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In preajma Zilei minerului
Primii pe exploatare
In întrecerea ce se desfășoară în 

cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei și a Zilei mine 
rului, colectivul sectorului III de la 
mina Lonea se situează pe primul 
loc pe exploatare, Pînă în dimineața 
zilei de 7 august, pianul de produc
ție al sectorului a fost îndeplinii 
proporție de 111 la sută.

167 m i galerie 
intr-o lună

Brigada complexă condusă de i 
nerul Demeter Augustin de la mina 
Dîlja a lucrat în luna iulie la săpa 
rea transversalei principale din pu
țul orb nr. I. blocul 1, galeria di
recțională în culcușul stratului III. 
partea estică și vestică, și la două 
transversale secundare de la blocul 
1, orizontul 565. Prin buna organi
zare а muncii și .folosind din plin 
cele două mașini de încărcat cu care 
este dotată, brigada a reușit să sape 
în total 167 in I galerie excavind în 
fcrtal I 316 m c steril. O avansare 
bună a realizat și brigada condusă 
de minerul Gașpar Mihai care, lu- 
crînd în circuitul puțului orb nr 3 
din blocul VI, a realizat c avansare 
de 73,6 m 1, excavînd 498 m c steril

Succese a j n vestiih
In luna trecută, colectivul secto-

în

Hâl

rului XI investiții de ia mina .Petrila 
a obținut realizări frumoase la toți 
indicii: planul productivității valo
rice a fost depășit cu 9,8 ia sută, ia 
lucrările de înaintări in galerii cu 
9,9 la sută; la lăfgiri 
sarcina a fost depășită cu -6.6 
sută. Pe sector. în luna iulie, i 
săpat 103 m I și s-au betonat 

m 1 lucrări peste plan. La acest 
ces și-au adus aportul în mod 
sebit brigăzile ce au in frunte 
minerii Dogaru Sebastian. Boțea nu 
Nicolâe, Domokoș Francisc și 
can Constantin.

și betonărf 
i la
s-au

122 
suc- 
deo- 

pe

Fleș-

Construcții 
pentru mineri

De curînd. colectivul de la I.C.M.M 
Petroșani a predat spre Folosință 
exploatărilor miniere lucrări impor
tanțe cum sînt: instalație de săpare 
la puțul nr. 2 Petrila. casa de ven
tilatoare de ia puțul est nr. 1 Pe
trila. complexul de haldare 
puțul nr. 11 Vulcan. La alte 
tive. lucrările se alia intr-un 
avansat. In faza de pregătire 
belor tehnologici sînt :
presorui de 270 m c/minut -de • la 
mina Lupeni. tablourile de distri
buție de la puțurile auxiliare nr. 2 
și 3 de la mina Dîlja instalația de 
săpare de la puțul auxiliar nr. 3 

Dîlja. depozitul 
de utilaj’e Lupeni 
și depozitul de 
exploziv Vulcan.

de la 
obiec- 
stadiu 
a pro- 

turbocom- !

Clasamentul hârniciei
Pină în dimineața zilei de 7 august, pe baza 

rezultatelor obținute în întrecerea ce se desiă- 
șoară în cadrul Combinatului carboniîer Valea 
Jiului primele locuri sînt ocupate de : 
Exploatarea

minieră
Față de 

plan
Față de 

angajament
Vulcan 107.8 la sută 106 la sută
Uricani 105 la sută 100 la sută
lonea 103,2 la sută 101 la sută
Pe sectoare, pe primele locuri se situează :

Sectorul III Vulcan 117 Ia sută 115 la sută
Sectorul IV Vulcan 115 la sută 112 la sută
Sectorul III Lonea 111 la sută 110 la sută
Sectorul II Lupeni 111 la sută 109 la sută
Sectorul II Aninoasa 111 Ia sută 109 Ia sută
Sectorul II Uricani 110 la sută 106 la sută
Sectorul III Petrila 108 la sută 106 la sută

giunilor : Banat—Argeș 
Hunedoara—Oltenia.

lo-
or-

pină tîrzîu 
organizate

la serile de 
in cinstea

9, la Petro-

nr. 2 din lo-

dedkate săr- 
vor avea loc

llndc mergem de Ziua minerului?
SiMBĂTĂ

• Azi, după-amiază, în aula 
LM.P. va avea loc o confe
rință dedicată Zilei minerului 
Conferința va fi urmată de 
un frumos program cultural 
artistic susținut de echipa de 
dansuri, formația de muzică 
ușoară si populară ale clubu
lui sindicatelor din Petroșani 
și de soliști vocali de ia gru
pul de șantiere 
calitate.

• Conferințe 
bătorii minerilor
azi în toate localitățile minie
re din Valea Jiului. Ele vor 
fi urmate de bogate programe 
cuitural-artistice, adecvate 
venimentului, prezentate de 
către Formațiile cluburilor din 
localitățile respective.

• Pe terenul de handbal 
din Petroșani se vor disputa, 
cu începere de la ora «7, in- 
tîlnirile de handbal in 7 — 
feminin, faza interregiuni din 
cadrul Spartachiadei republi
cane - între reprezentativele . re-

DUMINICA
• De dimineață în toate 

calitățile miniere se vor 
ganiza frumoase serbări cîm-
penești. La Aninoasa, pe are
na sportivă, serbarea cimpe- 
nească va începe la ora 10 
cu un program artistic susți
nut de Formațiile clubului. 
Vor urma diferite jocuri dis 
tractive, întreceri de volei și 
fotbal intre sectoare.

• Frumoase serbări cimpe 
nești se vor organiza și pe 
stadionul din Lupeni, pe Va
lea Morii la Vulcan, pe arena 
sportivă la Uricani și pe te
renul de lingă sfatul popular 
la Petrila. S-au luat măsuri 
din timp pentru populariza
rea și buna lor organizare, 
incit de ziua lor, harnicii 
mineri își vor putea petrece 
plăcut și instructiv timpul li
ber.

• lncepind de la ora 19. 
în sălile cluburilor din Ani 
noasar Vulcan, Lupeni și Pe-

De la ora 
vor continua întrecerile 

feminin

de handbal din 
putea urmări pe 
spatele clubului 

pasionante in

troșani, la Lonea, Uricani și 
Petrila minerii vor putea pe
trece 
dans 
lor.

•
șani
de handbal in 7
Faza interregiuni din cadrul 
Spartachiadei republicane cu 
disputarea meciurilor dintre 
reprezentativele regiunilor: 
Oltenia—Argeș și Hunedoa
ra—Banat.

• Amatorii 
Aninoasa vor 
terenul din 
din localitate
treceri confînd pentru „Gupa 
6 August". Iși vor disputa in 
tîietatea echipele: I 
Anjnoasa, Retezatul 
S.S.E. Petroșani și 
Lupeni.

• Cu prilejul Zilei 
rului, pe stadionul din 
șani se va disputa meciul in
ternațional de 
echipele Jiul 
Sloboda Titova 
Iugoslavă). Intîlnirea va în
cepe la ora 17.

ginerul
Hațeg.
Elevul

mine 
Petro-

fotbal dintre
Petriia —
(am R.S.F.

