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• Mesajul adresai de (J Thant președintelui Makarios.
• Conferința Organizației Statelor Americane.
• Declarația lui Barry Goldwater.
• Debarcarea unor unități de guerilă pe teritoriul haitian.
• Incidente la frontiera siriano- izraeliană.
• Noi tulburări în Guyana Britanică.

In întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei
Muncă însuflețită pe șantiere

C 3 în frunte
Finisajele la cele două blocuri — 

C 2 și C 3 — din Lupeni se desfă
șoară cu mult avînt. Pînă acum 
cîtva timp, echipele de finisaj din 
blocul C 2 luaseră un 
lucrări. Cei din blocul 
împăcat cu 
brigăzile lui 
sile. Nemeș

organizat lucrările într-un fel 
— pe paliere și apartamente 

ta lanț, 
de

UN PUTERNIC AV1NT
SOCIALISTE!Întrecerii

grupurile 2 și 3 
cît șt 

gospo-

noastre economice 
creseîndă întrecerii 
realizarea sarcini- 
a angajamentelor 

de-a

au la
a co-

de pînă acum 
plină de avînt 
muncitori, ingineri și 
unitățile noastre, preo- 
pentru aplicarea a o

a succeselor remarca - 
oamenii muncii din 

Jiului întimpină marea 
eliberării o constituie

Pretutindeni, in fiecare colț ai 
Văii Jiului, domnește atmosfera vie 
a muncii entuziaste. Minerii, ener- 
geticienîi, constructorii, toate colec
tivele unităților 
dau o amploare 
socialiste pentru 
lor de plan și
de întrecere în cinstea celei 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

O oglindă 
bile cu care 
bazinul Văii 
sărbătoare a
bilanțul bogat de înfăptuiri înche
iat după primul semestru al anu
lui. Merită subliniat mai ales fap
tul că în primul semestru angaja
mentul privind depășirea planului la 
producția industrială globală pe Va
lea Jiului a fost realizat în pro 
porție de 122,4 la sută, iar la pro
ducția marfă în proporție de 122,3 
Ц sută. De relevat totodată, că toa- 
♦ unitățile industriale și-au realizat 
sarcinile la acești indicatori cu ex
cepția întreprinderii orășenești de in
dustrie locală. Realizări deosebite în 
îndeplinirea angajamentelor de în
trecere au obținut îndeosebi combi 
natul carbonifer, care a realizat o 
depășire de plan de 63 00(1 tone de 
cărbune, termocentrala Paroșeni ca
re a livrat în sistemul național 
2 870 000 kWh energie electrică pes 
te plan, colectivul LF. care a ob 
ținut depășiri la o serie de sorti
mente importante, ca de pildă, la 
cherestea ^rășinoase, cherestea de 
fag, lobde pentru distilare. I.I.S. 
„Vîscoza" Lupeni și altele. Reali
zări de seamă au înscris pe gra
ficul de întrecere 
tre și în privința 
vității muncii. Pe 
ră, productivitatea 
ridică la 1,263 tone pe post, fața 
de 1,255 tone pe post planificat. 
Cu excepția minelor Petrila și Vul
can, toate exploatările și-au realizat 
sarcinile de creștere a productivi- 

muncii. La capitolul economii 
cost 

rezul-

în 
O

colectivele noas 
sporirii producti- 
C.C.V.J., bunăoa 
muncii fizice se

tații 
prin reducerea prețului de 
s-au obținut, de asemenea, 
tate. Economiile realizate pe primele 
5 luni se ridică la 3 360 000 
le mai mari economii fiind obținute 
de către C.G.V.J. și termocentrala 
Paroșeni. Avînd insă în vedere 
angajamentul de a se obține pînă 
la 23 August economii în valoare 
de 9 798 000 lei, realizările ta acest 
capitol nu sînt mulțumitoare. Cauza 
nerealizării angajamentului o consti
tuie depășirea prețului de cost de 
către o seamă de unități, îndeosebi. 
de către cele de construcții și mon-

lei, ce-

tajețl.C.M.M., 
construcții) cu 5 897 000 iei, 
de către I.O.I.L., unitățile de 
darie comunală și altele.

Realizările 
bază munca 
lectiveior de 
tehnicieni din 
cuparea lor
seamă de măsuri tehnîco-organiza- 
torice pentru crearea unor condiții 
optime realizării sarcinilor și an
gajamentelor. Succesele obținute o- 
bligă însă la noi realizări. 
Pe baza folosirii experienței de 
pînă acum se impune luarea unor 
măsuri eficiente pentru punerea în 
valoare de noi rezerve interne 
vederea dezvoltării succeselor,
deosebită atenție se cere a fi acor
dată remedierii rămînerii în urmă 
la unii indicatori a unor unități, 
precum și față de realizarea anga
jamentelor de întrecere. • O deosebită 
atenție va trebui acordată realizării 
indicelui de calitate. In primul se
mestru, cu excepția minei Petrila, 
nici o exploatare nu s-a încadrat în 
norma admisă de cenușă, pc C.C.V.J. 
înregistrîndu-se la acest capitol o 
depășire de 1,1 puncte.

Sarcini de mare răspundere stau 
pe viitor și in fața unităților din 
ramura de construcții, care și-au 
realizat sarcinile pe primul semes
tru doar intr-un procent de 99,8 la 
sută. Astfel grupurile de șantiere 
Petroșani și Lupeni și-au realizat 
sarcinile de plan doar într-un pro
centaj de 90,7, respectiv, 77.7 la 
sută, T.C.M.C. Coroieștî 95 Ia su
tă, І.С.МЛ4. Petroșani 67,4 la su
tă. Rămîneri în urmă au înregis
trat la planul de punere în func
țiune a diferitelor lucrări subterane 
și exploatările Lupeni, Vulcan și, 
mai ales, mina Paroșeni. La pla
nul de predare a apartamentelor, cu 
toate că s-au realizat 252 aparta
mente, deci cu 18 apartamente în 
plus de plan, un număr de 60 apar
tamente în Lupeni și 32 apartamen
te in Aninoasa au rămas nepredatc. 
După mersul lucrărilor de pe șan
tiere există condiții ca pînă la 23 
August să mai fie predate 536 a- 
partamențe, după cum urmează: 220 
Ia Petroșani, 112 la Petrila. 32 la 
Aninoasa, 112 la Vulcan și 60 a- 
partamente la Lupeni. Pentru preda
rea în termen a obiectivelor este 
însă necesar ca toate colectivele 
șantierelor să-și concentreze atenția 
asupra îmbunătățirii organizării 
muncii, folosirii din plin a forțe
lor de muncă, a utilajelor, întăririi
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Mințitele constructorilor І
In cinstea aniversării eliberării • 

patriei, constructorii de pe șantie- 4 
rele Văii Jiului și-au fixat ca * 
obiective să termine lucrările la j 
următoarele 
cuprinzînd 536 
avînd 16 866 
tivă.
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Tot 
parchetari a lui Dumitra Aurel.

Strădaniile își arată roadele:
acum mai 

față de 
cele două

blocul C 3 stat 
cu cîteva zile 
întrecerea între

fi-
nisajele la 
avansate.
C 2. Dar.
colective continuă. Și, desigur, re
zultatele vor fi

112 apartamente
4 și E 5. Două bli- 
din Vulcan, care în 

i în aten- 
șan tier tatii.

