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Salt la IV A

de minerii sectorului se 
pînă în dimineața 
iunie la 565 tone

zilei
car

Pe măsura apropierii celui 
de-al IV-lea Congres al parti
dului, întrecerea socialistă în a- 
batajele minei Lupeni se întețeș
te mereu. O îmbunătățire sub
stanțială s-a înregistrat în luna 
iunie mai ales în activitatea 
sectorului IV A. Depășirea rea
lizată 
ridică 
de 26 
bune.

La saltul înregistrat de 
tor și-.au adus contribuția bri
gada frontalistului Kalman Ar
pad cu 728 tone, precum și 
brigăzile minerilor Constantin 
Tudor și Doboi loan cu 375 și 
90 tone de cărbune peste plan.

Prin plusul de 565 tone, sec
torul și-a întrecut de pe .acum 
angajamentul lunar în cinstea 
Congresului, de 500 tone căr
bune.

sec

Incă 40 apartamente
- Ieri, constructorii de locuințe 
de pe șantierul Livezeni au pre
zentat spre recepție un număr 
de 40 de apartamente cpnstînd 
din blocul E 2 cu 20 dei aparta
mente. și o scară din blocul G 4. 

Comisia întrunită pentru re- 
cepționarea acestor apartamente 
s-a declarat satisfăcută. Calita
tea lucrărilor executate a cores
puns exigențelor comisiei — și 
va corespunde desigur și exi
gențelor viitorilor locatari — 
astfel că ea și-ia dat avizul : 
„recepționat".

In afară de aceste 40 de a- 
partamente, constructorii de la 
Livezeni mai execută finisajul 
la alte 80 de apartamente.

In felul acesta, ei se pregă
tesc să întîmpine cel de-al ЯѴ- 
lea 
mai 
din

Congres al partidului cu cît 
multe apartamente predate 

planul pe acest an.

Discufii despre sarcini actuale și de viitor

CALITATEA FIRELOR
DE MATASE

filatură din ca- 
Lu- 

peni s-a întrunit recent pentru a 
dezbate sarcinile ce-i revin din pro
iectul de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres al partidului cu pri
vire la dezvoltarea economiei na
ționale în perioada 1966-1970. Nu
meroși vorbitori, printre care Ancu- 
ța Nicolae și Dobroiu Viorel, mai
ștrii Salapa Vasile și Bădău Nicolae, 
ajutorul maistru Iancu Aurelia, au 
trecut în revistă realizările obținute 
de colectivul fabricii în anii șesena- 
lului. S-a arătat că în anii șesena- 
lului în secția filatură un mare nu
măr de mașini de filaj și-au dublat 

^capacitatea de producție, a crescut 
gradul de mecanizare, s-au adus îm
bunătățiri filtrării apei pentru spă
larea bobinelor.

Proiectul de Directive subliniază : 
„Un obiectiv esențial al întregii ac
tivități economice este îmbunătățirea 
calității produselor". Participanții la 
dezbatere s-au ocupat pe larg de a- 
ceastă problemă, scoțînd în eviden
ță realizările obținute prin aplicarea 
inițiativei „La 2 000 bobine produse 
nici una rebut", insistînd în același 
timp asupra măsurilor ce trebuie 
luate în viitor, astfel ca firele 
mătase produse în fabrică să 
ridice la nivelul cerințelor și 
exigențelor sporite ale beneficiarilor.

— In secția noastră, a arătat fila
torul Cocolea Petru, principalul o- 
biectiv al întrecerii este calitatea 
firelor. Vorbitorul a amintit, printre 
altele, și de angajamentul colecti
vului de a realiza, din întregul vo
lum al producției de fire, 68 la su-

Colectivul secției 
drul Fabricii de fire artificiale 

s-a întrunit recent pentru

tă produse de calitate superioară 
(extra plus prima).

Vorbind despre saricinile de vi
itor, muncitoarea Văgăun Tecla a 
subliniat necesitatea măririi capaci
tății spălătoriei de bobine în vede 
rea creării unor condiții bune de 
lucru și creșterii capacității de pro
ducție. Insistînd asupra calității pro
ducției, tovarășul Grigoriță Ștefan, 
șeful secției filatură, a arătat :

— Sarcinile ce ne revin din pro
iectul de Directive impun o răspun
dere mereu crescîndă din partea 
fiecărui muncitor, maistru și ingi
ner, pentru ca marca fabricii să se 
bucure de stimă. Aceasta presupune 
o exigență mereu sporită, întărirea 
disciplinei în muncă, precum și ri
dicarea nivelului de calificare a mun
citorilor care astfel să-și poată adu
ce contribuția la traducerea în via
ță a sarcinilor trasate de partid.
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EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR
CIT MAI LARG RĂSPINDITÂ

In ziua de 22 iunie, Consiliul local al sindicatelor din Petro
șani a organizat un schimb de experiență între brigada con
dusă de minerul Bartha Dionisie, care adîncește în prezent 
puțul auxiliar Aninoasa-sud, stabilind un nou record repu
blican, și brigada condusă de minerul Kallath Otto, plasată la 
săparea puțului nr. 2 est de la 
experiență au participat.mineri 
maiștri 
activiști

lăcătuși, de la 
de sindicat.

Petrila

mina Petrila. La schimbul de 
din ambele brigăzi, ingineri, 
și complexul Aninoasa-sud,

Vizit a r e c 1 p
se profilează o con- 

albă: este turnul pu- 
Aninoasa-sud. In jur 

con- 
șan- 
unei
ma-

frontul de 
sud, locul 
minerului 

în perioa- 
nou record

Gheorghe, minerul șef de bri- 
Kallath Otto, ortacul său, mi- 
Cristea Aurel, lăcătușul Kostyal 
însoțiți de gazde — inginerul

In depărtare 
strucție zveltă, 
țului principal 
— o mulțime de construcții care
feră locului aspect de adevărat 
tier — o betonieră de proporția 
case, funicularul de șist, felurite 
teriale, clădiri cu destinații diferite. 
Primul obiectiv vizitat — 
lucru al puțului auxiliar 
de muncă unde brigada 
Bartha Dionisie a stabilit 
da 7 mai — 7 iunie un
republican — 71 m l de puț săpat și 
betonat.

Echipați cu haine cauciucaie, oas
peții sosiți de la Petrila — inginerul 
Pătruică Grigore, maistrul minier Ce
naru 
gadă 
nerul 
Iosif,
Bobolea Constantin, maistrul minier 
principal Momea loan, minerul Bar
tha Dionisie și șeful său de schimb 
Szekely Iosif, coboară pe rînd la 180 
m în adine.

