tivă și pasiune încît în toate unită
țile noastre economice, în toate sec
țiile și sectoarele, angajamentele de 
întrecere să fie îndeplinite integral !

ANUNȚ

«

!

diferența de
1964 —

Comitetul filialei Petroșani 
a Asociației generale a vînă- 
t orilor 
anunță 
filialei

achite
pe anul 
doua — cît și alte

și pescarilor
membrii
ca, pînă Ia 1 august

să

£ instruețhine l&189/№«3 In 
;• gătură cu viza permiselor.

sportivi 
vînători ai

a. c., 
cotizație 
tranșa a
restanțe. In cazurile de neachi- 
tare a restanțelor de Cotizații, 
conducerea filialei ve ajtiica 
prevederile statutare și ate

: r.«:

luMe

Sudortța Bădin Lucretia — una dintre cele mai apreciate munci
toare din secția eonstrucții metalice de la U.R.U.M.P.

ее гаюіне seb plan seetorul HI
urmă 
rînd

la 
ori- 
Din 
lo-

bune. Cauzele rămînerii în 
sînt mai multe. In primul 
este vorba de faptul că nu s-a 
asigurat linia de front necesară. 
Apoi se întîmpină greutăți 
transportul pe puțul orb nr. 6 
zontul 562 și la orizontul 615. 
această cauză aprovizionarea 
curilor de muncă cu materiale și 
goale nu se face la timp și în 
funcție de necesități. In afară de 
asta, parcul de vagonete este 
descompletat. In jurul circuitului 
puțului principal Lonea II stau 
răsturnate peste 100 vagonete de
fecte. Aceasta din vina sectorului 
de transport care nu s-a îngrijit 
să le repare la timp. Neglijentă 
s-a manifestat și în privința îm
bunătățirii căilor de acces, a li
niilor ferate, in întreținerea uti
lajelor din dotare și revizuirea a- 
cestora, înlocuirea pieselor uzate.

Lipsuri serioase s-au semnalat 
și în organizarea muncii, la aceas
ta contribuind în special o serie

La Cîmpu lui 
N«ag, pe malul 
Jiului, lucrări de 
protejare a dru. 
inului.

c
pe

Din scrisorile sosite la redacție
Ghe-

de bună

care a

Informații 
pot primi la 
că și salarii

acest
Koos

minieri 
electromecanici

condiții, iar 
ral blocului 
tirniu.

MARIA SCHUSTER
corespondentă

suplimentare se 
serviciul de mun- 
al exploatării.

ae mineri dm 
minei Lu- 

întrecerea ce

s-a 
de

an.
Ladislau, 
de bază 
lui,
volum 
№0 m 
planul

Numeroase brigăzi 
sectorul I В al 
peni au reușit ca în 
se desfășoară in întimpinarea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei să-și îndeplinească de pe acum 
angajamentele luate pe 

Brigada tovarășului 
secretarul organizației 
din cadrul sectoru- 

angajat să realizeze un 
lucrări de pregătiri cu 

mai mare decît prevede 
acest an.

din cadrul I.L.L.. Dintre 
se remarcă cele conduse <le 
Ștefan, Imiing Oscar, Cig- 
Grigore, Neihof Ioan, Co

llie și Ciobă- 
lunar depășiri 

e- 
calitate.

Muncitori de nădejde
La întreținerea fondului de locuințe 

din Petroșani lucrează multe brigăzi 
harnice 
acestea 
Kadar 
herini 
vrig Victor, Butucea 
nașu life, care obțin 
de plan între 10-12 la sută și 
fectuează lucrări
Așa de exemplu, brigada condusă 
de Kadar Ștefan, în luna 
trecut, a realizat o depășire de plan 
de 20 la sută, cea a lui Cigherini 
Grigore, de 15 la sută iar celelalte 
de cîte 10 la sută .