E
CLiri
aceste zile stau 
ția ^lectiviilui. :
Toate forțele de finisaje

aici,
V'i-

.,i..

sînt 
fiind 
altele

Brigăzile zidarilor Ran- 
cea Victor și Krestel Hanz 
lucrează în blocul E 1 
Pe două decade din iulie 
ele au executat 1 718 și, 
respectiv. 1 616 mp. tencu
ieli interioare depășindu-și 
simțitor sarcinile de plan. 
Tot în acest bloc, pe ace
eași perioadă, echipele de

concentrate ; 
continuu sporite 
noi.

liîozaieari ale lui Diaconu 
Gheorghe și Tudoran Mă
lin au turnat 658 și 386 
mp' mozaic de bună cali
tate. фа celălalt bloc — 

■ E 5 zidarii lui Mure- 
șan Vasile dau zor cu ul
timele zidării la etajul 
IV, iar dulgherii lui Gă, 
plescu ,N.
niștii lui Nistor N. pre
gătesc

și lierar-beto-

de zor condițiile 
pentru - turnarea planșeelor 

încă 112 apartamente 
. sînt cuprinse, la Vulcan, 

în bătălia finisajelor pen
tru a fi terminate în cin
stea aniversării eliberării.

Al doilea...
Constructorii șantierului Vulcan au început zilele tre

cute glisarea celui de-al doilea Ыос înalt — cu 8 etaje 
și 72 apartamente. Acest eveniment din viața șantierului 
a fost pregătit prin eforturile întregului lot, care sub con
ducerea maistrului constructor Coreean Otto și a mais
trului mecanic Petrovan Pavel a montat cofrajele glisante 
și armăturile metalice, pompele de circulație și verinele 
de ridicare, creînd condițiile necesare bunei desfășurări a 
glisării.

Primele ore de lucru au marcat și începerea unei însu
flețite întreceri socialiste între .schimburile de zi și de 
noapte care lucrează la ridicarea*acestui bloc: care obțin 
randamente mai mari, pentru redu
cerea termenului de glisare față de 
primul bloc cu 4—5 zile !(Continuare în pag. 3-a)

Maistrul electrician Stoican Gheorghe de la sectorul 9 electromecanic al minei Vulcan, execută cu con
știinciozitate sarcinile ce-i revin. Iată -1 în clișeu, verifîcînd stația de coma ndă magnetică de la puțul 7 vest.

tot mai fructuoase.

Cu turbina 
pe maluB Jiefului
Pînă în acest an, în cadrul între

prinderii de explorări miniere din 
Valea Jiului, ca de altfel la toate 
explorările miniere din țară, la să
parea sondelor s-a aplicat metoda 
perforajului rotativ. Sistem bine cu
noscut în lumea sondorilor, aplicat 
de peste 50 de ani. Rezultatele erau 
pe măsura instalației — se atingeau 
viteze mecanice de cca 12—15 me
tri pe zi. Perforind rotativ, trebuiau 
extrase și carotele. Și iată ей stră- 
bătînd , un pachet de strate gros de 
400 pînă la 600 de metri, constituit 
din roci sterile și care nu prezintă 
interes — geologii numesc aceste 
strate formațiunea „superior" — 
vrei nu vrei trebuia să scoți carota. 
Lucru costisitor și inutil. Lunar, se 
ajungea la 180—200 metri săpați. 
Forarea unei sonde durează în con- 

, dițiile Văii Jiului în medie peste 4 
luni.

Dar iată că ta urmă cu două 
săptămînî la locația 5458, plasată 
pe versantul estic al dealului Ma- 
leia, pe malul Jiețului, în cîmpul 
minier Lonea, s-a terminat instala
rea unei instalații pentru 
turbina. Scopul este de

FRANGISG

forajul cu 
a experi-

VETRO

(Continuare in pag. 3-a)

Maeștri ai randamentelor sporite

I
D cîțiva ani, între brigăzile 
conduse de Doroghi Florian și 
Șteț Petru de la mina Aninoasa 
se desfășoară o adevărată între
cere de forțe. Aplică prima în a- 
batajul ei vreo nouă metodă de 
muncă, cea de-a doua nu se lasă 
pînă nu o însușește și ea. înscrie 
cea de-a doua economii mai sub
stanțiale la prețul de cost, prima 
Se face luntre și punte s-o în 
treacă.

— Eh, chestie de ambiție. Ș-apoi 
„copierea" aceasta reciprocă nu 

ț duce la nimic bun — ziceau la în- 
) ceput ceilalți. Mai tirziu, cînd bri- 
І găzile lui Doroghi Florian și Steț 
) Petru au început să se afișeze in 
? producție cu realizări din ce în ce 
( mai bune, minerii și tehnicienii 
( din sectorul IV al minei Aninoasa 
S și-au dat seama că a „copia" tot 
j ci e bun în abatajul vecinului e 
/ un lucru cît se poate de util.
( In prezent brigăzile lui Do- 
V roghi și Steț sînt vecine cu locul 

de muncă. Prima lucrează pe stra-

de

la 
de

' tul V in abatajul cameră nr. 1, a 
doua în abatajul cameră nr. 2. Să 
facem o vizită la aceste locuri 
muncă,

Bine întreținui și armat „ca 
carte", abatajul nr. I impune
la prima vedere. Locul oamenilor 
in activitatea abatajului, străda
nia lor de a folosi cit mai bine 
fiecare minut, disciplina, vădesc o 
înaltă calificare profesională și o 
meticuloasă organizare. Numai a- 
'irmate, aceste cuvinte nu 
lucruri deosebite dar dacă le 
Uzezi mai îndeaproape afli: 
de schimb, deși lucrează în 
de ani și ani, învață zilnic,
rîndul lor minerii și ajutorii sînt 
și ei la curent cu ultimele noutăți 
tehnice apărute în 
zece muncitori, opt 
personale, trei sirii 
și nici unul codaș 
asemenea, printr-o'

spun 
ana- 
șefii 

mină
La

minerit. Din 
au biblioteci 
raționalizatori 

in muncă. De 
bună activita-

A. N1CHIFOREL

(Continuare în pag. 3-a)
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Itlnerșirii d© sezon
Masivi de piatră cu ascuțișul în 

nori, zeci de sihle prăpăstioase, 
plaiuri cu codri seculari și îticîri- 
tătoare pășuni' alpine, povîrnișuri și 
văi cu trecători sălbatice și, unde 

1 te aștepți mai puțin, minunate po
ieni smălțate cu margarete și alte 
sumedenii de flori. Așa se prezintă 
privirii omului înălțimile Merleasa. 
Drăcosu, Dealul Mare, Cornosu! și 
Oboroca — trepte de coborîre ale 
Retezatului Mic spre Uricanî, Băr- 
băteni. Lupeni.

Apropiate, frumoase, ușor accesi- 
Ьйе. aceste locuri atrag . excursio
niștii și prin bogăția 
<Je pădure, ciuperci și

lor în fructe 
plante medi- drumeaguri de

Un nou tratament 
ai ulcerului gastric

La centrul „Gastric Freezing" 
pe lîngă Institutul de patologie 
rurgicală de ia Universitatea 
Milano sînt tratați cu rezultate ex
celente peste 300 de bolnavi de ul
cer gastric. Pacientul își introduce 
în stomac, fără nici un anestezie, 
o sondă din material plastic termi
nată cu un balonaș, care se dilată 
după ce a ajuns în stomac. Balonul 
conține alcool răcit la 20 grade sub 
zero ; mucoasa gastrică suferă astfel 
acțiunea unei temperaturi scăzute 
din care cauză glandele își reduc 
hipersecreția. Tratamentul in clinică 
durează maximum 24 de ore, o sin
gură procedură fiind suficientă.