La frontul de lucru, unde în tim
pul nopții a fost declanșată explo
zia a 150 kg dinamită, se desfă
șoară din plin încărcarea. Citeva a- 
păsări pe manete și greiferul mușcă 
cu nădejde în roca sfărîmată; o dată, 
încă o dată și greiferul este săltat 
deasupra chiblei, fălcile se desfac și 
piatra se rostogolește în gura laco
mă a vasului. O altă chiblă goală 
iși face apariția deasupra frontului, 
iar cea plină dispare în semiîntune
ric. Inginerul 
șeful brigăzii, 
minerul șef de 
Iau profită de

Mașini și utilaje noi
La uzinele pentru utilaje de mo- 

rărit „Topleț" s-a omologat un a- 
gregat de măcinat cu amestecător. 
El este folosit la prepararea nutre
țurilor combinate uscate pentru hra
na porcilor și a păsărilor. Randa
mentul lui este de circa 1 600 kg de 
nutrețuri pe oră.

☆

Mașina de sortat roșii și fructe, 
cu formă aproximativ sferică, este 
un alt utilaj realizat' de uzinele con-

In anul 1953, la mina Petrila ă 
sosit un tînăr de 17 ani. Fusese re
partizat aici în calitate de electrician 
instalator de la Comănești, după ab
solvirea unei școli profesionale. De 
atunci, tinărul a rămas tot la Pe
trila. Cei aproape 12 ani care au 
trecut, au adus în viața tînărului 
Domnișorii Gheorghe multe schim
bări. înconjurat de grija tovără
șească a muncitorilor mal vîrstnici 
el a continuat să învețe. A urmat 
cursurile școlii medii. Apoi s-a în
scris la Școala de maiștri din Petro

r o c ă
ete gazde

scurt mo- 
moale. este

pentru a-și face datoria 
dînd explicații oaspeților.

Revenind la ziuă, un 
ment de odihnă in iarba
folosit pentru exprimarea, primelor 
constatări; se pun întrebări, se fac 
comparații...

Apoi, microbuzul li poartă pe partl- 
cipanți spre Petrila, la puțul nr. 2 
est, aflat pe malul sting al Jiului. 
Soarele de amiază dogorește puter
nic. E cald.

Se coboară la frontul de lucru al 
lui Kallath Otto. Și aici, la Petrila, 
ca și la Aninoasa, se execută încăr
carea. Inginerul Pătruică, Kallath,

minerul șef de schimb Hănceanu fac 
. acum serviciul de gazde, răspund la 

întrebări.
In ciuda părului albit de ani, bă- 

trînul și totuși tinărul maistru prin
cipal Momeu loan, omul ale cărui 
păreri sînt ascultate cu luare amin
te, întreține, o discuție amicală cu 
maistrul Cenaru Gheorghe de la Pe
trila.

— Măi Gheorghe, eu ți-aș mai spu
ne încă ceva... Se intră în amănun
te, se discută despre betonare, depo
zitarea materialului, haldarea steri
lului.

Pe lăcătușul Cristescu Vasile de 
la Aninoasa, meseriaș experimentai 
și autorul a numeroase inovații îl 
frămîntă problema transportului, ste
rilului la haldă. Iși dă seama că. aici 
se pierde mult timp. In cele din ur
mă promite să trimită celor din Pe
trila propunerea în scris, însoțită e- 
ventual de o schiță.

Ceea ce programul a denumit „șe
dința de concluzii" a fost o discuție 
prietenească cu numeroase întrebări, 
cuvenitele răspunsuri și multe pro
puneri.

Bobolea Constantin, 
Bartha Dionisie și 
schimb Dozsa Ladis- 
momentele

structoare de mașini din 
tră. Utilajul 
tiv 1 100 
categorii, 
lor.

te
în

poate 
fructe 
funcție

☆

de răgaz

tara noas-
aproxima- Greiferul este săltat deasupra chiblei...

■ Й•
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sorta
pe oră în șapte 
de dimensiunile

agricultură, Uzina mecani-Pentru
că din Plopeni a realizat un plug 
tractat pentru desfundat Ia adîncimi 
de pînă la 75 om. El este destinat 
lucrărilor de arături în vii și livezi.

(Agerpres)

PROFIL

șani. In anul trecut, el a absolvit 
școala de maiștri cu media 9,98 
— primul pe promoție. Și de data 
aceasta, repartizat tot la mina Pe
trila, la sectorul II, în calitate de 
maistru electromecanic, a împărtășii 
celorlalți meseriași din cunoștințele 
sale teoretice. Apreciindu-i hărnicia 
și sîrguința, comuniștii l-au primit 
în rindurile organizației de bază, iar 
utemiștii l-au ales secretar al comi
tetului U.T.M. pe sector. Despre fe
lul în care Iși duce el la îndeplinire 
sarcinile vorbesc faptele. Domnișoru

Cum se lucrează la puful Aninoasa-sud
In componența brigăzii minerului 

Bartha Dionisie intră 25 de oameni. 
Cu 7 perforatoare C.P.-19 se perfo
rează, în timp de 150-360 minute, 
în jurul a 70 de găuri, profilul de 
săpare fiind de 39,56 mp. La încăr
care se folosesc două greifere L.C.H.; 
două chible, cu capacitatea de 1,5 
mc sînt în mișcare, iar cea de-a 
treia se află la front pentru a fi

încărcată. încărcarea unei chible du
rează 5 minute, iar evacuarea în
tregului steril din front se execută 
în 9-12 ore. La suprafață, prin in
termediul unei benzi de cauciuc, 
sterilul este dirijat în cupele funi-

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

Gheorghe s-a ocupat îndeaproape de 
creșterea tinerilor, de sporirea nu
mărului de membri ai organizației 
U.T.M. De pildă, la îndemnul secre
tarului U.T.M., tinerii lăcătuși Szabo 
Nicolae, lonaș Sever, Spătaru loan 
și minerul Hristache loan au înce
put să frecventeze cursurile pentru 
completarea studiilor și au promo
vat cu toții în primăvara acestui an. 
Stima și aprecierea de care se bucu
ră Domnișoru Gheorghe la Petrila, 
a determinat Comitetul orășenesc 
U.T.M. Petroșani să-l propună, din 
partea organizațiilor U.T.M. din Va
lea Jiului să participe la cel de-al 
IX-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților, care va avea loc 
m curind la Alger. Pentru a afla

cîteva din gîndurile celui ce va re
prezenta tineretul din Valea Jiului 
la Festival, i-am adresat cîteva în
trebări. lată ce ne-a deciarat el:

— Sînt emoționat, dar și mîndru 
că, tocmai eu, am fost propus să 
particip la Festivalul tineretului din 
acest an.. Voi căuta să reprezint cu 
cinste tineretul din Valea Jiului. 
. — Alte gînduri 2

— Da! Cel mai important vis al 
meu este acela de a urma facultatea 
electromecanică a Institutului de mi
ne din Petroșani. Zilele acestea voi 
pleca spre București, iar de acolo, în 
Algeria și gîndurile mi se îndreaptă 
cu recunoștință spre toți acei ce 
m-au ajutat să devin ceea ce sînt.