MARIA NEGRUȚ 
corespondentă ■

Buni gospodari
Minerul Uliu Gheorghe a deve

nit bine cunoscut la mma Uricani 
pentru hărnicia sa. Lucrînd într-o 
brigadă de mineri din cadru] secto
rului II, el a contribuit, alături de 
ortacii săi, la succesele obținute de 

de cazuri de indisciplină de caie 
dau dovadă nu numai muncitori 
cum ar fi David Ștefan, Boată Ni- 
colae, Stănciulescu loan, Olariu 
Zaharia și alții, ci și unii maiștri 
minieri cum este Lăcătușu Ioan, 
sau artificierul Negru Ioan I.

Iată deci, că în afară de unele 
greutăți, deficiențele, lipsa de 
preocupare a unora fată de sarci
nile ce le revin, cazurile de in
disciplină concură în mare măsu
ră la nerealizarea sarcinilor de 
plan, frînează tumul mers al pro
ducției.

Conducerea sectorului, organi
zația de partid au datoria să se 
gihdească serios la remedierea 
activității sectorului, să întreprin
dă acțiuni și măsuri concrete pen
tru lichidarea lipsurilor, pentru a 
sprijini 
neri în 
plan și 
scurt.

mai mult brigăzile de mi- 
realizarea sarcinilor de 

aceasta în timpul cît mai

NAGY ȘTEFAN 
corespondent 

colectivul sectorului. Dar Uliu 
orghe se remarcă nu numai în pro
ducție ci și în activitatea obștească. 
El este inițiatorul și animatorul ac
țiunilor de întreținere și înfrumuse
țare a blocului în care locuiește.

Blocul 5 din Uricani este fruntaș. 
Și pe merit. Locatarii lui în frunte 
cu soții EHiu — Gheorghe și Maria 
— îl întrețin în cele mai bune 

spațiul verde din ju- 
se înfrumusețează con-

Apreciat de pacienți
La secția O.R.L. a Spitalului de 

adtdți Petroșani lucrează tînărul 
medic dr. Radu Ion. Bolnavii care 
sînt internați în această secție pen
tru tratarea diferitelor afecțiuni de 
nas, gît și urechi, n-au decît cu
vinte de laudă pentru medicul Radu 
Ion și surorile Dîma Paraschîva 
și Popa Ioana care muncesc cu 
pricepere și conștiinciozitate pentru 
vindecarea bolnavilor. Operațiile de 
nas, gît și urechi, tînărul medic le 
face cu multă îndemînare fapt pen- 

care este apreciat de pacienți.
COCHECI VASILE

corespondent

Activitate rtâmca 
abatajele Vulcanului 

(Urmare din pag. l-a)

întrecerii închinate celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. 
Majoritatea acestora obțin zilnic în
semnate depășiri de plan, randamen
te sporite. Cele mai bune rezultate 
au fost dobîndite însă de brigăzile 
conduse de Gagyi loan, Săbău Du
mitru, Bălău Petru, Bordea Emanoil, 
Szabe BeHa, Bovin Pavel și Rusn 
Gheorghe care au extras te aceasS 
lună între 160-500 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan.

I

8,00 Sumarul
Teatru la mi-

Soliști 
vor- 
Ne- 
Mu- 
în-

9,30
10,00 De 
Marțian

PROGRAMUL 1.
presei centrale, 8.30 
crofon pentru copii, 
de muzică populară, 
bă cu compozitorul 
grea {evocări muzicale), 11,03 
zică din operete, 12,00 „Am 
drăgit o melodie" — emisiune de ’ 
muzică ușoară romlnească, 12,40 
Valsuri, 13,10 De toate pentru toti, 
14,00 Melodii populare cerute de 
ascultători. 16,00 Ciclul „Creația 
de operă și operetă romînească în 
eei 20 de ani de la eliberare11: 
opereta „Plutașul de pe Bistrița" 
de Filaret Barbu, libretul de Tra
ian Iancu (montaj jnuzlcal-literar), 
17.00 Mari ansambluri de cîntece 
create in anii puterii populare. 
18,00 Interpret! de muzică ușoară 
18,30 Cărți care vă așteaptă, 18,55 
Muzică, 20,05 Teatru la microfon, 
Premiera : ..Henric al IV-lea" (par
tea а П-а) de William Shakespeare, 
21,33 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8,00 Clubul voioșiei 
Muzică ușoară, 9,00 Muzică 
opere cerută de ascultători, 
Cîntece și jocuri populare,
Melodii distractive. 13,00 Concert