de 
chi- 
din

NOT A
Be la o ușă la alta

ȚotuJ a început de la conducerea 
grupului de șantiere din Lupeni. A- 
ppi s-a întins pină la conducerea u- 
nității I.L.L. Lupeni. Cei care se 
plimbă de mai bine de 7 săptămîni 
între aceste două unități sînt loca
tarii blocului В 4 din cartierul Braia 
II. Mulțumirea locatarilor acestui 
blpc —- ne referim la cei ce locuiesc, 
în apartamentele de la scara a 11-a 
— a fost mare la început. Se mu
taseră doar într-un bloc modern, 
cu apartamente confortabile. La pu
țin timp însă au observat unele ne
ajunsuri. Astfel, între etajele 1 și II, 
în dreptul conductelor de canalizare 
Care trec prin baie, au început să 
apară pete de umezeală, care degra
dau pereții. înștiințați din timp de 
către locatari, tovarășii Kravecz 
loan și Gavrilă Ioan, membri ai co
mitetului de bloc, au informat con
ducerea grupului de șantiere despre 
neajuns, cu rugămintea de a inter
veni pentru a opri la timp degrada
rea pereților, Aceasta a considerat 
însă că nu-i de competența ei să e- 
Xecute reparațiile. Și i-a îndrumat 
pe recUmanți spre I.L.L. ba I.L.L. 
reclgmanții au fost îndrumați spre 
conducerea grupului de șantiere. 
Timpul a trecut. Deplasările s-au 
repetat. Insă fără nici ші rezultat: 
In acest răstimp, pereții îmbibați de 
umezeală au crăpat, tar în aparta
mentele nr. 32 și 28 zugrăvelile s-au 
deteriorai în bună parte.

Pentru niște gospodari cum sînt 
locatarii de pe scara Il-a care dețin 
drapelul de fruntași pe oraș pentru 
scara cea mai frumos amenajată, 
acest lucru nu poate fi trecut cu ve
derea. Hotărit 1 Nu.

Iată dar de ce se așteaptă de la 
cei în cauză un răspuns concret șl 
Operativ,

<•

cinale rare. Ureînd Valea Aăerleasa 
(drumul șe deschide chiar în partea 
opusă stației de autobuze din Băr- 
băteni) pașii duc vreo doi, trei ki- 
lomeiri printre case ascunse în li
vezi de pruni. De da Izvorul Rece 
punct marcat,de -natură cu un imens 
obelisc de piatră, o potecă îngustă 
și îhtortochfată suie spre pădurea 
de fag a Cornosului — - raiul ghebe
lor cu căciula albăstrie, al hribilor 
cu pălărie și pulpa groasă, a iuța- 
rilor albi și bureților de fag. Ici, 
colo, afinișuri argintate încă de rouă 
dimineții, aluni cu crengi grele de 
rod, tufe de agrișe sălbatice. Nume
roasele cărări și
munte ce .șerpuiesc pe versantul de 
vest al muntelui Cornosu, converg 

’ toate spre Valea Vacii, unui dintre 
, cele mai întinse znieurișuri ale a-

cestor locuri, lncepînd din a doua 
jumătate a lunii iulie și pînă tîrziu 
în septembrie înțîlneștj aici zeci de 
femei și fete ce coboară spre cen
tru] de colectare a fructelor de pă
dure din Bărbăteni cu coșuri pline 
ochi cu boabe roșii și parfumate. Nici 
moș Martin nu e străin acestor locuri. 
Uneori după ploaie, ridicînd un rug 
încărcat cu boabe de zmeură, cule
gătorul sau culegătoarea observă în 
pămîntul reavăn, nu fără o oarecare 
tresărire, urmele proaspete ale ur
sului.

In frunte c.u Borc Nicolae, cioba
nii știnelor de pe Dealul Mare, că
rora o ursoaică cu pui le-a făcut 
multe stricăciuni în cursul acestei 
veri, pot povesti multe întîmplări 
despre ciudățeniile 
ai desișurilor care 
ori simt omul, dar 
furi să lupte cu o 
de cornute mari.

înainte de întoarcerea spre cașă 
un popas la stînele 
muchiile dealurilor 
de adăpost ale 
muncitorilor fo
restieri contribuie
Ia o și mai bună 
cunoaștere a ținu
tului. Excursia pe 
aceste meleaguri 
nu a durat decît 
o zi. Dar impre
siile noi, bucuriile 
și satisfacțiile ce 
ni s-au oferit aici 
ne 
pol de multe ori.

A. NICULESCU

aeestor locatari 
fug ori de cîte 

nu se dau în iă- 
întreagă cireadă

întîlnite pe 
șau in cabanele

vor aduce înș-

зе

Tîi, ce Jucării frnmoase...

Semnale de pe atte planete
Intr-un articol apărut In revista 

sovietică „Zvezda". dot oameni de 
știință -T Genrijj Altov ți Valentina 
Juravliova — alirmă că este posibil 
că Pămîntul să fi primit semnale 
luminoase emise de ființe inteligen
te din spațiul cosmic și că unul din
tre aceste semnale ar putea fi „răs-
punsul" la o explozie care a avut 
loc pe Pămînt. Cei doi aavanți so
vietici emit teoria că locuitorii unei 
planete --- pea de-a 61-a 
constelația Clgnus, „a 
ță a fost demonstrată 
matic", trimit de mult 
luminoase îq direcția
1883 a avut loc pe Pămînt explozia 
vulcanului Krake- 
toa de 
din 
dintre 
Java, 
formidabilă a fă
cut ca insula să 
dispară de pe su

prafața globului și 
a ucis aproximativ

stea din 
cărei existen- 
în mod mate- 
timp semnale 
Soarelui. In

pe o insulă 
strîmtoareg 
Sumatra șl 

Explozia

I Sura mincinosului 
adevăr grăiește

La ședința consiliului 
administrativ al unei so
cietăți pe acțiuni din Chi
cago, vorbitorul judecă cu 
asprime conducerea :

— Jumătate din directo
rii noștri, nu sînt capa 
biîi de nimic I — se in
dignează oratorul.

— Dar cealaltă jumăta
te ? — întrebă cineva din 
public.

—■ Cealaltă jumătate 
capabilă de orice...

Replică promptă
Un slujitor de vază 

cultului l-a rugat pe 
numitul pictor german 
Liebermann să-i 
un tablou cu o temă re
ligioasă. Pictorul a fost 
de acord și după cîteva 
luni lucrarea a fost ter
minată. La început, epls-

<

al 
re- 
м. 

picteze

38900. de persoane. Zgomotul s-a 
auzit la 4000 km distantă și nori de 
pulbere au înconjurat pămîntul. Ex
plozia a provocat impulsuri de ra
dio și poate și semnale luminoase 
care, după părerea savanților, ar fi 
•putut ajunge la locuitorii de pe pla- 
neta arătată mai sus; acești locui-
tori .ar fi putut să le intercepteze ca 
pe un răspuns la semnalele asemă
nătoare lansate de ei anterior. Ei ar 
fi „răspuns" atunci prin semnale 
trimiae direct spre Pămînt și acest 1 
„răspuns" al lor ar fi sosii pe Pă- 
mînt la 30 iunie 1908. provocînd ma
rele crater din Siberia, considerat 
c.a efect al căderii unui meteorit..

copului i-a plăcut tabloul. 
Dar apoi, privindu-1 mai 
bine, a spus :

— Ce-i asta ? Un înger 
încălțat ?

— Desigur — a răspuns 
pictorul — de ce ar tre
bui să fie desculț ?

— Dar dv. ați văzut 
măcar o dată un înger în
călțat ? — a întrebat 
copul-,

— Dar
vreodată
c.ulț ? —

dv.
un

a
rîndul său. pictorul.

epis-

văzut 
dea-

ați
înger 

întrebat, la

da bancher
'“Un om sărac a venit la 

un bancher și a început 
să-i descrie mizeria in ca
re trăia. Auzindu-1. ban
cherul se emoționa mai 
mult ca niciodată. El su
nă pe valetul său și zise :

— John, dfi-1 afară că 
mi se rupe inima I

In zilele de odihnă, numeroși pescari amatori urcă spre 
locul de obîrșie a apelor de munte. După spusele lor, aici 
păstrăvul „trage" mai bine la undiță iar „recolta", e peste 
așteptări.