V. STRAUȚ



STEAGUL ROȘU2

IMPRESII DE IA EXPOZIȚIA 
DE PICTURĂ, ȚESĂTURI Șl 
CUSĂTURI DE LA ȘCOALA 
POPULARA DE ARTA DIN PE
TROȘANI.

ARTA FRUMOSULUI

Dincolo de Urica.nl, la aproximativ 
3 km în susai șoselei ce duce spre 
localitatea Clmpu lui Neag, se des
chide între două masive de calcar 
alb, cu fețele puternic erodate de in-, 
temperii, una dintre cele mai lungi 
și pitorești văi, ce converg spre 
imensa fereastră a albiei Jiului de 
vest.

Desfășurîndu-se clnd printre săl
batice chei și steiuri de piatră, clnd 
printre încîntătoare poieni, inundate 
de o bogață vegetație, Valea Brazi
lor adăpostește aproape la fiecare 
pas numeroase comori de frumuseți 
naturale. Acestea se prezintă ochi
lor, ici sub misterioasa formă a u- 
nor labirinturi ce duc în aditivul 
munților, spre lumi de piatră și tă
cere, colo auînd forma unor obe
liscuri semețe, dăltuite de vînturi și 
ape în chipul cel mai grotesc po
sibil.

Ramificații.
Foto: N. MOLDOVEANU
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Despre viafa 
de pe planeta Marie

Intr-un laborator din S.U.A., în condiții care se presu
pune cS ar exista pe planeta Marte, trăiesc tarantule 
(păianjen mare otrăvitor), broaște țestoase, viermi, 
caelt’și și alte forme de viață terestră.

Puterea lor de viață i-a convins pe cercetători că, în 
ciuda aridității, frigului și absenței de oxigen de pe 
Marte, pe această planetă poate exista viață.

Cercetările au arătat de asemenea, că absenta csti- 
genuiul duce ia rezultate uluitoare și anume, ia apariția 
unor broaște țestoase cu o cantitate redusă de sînge, sau 
complet lipsite de sînge, și a unor plante care pot su
portă temperaturi mult mai scăzute decît confrații tor 
cultivați într-o atmosferă normală.

Cercetările efectuate de laboratorul societății „Union 
Carbid" precum și de un șir de alte laboratoare, au ară
tat capacitatea a numeroase forme de viață de a se 
adapta ce! puțin la un complex parțial de condiții de 
pe Marte.

Din aceste experiențe, nu rezultă că pe planeta Marte 
se vor găsi tarantule, broaște țestoase și cactuși. Toate 
acestea sînt consecința unui proces evoduiiv din care au 
rezultat forme de viață adaptate pentru o formă oarecare 
a mediului de pe Pămînt.

Cercetările stat efectuate de un grup de oameni de 
știință, în. frunte cu dr. Siegel, potrivit unui contract 
cu N.A.S.A. Susamtotitui om de știință a reprodus suc
cesiunea zilelor și nopților pe Marte. Totodată, el a 
plasat organismele într-o atmosferă compusă aproape ex
clusiv din azot. In unele cazuri, atmosfera conținea, de 
asemenea, 3% bioxid de carbon.

Fasolea a crescut bine, deși în aer nu existau decît 
5% oxigen în loc de obișnuitele 20%, dar compoziția ei 
chimică s-a, modificat considerabil. In atmosfera conți- 
nînd 2% oxigen, plante de tipul castraveților au rezistat 
la o temperatură cu 10° mai redusă decît aceea pe oare 
o suportă castraveții obișnuiți.

Grupul de oameni de știință a descoperit în pămînt 
un microorganism care este, după toate probabilitățile, 
un tdict din perioada precambriană. Acest organism 

umbelifer se cultivă într-o atmosfe
ră de metan, .amoniac ți oxigen, 
care ar fi putut exista pe Pămînt în 
acea vreme.

VALEA BRAZILOR
Pentru excursioniștii care au ho- 

tărit să străbată Valea Brazilor de 
la un capăt la altul, șirul surprize
lor începe la Pragul Mare; o terasă 
ce coboară în trepte abrupta, spre 
o spectaculoasă cascadă, rămasă 
pînă azi fără nume. Covoare de 
iarbă, flori șî brădet, calcare mar- 
moreene și ochiuri străvezii de cleș-

Din frumusețile 
meleagurilor noastre

tar lichid — iată tabloid care, pe 
parcursul anilor, a fermecat, și va 
fermeca și in viitor, privirile vizita
torilor. O sută de metri mai sus, 
în dreptut unui uriaș con împădu
rii, a cărui poată a fost cindva pu
ternic răscolită de furia apelor de. 
munte, se găsește gura de intrare 

spre interiorul uneia din cele mal 

frumoase peșteri. (Valea numără 
vreo 30 de peșteri și caverne). 
Scurgeri împietrite, de forme și cu
lori diverse, au legat și înmănun- 

chiat laolaltă zeci de galerii și com
partimente săpate de ape în roca 
solubilă a calcarelor, dindu-le for
mele cele mai ciudate. Pînă la a 
doua bifurcare a plriiașului ce scal
dă Valea Brazilor, drumul se con
tinua cu ușurință. De aici însă, el 
se transformă într-o potecă strimtă, 
care devine din ce în ce mai greu 
accesibilă. Creată de mina măiastră 
a naturii, parcă anume pentru re- 
creerea oamenilor muncii, Valea 
Brazilor constituie, în tot sezonul 
caid, un punct turistic deosebit 
de atractiv. Etalîndu-și comorile de 
frumuseți ca într-o expoziție și ofe- 
rindu-te cu dărnicie omului, această 
încîntătoare vale și-a cucerit pe me
rit un mare număr de vizitatori.

A. NIGHIFOREL

In toată solemnitudinee expona
telor, mai stăruie încă emoția crea
ției, îndemnați de dorința și cu
riozitatea de a cunoaște creațiile 
elevilor și absolvenților Școlii 
populare de artă din Petroșani, vi
zitatorii zăbovesc în fața picturi
lor în acuarelă, în ulei sau cre
ion, cercetează cu deosebit interes 
frumoasele cusături și țesături ar
tistice.

lin deosebit interes, stirnesc pic
turile elevei Breben Irina, care a 
îmbinat cu multă măiestrie culorile 
și expresiile. Reterindu-se la peisa
jul în acuarelă și la portretul în 
cărbune executate de eleva Bre
ben, vizitatoarea Busuioceanu Ele
na salariată la O.L.F. Lupeni, spu
nea : „îmi pare că sînt în fața unei 
realități. Aștept ca acest portret de 
față să-mi vorbească...".