8.30
din

10,00
10,33

ExDioatarea 
mimeră Vti lean

Organizează în ziua de 27 
iulie 1964 Ia sediul exploatării 
un concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de :

— maiștri
— maiștri

De h s.R.E.H.
Petroșani

Se aduce la cunoștința popu

lației din orașul 
din Livezeni că 

Petroșani și

duminică 12

iulie 1964, între orele 5—12,

alimentarea cu energie elec

trică va fi întreruptă pentru 

lucrări de revizii și reparații.

pentru oamenii muncii
odihnă, 13,45 Muzică ușoară in
terpretată de Roxana Matei, 14,75 
Cine știe cîștigă, 15,30 Muzică u- 
șoară, 16,30 Melodii populare din 
diferite
Vechi
18,00
iubite 
formații de muzică ușoară, 19,30 
Din folclorul *muzica! al popoare
lor. 20,00 Muzică ușoară romî- 
nească, 20,30 Muzică de dans.

regiuni ale țării, 17,00 
melodii de muzică ușoară, 

Pagini alese din cele mai 
operete, 18,30 Soliști și

Roma;
VULCAN : Rebelul;
Placido,- LUPENI :

ANINOASA; Ipo-
PARO-
Șcano

PETROȘANI 7 NOIEMBRIE : 
Renul alb, REPUBLICA : Lovitura 
.de pedeapsă; PETRILA : Hoțul din 
Sah Marengo,- LONEA: Era noap
te la 
criții;
SENI :
Boa; BĂRBĂTENI: A fost priete
nul meu; URICANI; Elena din 
Troia.
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Vizita tovarășului Gheorghe Apostol 
în Austria

tovarășului Gheorghe Apos- 
Austria, oaspeții romîni au 

Combinatul metalurgic 
din Linz, cea mai mare u-

VIENA 10. Corespondentul A- 
gerpres Șt. Deju, transmite: >

In cursul celei de-a cincea zi a 
vizitei 
toi în 
vizitat 
Voest
zină metalurgică etatizată din Aus
tria. Numeroși muncitori în tradi
ționala uniformă de oțelaT, au sa
lutat pe oaspeții romîni.

In sala festivă împodobită cu 
drapelele de stat ale R. P. Romî
ne și Republicii Federale Austria, 
președintele Consiliului administra
tiv dr. Ottmar Seefelner și direc
torul general al uzinelor Voest dr. 

'I-Ieibert Koller, au rostit cuvîntări 
de salut, 
Helmuth 
specificul 
A urmat

iar directorul tehnic 
Weitzer a vorbit despre 

uzinei și producția sa. 
apoi vizitarea unor sec-

ții, printre care oțelăria L. D. unde 
membrii delegației au asistat la 
elaborarea unei șarje după prin
cipiul L. D. Apoi delegația romînă 
a vizitat secțiile laminor de tablă, 
laminor de tablă subțire și hala 
de construcții mașini grele.

La masa oferită de conducerea 
combinatului vicecancelarul Aus
triei dr. Bruno Pittermann și prim- 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Gheorghe 
Apostol au rostit toasturi.

După-amiază delegația romînă 
s-a înapoiat la Viena.

In seara zilei de 10 iulie am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar 
Mircea 
Ioanele 
cinstea 
romîne.

al R. P. Romîne la Viena, 
Ocheană, 
ambasadei 
delegației

a oferit în a- 
o recepție în 
guvernamentale

a
10 (Agerpres).
din 9 iulie conte-* 
Sindicatului națio- 
din Anglia, ce se

BLACKPOOL
In ședința sa 

rința anuală a 
nai al minerilor
desfășoară la Blackpool a adoptat 
o rezoluție în care cere ca guver-

nul englez sa depună eforturi e- 
nergice pentru a obține lichida
rea tuturor armelor nucleare.

La conferință a fost adoptată, 
de asemenea o rezoluție chemînd 
la lărgirea comerțului Est-Vest.