IN CLIȘEU; Instantaneu in apropierea cabanei Gura 
Apei (munții Retezat).

Leagănul civilizației 
lumii

Directorul Departamen - 
tuiul antichităților din Ior
dania, dr. Awni Dajani. a 
declarat recent că regiu
nea Jericho din sudul de
șertului iordanian a fost 
primul leagăn al civiliza
ției întregii lumi. El a 
spus că civilizația datea
ză aici din epoca de pia
tră. din anul 8 000 î.e.n.

In urma unor cercetări 
anterioare, efectuate în я- 
ceastă regiune de către 
o expedite a școlii brita
nice de arheologie, condu
se de Kathleen Kenyon, 
s-a afirmat 
datează din 
î e.n.

In prezent
pa de arheologi britanici 

'condusă de Diana KirkbrI- 
de. efectuează săpături în 
regiunea Jericho, pentru 
a confirma vechimea ci
vilizației de aici.

că civilizația
anul 6 ООП

o altă echi-

Un stat nou f! unic 
in lume

Globul s-a îmbogățit cu 
un nou stat — Republi
ca New Atlantis. Preșe
dintele acestui stat, Lei
cester Hemingway, s-a 
grăbit să lanseze o „de 
clarație de independență" 
El s-a adresat totodată 
Națiunilor Unite, preșe
dintelui Johnson și guver 
nului jamaican, solicitîn- 
du-le recunoașterea diplo
matică. EI a dat asigu
rări că „Republica Nev,

Atlantis este un stat iu
bitor de pace".

Cîteva precizări : la l'J 
km. de coasta sud-vestieă 
a Jamaieai, Leicester He
mingway a descoperit a 
insulă minusculă, pe care 
și-a amenajat el însuși 
statul care ocupă o su- 
.prafață totală de... 8 me
tri pătrați I Leicester He
mingway se poate lăuda 
că este președintele celui 
mai mic și mai umed stat 
din lume. „Republica" se 
află doar la un centime
tru deasupra nivelului mă
rii. Deocamdată, el este în 
așteptarea unor imigranți 
și a unor uragane, care.

i
i

are timp de așa ceva. El
muncește activ într-uri
colhoz.

In ce privește soții Ga-
simov. aceștia dorm sub
cerul liber 7-8 luni din
an, nu fumează «>i se hră-
nesc mai ales cu iaurt
și usturoi.

Foto; N. MQLDOVEAKU

♦
♦
♦
♦
♦

nale în repertoriul muzi
cii . popoarelor din sudul 
Indiei,

Cu prilejul jubileului de 
150 de ani de la naște
rea poetului. Radiodifuziu
nea
operele 
limbi ale Indiei 
criță, malaiali. țelugu. can- 
nara, hindi, tamilă.

indiană a transmis 
lui în diferite 

sans-

♦ 
♦
♦ 
♦

H Aniversări
Г demne de invidiat

Nasîr și Djekșak Gasi- 
aveau fiecare 16 ani 
s-au căsătorit... acum 

ani.
asemenea longevitate

mov 
eînd 
юз

O
nu este rară îri regiunea 
Karabah din Azerbaidjan, 
unde locuiesc soții Găsi- 
mov. Se numără aici 214 
persoane care au depășit 
100 de ani; patriarhul fi
ind Ambarțum Grigorian, 
care la venerabila vîrstă 
de 137 de ani. nu s-a 
simțit niciodată rău, pen
tru simplul motiv că nu

Pescuit neobișnuit
In apropiere de Cata

nia (Italia), un grup de 
pescari a prins un pește 
de dimensiuni uriașe, care, 
zbătîndu-se, a pus în pe
ricol barca. S-a recurs

rf

i

♦

♦
♦

alte 
cîn- 
fone 

la suprafață,
este o specie

la ajutorul unei 
bărci și peștele care 
tărea aproape două 
a fost scos 
Se crede că 
de balenă.

Suprafața ghețarilor
10 la sută din suprafa

ța uscatului globului- nos
tru este acoperită cu ghe
țari, fiind ascunsă razelor 
soarelui. Din cei 14 959 700 
km p ocupați de ghețari 
(odată și jupătate ori su
prafața Europei). 12 653 000 
km d se află în Antarc
tica, iar 
enlanda. 
se afin 
(10810

cea

♦

♦

W Decanul
f
I

de vîrstâ 
al poeților

Swati TIrunal, fostul 
maharadjah al Travankur- 
Kotșchin a împlinit re
cent 160 de ani încă în 
secolul trecut, el era 
cotit cel mai bătrîn 
tre poeții-creatori de 
tece. Compozițiile sale
zicale au devenit tradițic-

1 802 000 în Gro- 
Restul ghețarilor 
îa Asia. Europa 

km p).
de Nord și 
în Noua Zeelandă 
Guinee Ghețarul 
lung se găsește pe 
Seward-M.alaspina 
Nordul Americii și 
lungime de 100 km.

Este interesant de men
ționat că dacă astăzi 
la sută 
catului 
ghețari, 
prafața
țuri veșnice era de 30 la 
sută.

America 
de Sud, 
și Noua 
cel mai 

insula 
din 

are o

♦

o
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♦

SQ- 
din- 
CÎn- 
mu-
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US" 
de 

su-

♦ 
♦
♦
♦

din suprafața 
este ocupată 
în pleistocen, 
acoperită de ghe- ♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
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Un puternic avînt
întrecerii socialiste!

(Urmare din pag. l-ai

disciplinei în muncă în scopul fo
losirii din plin a timpului de lu
cru.

Realizările de pînă acum, expe
riența acumulată, constituie o bază 
solidă spre îmbunătățirea activității 
fiecărei unități economice, spre 
obținerea de noi succese în reali
zarea sarcinilor de plan la toți in
dicatorii și a angajamentelor. Se 
impune însă să se analizeze temei
nic, diferențiat, în fiecare unitate 
posibilitățile de valorificare a rezer
velor interne și, pe această bază, 
să se îmbunătățească angajamen
tele de întrecere. In unitățile ră
mase in urmă la diferiți indicatori 
să se analizeze cauzele care au 
condus la rămînerea in urmă, să se 
stabilească asemenea măsuri care 
să ducă la lichidarea deficiențelor. 
O rezervă internă valoroasă în ac
tivitatea fiecărei unități o constituie

aplicarea și generalizarea inițiati
velor avansate cum sînt: „două fi- 
șll pe zi" „două timpuri pe schimb 
și aripă de abataj camera", „nici 
un vagonet de cărbune rebutat pen
tru șist vizibil", a metodelor înain
tate precum ți reducerea continuu 
a numărului brigăzilor sub plan 
și întărirea disciplinei în producție.

Organizațiile de partid sînt che
mate să-ți exercite cu competență 
dreptul de control, să acorde o deo
sebită atenție problemelor cheie ale 
producției de care depinde realiza
rea planului ți a angajamentelor. 
Organizațiilor do partid, sindicatelor 
și organizațiilor de tineret lt> revi
ne sarcina să desfășoare o muncă 
politică eficientă ca îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan Și a 
angajamentelor de întrecere să de
vină o cauză a fiecărui colectiv, a 
fiecărui muncitor, inginer și tehni
cian.

Inlîmpinînd marea sărbătoare a 
eliberării, să muncim astfel ca 
sarcinile de plan si angajamentele 
do întrecere să fie înfăptuite inte
gral și depășite.

Cu turbina pe malul Jiețului
(Urmare din pag. l-a)

menta pentru prima dată în țară 
un astfel de sistem pentru foraje de 
explorare. Avantajele ce le reprezintă 
noua instalație : viteza mecanică mult 
mărită ; uzură mică la garnitura de 
prăjini ; tubajul coloanei nu se u- 
zează și se pot fora — lucru deose
bit de important — sonde deviate 
în mod dirijat.