Fotografia reprezintă un schimb din brigada condusă de minerul 
Steț Petru, de la sectorul IV al minei Aninoasa. De-a lungul a 7 luni, această 
brigadă a trimis la ziuă 246 tone de cărbune peste sarcinile ''de plan»

INDUSTRIA MINIERA 
în continuă ascensiune

în în- 
minerii 
izbinzi 
le

a
in

el i- 
luni 
pes-

La 9 august se sărbătorește Ziua 
minerului. Continuînd și dezvoltind 
tradiția succeselor obținute 
timpinarea acestei sărbători, 
intimpină ziua lor cu noi 
pe irontut muncii, pe care 
chină glorioasei aniversări
berării patriei. In primele șase 
ale anului in curs ei au extras 
te prevederile planului mai bine de 
258 0Q0 tone cărbufte și sare, Acest 
bilanț vine să confirme, alături de 
rezultatele obținute în anii anteriori, 
continua 
noastre 
măsură 
tablou, 
de cel

Ca

ascensiune a industriei 
miniere. Cîteva date sînt in 
să schițeze actualul său 
fundamental schimbat față 

din perioada antebelică.
urmare a intensei activități

TOR 8
Cu prilejui marii sărbători 

de la 23 August, toate forma? 
țiile artistice de amatori din 
Valea Jiului vor prezenta bo
gate programe cultural-artisti- 
ce, în care vor cînta marele e- 
veniment. vor prezenta în vers 
și melodie transformările pe
trecute în Valea Jiului în cei 
20 de ani de la eliberare, vor 
cînta munca și viața nouă a 
oamenilor.

Preg&firi
vederea programelor pe 
le vor prezenta în Capi- 

cu prilejul zilei de 23 Au-

1948—1963 rezer- 
ale țării au cres- 
iar cele de mine- 
neferoase de 12 

în 
au 
de

de cercetare geologică, susținută de 
stat, în perioada 
vele de cărbune 
cut de 13,8 ori, 
reuri Feroase și
ori. Pe baza investițiilor masive, 
vechile bazine și în altele noi 
Fost deschise mai multe mine 
cărbune și cariere pentru exploata-

veclii au fost 
regiune care, 
postbelici în 

devenit astăzi

rea ia zi, iar altele 
redeschise. Oltenia, 
s-a afirmat în anii 
producția de petrol, a
și o importantă regiune producătoa
re de lignit. Pentru extracția mi
nereurilor au fost deschise 12 mine 
noi. Vechile exploatări și-au lărgit

(Continuare în pag. 3-a)

CULTURALE
mațiilor artistice de amatori 
în fața siderurgiștilor . din Hu
nedoara, un frumos program 
comun care s-a bucurat de a- 
preciere.

Petroșani și fanfara din 1‘.li
peai se pregătesc de zor. Sub 
îndrumarea instructorilor luliu 
Horacsek — la simfonică — 
și Herman Roth — la fanfară, 
cei peste 100 de artiști amatori 
depun mult interes pentru bu
na pregătire a programelor, în 
dorința de a se prezenta cît 
mai bine la marea sărbătoare. 
C> atenție deosebită se acordă 
îmbunătățirii repertoriilor și 
completării lor cu lucrări noi.

Ieri, cele două formații au 
susținut,, alături de celelalte 
formații care au-ocupat primul, 
loc la faza pe regiuni a celui 
de-al VII-lea concurs, al for-

„Viață nouă-n 
Paroșeni44

Fotografii amatori de la ter
mocentrala 
de zor 
ba de 
„Viață 
o vor
cinstea' celei ' de a XX-a aai-

Paroșeni lucrează 
la o expoziție. Este vor- 
expoziția de fotografii 

nouă-n Paroșeni" pe care 
deschide la club înin

care
tală
gust, orchestra simfonică din (Continuare în pag. 3-a)

Aspect din timpul unei repetiții a orchestrei simfonice.
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Flux spre

Middlebrook, directo- 
laborator de cercetări 
elaborai o metodă de

LUMEA ȘTIINȚEI MEDICALE
Imunizare

J

In aceste frumoase zile de vară, 
cabanele din masivul Retezat au 
venit neîncăpătoare. Veniți din lo- 
calitățiile Văii Jiului și din 
giani ale țării, zeci și zeci 
cursioniști, oameni pasionați 
mecul panoramelor alpine, au împîn- 
zit înălțimile. Sortul, ranița, pioletul 
nu mai cunosc odihnă. Gura Apei, 
Steiul Mare, Stînuleții, Albele, Coa
ma Buții, amfiteatrele naturale ale 
celor 80 de lacuri alpine, platourile 
rezervației, toate năpădite de o ve
getație abundentă, s-au transformat 
în adevărate centre de camping In 
tovărășia orhideelor de munte, a ca
prelor negre și imenselor contrafor
turi de granit, oamenii petrec îneîn- 
tătoare ore de satisfacție.

Reveria contrastelor, belșugul de 
arase, săgeta rea înaripatelor și tona-

de-

re- 
ex-

alte
de

de far-

înălțimi
litățile de orgă, de oboi și de fluier, 
a ecourilor din văi înscriu pe retina 
ochiului, în auz și în inimi imagini 
și simfonii unice de neuitat.

Și în aceste frumoase zile de va
ră, pe culmile Retezatului oamenii 
fac noi cunoștințe, leagă prietenii 
și își împărtășesc

Stăpîni de două 
comori ale naturii, 
oameni cu profesii 
euri diferite, au pornit la drum. Azi 
fluxul muncitorilor și al intelectuali
lor spre înălțimi, spre cabanele cons
truite în anii cînd toate comorile de 
frumuseți naturale ale patriei noas
tre au fost restituite definitiv celor 
mulți, harnici și merituoși, justifică 
pe deplin lipsa de spațiu în cabane 
pentru turiști.

A. NICH1FORF.L

reciproc bucuria, 
decenii pe aceste 
tineri și vîrstnici, 
diferite, și din lo-

In Ungaria
Ungaria este bogată în surse ter

male ; s-a calculat că daca s-ar ex
ploata numai 10 la sută din apele 
termale de adîncime cu temperatură 
de peste 40 grade C, cantitatea de 
energie astfel obținută ar corespun
de cu aceea produsă de 2,3 miliarde 
tone de petrol: Recent, fa Szeged 
(în sud-esftd țării) a fost creat pri
mul centru geotermic pilot din Un
garia. pentru exploatarea surselor 
termale din pusta ungară. Apele ter
male captate aici provin de la o a- 
dîncime de 1 900 m și au 
ratură de 90 grade C. Ele 
site Ia încălzirea unui 
cartier al orașului Szeged.

E>r. Gardner 
rul. unui mare 
din Denver, a 
imunizare în masă cu ajutorul unor
vaccinuri cu virulență redusă îm
potriva tuberculozei, poliomielitei, 
scarlaiinei și altor boli, fără pilule 
sau injecții.

Tehnica cunoscută sub numele de 
„imunizare aerogenă" a fost studia
tă de oamenii de știință americani 
încă în 1951, La baza ei stă folosi
rea unor organisme cu acțiune ate
nuantă sau organisme vii cu viru-

aerogenă
lentă redusă, dar care continuă to
tuși să rămînă infecțioase. O anu
mită cantitate din aceste organisme 
este pulverizata intr-o cameră. Orice 
persoană care respiră un asemenea 
aer, chiar și timp foarte scurt devine 
imună.

După părerea dr. Middlebrook, cu 
această tehnică s-ar putea realiza 
imunizarea in masă împotriva tutu
ror bolilor infecțioase. Oamenii de 
știință urmează să pună la punct 
modul de producție al noului vaccin 
care să poată infecta aerul fără să 
propage însă boală.

o tempe- 
sînt folo- 
important

Transplantarea
Starea sănătății a cinci astmatici, 

grav bolnavi, s-a îmbunătății con
siderabil în urma transplantării pro
priului lor plămin, operație efectua
tă la Institutul de biologie și medi
cină din Novosibirsk.