Au fost remarcate, de asemenea, 
lucrările „Autoportret" și „Peisaj de 
iarnă", semnate de Duinea Dafinel, 
xilogravurile „Ninsoare Ia puțul 
Ștefan" și „Stele din mină" execu
tate de Galu Tudor.

Ѳ adevărată reverie, este tabloul 
„Sudori pe schele" din care se des
prinde atîta armonie... Sudorii, se 
înalță o dată cu «chelele, spre cerul 
senin, văratic. Febrilitatea muncii 
lor, este îmbrățișată de frumusețea

VITRINA DE CURIOZITĂȚI

î M PURITĂȚI
Ce-i drept sînt rare, 

dar sînt. Uneori în pli
nea sosită la centrele 
de desfacere din Petro
șani se pot găsi coco
loașe negre, neplăcute 
la vedere, și alte impu
rități. De pildă, tova
rășul Axinescu Flavius, 
locatar în apartamentul 
1/2 al blocului 20 din 
cartierul Livezeni a gă

UȘI CU BUCLUC
încă din toamna anu

lui trecut, pe strada M. 
Kogălniceanu din Petro
șani, la casele mai mul
tor locatari au apărut 
niște uși ciudate. Mun
citori de la Întreprin
derea de locuințe și lo
caluri din localitate au 
făcut spărturi in pereții 
podurilor unor case, 
pentru a ușura accesul 
homarilor. In spărturile 
respective trebuiau puse 
uși din lemn, dar nu au 
fost montate nici pînă 
în prezent. Spărturile au 

sit în ziua de 10 iunie 
a.c., un corp străin 
în plinea intermediară. 
Vinzătoarea de la cen
trul de pline din cartie
rul Lioezeni-Petroșani a 
găsit, de asemenea, a- 
deseori, diferite impuri
tăți în plinea albă sau 
In cea intermediară. Se 
pare că, In ultimul timp, 
controlul de calitate la

rămas. Pe vreme de 
ploaie, prin spărturi se 
infiltrează apa. In ast
fel de situație se află 
nu mai puțin de 18 lo
cuințe. Nemulțumiți de 
acest lucru, cetățenii au 
sesizat de nenumărate 
ori conducerea I.L.L. 
Dar sesizările lor au 
fost zadarnice. Aceiași 
„birocrați politicos?' des
pre care s-a mai scris 
în ziarul nostru, s-au 
mulțumit doar să pro
mită rezolvarea. Spre 
sfîrșitul primăverii aces

împrejurimilor, peste care domină 
schelele svelte.

Fără să-ți dai seama, un zîmbet 
îți luminează fața, privind „Turis
tul" sculptat in gips de Blaj Ana. 
Simți că acest „turist" te invită 
să-I însoțești spre culmile înzăpezi
te, într-o călătorie.

Găsim prezent talentul tovarășu
lui Neagu Nicolae, în placheta „Din 
lupta minerilor" executată în gips 
platinat, sau luminosul „Portret de 
fată". Admirînd aceste lucrări, to
varășa Voiculescu Sevasiița, salaria
ta la T.C.M.C. Vulcan declara : „Cred 
că aș putea afirma fără rețineri că 
autorul acestor lucrări este un ade
vărat artist. Dacă l-aș cunoaște l-aș 
felicita".

Păcat că nu a existat de la des
chiderea expoziției, un caiet de im
presii, în care s-ar fi consemnat cu 
cinste „cartea de vizită" a artei fru
mosului. Am fi putut citi impresiile 
și aprecierile vizitatorilor și mai 
ales vizitatoarelor, asupra țesăturilor 
executate de eleva Toropa Cor
nelia, sau cusăturilor elevei Olaru 
Maria și multe altele.

Talentul și migala acestor artiști 
plastici, sînt oglinda preocupărilor^ 
profesorilor, rodul înțelegerii și pri
ceperii lor în orientarea artei frumm 
sului. Bucuria succesului este simți
tă, aproape în egală măsură de elevii 
și profesorii școlii.

...Ieșind de la expoziție, porți 
mult timp în minte acea reverie vi
zuală, acea pace sufletească, aspi
rate pînă-n adîncul ființei, de fru
moasele realizări ale elevilor și ab
solvenților Școlii populare de artă 
din Petroșani.

NATALIA PIȚULESCU

fabrica de pline din Pe
troșani a slăbit. Și a- 
cest lucru este cu Mul 
inadmisibil. Nu se pot 
oare evita astfel de sur
prize pentru consuma
tori ? Conducerea Fabricii 
de pline din Petroșani 
este chemată să anali
zeze cu seriozitate a- 
ceastă problemă și să 
ia măsuri nelniirziat.

tui an, Irimie loan, de
putat în Sfatul popular 
.orășenesc Petroșani, a 
sesizat și el, ce-i drept 
cu destulă intîrziere, a- >'t- 
ceeași problemă la con
ducerea I.L.L. Dar tot 
cu promisiuni solemne 
s-a ales. O astfel de 
comportare față de se
sizările justificate ale 
cetățenilor nu trebuie să 
mai fie tolerată.

Oare conducerea I.L.L. 
Petroșani пи-și dă sea
ma de acest lucru ?

S. VASILESGU

Autobuz
eu carburanți 

parfumați
Cînd autobuzele din Santa Moni

ca (California — S.U.A.) trec .pe 
străzi, oamenii se opresc și respiră 
lung, In ceea ce-i privește pe con
ducătorii celorlalte vehicule, ei ur
măresc; acum cu plăcere autobuzele 
din oraș. Motivul acestui interes este 
că mașinile de transpc ' în comun 
folosesc acum carburanți parfumați 
cu esențe de flori.

1 Bibliotecă mobilă
Vizirul persan Sahib (care a trăit 

la j'umătatea secolului a<l X-lea) iu
bea cu pasiune cărțile. El avea o 
bibliotecă cu cca 117 000 cărți. Fi
ind totodată și om de stat și ostaș, 

el își petrecea cea mai mare parte 
din viață călare. In campanii își lua 
și biblioteca. Pentru transportul căr
ților erau folosite 400 de cămile. Ca
ravana reprezenta un catalog origi
nal. Cămilele mergeau totdeauna în
șirate într-o anumită ordine alfabe
tică, încît „bibliotecarii" — conducă
torii caravanelor — găseau cu ușu
rință cartea pe care o dorea Sahib,

Zăpadă galbenă
In regiunea lacului Jack London 

din apropierea orașului Magadan 
(Extremul Orient sovietic) a nins re
cent timp de 15 minute cu zăpadă de 
culoare galbenă. Specialiștii explică 
fenomenul prin aceea că un Vtot pu
ternic, care sufla cu viteza de 15 
m/sec. a transportat în această re
giune particule de origină vulcanică 
care au colorat zăpada în galben.