Pentru recepționarea instalației 
s-au deplasat la locația 5458 spe
cialiști venifi din Capitală, de la 
întreprinderea regionala de explo
rări. După cum se vede în fotogra
fia din pagina întîi» maistrul 

șeful bri- 
sondori (în mijloc)

doveanu Gheorghe și alături de el 
sondorii șefi Рога Gheorghe, Dumi- 
trașcu Niță, Cîmpeanu Gheorghe și 
mecanicul Stănescu Constantin au 
fost la înălțime. In zilele următoare 
reprezentanți de la toate întreprin
derile de foraj din țară urmează să 
vină pentru a învăța din experien
ța sondorilor din Valea Jiului, de 
la locația 5458. Și pentru că expe
rimentarea a reușit pe deplin 
avea ce învăța...

pagina
Moldoveanu . Gheorghe, 
găzii 
este ochi și urechi. Primește indi
cații tehnice care îi vor fi de mare 
folos. Ține carnetul deschis apoi va 
nota la repezeală. Același lucru îl 
fac de fapt și șefii de șantier Dinu- 
lescu Florea (primul din stingă) și 
Negesqu Constantin (primul din 
dreapta).

Ce realizări s-au obținut pînă a- 
cum cu noua instalație? In 10 zile 
lucrătoare s-au forat deja 3U0 de 
metri. Există astfel perspective ca 
săparea solidei să dureze numai 
două luni. Și aceasta cu același 
număr de oameni. In plus este ne
voie numai de un motor mai puter
nic. de 300 CP, și de pompe de înal
tă presiune. Calculele 
cheltuielile pc metrul 
cu mult mai mici.

Experiența a reușit.

de

au arătat că 
forat vor fi

Productivitate înaltă
Sectorul III de la mina Petrila 

continuă să se afle in fruntea între
cerii dintre sectoare, in dimineața 
zilei de 23 iulie, pe panoul dfn fața 
birourilor minei, în locul rezervat 
sectorului III scria eifra : 982. Sînt 
tonele de cărbune extrage peste plan 
de ortacii brigadierilor Laszlo Ște
fan. Cîșlaru Ioan, Rotaru Gheorghe, 
Bartok Iosif. Șișu Virgil. Producti
vitatea medie atinsă în abatajele 
sectorului IJI se ridică la 7,90 tone 
pe post.

Dar colectivul sectorului III se 
preocupă și de îmbunătățirea cali
tății cărbunelui. In urma multiplelor 
măsuri ce ș-țu aplicat, în vagongtele 
trimise la ziuă de minerii sectorului 
III s-a găsii in ultimul timp mai 
puțin șist. Și calitatea are fruntașii 
ei : brigăzile conduse de F.nac.he 
Chiriță. Purda Constantin și Cîșlaru 
loan. îndrumările ce le primesc bri
găzile de la artificierii Praia Petru. 
Cotișel Viorel. Frunză loan în ceea 
ce privește pușcarea selectivă, ale
gerea șistului vizibil și ppdirea co
rectă se vede că sînt puse în prac
tică.

Spitalul unificat Petroșani : în sala de operații, dotată cu aparatajele 
necesare, se fac pregătiri pentru o nouă intervenție chirurgicală.

fotbal: Minerul Aninoasa a ratat calificarea
In sfirșii, după 270 de minute de 

jec și multe zile de emoții și spe
ranțe, de ambele părți, problema e- 

viitorul 
fost e- 
revenit 
Anina, 

echipele

chipei care va activa în 
campionat în categoria C a 
lucidată. Aeeastă cinste a 
reprezentativei minerilor din
Despre d’.rzertia cu care
și-aii disputat șansele vorbește dife
rența minimă de un gol obținută

după trei meciuri de întrecere spor
tivă epuizantă. Ambele echipe au 
meritul de a fi luptat bărbătește și 
cu multa ardoare
Notă
timui
Cluj 
liștii

Mereu exemplu pentru colectiv, comunistul Bota Mircea se numără 
printre electricienii fruntași de la sectorul 9 al minei Vulcan. Iată-1 în 
timpul lucrului — cuplînd linia de 6 kV între puțurile 8 și 7 vest 
Vulcan.

pentru victorie 
discordanta a făcut însă, în ul- 
meci, arbitrajul lui Ilulpe din 

vădit părtinitor pentru fotba, 
din Anina. Dăm doar cîteva

exemple In minutul 22, Breda pri
mește c pasă pe extremă. Intre el 
și linia porții se aflau doi adversari 
inclusiv portarul. Menționăm că lin
gă el nu se afla nici un adversar 
spre .a putea ti acuzat de fault. Și 
totuși, spre stupoarea spectatorilor, 
acțiunea este 
faza ы care 
bitrul tluieră 
18 metri de
mingea șutată peste zid poposește 
în plasă. Aceste greșeli de arbitraj 
și incă multe altele au influențat 
rezultatul ir.tilnirii. Să fie oare din 
partea arbitrului Hulpe <; necunoaș
tere a 
de joc
de a dezavantaja 
pe ? De fapt, ia 
spectatorii și-au 
în termeni cam
față de arbitraj. Cert este faptul, că 
cu largul concurs al arbitrului. Ani- 
ncasa a ratat calificarea în catego
ria C.

Și acum cîteva faze mai impor-

oprită. In schimb,' ia 
s-a marcat golul, ar- 
uti fault imaginar la 
poarta aninosenilor și

ueior mai elementare reguli 
sau pur și simplu tendință 

din echi- 
meciului

net una
st îrșitul 

exprimat, e drept 
tari, nemulțumirea

iante din timpul meciului. Primele 
minute aparțin net jucătorilor de la 
Anina. Dar incă din această parte 
a intihiirii, toate acțiunile aninoșe- 
nilor ce treceau de jumătatea tere
nului, erau fluierate de arbitru. Or, 
eînd nu te poli apropia de poartă 
nici nu ai ocazii de a înscrie, Des- 
pre faza, din care s-a marcat golul, 
am relatat mai sus. In prima parte 
a întîlnirii, echipa din Anina joacă 
mai organizat și atacă mai pericu
los și urează cîteva ocazii favorabile 
de a majora scorul dar le ratează, 
Ocazii au .și aninosenii în minutele 
19, 20. 22, 23 și 37. dar fie că ele 
sînt irosite de afacanți fie că sînt 
oprite de arbitru înainte de a fi fi
nalizate.

Repriza а doua aparține in între
gime echipei din Aninoasa. In aceas
tă parte a meciului, cei din Anina 
n-au trecut decît de cîteva ori de 
jumătatea terenului. Cu toată domi
narea netă, nervozitatea și lipsa de 
calm au făcut însă să se rateze mul
te ocazii, 
rilor din 
putere de 
că poate 
și tehnic.
de-a lungul a 90 de minute, 
vor reuși acest lucru, 
fără îndoială multe

Deși învinsă, echipa mine- 
Aninoasa a dovedit multă 
luptă și Îii unele perioade, 
practica un fotbal frumos 
Păcat însă că n-o face

Dacă 
obținevor 

victorii.
D. QRIȘAN

Maistrul Mol-

Vă prezentăm: Uzinele de utilaj greii 
pentru construcții „Progresul44 Brăila

Orașul portuar Brăila își vestește 
prezența de departe, oferind trecă
torului panorama metalică a șirului 
lung de compresoare, de concasoare 
care se fabrică aici, la Uzinele 
„Progresul". Este cea mai mare u- 
nitate industrială producătoare de 
utilaj greu pentru construcții din 
țara noastră, produsele ei avînd o 
însemnată pondere în economia na
țională.