Chirurgii sovietici au constatat că 
orice organ separat de corp și trans-

Gabana Gura Apei

VARIETĂȚI
Africa
Oamenii 

cercetează 
ale Oceanului Indian au stabilit că 
în regiunea Golfului Aden pămîntuJ 
se încălzește de 4 5 ori mai mult 

în alte locuri. Acest fenomen se 
datorește activității sporite din sub 
solul regiunii și confirmă încă o dată . 
teza că Africa se îndepărtează 
Arabia. Potrivit 
nentul african ;
fiecare an de Peninsula Arabică 
aproximativ un centimetru.

ca

se îndepărtează 
de știință englezi care 
regiunile puțin cunoscute

de
1 acestei teze, conti- 
se îndepărtează "n

eu

de pe vasul de
. Profesor Al - 

D. Germană au 
in Golful Gui

cutii aprinse; „Pentru ea clinii să 
nu mai latre, trebuie oare uciși?"

Intr-adevăr, in ultimul timp cîinii 
nu mai au voie să latre- în Anglia, 
lătrăturile lor tulburînd liniștea bri
tanicilor. Aceștia, cunoscuți pentru 
dragostea lor față de animale. își 
■perează cîinii, seoțîndu-le coardele 
vocale.

Un iord a protestat împotriva a- 
restor mutilări. Ministrul afacerilor 
interne i-a răspuns însă că „extirpa
rea coardelor vocaie este preferabilă 
■ondamnării Ia moarte ă 
prea zgomotoși pronunțată 
bunai“.

clinilor 
de tri-

propriului olămîn
plantat apoi la loc se comportă alt
fel decît înainte de transplantare.

Medicii extirpează acum, pentru o 
scurtă durată, plămînul bolnavilor 
suferinzi de astm bronhie grav. In 
urma acestei operații, crizele de 
astm se ameliorează cu mult față de 
alte metode de tratament pa, de pil
dă. secționarea nervilor pulmonari.

Pentru viitor, medicii sovietici vor 
folosi metoda transplantării si în 
tratamentul afecțiunilor renale sau 
chiar în unele maladii ale sîngelui.

Steaua de mare 
are un radar £

Un zoolog american, studiind 
comportarea stelelor de mare, a 
descoperit că ele posedă un mijloc, 
încă slab analizat, de a detecta pre
zența unei scoici sub un strat de .0 
cm de nisip

Mangusta
Inamicul public nr. 1 al populației 

dtn India este șarpele cobra ; zeci 
de mii de oameni mor în fiecare 
an din cauza veninului Iui. Este 
deci explicabil de ce dușmanul ne
împăcat al cobrei, mica mangusta — 
animal de pradă ceva mai mare ca 
o veveriță — este venerat în India 
și adăpostit pe lîngă casa omului. 
In „Gartea Junglei" Kipling a des
cris minunat lupta între mangusta 
Rikki Tikki Tawi și cobra Nag, ter
minată, ca toate duelurile similare, 
cu uciderea cobrei

Bar mangusta nu distruge numai 
șerpii, ci și tot 
mici, precum și 
amatoare de ouă.
sula Jamaica din America Centrală

binefacere și flagel
șobolanii s-au înmulțit in așa mă
sură îneît au devenit un adevărat 
flagel. Au fost aduse pe insulă nouă 
manguste. care în decurs de un de
ceniu au stîrpit toți șobolanii: dar 
odată cu ei au dispărut și celelalte 
animale mici, rozătoarele, porum
beii. păsările cîntătoare, reptilele uti
le. In schimb s-au. înmulțit insec
tele cu care se hrăneau aceste ani
male și păsări, mangusta devenind 
la rîndul ei flagelul insulei — 
cum s-a întîmplat cu iepurii în 
tralia. Au trebuit luate măsuri 
tru distrugerea mangustelor —
ce a fost mai greu — pentru a res
tabili în cele din' urmă un echilibru 
vital, tulburat de aducerea lor pe 
insuiă.

Un al doilea Golfstream ?
Oamenii de știință 

cercetări științifice 
brecht P.erik" din R. 
descoperit in Africa,
neei. un curent cald submarin. Aces 
ta curge în jurul ecuatorului la о a 
dînciine de 300 metri dinspre vest 
spre est. Expediția a stabilit că cu
rentul șe deplasează cu o viteză 
trei ari mai mare decît apa de 
suprafața oceanului care circulă 
sens invers - de la est la vest.

Se pune întrebarea dacă acesta
este cumva un al doilea Golfstream.

de.
la
în

rm

felul de animale, 
păsări, fiind mare
Pe la 1870, în in-

așa 
Aus-
pen-
ceea

Soarfa cascadei Niagara
S-a stabilit că vestita cascadă 

Niagara, care se află între marile 
lacuri americane, Erie și Ontario, se’ 
mută m susul apei cu un metru în 
fiecare an. De cînd există, cascada 
s-a deplasat deja cu 10 kilometri. 
Oamenii de știință au calculat 
pește. 20 000 de arii Niagara va 
junge chiar lîngă lacul Erie și
pieri. Odată cu dispariția ei șe ya 
usca și lacul

ță
a-
va

Tăcerea este de aur
In Camera Comunelor au loc dis-

fotbal : jiul Petrila Pandurii Jiu 2-1 (1-0).

Din greșeală
Uri pinguin femelă, de la 

na zoologică din Amsterdam,-refuza 
cu încăpățînate să-și părăsească 
cușca, Văzînd că animalul stă tot 
timpul culcat îngrijitorii l-au crezut 
bolnav și ац chemat veterinarul. A- 
cesta a constatat că pinguinul clo
cea cu devotament 
nis pe care o luase

Grădi-

o minge de 
drept un ou.

femelă ?

te

zo-

cu strășnicie. Trebuia totuși

Mascul sau
In noiembrie 1963, ia grădina 

ologieă din Manchester s-a născut 
un pui dc hipopotam. Cîntărea 16 
livre, era foarte vioi și a fost bote
zat. Fifi. Nimeni nu se putea apro
pia însă de el, deoarece mamă-sa îl 
păzea
să se afle dacă Fifi e mascul sau fe
mela, 
mericană oferea 2 000 de dolari pen
tru un hipopotam mascul și 1 500 
dolari pentru o femelă. Directorul 
grădinii zoologice a găsit o soluție 
ingenioasă. El a introdus în cușcă 
un hipopotam 
galantă a lui 
n-a mai lăsat 
vința sexului

căci й grădină zoologică a-

femelă. Comportarea 
Fifi față de oaspete 
nici o îndoială în pri- 
lui.

America de Sud — pe lingă 
alte ciudățenii înfățișate de 
măruntă a insectelor — tră- 

așa-numitele „furnici-soldați". 
îndeosebi cu carne

FURNICILE-SOLDAȚI
In

atîtea 
lumea 
iese
Ele se hrănesc 
și șjut înarmate cu puternice man
dibule, mult mai de. temut decît ale 
„furnicilor lucrătoare".

Din cînd în cînd. întregul fur
nicar pornește în marș, în șiruri 

strînse, conduse și supravegheate 
îndeaproape de „șefi militari", care, 
spre deosebire de „trupă", sînt mai 
mari și au mandibulele mai dezvol
tate.