...în lume există în prezent 
163 879 805 televizoare, ceea ce 

reprezintă 600 milioane de telespec
tatori ? In America de Nord există 
71 875 000 televizoare, în Euro
pa 62 Ѳ02 255, în Extremul Orient 
18 371 100, în America Centrală și 
de Sud — 7 776 600. în Australia 
2164 000, în Africa 577 050 și în O- 
rientul Apropiat 403 800.

...la Moscova a început construi
rea unui mare centru de televiziune, 
care va începe să funcționeze în a- 
nul 1968 ? Acest centru va avea o 
antenă de 520 m și va putea trans
mite simultan șase programe, din 
care unul în culori.

...în Elveția au fost instalate au
tomate pentru distribuirea florilor ? 
Ele permit achiziționarea unui bu
chet de flori la orice oră din zi și 

din noapte, indiferent de programul 
de deschidere al magazinelor obiș
nuite.

...la Paris s-a pus în comerț un 
aparat de radio cu țranzistori cu 
care posesorul poate intra în ba
zinele ștrandurilor ? Aparatul func

ȘTIAȚI CĂ...
ționează în aceiite condiții tot atîh 
de bine ca și pe uscat.

...laboratoarele de cercetări ale 
unei firme vest-germane au pus la 
punct un procedeu de micro-repro- 
ducere a materialelor fotografice, 
cu ajutorul căruia 24 000 de pagini 
pot fi reproduse pe o suprafață de 
25 ып! ?

...în apropierea lacului Killar din 
Irlanda se află un munte denumit 
Cuibul de vulturi ? In apropierea 

acestuia ecoul se repetă de aproape 
100 de ori și seamănă cu un cor u- 
riaș.

...un inventator american a pus la 
punct un aparat portativ de care 
vor dispune înotătorii subacvatici 
pentru a se apăra de eventualele a- 
taeuri ale rechinilor ? Aparatul este 
alcătuit dintr-o antenă dipol, un con
densator și un mutivibrator care e- 
mite un impuls la fiecare secundă, 
întregul sistem este alimentat de că
tre o baterie. Acest dispozitiv ține 
rechinii la o distanță, de cel puțin 
10 metri.

Dacă rechinii încearcă să depă
șească această distanță, ei sînt o- 
morîți în mai puțin de 20 de secun
de datorită vibrațiilor.

Urica.nl
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EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR
OÎT MAI LARG RĂSPÎNDITĂ

publicitate

(Urmare din pag. t-a)

cuierului. Cofrajul glisant este sus
ținut de trei cabluri, iar lansarea 
și centrarea durează 60-90 de minu
te. Materialul pentru betonare este 
transportat cu un setup în siloz și 
dirijat apoi printr-un scoc în betonie
ră. Durata betonării este de aproxi
mativ trei ore. Asistența teh
nică a brigăzii este asigurată 
de un inginer, trei tehnicieni mi
nieri, un maistru electromecanic. 
Efectivul de deservire este compus 
din opt lăcătuși, trei elec
tricieni, doi forjări, un su
dor și un artificier, tocul de 
muncă dispune de stație de compre- 
soare proprie care asigură o presiu
ne a aerului comprimat de 7 at
mosfere. Brigada sapă deja al pa
trulea puț prin metoda glisării a- 
cumulind în acest fel o experien
ță prețioasă, munca fiind perfect er- 
geniaată pină în cele mai mici a- 
mănunte. De menționat că de pes
te cinci ani efectivul brigăzii se 

j menține același, la fel și repar- 
. jfcarea pe schimburi, fiecare com

ponent atingînd astfel un înalt grad 
de calificare profesională și de spe
cializare.

Organizarea muneii 
Ia pufni nr. 2? est

Brigada de aici este compusă din 
18 oameni. La baterea găurilor se 
folosesc patru perforatoare C.P.-19 
și C.P.-23, iar presiunea aerului com
primat se ridică la 6 atmosfere. Pro
filul de săpare fiind de 29 mp se 
perforează în jurul a 55 de găuri. 
Cu două greifere de tipul L.G.H. 
sterilul este încărcat în chibla ce 
are o capacitate de 1,5 mc. Evacua
rea sterilului durează în jurul a 16

CONCLUZII
Așa cum s-a arătat cu prilejul șe

dinței de concluzii, In esență, situa
ția geologică de la cele două fron
turi de lucru și înzestrarea tehnică 
a celor două brigăzi nu diferă. In 
rest, în aproape toate privințele e- 
xistă deosebiri, mai mari sau mai 
mici, care influențează ж ultimă in
stanță asupra randamentului și vi
tezei de avansare. Diferența se refe
ră la profil, componența numerică a 
brigăzilor, presiunea aerului compri

mat, numărul de chible folosite, nu
mărul de cabluri pentru suspendarea 
cofrajului, asistența tehnică și ex
periența acumulată.

După cum se poate vedea brigada 
de la Petrii a este defavorizată din 
multe puncte de vedere, fapt ce ex
plică, în parte, vitezele de avansare 
medii de numai 26 m 1 pe lună.

Participants la schimbul de expe
riență au făcut nianeroase propuneri. 
Redăm cîteva.

• MOMEU IOAN, ma istru principal la Aninoesa-eud; 
„Nu găsesc potrivit faptul că se descarcă balastul direct pe 
pămînt. Ar fi bine să amenajați o rampă de pe care balas
tul și alte materiale pot fi dirijate ou ușurință în vagonet".

• BARTHA DIQNISIE : „Pentru a au fi necesară schimba
rea furtunului de 28 mm de la greifer, în cazul că se impune 
lărgirea pereților puțului sau spargerea unor pietre mari cu 
ciocanul de abataj, vă propun să montați la greifere furtun 
de 19 mm — care poate fi montat și la ciocanele de abataj".

• CR1STESCU VASIL E, lăcătuș, Aninoâsa : „Prin montarea 
unui troliu s-ar putea rezolva în mod satisfăcător problema 
transportului sterilului de la siloz la haldă și s-ar renunța la 
3 posturi pe zi".

• lag. BOBOLEA CONSTANTIN, Апйюава : „M-a impresio
nat ordinea și curățenia care domnește ta locul de muncă și 
în jurul puțului. Consider că șt asta este important pentru bu
nul mers ai activității. In acest sens noi am avut de învățat".

• Ing. PATRU1CA GRIGORE, șeful sectarului de investiții 
de la mina Petriia : „Intîmpinăm .greutăți în. lansarea și cen
trarea cofrajului, în aprovizionarea cu materiale, asigurarea 
brigăzii cu sfredele, întreținerea utilajului; nu primim suficiente 
mașini pentru a aduce pi atră concasată de la moara din Live- 
zeni. Ne propunem să folosim și noi o lopată mecanică pentru 
încărcarea materialului".