Cu vreo 17—18 ani în urmă, a- 
ceastă unitate industrială era o 
fabrică oarecare, înnegrită de fum 
și de ani. utilată cu mașini 
rudimentare.

Imaginea acelor timpuri s-a
Statul 
fonduri 
fia sa. 
toarele 
s-au
cazangeria cu 
m p. Aceasta 
de peste două 
acest sector al

Dezvoltarea capacităților de pro
ducție și reutilarea principalelor sec
toare cu instalații moderne a făcut 
posibil ca în ultimii ani să se pună 
în fabricație o serie de produse noi. 
printre care : utilaje pentru industria

vechi.

șters, 
alocatdemocrat-popular a 

însemnate pentru reconstruc- 
Mai întîi s-au montat cup- 
Siemens Martin și electrice,

clădit hale noi, ultima fiind 
o suprafață de 5 400 
va duce la creșterea 
ori a producției în 
uzinei.

chimică, excavatoare de 0,3 și 0,5 
m c, rulouri compresor R 13 (10-13 
tone), rulouri compresor lestate R 15 
(15—18 tone), rulouri compactor pe 
pneuri GP 7 (7—10 tone), conca- 
soare cu valțuri, concasoare cu fălci, 
concasoare cu ciocane, scarificatoare 
hidraulice și echipamente de buldo
zer, reductoare de viteză pinii la 
1 000 kW, gatere de 650 (24”) și 
850 (32”), prese cu melci și prese 
vacuum pentru cărămizi, prese de 
debavurat de 90 tone și 250 tone 
etc.

Preocupat de îmbunătățirea cali
tativă și ridicarea performanțelor 
tehnice ale utilajelor puse în fabri
cație, colectivul uzinei a depus 
muncă susținută 
rea produselor și 
fabricație. Astfel, 
tip de rulou. ale
tehnice erau la nivelul produselor 
similare din perioada respectivă, s-a 
trecut la asimilarea fabricației ru- 
lotirilor compresor modernizate R 13 
și R 15 și a rulourilor compactor pe 
pneuri CP 7 de 7 pînă la 10 tone, 
prin aplicarea unor soluții construc
tive și tehnologice moderne. Au fost 
mărite posibilitățile de lestare pen-

capacității de compac- 
mărită gama vitezelor 
de la 3 la 4 viteze, iar

o
pentru moderniza- 
'ărgirea gamei de 
pe baza primului 
cărui caracteristici

pornirea manuală a mo- 
fost înlocuită cu pornirea 
iar pentru îmbunătățirea 
de lucru ale mecanicului 

utilajului

Cresc rîndurile organizației
Bine muncesc în

ganizațiile U.T.M. de la sectorul de 
transport, de la atelierul electrome
canic al minei, depozitul de lemne 
și din sectorul III subteran.

Printre tinerii care au fost 
miți îri organizațiile U.T.M. se 
mără tov. Florea Patnfil, Gîlcă
ghel, Moraru Vasile, Fîntîneanu 
Cristea.

1ПІ- 
ul- 
în 
au

acest sens <?r-Organizațiile U.T.M. de la 
na Vulcan și-au îmbunătățit în 
tima vreme munca de primire 
organizație. In această perioadă 
fost primiți și confirmați de comi
tetul orășenesc U.T.M. din Vulcan 
un număr de 8 tineri mineri și, mim 
citori harnici iar alți tineri se 
pregătesc pentru a fi primiți în rin- 
dui organizației U.T.M.

pri- 
nu- 
An-țru creșterea 

tare, a fost 
de deplasare 
viteza maximă a fost ridicată de la
4 km/h la 6 km/h. S a lărgit gama 
posibilităților tehnologice ale utilaju
lui prin echiparea rulottlui cu sacri- 
ficator ,și lamă de nivelat balast, 
acționate hidraulic.

Pentru asigurarea unei bune ma
nevrabilități s-a îmbunătățit siste
mul mecanismului de direcție, intro- 
dttcîndu-se transmisie hidraulică. De 
asemenea, 
torului a 
automată, 
condițiilor
s-a prevăzut amenajarea 
cu o cabină închisă, avînd instala
ție de încălzire.

îmbunătățirile aduse utilajului au 
determinat creșterea substantial® a 
productivității ruloului compresor, 
performantele obținute situîndu-se la 
nivelul celor mai bune modele de 
fabricație străină. Datorită lor. a- 
ceste utilaje au fost prezentate la 
diferite tîrguri și expoziții interna
ționale, bucurîndu-ș» de aprecieri 
unanime.

(Agerpres)
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Maeștri ai randamentelor sporite
(Urmare din pag. l-a)

lucru 
fără

Steț

important: 
absențe ne-

lucrurile se

te. brigada ridică lunar econo
miile de lemn, exploziv și energie 
electrică la peste 4000 lei (deși pe 
post randamentele planificate sînt 
depășite in medie cu 15 la sută). 
Mai amintim un 
brigada lucrează 
motivate.

In abatajul lui
prezintă tot bine. Brigadierul știe 
să organizeze astfel lucrul incit, 
timpii morți să fie complet elimi
nați. Chiar și artificierul care vine 
la pușcat știe că 10--15 minute 
de întirziere din partea sa ar pro
voca in rindurile acestor oameni 
c adevărată reacție

&n muncitor bun. 
producție. realizează 
salariu bun. Fișele 
acestor „ambițioși"

în lanț, 
evidențiat in 
neapărat un 
de plată ale 
oglindesc în

luna iulie, un ciștig pe post de mi* 
ner de 101,33 lei, plus 
plan, sporul de noapte etc. i

Recent, in rindurile acestor a- * 
devorați maeștri ai randamentelor ț 
sporite au intrat și alte brigăzi, 
La obiectivele de întrecere obiș
nuite cum sînt de exemplu: cali
tate, cantitate, economii la prețul 
de cost, ele, imitind pe ortacii lui ♦ 
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Doroghi Florian și Steț Petru, au 
adăugat: ajutorul reciproc in lu
cru, scurtarea timpului intre două 
pușcături. întreținerea și prelun
girea. vieții utilajelor din dotare, 
promovarea celor ma! valorQQft 
inițiative din sector etc.

Asemenea brigăzi sînt demne de 
stimă și laudă și constituit Q 
rantie că sectorul IV al minei 
ninoasa se va afla în curînd 
întrecere pe un loc de cinste.
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Mesajul adresat de U Thant 
președintelui Makarios

NEW YORK 24 (Agerpres).
I a .New York s-a anunțat că se

cretarul general al O.N.U., U ’Thant, 
a trimis un mesaj președintelui Ma
karios în care îi cere să întreprindă 

.măsuri urgente pentru a garanta 
'libera mișcare a forțelor O.N.U. în 
Cipru. In mesaj se precizează că li
mitarea dreptului de mișcare a tru
delor O.N.U. în insulă poate avea 
un efect din cele mai periculoase, 
deoarece aceasta, poate spori tensiu
nea și riscurile unor noi incidente. 
Mesajul reamintește că forțelor 
O.N.U. din insulă li se interzic in
trarea în portul Limassol și accesul 
în anumite regiuni considerate drept 
strategice, fapt care vine în contra
dicție cu mandatul acordat acestor 
forțe de Consiliul de Securitate și 
pe care guvernul cipriot l-a aprobat.

In același timp se relatează că 
U Thant a trimis un mesaj și vice
președintelui Kuciuk în care îi cere

să pună capăt infiltrărilor de arme 
și personal în regiunile insulei con
trolate de ciprioții turci. Mesajul 
subliniază că personalul O.N.U. din 
Cipru a observat în mai multe rîn- 
duri debarcarea în regiunile Kokkina 
și Mansoura de arme și personal 
militar turc.