încheierea Conferinței generale 
a O.I.M.
lucră-
Orga- 

Muncii

GENEVA 10 (Agerpres).
La Geneva și-a încheiat 

rile Conferința generală a 
nizației Internaționale a
(OIM), la care au participat re
prezentanți din peste 100 de țări 
ale lumii. Conferința generală, 
care este organul suprem al OIM, 
a dezbătut raportul directorului 
^general al OIM. David Morse, bu
getul organizației, precum și pro
bleme ca situația femeilor 
'toare, munca adolescenților 
treprinderile subterane și

munci- 
în în
altele.

Participanții la conferința gene
rală a OIM au condamnat politica 
rasistă a autorităților din Repu
blica Sud-Africană. In „declarația 
referitoare la politica de apartheid 
promovată de R.S.A.", adoptată în 
unanimitate, este condamnată „po
litica criminală rasială a guvernu
lui din R.S.A. care este incompa
tibilă cu țelurile și sarcinile Or
ganizației Internaționale a Mun
cii”. Totodată, conferința gene
rală a OIM a aprobat un amen
dament adus statutului 
ganizații, amendament 
ră conferinței dreptul
din OIM orice tară în cazul cînd 
O.N.U. hotărăște că guvernul a- 
cesteia promovează o politică de 
discriminare rasială.

acestei or
oare confe
sa excludă

In jurul problemei cipriote
GENEVA 10 (Agerpres).
Activitatea diplomatică în legă

tură cu problema cipriotă s-a li
mitat joi la o întrevedere care a 
avut loc între mediatorul O.N.U. 
S. Tuomioja, și reprezentantul 
glez, Hood. Conținutul celor 
cutate

Pînă 
menea, 
cretar
cheson, care îndeplinește misiunea 
de reprezentant special al S.U.A. 
în problema cipriotă, cu minis
trul cipriot al apărării de origine 
turcă, Orek. 
misiei pentru 
parlamentului 
cu ministru] 
Kyprianu.

Observatorii apreciază 
te întrevederi reprezintă 
„demaraj", urmînd ca negocierea 
propriu-zisă a unei soluții să albă 
loc în a 
lie. cînd 
cretarul 
Thant.

en-
dis-

nu a fost dezvăluit, 
acum el a avut, de 
întrevederi cu fostul 

de stat al S.U.A., Dean A-

ase-
se-

cu președintele Co- 
afaceri externe a 

și 
cipriot,

externe
turc, Nihatlerim, 

de externe

că aees- 
doar un

INTERVIUL 
LUI FIDEL CASTRO

trans- 
primul 
Castro,

„New

HAVANA 10 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina a 

mis interviul acordat de 
ministru al Cubei, Fidel 
corespondentului ziarului 
York Times'".

Referindu-se la posibilitatea u- 
nor tratative cu privire la norma
lizarea relațiilor dintre Cuba 
S.U.A., Fidel Castro a 
„dacă există dorința de 
tratative, forma potrivită 
găsi".

Primul ministru Cuban ____
că acest act trebuie să fie prece
dat de rezolvarea unor anumite 
probleme și în primul rînd trebuie 
să se pună capăt zborurilor avioa= 
nelor americane „U-2" deasupra 
teritoriului cuban.

și 
spus că 

a duce
se va

ci arătat

Concursul național 
de vinuri 

de la Budapesta
BUDAPESTA 10 (Agerpres).
Intre 8 și 10 iulie la Budapesta 

a avut loc concursul național de 
vinuri organizat de Institutul de 
Cercetări Hortiviticole. Au parti
cipat 800 de soiuri de vin premia
te recent la concursurile organi
zate în cele 12 județe. Vinurile 
„cîștigătoare"' 
chetul și tăria 
„Olimpiada 
organiza la 
parea a 24
R. P. Romînă.