Hoarda aceasta de furnici, , arte 
disciplinată, ataca și mănînqjr. Tară 
nici o cruțare, viețuitoarele care-i 
ies în cale, fie ele șoareci sau chiar 
iepuri. Cînd hoarda întîlnește în 
drum un sat, locuitorii fug înfrico
șați. La întoarcere, ei își găsesc co
tețele golite; dar lacomele furnici 
fac și un lucru bun : curăță de pa- 
raziți casele prin care trec.

In legătură cu viața acestor fur
nici circulă felurite povești, unele 
părînd de necrezut. Astfel se spune 
că odată un european dormea în- 
tr-o colibă din inima unei păduri 
uriașe în tovărășia a doi indieni; 
deodată toți trei fură treziți de mii 
de mușcături : erau atacați de o cea
tă de „furnici-soldați". Unul dintre 
indieni se apucă să izbească lamele 
a două săbii, care scoaseră un su
net ascuțit, metalic. Ca prin mi
nune mușcăturile furnicilor încetară 
și companiile de asalt bătură în re
tragere.

Cu prilejul Zilei minerului, echi
pa de fotbal Jiul Petrila va întîlni 
duminică în meci amical formația 
iugoslavă Sloboda I'itova. In ca
drul pregătirilor pentru această în- 
tilnire. Jiul a susținut un meci de 
antrenament în compania formației 
de categoria C, Pandurii din Tg- 
Jiu. Cu tot caracterul lui amical, 
meciul a fost urmărit de numeroși 
spectatori. Spre regretul lor, supor
terii Jiului au plecat nemulțumiți de 
comportarea echipei. E drept gaz
dele au dominat majoritatea timpu- 
lui, au avut ocazii de a înscrie dar 
și în acest meci s-au observat ace
leași lipsuri ca și în trecut la capi
tolul finalizare. Centrări impecabile 
de pe extreme, și în special de pe 
partea lui Achim, erau reluate de 
Peronescu și Ștefănescu peste bară 
ori pe lîngă poartă. La rîndul lui.

Crăciun, a supus poarta adversă u- 
nui adevărat „bombardament" de la 
distanță, dar cu o precizie de „arti- 
lerist" începător. In asemenea con
diții nu-i de mirare că Jiul a obținut 
victoria doar cu scorul de 2—1, din 
care un gol din 11 metri.

Echipa Pandurii, antrenată de 
maestru] sportului Tudor Paraschi- 
va, a arătat unele lucruri frumoase. 
Pase la om, organizarea contraata
curilor din propriul careu, putere de 
luptă au fost armele folosite de ea 
pentru a contracara superioritatea 
tehnică a gazdelor

Despre meci nu sînt prea multe 
de vorbit. încă în primul minut. A- 
chim centrează, iar Ștefănescu reia 
balonul peste bară. Prima minge la 
poartă e apărată de Gram după 10 
minute de la începutul meciului.

Apoi, in restul reprizei. Pandurii 
mai au doar 3— 4 incursiuni mai 
periculoase la ]>oarta gazdelor și 
atît. In aceasta repriză unicul gol 
este înscris de Crăciun care a trans
format o lovitură de la 11 metri.

La reluare, inițiativa trece pentru 
cîteva minute de partea Pandurilor. 
Suficient însă pentru a le da posi
bilitatea să egaleze. A fost o fază 
frumos lucrată care a făcut mat a- 
părarea noastră.; In minutul 61 A- 
chirh face o cursă pe extremă și 
înscrie dintr-un unghi dificil.

Deși avanpremiera n-a fost reu
șită. sperăm că duminică echipa va 
juca la adevărata ei valoare și că 
va aduce înflăcăraților ei suporteri 
un nou succes de prestigiu.

B. G. Pe Valea Clmpușelului.
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Doi dintre cei 
mai buni munci-

lucrînu
rea blocului E 5, 

noul cartier 
orașului.

toi i constructori
Vulcan,

Emil și 
Augustin, 

la înălța-

*

diri
11 al

rle la
Costea
Sima

Industria minieră în continuă ascensiune
(Urmare din pag. 1-aj

Cum asigurați condițiile necesare realizării angajamentelor ?

Măsuri tehnico-organizaforiee

Răspunde ing. Olariu Gheorghe, 
directorul U. R.

Colectivul Uzinei de reparat uti
laj minier Petroșani a depus în 
*ursul semestrului 1 eforturi susți- 
-fiute pentru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor 
lei de-a XX-a 
rării patriei,

Analizind în
tivitatea U.R.U.M.P. pe primele 
luni ale anului 1964, în lumina 
frelor de plan și a

luate în cinstea ce- 
aniversări a elibe-

mod comparativ ac- 
6

angajamentelor 
luate, rezultă că, planul producției
marfă -a fost realizat in oroporlie 
de 104,6 la sută; al producției glo
bale — 101.15 la sută productivi 
tatea muncii a crescut cu 2.01 la 
sută față de sarcina planificată și 
cu 0.51 la sută față de angajamen
tul luat; iar la 
primele 
au fost 
tare în 
întreaga
1 000 000 lei 
De asemenea, 
însemnați în 

’producției.
-Ș' La realizarea sarcinilor de plan 

au contribuit în mod deosebit mă
surile tehnico-organizatorice luate,

U. M. Petroșani
dintre care unele sînt realizate, iar 
altele în curs de aplicare. Dintre 
ele cităm : Realizarea unui nou flux 
tehnologic pentru flanșarea tuburi
lor de aer comprimat; amenajarea 
unui garaj de locomotive și a unei 
stații de încărcat acumulatori; pu
nerea în funcție a unui nou flux 
tehnologic pentru confecționarea ar
maturilor de mină Т.Н,; punerea in 
funcție a unui cuptor electric de 
0.5 tone pentru topirea fontei îm
preună cu toate 
depozitului de fier 
folosirii raționale 
dustriale; lărgirea
rnent termic (mărirea
de producție); amenajarea depozitu
lui de materiale de masă pentru

, turnătorie; dotarea turnătoriei 
fontă cu mijloace de ridicat și 
tele.

Rezultatele frumoase, obținute
flectă din plin eforturile și elanul 
colectivului în lupta pentru realiza
rea obiectivelor de întrecere înde
plinirea și depășirea planului de 
producție și a angajamentelor în cin
stea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patrie-

anexele: mutarea 
vechi în vederea 
a suprafeței in- 
seeției de trata- 

capaeității

I

prețul de cost. în 
ale anuiui to 
economii șuplimen- 
de 1 002 000 lei la 

de
angajamentul anual 

au fost obținuți indici 
îmbunătățirea calității

6 luni
obținute 
valoare
producție marfă față

de
al-

re-

La înfrumusețarea incintei minei

activitatea de producție, peste 90 la 
sută din sporul de producție obținut 
în anii șesenalului realizindu-se pe 
această cale.

După datele statistice, ia sfîrșitul 
anului 1963 în țara noastră s-au ex
tras 20 milioane tone de produse 
miniere, adică de 5,6 ori mai mull 
decît în 1948. Este de remarcat că 
o asemenea creștere a producției s-a 
obținut în condițiile în care valoa
rea mijloacelor fixe | 
sporit de 4,6 ori, iar i 
citorilor de 2,9 ori.