TRATATIVE
INDIANO-PAKISTANEZE

RAWALPINDI 24 (Agerpres).
Ministrul afacerilor interne al 

Pakistanului, Habib Ullah Khan a 
anunțat că în cea de-a doua jumă
tate a lunii august vor fi reluate la 
Rawalpindi tratativele cu ministrul 
afacerilor interne al Indiei, Gulzari- 
lal Nanda, consacrate problemei re
glementării situației minoritățilbr 
naționale care locuiesc de-a lungul 
frontierei dintre cele două țări.

Declarația lui Barry Goldwater

care a avut 
drept candi- 
la alegerile 
noiembrie, a 
că colabora-

WASHINGTON 24 (Agerpres).
Senatorul Barry Goldwater, de

semnat de către Convenția națională 
a partidului republican, 
loc la San Francisco, 
dat al acestui partid 
prezidențiale din luna 
(declarat joi Senatului
torii săi pregătesc în prezent o con
ferință a liderilor republicani în ve
derea restabilirii unității în partid. 
Pe de altă parte, el și-a exprimat 
regretul față de hotărîrea anumitor 
personalități ale partidului republi
can de a nu-1 sprijini la alegerile 
prezidențiale. In legătură cu aceas- 

: ta senatorul a vorbit despre necesi
tatea ca republicanii să facă bloc

în jurul lui pentru a avea șanse în 
alegeri. La rîndul său purtătorul de 
cuvînt al senatorului Barry Gold
water a menționat printre persoa
nele invitate de a participa la confe
rința preconizată pe fostul președin
te al S.U.A., Eisenhower, pe guver
natorii William Scranton și Nelson 
Rockfeller, pe fostul vicepreședinte 
al S.U.A., Richard Nixon, și pe 
William Miller, candidat republican 
Ia postul de vicepreședinte al S.U.A. 
El a
Barry 
pania 
junul 
sului

comunicat, de asemenea, că 
Goldwater își va începe cam- 
electorală la 25 august. în a- 
desclîiderii lucrărilor congre- 

partidului democrat.

Noi tulburări în
GEORGETOWN 24 (Agerpres).
In urma exploziei unei bombe a- 

runcate de elemente teroriste într-un 
local din Georgetown, trei persoane 
au

'De
au
vit

Guyana Britanică
ză că atît primul ministru, Jagan, 
cît și 
ham,
ca o
țară.

liderul opoziției, Forbes Burn- 
se împotrivesc unei împărțiri 
soluționare a tulburărilor din

[ooferiDla Organizației
WASHINGTON 24 (Agerpres).
La Washington continuă lucrările 

conferinței ministeriale a Organiza
ției Statelor Americane convocată 
ia cererea guvernului Venezuelei de 
a se întreprinde „măsuri colective" 
împotriva Cubei. In ședința de joi. 
delegația Argentinei a prezentat un 
proiect de rezoluție propriu în a- 
ceastă problemă. Luînd cuvîntul. 
ministrul afacerilor externe al Ar
gentinei, Zavala Ortiz, a lăsat să 
se înțeleagă că se împotrivește „li
niei dure" promovate de Venezuela 
șl iftWi Stale latino-americane împo
triva Cubei. El a declarat că nu va 
vota în favoarea „sancțiunilor" ce
rute privind ruperea relațiilor diplo
matice și consulare cu Cuba și in-

Statelor americane
stituirea unui embargo economic de 
către toate statele membre ale O.S.A. 
Nu avem intenția, a spus el, să ne 
amestecăm în treburile interne ale 
Cubei, întrucît poporul cuban este 
stăpîn pe soarta sa.

Totodată, delegația argentiniană a 
prezentat un proiect de declarație 
care invită toate statele membre ale 
O.S.A. 
matice 
curînd 
unității 
rican".

Potrivit agențiilor americane de 
presă în prezent continuă consultă
rile de culise pentru a se putea a- 
junge la adoptarea de către toate 
statele a unei rezoluții.

care au rupt relațiile diplo- 
între ele să le reia cît mai 
posibil pentru „consolidarea 
țărilor continentului ame-

Debarcarea unor unități de guerilă 
pe teritoriul haitian

PORT-AU-PRINCE 24 (Agerpres). 
Corespondentul din Port-Au-Prince 

al agenției UPI relatează din surse 
informate că debarcarea unor uni
tăți de, guerilă pe teritoriul haitian 
în regiunea muntoasă din sudul ță
rii a făcut ca guvernul „să ajungă 
într-o stare apropiată de panică". 
Potrivit agenției, deși guvernul a 
păstrat o tăcere deplină, la 9 iunie, 
data anunțării debarcării exilaților 
haitieni, pare sigur că răsculații 
continuă să fie activi, iar tactica 
lor de hărțuire provoacă o adîncă 
îngrijorare dictatorului Duvalier. 
Ultimile știri neoficiale menționea
ză că marți noaptea 
lupte la Nouvelle 
giunea’ muntoasă 
Port-Au-Prince.

Răsculații, care
iunie în Haiti, — relatează agenția 
— rezistă mai mult decît cu prile- 

oricărei alte invazii împotriva 
Duvalier. Observatorii au decia- 
că guvernul nu este pregătit să 

de lungă

au avut 
Tourraine, în 

situată la sud

loc
re
de

au debarcat la 2

jul
lui
rat
ducă o luptă de guerilă
durată și cu fiecare săptămină care 
trece face să crească șansele aces
tora de victorie.
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De pretutindeni
t

fost ucise și patru grav rănite, 
asemenea, o femeie și fratele ei 
fost uciși în locuința lor. Potri- 
agenției Reuter, ca urmare a

acestor atentate, numărul victimelor 
; tulburărilor rasiale din Guyana Bri
tanică . se ridică la 158.

Joi, aproximativ 5 000 de indieni 
au adresat un memorandum guver
natorului Guyanei Britanice. Richard 
Luyt, în care cer o împărțire a aces

tei colonii. Agenția Reuter sublinia-

Guineea Portugheză

Acțîuni ale patriotilor
DAKAR 24 (Agerpres).
Partidul african al independenței 

din Guineea Portugheză și insulele 
Capului Verde a dat publicității, la 
Dakar, o declarație în legătură cu 
acțiunile forțelor patriotice desfășu
rate împotriva trupelor coloniale. In 
cursul acestor acțiuni, se arată în 
declarație, 50 de militari portughezi 
■u fost uciși, iar aproximativ 30 au 
fost răniți.

ȘEDINȚA CABINETULUI ENGLEZ
LONDRA 24 (Agerpres).
Consiliul de Miniștri al Marii Bri

tanii, întrunit joî la cererea primu
lui ministru Douglas Home pentru 
a examina situația care s-a creat 
în urma hotărîrii Sindicatului sala
riaților de la oficiile poștale, de a 
declara, începînd de la 25 iulie, gre
vă generală pe o perioadă nedefi
nită, a aprobat o majorare a sala
riilor factorilor poștali cu numai 35 
la sută din suma cerută de salaria- 
ții de la oficiile poștale.

După ședința cabinetului englez, 
ministrul de finanțe al Angliei, Re
ginald Maudling, și ministrul poș
telor, Reginald Bevins, au invitat 
pe secretarul general al Sindicatu
lui salariaților de la oficiile poștale, 
Ron Smith, pentru a discuta posibi
litățile de preîntîmpinare a declan
șării grevei. In cursul întrevederii, 
Reginald Maudling a cerut condu-

cerii Sindicatului salariaților de la 
poștă să renunțe la declanșarea gre
vei. După întrevedere, Ron Smith, 
scrie agenția Reuter, a făeut o de
clarație în care а arătat că Comite
tul de acțiune al sindicatului a res
pins noile propuneri ale ministrului 
de finanțe. Comitetul de acțiune a 
anunțat că greva va avea loc, așa 
cum a fost fixată, la 25 iulie.