își vor 
luna 

vinurilor ", 
Budapesta,

măsura 
viitoare

bu
la

vacare se
cu partici-

de țări, printre care și

doua jumătate a lunii 
la Geneva se va afla 
general al O.N.U.,

iu-
se-

U

★

YORK 10 (Agerpres).NEW
La cererea reprezentantului 

prului la O.N.U., președintele Con.
asiliului de 

document 
declarația
președintele Ciprului,

Securitate 
oficial al 
făcută la

Ci-

difuzat ca 
Consiliului 

iulie de7
arhiepiscopul

A 148-a aniversare 
a proclamării independenței 

Argentinei
BUENOS AIRES 10 
La 9 iulie poporul 
sărbătorit cea de-a

(Agerpres). 
argentinian 
148-a ani- 

independen- 
colonialiști-

a 
versare a proclamării 
tei țării de sub jugul
lor spanioli. Cu acest prilej, în 
prezența membrilor guvernului și 
a membrilor Corpului diplomatic 
acreditați 
Piaza de 
o paradă 
au avut
monstrații și mitinguri.

la Buenos Aires, în 
Mayo a fost organizată 
militară. In întreaga țară 
loc, de asemenea, de-

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
BEIRUT. 53 de deputați liba

nezi (din totalul de 99 cîți fac parte 
din parlament) s-au pronunțat 
tru convocarea unei sesiuni 
ciale a parlamentului. Ei cer 
minarea, în a doua citire, a
punerii de revizuire a constitu
ției, pentru a permite realegerea 
lui Fuad Șehab ca președinte al 
republicii.

pen- 
spe- 
exa- 
pro-

BRUXELLES. Un avion de vînă- 
toare cu reacție tip „F-84"" apar- 
ținînd forțelor militare aeriene 
belgiene s-a prăbușit în localita
tea Corenne, provincia 
distrugînd o casă, 
trei copii care se 
distrusă au murit, 
a fost grav rănită.

Namur,
Pilotul și cei 

aflau în casa 
Mama copiilor

WASHINGTON. Casa Albă a a- 
nunțat că președintele Johnson a 
numit pe Margaret Joy Tibbetts 
în funcția de ambasador al S.U.A. 
în Norvegia. Margaret Joy Tib
betts este cea de-a cincea femeie 
din S.U.A. care este numită 
funcția de ambasador al S.U.A.

ÎD

înCAIRO. Comisia de arbitraj 
conflictul de frontieră algero-ma- 
rocan a ajuns la un acord privind 
linia de frontieră între 
țări.

ATENA. Agenția BTA 
la 9 iulie Ivan Bașev, 
afacerilor externe al R.

cele două

anunță că 
ministrul 

P. Bulga-

ria, și Stavros Costopoulos, minis
trul afacerilor externe al Greciei, 
au semnat acordurile greco-bulga- 
re parafate la Sofia. Au fost sem
nate unsprezece acorduri și 
plan de colaborare științifică 
culturală.

Un avion 
american, la bordul că- 
aflau 39 de persoane, a 
în aer joi seara la 90 de 

Knoxville. Ca urmare a 
accidentului, pasagerii inclusiv 
cei patru membri ai echipajului au 
pierit.

WASHINGTON, 
pasageri 
ruia se 
explodat 
km de

TOKIO. Vineri la Congresul 
Partidului de guvernămînt liberal
democrat de la Tokio, Hayato Ikeda 
a fost ales din nou președinte al 
partidului. In mod automat preșe
dintele devine prim-ministru după 
ce primește aprobarea parlamentu
lui. După cum se știe, partidul li
beral-democrat dispune în parla
ment de majoritatea locurilor

ALGER. Abderahman Fares, fos
tul șef al guvernului provizoriu 
algerian care a funcționat în ul
timele trei luni de dominație fran
ceză. a fost arestat. Agențiile de 
presă subliniază că această măsură 
se încadrează în seria de acțiuni 
ale guvernului algerian îndreptate 
spre lichidarea activității unor e- 

-Jemente contrarevoluționare.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56. ȚeL interurban 322, automat 269.

Makarios. „Am prezentat in scris 
și am declarat verbal d-lui Tuo
mioja (mediatorul O.N.U. în pro
blema cipriotă), se arată în decla
rație, părerile noastre care rămîn 
neschimbate. Nu împărtășim ideea 
că numirea unui reprezentant 

• ciprioților la 
vreunui tel 
ne, exprimăm
dura de la Geneva, unde se fae 
noi și noi propuneri de ajutor 
din, partea mai multor cercuri, ar 
putea să. scoată problema cipriotă 
din cadrul O.N.U.".