Creșterea producției 
bilă și datorită sporirii 
productivității muncii, 
rieada 1960—1963 a crescut eu IB 
la sută in exploatările de minereuri 
neferoase, cu 35.9 la sută în cele 
carbonifere și cu 61,3 la sută în mi
nele de minereuri de( fier și man 
gan, iar în primele 6 luni ale a- 
nului in curs cu 3.6 la sută 
minele carbonifere).

Intre principalele măsuri de 
bunătățire a organizării muncii 
înscrie in primul rînd concentrarea 
producției. Astfel. în perioada 1948— 
1953, producția medie pe mină a 
crescut de circa 3 ori la cărbune 
și de 7 ori la minereuri. Creșterea 
capacității de producție a fiecărei 
mine a dus ia scăderea ponderii 
muncitorilor pentru deservire — în 
totalul angajaților — 
rea numărului celor 
efectiv la extracția și 
substanțelor minerale

Eforturile pentru ridicarea nive
lului tehnic. Factor care influențează 
în mare măsură creșterea producti
vității 
primul 
rațiilor 
ultimii 
miliarde 
utilaje a industriei miniere, 
dustria carboniferă s-a încheiat 
canizarea perforării și transportului 
subteran iar in abataje au fost in
troduse numeroase combine și plu
guri de cărbune Un loc important 
în acțiunea de extindere a tehnicii 
noi in minele rominești l-a ocupat 
introducerea metodelor de exploa 
tare de înaltă productivitate Anul 
trecut, de pildă, 35 la sută din în
tregul volum de minereuri feroase 
s-a extras din cariere, iar în sub
teran s-a experimentat cu succes 
exploatarea prin abataje în subeta- 
je și ebataje cu front lung, prin 
metoda de exploatare 
zinare și altele. ■

In
mare 
lîniȚg 
sau 
au

productive a 
numărul mun-

л fost posi- 
continue a 

care in pe

(în

îm-
se

și la spori- 
ce lucrează 

prepararea

muncii au fost îndreptate îh 
rînd spre mecanizarea ope- 
miniere de bază. Numai
4 ani. statul a investit

■ iei pentru înzestrarea 
a industriei miniere. In

în
1.5
cu 
in- 

me-

lung,
cu înmaga

unui cit mat 
calificate, pe

este astăzi și m- 
lucritoriior din 

S-a calculat că venitul a-

Cu totul altul 
velul de trai al 
adine, 
nual provenind din salariu ai unui
min er din Valea Jiului — princi
palul bazin carbonifer al țării — 
este in medie de 21 600 lei. Prin a 
plicarea sistemului îmbunătățit de 
salarizare din anul 1957 și a mă
surilor suplimentare din 1059 și 
1962. salariul tarifar al principale
lor funcții din subteran a fost a- 
nul trecut de 4,4 ori mai mare decît 
în 1949. Pentru îndeplinirea la timp 
a prevederilor planului, minerii pri
mesc. de asemenea, prime lunare 
de producție, care pot să ajungă 
pină la 20 la sută din salariu.

Numeroase alte avantaje au 
dicat substanțial nivelul de trai 
minerilor. Cei ce lucrează în 
ploatările miniere beneficiază de
concediu de odihnă mai mare decît 
muncitorii din alte ramuri, vîrsta de 
pensionare este de 50 de ani. iar 
pensiile de bStrinețe sînt mal ridi
cate. Tinerii care se pregătesc pen
tru a 
riu pe 
care.

S-au 
țiile de 
alocate

ri
al 

ex- 
un

deveni mineri primesc 
întreaga perioadă de

sala- 
califi-

condi-schimbat radical și 
locuit. Pe baza investițiilor 
de stat, care în ultimii 13

Echipe de zidari și zugravi lu
crează intens la retencuirea împrej
muirii din beton a incintei minei Lu
peni. Alte grupuri de muncitori din 
cadru] sectorului 
execută reparații 
lor. Se lucrează

IX electromecanic 
în cadrul ateliere- 
intens la reamena-

jarea zonelor verzi din incinta 
ploatârii. In depozitul de lemn 
face stivuirea buștenilor și a scîn- 
duriior.

ea
se.

A. MICA 
corespondent

scopul asigurării 
număr de cadre 
principalele exploatări miniere 

organizat școli de doi ani care
fost absolvite în itlh'mii 9 ani 

de circa I7C00 tineri. Pentru cele
lalte meserii, legate de industria mi
nieră, au Fost pregătiți îri școlile 
profesionale alți 8 700 de muncitori 
calificați, iar de la Institutul de 
mine din Petroșani au plecat spre 
centrele miniere mai multe promoții 
de ingineri.

CULTURALE
«urmare din pag. l-a)

verșări a eliberării patriei. Expozi
ția va cuprinde 
fii reprezent nd 
tatea oamenilor 
muncă, portrete 
tași, aspecte de 
fiilor artistice i 
din orașele in 
nei au făcut 
ca și imagini
și funcționării gigantului, de 150 MW.

numeroase fotogra- 
aspecte din activi- 
la 
de 
la 

ale
care muncitorii uzi- 

anul acesta excursii, 
ale montării, pornirii

locurile lor de 
muncitori frun- 

repetițiile forma- 
clubului, peisaje 

! muncitorii

se
ar-

iar partea a doua va fi 
dintr-o suită de dansuri, 
de muzică populară și ușoară, 
citări și dialoguri — toate vorbind 
despre noile transformări. despre 
viața liberă și fericită a oamenilor 
muncii.

Lucrurile ar merge mai bine și 
mai repede la Vulcan, dacă (vechiul 
dacă) ar exista un instructor pri
ceput. dacă ar exista preocupare și 
sprijin din partea tuturor organiza
țiilor de tineret și de sindicat din 
întreprinderile și instituțiile orașului.

Comitetul orășenesc de partid 
Vulcan știe acest lucru. II știe și 
Consiliul local al sindicatelor din 
Petroșani. Se cere mai mult spri
jin și din partea lor.

compusă .
melodii 

re

Ce fac vulcanenii
Ca pretutindeni, și Ia Vulcan, 

fac pregătiri intense. Peste 75 de 
tiști amatori participă la repetițiile
orchestrei de muzică populară și 
orchestrei de muzică ușoară, ale e- 
chipei de dansuri și fanfarei în ve- . 
derea programului ce-1 vor susține 
la 23 August. Ei pregătesc un poem 
dedicat marii sărbători intitulat 

„Flori de august”. Prima parte a 
programului va cuprinde un moment, 
de glorie dedicat partidului (reci
tări, evocări și cîntece patriotice).

Ас|інпі cu cartea
Biblioteca clubulf.it muncitoresc 

din Lupeni numără peste 27 000 vo
lume de literatură beletristică, poli
tică și tehnică, numeroase broșuri 
și reviste, colecții de ziare. Pentru 
atragerea unui număr ей mai mare 
de cititori, cele două bibliotecare 
se preocupă de organizarea unor ac

țiuni interesante, folositoare, atrac
tive cum sînt: seri și simpozioane 
literare, recenzii și prezentări 
cărți, concursuri ghicitoare, < 
neți de povestiri și dimineți de 
ine pentru copii etc.

in cinstea celei de a XX-a 
versări a eliberării patriei-, cele 
bibliotecare au organizat mai 
te acțiuni cu 

mințim : recenzia 
cote" de G. Vaida. prezentarea căr
ții „Brățara" de S.
tematică ..In patria noastră socialis
mul a învins definitiv la orașe și la 
sate“, dimineață de povestiri „Des
pre eroii care s-au jertfit pentru e- 
liberarea patriei". > medalionul literar 
„Partidul și patria in versurile poe
ților noștri" și serile literare „Pei
sajul contemporan și ideea păcii în 
opera lui Tudor Arghezi" și „Intîm- 
pinăm cu cinste Ziua minerului și 
23 August".