Potrivit agenției, deși în capitala 
țării domnește în aparență calmul, 
un val de arestări și știrile cu pri
vire la represiunile împotriva deți- 
nuților politici atestă starea de ner
vozitate a guvernului. Cu toate că 
nu există posibilitatea de a se ve
rifica ce se petrece după zidurile 
închisorii, Ford Dimanche de la pe
riferiile capitalei — scrie UPI — o 
sursă informată a declarat că in
formațiile privitoare la faptul că 
Duvalier a ucis personal 21 de deți
nuți politici par să fie adevărate. 
De cînd s-a produs invazia, apro
ximativ 100 de alte persoane au 
fost arestate și soarta majorității a- 
cestora nu este cunoscută.

In prezenl numeroase trupe hai- 
iiene se află in munți, unde au fost 
trimise să lupte împotriva răscula- 
ților, iar în capitală au rămas nu
mai două batalioane de luptă care 
staționează în apropierea palatului 
prezidențial. Aceleași surse au indi
cat că trupele haitiene sînt prost 
înarmate și au un moral de luptă 
foarte scăzut.

Săptămîna aceasta, subliniază co
respondentul Ia Port-Au-Prince au 
circulat zvonuri cu privire la o nouă 
debarcare a unor detașamente de 
exilați haitieni pe coasta din sudul 
țării. Acesie știri nu au putut fi însă 
confirmate.
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Urmele unei culturi 
străvechi

ALMA-ATA. Шп mare cercel 
din aur pur, care a zăcut în pă- 
mînt timp de peste trei milenii, 
a fost găsit in Kazahstanul de 
est de către arheologii care au 
făcut săpături la o colină situa
tă în apropiere de orașul Qlst- 
Kamenogorsk.

Oamenii de știință au desco
perit aici un sistem de mormin
te vechi, datînd din epoca așa- 
numitei culturi Andronovo. Prin
tre obiectele găsite se i 
cioburi fie ceramică eu 
meniații specifice, precum și 
mare și elegant cercel din 
gini forjat.

Specialiștii sînt de părere 
obiectele găsite dovedesc că i 
talurgiștii din antichitate cunoș
teau nu numai secretul făuririi 
bronzului, ci și al unor 
din alte metale, printre 
aurul și argintul.

află și
I orna- 

un 
ar-

că
me-

aliaje 
care
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Situația din Singapore
SINGAPORE 24 (Agerpres).
Tulburările provocate la Singapore 

s-au atenuat în cursul zilei de 24 
iulie. Guvernul Federației Malayeze 
a adresat primului ministru Abdul 
Rahman, care se află într-o călăto
rie prin S.U.A. și Canada, o scri
soare prin care îl anunță că își poa
te continua turneul, deoarece în 
cursul zilelor următoare se prevede 
normalizarea situației din țară.

Intr-un comunicat al guvernului 
malayezian se arată că în cursul 
ciocnirilor au fost , ucise 19 persoane 
și peste 450 au fost rănite. Lideri ai 
grupurilor în conflict s-au întrunit 
cu autoritățile guvernamentale pen
tru a studia posibilitățile de a se 
pune capăt tensiunii. In cursul zilei 
de 23 iulie numărul arestaților s-a 
ridicat la 2 500 de persoane.

Populația Canadei
OTTAWA. Ea 1 iunie 

populația Canadei s-a cifrat la 
19 237 000 de locuitori. Intr-un 
singur an ea a sporit cu 341 000 
de persoane. Această creștere se 
datorește în special imigrației.

а. с.
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• Inundații în Coreșa de sud
+ __

SEUL. Datorită ploilor toren
țiale care au căzut recent, în 
Coreea de sud au loc mari 
inundații. Potrivit unor date o- 
ficiale în perioada dintre 12—22 
iulie, numărul celor care și-au 
pierdut viața din cauza inunda
țiilor se ridică la 50. iar al ră- 
niților la 30. 
de asemenea, 
teriale.

S-au înregistrat, 
mari pagube ma-

Furtună în Nigeria
KADUNA. O violentă furtună 

s-a abătut joi asupra unor re
giuni din nordul Nigeriei. In lo
calitatea Kotangor, 
prăbușirii unei
mare a furtunii, au fost omorlte 
29 de persoane iar alte 30 au 
fost grav rănite.

in urma 
clădiri, ca ur-

Incidente la frontiera siriano-izraeliană
DAMASC 24 (Agerpres).
La frontiera dintre Siria și 

au avut loc joi noi incidente, 
giunea Corazim schimbul de 
a durat aproape două ore.

Izrael 
In re
fecuri

cîteva rinduri
BUDAPESTA, 

funcțiune prima 
ție a fabricii de 
.construcție la 
Ungară). Această unitate ultramo
dernă cu hale spațioase, anul acesta 
va produce deja 2 000 de vagoane 
de conserve de fructe și legume.

Recent a intrat în 
unitate de produc- 
conserve în curs de 
Nyiregyhaza (R. P.

BAKU. In satele Azerbaidjanului 
au fost construite linii pentru 
port area' energiei electrice, in 
me de peste 1 000 km.

trans- 
lungi-

fostulTOKIO. Pierre Salinger — 
purtător de cuvînt al Casei Albe — 
candidat democrat pentru Senatul 
S.U.A. din partea statului Califor
nia — a sosit în Japonia, unde va 
avea convorbiri, cu oficialitățile ja
poneze.

CIUDAD DE MEXICO. Comitetul 
executiv național al Partidului revo
luționar instituțional din Mexic a 
dai publicității o declarație in care 
propune ca guvernul mexican să
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Atît guvernul izraelian cît și cel 
sirian au adresat comisiei de armis
tițiu plîngeri în care se învinovă
țesc reciproc pentru repetatele inci
dente de Ia frontieră.

sprijine principiile neintervenției și 
autodeterminării popoarelor la con
ferința miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.), ce se 
desfășoară la Washington.

ROMA. Două sute de mii de mun
citori italieni din industria prelu
crării lemnului au declarat joi o gre
vă de două zile. Muncitorii cer mă
rirea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

ATENA. Agenția Associated Press, 
citind surse oficiale din Atena, rela
tează că generalul Lyman Lem- 
nitzer, comandantul suprem al for
țelor N.A.T.O. din Europa, a invitat 
pe generalul J. Pipilis, șeful statului 
major general al armatei grecești, șt 
pe generalul Cevdet Sunay, șeful sta
tului major general al armatei turce, 
să facă o vizită la Paris la cartierul 
general al N.A.T.O.

WASHINGTON. Intr-un comunicat 
comun americano-malayez dat pu-

joi seara, 
au accep- 
ajutor mi- 
de perso-

blicității la Washington 
se arată că Statele Unite 
tat să acorde Malayeziei 
lifar sub forma pregătirii
nai și credite pentru cumpărarea de 
materiale militare. In comunicat se 
arată, totodată, că președintele John
son își exprimă 
luție pașnică va 
tru ieșirea din 
riculoasă" care
layezia și Indonezia.

speranța că „o so- 
putea fi găsită pen- 
actuala situație pe- 
s-a creat între Ma.

englezi au 
disciplinar 
mașină rc- 
armate a- 

ale

LONDRA. Doi soldați 
fost arestați și pedepsiți 
pentru că au tipărit la o 
tativă aparținînd forțelor
proximativ 200 de exemplare 
unor manifeste în care sînt expuse 
concepțiile și scopurile „Comitetului 
celor 100" (Organizație engleză care 
se pronunță 
cleare).

impotriva armei nu-

ALGER.
Ahmed Ben
la Cairo, unde a participat la cea 
de-a 2-a Conferință la nivel înalt a 
șefilor de state și guverne ai țărilor 
africane.

Președintele Algeriei, 
Bella s-a înapoiat de

Tiparul i LPH subunitatea Petroșani 48 369