• KALLATH OTTO: „De multe ari așteptăm cîte 3—4 ore 
după artificieri. In nenumărate rînduri s-a defectat controlerul 
de la mașina de extracție".

ПМКВ J івд имда
VINDE DIN STOC:

— cărămizi refractare, de țamoi ți 
silică (normale ți fasonate) diverse»

SnUxafemții se vor adresa la sediul întreprinderii — Calea Gri- 
viței nr. 136, raionul 30 Decembrie — telefon 18 12 35.

ace, deoarece, din lipsă de cablu, sînt 
folosite doar două chible — una în 
front pentru încărcare și alta în 
mișcare. La ziuă, sterilul este depo
zitat într-un siloz și apoi încărcat 
în vagonete basculante și dirijat spre 
haldă. La această operațiune sînt fo
losiți trei muncitori. Cofrajul gli
sant este suspendat doar cu două 
cabluri, fapt pentru care lansarea

Iată neajunsuri pentru remedierea 
cărora trebuie să intervină conduce
rea exploatării miniere de la Petriia. 
Se impune totodată ca decalajul din
tre cele două brigăzi în ceea ce 
privește înzestrarea tehnică și 
asistența, să fie, pe cft este 
posibil, diminuat pentru a se 
ajunge la condiții de muncă cît de 
cît asemănătoare. Cu siguranță că a-

tuiici și decalajul între realizări va 
fi mai mic.

îndrumări prețioase au fost date 
brigăzii de la Petriia de către tova
rășii lacob Petru, secretar al Consi
liului local al sindicatelor, Muntea- 
nu Carol, vicepreședintele comitetului 
sindicatului de la mina Petriia, Pîrva 
Traian și Faur Grațian, activiști ai 
Consiliului regional Hunedoara al 
sindicatelor.

Grupul școlar minier Lupeni
Aduce la cunoștința celor interesați că în anul școlar 1965— 

1966 primește înscrieri pentru concursul de admitere în Școala pro
fesională de ucenici, cu durată de școlarizare de 3 ani — cu urmă
toarele meserii:

- ELECTRICIENI PENTRU STAȚII Șl REȚELE ELECTRICE;
— LĂCĂTUȘI MECANICI CAZANE ABURI;
— ELECTRICIENI DE MINA;
— LĂCĂTUȘI DE MINA;
— LĂCĂTUȘI MONTATORI;
— PREPARATORI DE CĂRBUNE;
— SUDORI.

CONDIȚII DE ADMITERE»
— să fie absolvenți, cu- diplomă, a 7 sau 8 dase elementare, 
înscrierile se fac prim întreprinderile beneficiare care recrutează

candidații. întreprinderile beneficiare se vor comunica ulterior.
Fiecare candidat, la înscriere, va prezenta următoarele acte:
— CERTIFICAT DE NAȘTERE (copie legalizată);
— CERTIFICAT DE STUDII (în • original);
— CERTIFICAT DE SANATATE cu rezultatul analizei sîngelui 

și radioscopiei pulmonare;
— Angajamentul încheiat cu întreprinderea respectivă.
Examenele de admitere se vor ține între 3—12 iulie 1966 șl 

constau din următoarele:
— EXAMENUL MEDICAL — ELIMINATORIU;
— LIMBA ROMÂNA — SCRIS ȘI ORAL;
— MATEMATICA — SCRIS Șl ORAL (conform programei ana

litice pentru clasele V—VIII).

și centrarea durează între 1 și 4
ore. Materialul pentru betonare este 
încărcat în vagonet cu lopata, tras 
pe un plan înclinat, descărcat în siloz 
și, prin intermediul unei cupe, ridi
cat în betonieră. Operațiunea de be- 
todare durează 5-6 ore. Asistența 
tehnică este asigurată de un maistru 
minier pe schimb — care are obli
gația să controleze și alte locuri de 
muncă. Din efectivul de deservire 

X fac parte trei lăcătuși, un electrician 
; un șef de echipă lăcătuși. De men- 

*ționat că puțul 2 est este prima lu
crare săpată de brigada minerului 
Kallath Otto prin metoda glisării.

Și o propune
Majoritatea participanților au apre

ciat utilitatea acestui schimb de 
experiență. Dar, avînd în vedere 
complexitatea pe care o prezintă să
parea puțurilor prin aplicarea me
todei cofrajului glisant, considerăm 
că este insuficientă o singură zi în 
care se include vizitarea a două o- 
biective, aflate în două localități, și 
o ședință de concluzii.

Pe acest temei facem propunerea 
ca în viitor un schimb de experien
ță asemănător să fie eșalonat pe 4-5 
zile,- în acest fel maiștri, mineri, ar
tificieri, mecanici, electricieni de la

r e
cele două — sau mai multe exploa
tări — pot, pe baza unui grafic sta
bilit, să viziteze pe rînd locurile de 
muncă și să cunoască practic, la 
fața locului, marea majoritate a ope
rațiilor pe care Ie implică perfora
rea, pușcarea, evacuarea sterilului, 
prepararea betonului, lansarea și 
centrarea cofrajului, betonarea, în
treținerea utilajului. Și, bine ar fi 
ca la un viitor schimb de experien
ță să participe și tovarăși de la 
mina Paroșeni, unde brițșada mineru
lui Wagner Ioan a început în urmă 
cu o lună adîncirea puțului auxiliar 
nr. 2.

Un scurt mo
ment de odihnă 
în iarba moale 
este folosit pen
tru exprimarea 
primelor consta
tări: se pun în
trebări. se fac 
comparații...

Lucrâforii poștali
Lucrătorii Oficiului P.T.T.R. Pe

troșani desfășoară o susținută mun
că pentru realizarea angajamentelor 
de întrecere în cinstea apropiatului 
Congres al partidului.

Ei acordă o deosebiiă atenție di
fuzării presei, măririi numărului de

evidential în munca
abonamente, îmbunătățirii muncii de 
deservire a cetățenilor la ghișeele 
oficiului și la domiciliu. Recent, în 
cadrul unei consfătuiri de producție 
au fost evidențiați, pentru merite 
deosebite obținute în primele 5 luni 
ce s-au scurs din acest an lucrăto

rii poștali Afritn Paul, Stelescu Con
stantin, Petra Dumitru. PJSvițiu An
gelica, Rebedea Dumitru, Turcu loan, 
Pocșan Constantin.