Toate aceste manifestări au atras 
un mare număr de auditori stîrnin- 
du-Ie interesul și dragostea pentru 
citit, pentru literatură.

i de 
dimi- 

bas-

ani- 
două 
mul- 

:ârtea între care a-
romanului Clo-

A. Doinaș, seara

ani au însumat 1,2 miliarde Iei, în 
bazinele carbonifere au test cons
truite pentru mineri blocuri cu 
15 000 apartamente și cămine mun
citorești pentru 20 000 de mineri ne- 
familiști. Alți 2 000 de mineri și-au 
construit locuințe proprii, folosind 
în acest scop creditele acordate cie 
stat. Intensa activitate edilitară, în 
al cărei program a fost prevăzută, 
de asemenea, construcția de școli, 
spitale și alte instituții cu destina
ție Social-culturală a schimbat struc
tura) imaginea unor vechi centre 
miniere ca Petroșani, Vulcan, Lo- 
nea. Baia Mare, Ohelar. Teliuc etc. 
Pe harta țării au apărut noi- orașe 
ale minerilor: Uricani, Filipeștii de 
Pădure, Rovinari, Dr. Petru Groza, 
iar altele, cum sînt Motru, Moldo
va Nouă și Baia Borșa sînt în plină, 
construcție.

Un puternic impuls a căpătat via
ța culturală. In centrele miniere au 
fost înființate cluburi muncitorești, 
teatre, cinematografe, școli medii de 
cultură generală, 
plastică.

înconjurați de 
întregului popor,
grijii pe care le-o acordă permanent 
partidul și guvernul, cu noi și deo
sebite realizări în muncă, pentru 
înflorirea patriei noastre socialiste.

de muzică, artă

stima și respectul 
minerii răspund

Amenajează o nouă bază sportiva
Mobilizați de către deputatul A- 

lexandru Constantin, tinerii sportivi 
de la I. S. Viscoza. preparația de 
cărbune și de pe șantierul de con
strucții din Lupeni au început să a- 
meriajeze în cartierul Bărbăteni o 
nouă bază sportivă.

Pînă în prezent ei au nivelat prin 
muncă patriotică o suprafață de te
ren de 500 m p și au excavat și 
transportat cu ajutorul unui buldo
zer și a mai multor autocamioane

basculante aproximativ 30 m c de 
pămînt și pietriș.

Hotărîți să termine amenajarea a- 
cestei baze sportive pînă la 23 Au
gust a. c.. tinerii constructori s-au 
angajat să presteze zilnic cîte două 
ore de muncă patriotică. Printre cei 
care nu-și precupețesc eforturile și 
se remarcă prin calitatea muncii se 
numără Vașiu Teoader, Baliță Con
stantin, Vasiu Ștefan și Vass Petru.

V. GIRSTOIU 
corespondent

U solar
De curiod. la 

rilor din cadru) 
incinta ștrandului

initiative muneito- 
preparației Lupeni, 

din localitatein
s-a amenajat prin muncă patriotică 
un frumos solar pentru copii. Lu
crările de săpare, ciuruire și împrăș- 
tiere a nisipului cit și o serie de lu
crări de reparare a bazinului de înot

terminate într-un timp scurt, 
evidențiat prin activitatea 
Iacob Marin, Laszlo Iosif,

au fost
S-au

depusă
Șandru Gheorghe, Cuțui Grigore, Po
pescu Constantin și alții.

BARTHA MARIA 
corespondent

1

ii

țț

ȘWK

0. C. L. Produse industriale
PETROȘANI

Aduce la cunoștința publicului 
începând cu data de 3 august a pus 
vînzare in unitâți mărfuri ca:

Țesături de in 
Țesături de bumbac 
Mătăsuri 
Tricotaje 
Confecții 
încălțăminte 
Marochinărie 

т!іиі leita івіге 20 sf 30 la seta

ca 
în

’І
II 
и

I l

И
Viziiați cu încredere unitățile sioastre 
care vă oferă mărfuri de bună calitate 

și la prețuri convenabile. I

: O.Ll. Proli» iMilriaie
Petroșani

1 Face cunoscut publicului con- '
1 sumator ca la depozitul de ',
; cherestea din str. Engels nr. 5 j
1 Petroșani a pus în vînzare j
1 plăci Fîbrolemnoase, diferite di- ]
1 mensiuni, ce se pot folosi la 1
1 diferite lucrări de tîmplărie. ta- 1 
. vane, reclame, lozinci etc. i
1 Produse de bună Calitate. i

' j
i1

I.M.C.E.
Șantierul de montaj

Paroșeni

Angajează pentru 
serviciul tehnic: 

— inqiner ian Mieitian
Candidați! vor prezenta acte

le la serviciul organizării muncii 
de pe șantier.

clubulf.it


4 STEAGUL ROȘU

Să se pună capăt neintirziat 
acțiunilor S.U.A. împotriva R.D. Vietnam

HANOI 7 (Agerpres).
Agenția vietnameză de presă a 

nunță că la 6 august Consiliul de 
Miniștri al R. D. Vietnam s-a întru
nit sub președinția premierului Fam 
Van Dong. După ședință a fost dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că „guvernul R. D Vietnam 
denunță în mod energic, în fața o- 
piniel publice mondiale, acțiunile 
războinice extrem de periculoase ale 
guvernului S.U.A. și cere Ca acesta 
să pună capăt de îndată tuturor ac
telor de provocare și sabotaj împo
triva R. D. Vietnam".

☆

HANOI 7 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

R. D. Vietnam, Xuan Thui, anunță 
agenția vietnameză de presă, a adre
sat un mesaj președinților și țărilor 
participante la Conferința de la Ge
neva din anul 1954, precum și state
lor făcînd parte din Comisia inter
națională pentru Vietnam, în care 
cere „adoptarea neîntîrziată de mă
suri ferme pentru a determina gu
vernul S.U.A. să respecte și să în
deplinească întocmai acordul de la 
Geneva pentru Vietnam din anul 
1954 și să pună capăt imediat pro
vocărilor primejdioase împotriva 
R. D. Vietnam".

☆

HAVANA 7 (Agerpres).
După cum transmite agenția Pren- 

sa Latina, Fidel Castro, primul mi
nistru ai guvernului revoluționar al 
Cubei, și Osvaldo Dortlcos, preșe
dintele Republicii Cuba, au dat pu
blicității o declarație în care, în nu
mele poporului cuban. condamnă a- 
tacul cu nimic justificat al forțelor 
armate americane împotriva R. D. 
Vietnam.

In declarație se spune că poporiM 
cuban își exprimă solidaritatea ea 
poporul R. D. Vietnam.

☆

MOSCOVA 7 (Agerpres).
Agenția TASS relatează că opinia 

publicai sovietică, manifestînd îngri
jorare față de evoluția evenimente
lor din golful Tonkin, cere să st 
pună capăt neîntîrziat acțiunilor 
S.U.A. împotriva R. D Vietnam 
Intr-o declarație a Comitetului so 

vietic pentru apărarea păcii s(' arat? 
că aceste acțiuni „creiază un peri 
col serios pentru securitatea popoa 
relor din Asia de sud-est“.