• DIN ȚĂRILE
i SOCIALISTE
*

al
Geneva ar sluji 

util, ci. dimpotrivă, 
temerea că proce-

*

din 
prin

NICOSIA 10 (Agerpres).
Camera reprezentanților 

Cipru a adoptat o hotărîre, 
care cele două instanțe judecăto
rești supreme ale republicii se u- 
nifică într-o singură Curte Supre
mă, urmînd să fie prezidată de un 
cipriot, în locul a doi președinți 
neutri.

a
Guvernul canadian 

suspendat livrările de arme 
către Grecia și Turcia

OTTAWA 10 (Agerpres).
■ Ministrul afacerilor externe 

Canadei, Paul Martin, a declarat 
joi în Camera Comunelor, în ca
drul dezbaterilor cu privire Ia po
litica externă, că guvernul cana
dian a suspendat pe termen neli
mitat, o dată cu crearea forței in
ternaționale a 
toate livrările 
cia și Turcia,
efectuate în cadrul
N.A.T.O. Totodată, el a reafirmat 
sprijinul față de ideea tratative
lor pentru a se ajunge la un com
promis în problema Ciprului.

al

O.N.U: în Cipru, 
de arme către Gre- 
Aceste livrări erau 

programelor

Greve, acțiuni
DELHI 10 (Agerpres).
Ziarul „Statesman" anunță

3 000 de docheri din portul Vi- 
sakhapatnam, unul din cele mai 
mari porturi indiene, au declarat 
o grevă în semn de protest împo
triva îngrădirii drepturilor lor sin
dicale de 
tu ară.

că

catre administrația por

BEIRUT
500 de

de la întreprinderea de apă și ca
nal din Beirut au declarat joi o 
grevă în sprijinul revendicărilot

10 (Agerpres). 
muncitori și funcționari
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Monografia ilustrată 
„Arta plastică bulgară**

SOFIA 10 (Agerpres).
Editura bulgară pentru lite

ratură în limbi străine a pu
blicat monografia ilustrată, 
intitulată „Arta plastică bul
gară", de A. Bojkov, în lim
bile rusă, engleză, spaniolă și 
germană. Monografia oglindeș
te înflorirea artei bulgare în 
perioada 1186—1396, situația 
artei plastice în timpul jugu
lui turcesc, care a durat cinci 
secole, și dezvoltarea pe care 
a cunoscut-o de la eliberarea 
Bulgariei din anul 1878 si 
pînă în prezent.

A fost dată în exploatare 
hidrocentrala Uci-Kurgan

FRUNZE 10 (Agerpres).
In Kirghizia a fost dată în 

exploatare hidrocentrala Uci- 
Kurgan. care a 
circă Г.5 miliarde 
nergie.

Hidrocentrala 
cu o putere de : 
este prima treaptă 
alcătuită din 22 
hidraulice, de pe 
care prin resursele sale hi
droenergetice depășește Ni
prul sau chiar Obi. De casca
da de pe Narîn este legat 
viitorul energetic al Kirghî- 
ziei, întrucît puterea 
centralelor sale va 
proape 7 000 000 kW.

hidrocentrala
și produs 

kWh de p-

Uci-Kurgări, 
180 900 kW, 

. a cascadei.
de noduri 
rîul Narîn.

totală a 
fi de a-
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revendicative
lor privind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

DE CHILE 10 (A-

celei mai mari mine 
cupru din lume „EL 

unei socie- 
a fost para-

SANTIAGO 
gerpres).

Activitatea 
subterane de
Teniente", aparținînd 
tați nord-americane, 
lizată ca urmare a unei greve de
clarate de 2 700 de mineri. Aceas
tă acțiune are loc în semn de sp- 
lidaritate cu 53 de mineri care au 
părăsit lucrul, întrucît nu li s-au 
plătit salariile potrivit contractu
lui de muncă încheiat.

Tiparul I LPH. subunitatea Petroșani 40 369