C. IOAN 
corespondent

- —— —— ...II.» — .««I 1- ■- ■ I- ■ ' '■ I ■ " '■ ‘

Școala profesionala comerciala 
din Petroșani

RECRUTEAZĂ CANDIDAȚI PENTRU ANUL I DIN CUPRIN
SUL REGIUNII HUNEDOARA — Brad, Alba lulia, Hunedoara, 
Deva și Petroșani — pentru meseriile:

— VINZATORI PRODUSE ALIMENTARE,

— VINZATORI TEXT1LE-INCALȚAMINTE și

- OSPĂTARI.
înscrierile se fac la O.C.L.-urile și T.A.P.L.-urite din orașele res

pective pîhă în ziua de 1 iulie 1965.
Examenele de admitere se vor ține La sediul școlii din Petro

șani, între 3—12 iulie 1965 și constau dintf-o probă scrisă și orală 
la limba română și matematică din materia claselor V—VIII.

Informații suplimentare se primesc de la secretariatul școlii, te
lefon 518.

ANUNȚ
Atelierul de Zonă C.F.R. Petroșani angajează imediat:

— 4 lăcătuși eu școală profesională — salar 806 —1020 tei
— 2 lăcătuși mecanici reparații instalații și utilaje — salar

1000 — 1142 lei
-г 1 turnător lagăre — salar 908 lei

I.C.R.A.
Filiala Petroșani
Angajează de urgență 

pentru depozitul din Vulcan:

• 2 till te secție
• Di гкеціеіег

Doritorii se vor adresa 
la I.C.R.A. Petroșani ser* 
vioiul plan, telefon 4 6 1.

1.1. 1.1. Siaeria
Angajează pentru Fabrica 
de produse lactate Live- 
zeni:

• oi latliriilo! ii nu
lii iiperloare

•' u îehnitiati eneraetit
• in maîstra litreliiere 

itllale
Informații suplimentare la 
Oficiul I.CJ.L Petroșani, 
Str. Dr. Petru Groza nr. 5.
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Situația. din Algeria
ALGER 26 (Agerpres).
Agențiile Reuter și Associated 

Press anunță că vineri seara în cen
trul Algerului au avut loc noi de
monstrații în favoarea fostului pre
ședinte Ben Bella. Un grup de ti
neri au organizat o manifestație în 
fața hotelului unde sînt găzduiți de
legați sosiți la Alger pentru Confe
rința afro-asiatică. Agenția France 
Presse relatează că poliția a folo
sit pentru prima oară gaze lacri-

Date semnificative din Anuarul 
al R.A.U, pe anul 1964

CAIRO 26 (Agerpres).
La Cairo a fost dat publicității 

Anuarul statistic al Republicii Ara
be Unite pe anul 1964.

Potrivit ultimelor date statistice< 
cuprinse în anuar, în R.A.U. tră
iesc în prezent 28 721 000 locuitori. 
Venitul mediu anual pe cap de lo
cuitor este de 58,8 lire egiptene.

In Anuar se arată, de asemenea, 
că suprafața terenurilor agricole 
confiscate de guvern de la mo

șieri și împărțite țăranilor fără pă-

Disputa pentru postul 
de guvernator 
în Katanga de est

LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres).
Ziarul congolez „La Depeche" a- 

nunță că guvernul de la Leopoldvil
le intenționează să instituie starea 
excepțională în Kaianga de est, pen
tru a preveni ciocnirile șîngeroase 
cu prilejul alegerii unui nou guver
nator. Nu este însă vorba de data 
aceasta de o ciocnire între două 
partide politice, deoarece ambii can
didați la postul de guvernator sînt 
colaboratori apropiați ai lui Moise 
Chombe. Este vorba de ministrul 
de interne Godefroid Munongo și 
de Jean Kibwe, vicepreședintele 

partidului Conakat al lui Chombe.
Potrivit ziarului menționat; am

bii colaboratori apropiați ai lui 
Chombe țin să ocupe postul de gu
vernator, deoarece această funcție 
le-ar aduce mari venituri.

ECONOMIA CONGOLEZĂ 
ÎN FATA UNEI DEPRESIUNI 
DE PROPORȚII

LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres).
In legătură cu cea de-a cincea 

aniversare a proclamării independen
ței Republicii Congo (Leopoldvil
le), agenția Reuter transmite o se
rie de date din care reiese că dato
rită haosului politic întreținut de 
fostele puteri coloniale, economia 
congoleză se află în fața unei de
presiuni de proporții. „Povara grea 
a cheltuielilor militare și a salari
ilor pentru consilierii civili, remarcă 
agenția, a ajuns la 77 000 000 000 
franci congolezi (183 000 000 lire 
sterline), ceea ce provoacă un defi
cit bugetar de 30 000 000 000 franci 
congolezi. Experții prevăd că acest 
deficit masiv va fi urmat’ de o creș
tere în spirală a prețurilor și., de o 
.inflație galopantă".

Pagube pricinuite 
de lăcuste în Portugalia

LISABONA 26 (Agerpres).
Lăcustele au provocat grave pa- 

gube recoltelor din Portugalia. La 
Lisabona s-a anunțat că aceste lă
custe nu sînt din cele migratoare. 
Este vorba de lăcuste care se pot 
vedea în mod obișnuit în timp de 
vară în Portugalia. Anul acesta, în
să-, numărul lor a fost atît de mare, 
tacit ele s-au răspîndit în întreaga 
țară, provocînd mari pagube. 

mogene împotriva demonstranților. 
Ziarul „Alger de Soir“ anunță că 
Tribunalul corecțional popular, în
trunit în ședință extraordinară, a 
judecat și condamnat un grup de 
manifestanți.

Tot vineri seara, anunță France 
Presse, la Clubul Pinilor, unde ur
mează să se deschidă conferința 
miniștrilor de externe ai țărilor afro- 
asiatice, a explodat' o bombă care 
a provocat victime.

statistic

mînt’ a atins cifra de 944 457 feddani 
(un feddan este egal cu 0,42 hec
tare). I.n 1964 au absolvit universi
tățile R.A.U. un număr de 14 361 de 
studenți. In Anuar se subliniază că 
în anul 1964 s-a înregistrat o re
ducere considerabilă a mortalității, 
inclusiv a celei infantile.

întrevedere
Johnson*!! Thant

SAN FRANCISCO 26 (Agerpres)
Președintele Johnson a avut o în

trevedere cu secretarul genial al 
O.N.U., U Thant. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe a declarat că în 
cursul întrevederii au fost discutate 
mai multe probleme printre care si
tuația din Vietnam și din Republica 
Dominicană.

La Seul demonstrațiile 
studențești iau amploare

SEUL 26 (Agerpres).
Demonstrațiile studențești din 

Seul împotriva semnării acordurilor 
japono-sud-coreene au căpătat sîm- 
bătă o amploare deosebită. După ce 
au participat la un miting de pro
test împotriva acțiunilor guvernului, 
studenții au ieșit în stradă. Poliția 
a folosit gaze lacrimogene împotri
va celor peste 1 500 de demonstranți, 
dintre care 200 au fost arestați. A- 
genția U.P.I. menționează că mișca
rea de protest a studenților a cu
prins toate universitățile din capita
la Coreei de sud.