☆

PEKIN 7 (Agerpres).
După, cum anunță agenția China 

Nouă, în dimineața de 7 august 
numeroși locuitori ai Pekinului s-au 
adunat în fața Ambasadei R. D 
Vietnam exprimîndu-și sprijinul față 
de poporul vietnamez și condamnînd 
acțiunile S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam.

Conferința 
internațională, a cafelei

LONDRA 7 (Agerpres).
Conferința internațională a cafe

lei, care își desfășoară lucrările în 
capitala britanică, dezbate în pre
zent o serie de probleme legate de 
menținerea nivelului actual al pre
țurilor pe piața internațională a a- 
cestui produs, precum și în legătură 
cu cotele țărilor exportatoare și a 
celor consumatoare.

După cum relatează agenția As- 
Press. în timp ce țări pro

ducătoare ca Brazilia. Columbia și 
э s6rie <fe țări africane tind spre 
fixarea unei cote cît mai reduse, 
pentru a putea menține un nivel ri
dicat al prețurilor, c serie ae țări 
importatoare cer majorarea cotelor, 
afirmînd că in felul acesta se vor 
putea menține prețurile actuale.

Ciocniri înfre militari 
sirieni și izraelîeni

DAMASC 7 (Agerpres).
Postul de radio Damasc a anun

țat că în regiunea Ein Maimoun au 
avut ioc ciocniri ca urmare a pă

trunderii pe teritoriul Siriei a unor 
militari izraelîeni. Un soldat izrae- 
lian a fost ucis, înregistrîndu-se, 
totodată, răniți de ambele părți.

In legătură cu acest incident, gu
vernul sirian a adresat o plîngere 
Comisiei mixte de armistițiu siriano- 
izraetiană și a dat instrucțiuni dele
gației sale la O.N.U. să informeze 
Consiliul de Securitate.

IN ÎTEVA RÎNPURIC

Situafia din Cipru
NICOSIA 7 (Agerpres).
In localitățile Paphos, Tilliria 

Mansura și Lefka, au avut loc noi 
ciocniri între ciprioții greci și tur.-i 
Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, în cursul nopții de joi spre 
vineri, tirul armeior automate și a1 
mortierelor a continuat în cele trei 
localiiați situate ia vest de Nicosia. 
Toate încercările comandamentului 
forței O.N.U. de a obține o încetare 
a focului intre cele două comunități 
au ramas fără rezultat.

La Nicosia un purtător de cuvînt 
al forței O.N.U. a declarat joi sea
ra, că în cartierele mărginașe aH 
capitalei Ciprului situația continuă 
să rămînă încordată.

In legătură cu ultimele ciocniri 
Care au avut loc în Cipru intre cele 
două comunități. președintele Ma 
karios. a convocat joi seara o șe
dință extraordinară a guvernului 
pentru examinarea situației. La sfî- 
șitul ședinței a fost dat publicității 
un comunicat in care se spune că 
„vina pentru incidentele care au a- 
vut ioc o poartă ciprioții turci care, 
deghizați in unitcrnie ale forței 
O.N.U., au pătruns în sectorul de
ținut de ciprioții greci la Nicosia și 
au deschis un puternic foc de arme 
automate asupra gărzilor naționale 
guvernamentale".

☆
NEW YORK 7 (Agerpres).
Președintele Republicii Cipru, Ma

karios. a adresat joi secretarului 
general al O.N.U., U Thanț, un me
saj în care îi aduce la cunoștință 
ca membrii torței O.N.U. din Cipru 

vor continua și în viitor să se bu
cure de deplină libertate de mișcare 
pe întreg teritoriul țării in mesaj 
se arată, totodată, că fac excepție 
anumite localități, unde guvernul, 
cipriot are anumite interese milita
re. Mesajul menționează că accesul 
in aceste localități al membrilor for
ței O.N.U. poate îi admis numai 
printr-o înțelegere prealabilă între 
guvernul Ciprului și comandantul 
forței O.N.U. în Cipru, generalul 
Thimaya.

☆
ANKARA 7 (Agerpres).
Ziarul „Milliyet" publică o decla

rație a ministrului afacerilor exter
ne, F. C. Erkin, în care se arată că 
situația actuală din Cipru este ur
mărită la Ankara cu multă neliniște. 
El a subliniat că dacă ciocnirile 
dintre ciprioții greci și turci vor 
continua, „consecința fatală se va 

realiza. Dreptul nostru de a inter- 
-venî în Cipru nu a suferit nici o 
modificare. Noi simțim necesitatea 
de a debarca în Cipru pentru a 
restabili dreptul și justiția, în urma 
acțiunilor inumane ce se desfășoară 
in insulă". De asemenea, ziarul 
menționează că vicepreședintele gu
vernului turc. Kemal Satyr a relf" 
vat la rîndul său că Turcia er1, 
..pregătită pentru orice eventuali
tate".

☆
ANKARA 7 (Agerpres).
Evenimentele din Cipru continuă 

să se afle în atenția guvernului turc. 
Joi, premierul Ismet Inonu a primit 
în mod succesiv pe Cevdet Sunay, 
șeful statului major al armatei tur
ce. pe amiralul Necdet Uran. pe 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri; Kemal Satir, precum și pe 
ministrul afacerilor externe F. C.

WASHINGTON 7 (Agerpres).
In urma întrevederilor de la Wa

shington cu președintele Johnson și 
conducători ai Departamentului de 
Stat ai S.U.A., secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a declarat repre
zentanților presei că 
date, printre altele, 
O.N.U.. situația din Asia 
est și problema cipriotă.

U Thant a adăugat că 
președintelui Johnson unele 
vind menținerea păcii în 
sud-est

au fost abor- 
probleme 

de
ale 

sud-

a expus 
idei pri- 

Asia de

Securitate să ia toate 
consideră ne- 

a face față situației 
Asiei.
declarat că după pă- 
utilă convocarea unei 
de la Geneva a celor

Secretarul general al O.N.U. a 
declarat că este de competența Con
siliului de 
hotărîrile pe care le
cesare pentru 
din sud-estul

U Thant a 
rerea sa ar fi 
noi conferințe
14 țări în problemă situației din sud- 
estul Asiei, subliniind că spune a- 
ceasta nu în calitate de reprezentant 
oficial al O.N.U.

Cererea de rejudecare a procesului 
a fost respinsă

După această hotărîre a judecăto
rului Brown, avocații lui Ruby mai 
au posibilitatea de a aduce cazul în 
fața Curții criminale din Texas, cea 
mai înaltă instanță judecătorească 
din acest 
tă curte 
rătorilor 
februarie

lui Jack Ruby
DALLAS 7 (Agerpres).

Щ Judecătorul Joe Brown a respins 
O cerere de 
avocații lui 
Lee Harvey 
se baza pe
de procedură" semnalate de avocații 
lui Rubv la procesul acestuia în. 
martie trecut, în primul rînd refuzul 
de a-l judeca pc Ruby în alt oraș 
decît Dalias, cît și refuzul judecăto
rului de a descalifica pe jurații care 
vizionaseră la aparatele lor de te
leviziune scena asasinării lui Os

wald.

rejudecare prezentată de 
Jack Ruby, asasinul lui
Oswald. Această cerere 
așa-nurnite „iregularități stat. Se așteaptă ca aeeas- 

să examineze apelul apă- 
iui Ruby în ianuarie sau 
viitor.

ln-

S* O» A.; Arestarea 
unor rasiști

WASHINGTON 7 (Agerpres).
Directorul Biroului Federal de

vestigații, Edgar Hoover, a anunța’ 
că la Athens, statul Georgia, au 
fost arestate patru persoane impli
cate în asasinarea colonelului în re
zervă Lemuel Penn. Acesta a fost 
împușcat la 11 iulie în apropiere de 
Athens.

Agențiile de presă menționează că 
cei patru arestați sînt vechi rasiști, 
cunoscuți pentru participarea lor la 
activitatea organizației Ku Klux Klan 
din statul Georgia.
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COTTBUS. La centrala 
Lultben.au. din regiunea 
(R.D.G.), a intrat in funcțiune 
de-a 16-a și ultima turbină de 
AflT Noua centrală electrică a 
conectată la rețeaua energetică 
țională.

MANILA. Președintele Republicii 
Malgașe, Ph. Tsiranana, a sosit în- 
fr-o vizită în Filipine la invitația 
președintelui Macapagal. Tsiranana 
este primul dintre șefii de state a 
fricane care vizitează Filipinele

CAIRO. La Cairo s-a anunțat că 
în cur'ind o delegație economică a 
R.A.U. va face o vizită la Kampala 
unde va încheia primul acord eco
nomic intre R.A.U. și Uganda, po
trivit agenției MEN, acest acord 
urmează să stabilească o creștere a 
volumului comerțului Intre cele două 
țări, precum și unele avantaje va
male reciproce.

JOHANNESBURG. Referindu-se ia 
surse guvernamentale 
Sud-Africană. agenția 
că în cursul acestui 
sud-african a cheltuit 
milioane 
pagandă

ROMA
restat pe
bande înarmate care acționa in Si-

cilia. Arestatul, Vito Vitale, in virstă 
de 36 de ani, era urmărit de patru 
ani pentru port abuziv de arme, pen
tru crime și tentative de crime, pre
cum și pentru alte delicte. El a fost 
condamnat la 10 ani și opt luni în
chisoare.

BUENOS AIRES. Președintele Ar
gentinei. Arturo Umberto Illia. l-a 
numit pe ministru) muncii. Fernando 
Solo, și ministru al economiei în 
locul lui Eugenio Blancd. decedat 
Cu Cîteva zile în urmă. In legătură 
eu această numire, secretarul de 
presă al președintelui republicii a 
declarat că în politica economică a 
țării nu vor avea loc schimbări.

Erkin. Discuțiile s-au purtat asupra 
ansamblului problemelor privind pro. 
blema cipriotă

Atentat împotriva 
lui J. Lechin

LA PAZ 7 (Agerpres).
Cu cîteva ore înainte de a preda 

funcția de vicepreședinte al Boli- 
viei succesorului său, generalul <?«- 
ne Barrientos Ortuno. Juan LecF ч 
a fost victima unui atentat. 8ăn.“’, 

el a fost transportat la o clinică 
unde a primit primele îngrijiri.

Juan Lechin este conducătorul 
Partidului național revoluționar de 
stînga.

din Republica 
UPI relatează 
an guvernul 
suma de 48

dolari pentru a face 
politicii de apartheid.

Poliția din Palermo 
ultimul membru al

pro-

а a-
unel

Pa

Inundații în Pakistanul de esf
KARACl 7 (Agerpres).
Sute de mii de persoane din 

kistanul de est au rămas fără adă
post ca urmare a inundațiilor ce 
s-au produs în trei regiuni din a- 
ceasta țară.

La Dacca, capitala Pakistanului 
de est, apele au distrus mii de lo
cuințe. 450 000 de persoane din o-

rașul Faridpur și din aproximativ 
3 000 de sate din împrejurimi au ră
mas fără adăpost. 90 la sută din 
locuințele din aceste sate au fost 
distruse. După cum s-a anunțat >- 
ficial, pagubele pricinuite recoltelor 
și șeptelului sînt imense.

Apele mai multor rîuri din Pakis
tanul de est continuă să crească, 

depășind cotele maxime.

Seminarul tineretului și studenților
BELGRAD 7 (Agerpres)
Agenția Taniug anunță 

lientiște au luat sfîrșit 
minaruiui tineretului și 
la care au luat parte 

ai 52 de organizații de
studenți din 40 de țări, printre care 
și R. P. Romină.

nă la 
lucrările se- 

studenților 
reprezentanți 
tineret și de

Participanții la seminar au 
bătut probleme privind rolul mișcă
rii de tineret în dezvoltarea socială

dez-

și economică a țărilor lor, precum și 
probleme privind colaborarea paș
nică intre popoare.
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9 august
PROGRAMUL [. 8,00 Sumarul

presei centrale, 8.30 Teatru la micro
fon pentru copii, 0,30 Dansuri din 

opere. 10,00 Ciclul „Muzicieni la mi
crofon despre succesele culturii mu
zicale romînești : compozitorul Tu
dor Ciortea. 11,03 Arii și duete din 
operete, 11,30 Interpreți ai muzicii 
populare, 12,00 „Am îndrăgit o me
lodie1' emisiune de muzică ușoa
ră romînească. 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 Melodii populare cerute 
de ascultători, 16,00 Interpreți de 

muzică ușoară. 16,30 Fragmente din 
opera „Paiațe" de Leoncavallo, 17,00 
Muzică populară romînească, 17,30 
Ziua minerului. 18.15 Transmisiune 
sportivă, 20,05 Teatru la microfon : 
„Mirele furat". Premieră. Scenariu 
radiofonic de Ștefan Haralamb și 
Stela Neagu, 21.12 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,00 Clubul vo
ioșiei, 8,30 Miniaturi de estradă. 
9,00 Muzică din opere cerută de as
cultători, 10.00 „Am o țară ca o 
floare" muzică populară, 10.33 
..Melodia și interpretul preferat" — 
muzică ușoară. 12,00 Din folclorul 
muzical al popoarelor. 13,03 Concert 
pentru oamenii muncii aflați la o- 
dihnă în stațiunea Olănești. 13,45 
Muzică ușoară interpretată de Gigi 
Marga, 14,15 Cine știe cîștîgă, 15.00

Cîntăreți romîni de operă, 16,00 
„Noroc bun" — cîntece despre viața 
nouă a minerilor, 16,30 Noi înregis
trări de muzică populară realizate 

în studiourile noastre, 17,15 „Oma
giu patriei socialiste". 18,00 Soliști 
de muzică populară, 18,30 Cîntă or
chestra Ray Conniff, 19,05 Program 
pentru iubitorii de romanțe, 19.30 

Opereta cîntă dragostea, 20.05 „Re- 
bus-melodii" -- Emisiune muzical-, 
distractivă, 21,65 Muzică de dans, 
21,30 Canțonete interpretate de so. 
iiști romîni. 22,00 Muzică de dans.

9 august
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Cerul și mocirla; REPUBLICA: Cu- 
ba-58; ANINOASA : Nu ești singur; 
VULCAN : Ipocriții; CRIVIDIA : Ce
rul n-are grafii; PAROȘENI : Un 
suris în plină vară; LUPENI: Trei 
plus două; MUNCITORESC; Vi-I 
prezint pe Baluev; BARBATEN1 г 
Vîrsta de aur a comediei; URICANH 
Luna de miere fără bărbat ,

Tiparul: I.P.H subunitatea Petroșani 40 369

Lultben.au