Explozie în clădirea 
Consulatului S.U.A. 
din Georgetown

GEORGETOWN 26 (Agerpres).
O bombă a explodat în clădirea 

Consulatului S.U.A. din Georgetown, 
distrugînd biblioteca consulatului și 
avariind birourile situate la etajele 
doi și trei. Aceasta este a treia ex
plozie care s-a produs în capitala 
Guyanei britanice în cursul acestei 
săptămîni.

Guvernul grec a obținut 
votul de încredere

ATENA 26 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în ultima zi a dez

baterilor parlamentare în legătură 
cu votul de încredere asupra politi
cii generale a guvernului grec, pri
mul ministru Papandreu s-a referit 
la situația din Cipru, despre care 
a afirmat că s-a îmbunătățit și că 
în insulă domnește pacea. Papandreu 
și-a exprimat speranța că dialogul 
greco-turc asupra Ciprului va duce 
la o soluție în conformitate cu prin
cipiile Cartei O.N.U., adică la o in
dependență totală însoțită de drep-

Opoziții hotărîte față de politica 
agresivă a S.U.A. în Asia de sud-est SCURTE ȘTIRI

PARIS 26. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite :

In orașele suburbane ale Parisu
lui Saint Ouen, Ivry și Boulogne- 
Bill ancourt au avut loc mari mani
festații în sprijinul luptei poporului 
vietnamez. După ce au defilat pe 
străzi, purtînd pancarte cu lozinci 
ca : „Pace în Vietnam’*. „Vietna
mul al vietnamezilor’*, demonstranții 
au organizat mitinguri în fața pri
măriilor respective.

LONDRA 26 (Agerpres).
Din inițiativa sindicatelor și a 

Consiliului local al Partidului la
burist, la Liverpool a avut loc vi
neri un miting de protest împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam, la 
care au participat sute de persoane.

In aceeași zi, la Universitatea din 
oraș s-a desfășurat o dezbatere în 
problema situației din Vietnam. 
Luînd cuvîntul cu acest’ prilej, lor- 

’dul Fenner Brockway a subliniat că 
cea mai bună misiune pentru re
glementarea situației din Asia de 
sud-est ar fi aceea la care nu ar 
participa țări implicate în politica 
Statelor Unite în Vietnam, cum este 
Anglia.

PNOM PENII 26 (Agerpres).
Prințul Norodom Sianuk, șeful 

statului cambodgian, a adresat o 
scrisoare de răspuns redactorului 
revistei „Chicago american". Dan 
Țucker, în legătură cu situația din 
Vietnam. „Singurul lucru care poa
te pune capăt războiului din Viet
nam, se spune în scrisoare, este în
cetarea intervenției americane în 
această țară, intervenție care con- 
travirte acordurilor de ța Geneva 
din 1954 și voinței clar exprimate a 
majorității absolute a poporului viet
namez".

Referindu-se la afirmația că ame
ricanii au sosit în Vietnamul de 
sud la cererea guvernului acestei

Paleraice atacuri ale truoetor UE.
Іпщіііп tortelor guvernamentale

SAIGON 26 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

trupe ale Frontului național de eli
berare din Vietnamul de sud au de
clanșat începînd de vineri, puterni
ce atacuri împotriva forțelor guver
namentale sud-vietnameze dislocate 
la numai 15 mile de Saigon. Ob
servatorii politici apreciază aceste 
operațiuni ofensive drept cele mai 
mari pe care partizanii sud-vietna- 
mezi le-au organizat în ultimele două 
săptămîni. Schimburile de focuri în
tre partizani și forțele guvernamen
tale au continuat în tot cursul nop
ții.

Corespondentul din Saigon al a- 
genției Associated Press referindu-se 
fa o declarație a unui purtător de 
cuvînt al cartierului general al for
țelor militare din Vietnam, anunță 
că în dimineața zilei’ de 26 iunie tru- 

tul la autodeterminare. „Dar, pen
tru a se ajunge la acest rezultat, a 
subliniat premierul grec, este nece
sar ca în Cipru să existe unitate". 
„Unitatea, a adăugat el, este condi
ția enosisului’* (unirea Ciprului cu 
Grecia).

Papandreu s-a pronunțat împotriva 
legalizării Partidului comunist grec.

La sfîrșitul dezbaterilor, care au 
durat trei zile, guvernul Papandreu, 
care se află la conducere de 16 
luni, a primit votai de încredere în 
parlament. 

țări, Norodom Sianuk subliniază că 
toate guvernele care s-au perindat 
la putere în Vietnamul de sud au 
fost antipopulare și s-au menținut 
numai datorită ajutorului și sprijinu
lui american. Populația sud-vietna- 
meză dorește în unanimitate retra
gerea trupelor americane din Viet
nam.

NEW YORK 26 (Agerpres).
Locotenentul Steinke din armata 

americană, care se află în serviciu 
pe insula Okinawa, a fost deferit 
tribunalului militar pentru că a re
fuzat să lupte în Vietnam.

După cum relatează coresponden
tul din orașul Naha (Okinawa) al 
ziarului „New York Times**. Richard 
Steinke, absolvent al Academiei .mi
litare din West Point, a declarat că 
nu este de acord cu politica agre
sivă a S.U.A. în Asia de sud-est.

WASHINGTON 26 (Agerpres).
Purtătorul de cuvînt al Ministeru

lui Apărării al S.U.A. a anunțat că 
guvernul francez a făcut cunoscut 
guvernului Statelor Unite că nu es
te în măsură să dea urmare unei 
cereri americane de răscumpărare a 
unui număr limitat de avioane de 
vînătoare „A-l Skyraider**, tip fo
losit în prezent de aviația america
nă și sud-vietnameză în Vietnam. 
Această precizare a fost făcută ca 
urmare a știrilor, relatate de presa 
americană, privind faptul că Franța 
a refuzat categoric să revîndă Sta
telor Unite un număr de 50 de avi
oane de acest tip, cumpărate în 
urmă cu cîțiva ani în S.U.A. Potri
vit unei știri din Paris publicată de 
ziarul „Los Angeles Times" care 
cita „Surse franceze bine informate** 
refuzul francez la cererea Pentagonu
lui s-ar datora hotărîrii generalului 
de Gaulle de a nu ajuta în nici un 
fel acțiunea militară a S.U.A. din 
Vietnam. • 

pe ale Frontului de eliberare au 
ocupat orașul Tou-Morong.

Autoritățile de la Saigon nu au 
nici un fel de știri despre cei peste 
200 de soldați din trupele guverna
mentale din oraș. In aceeași zi, 
partizanii sud-vietnamezi au atacat 
prin surprindere punctul de coman
dă al unui batalion al forțelor gu
vernamentale, situat la 20 mile de 
Saigon, provocînd mari pierderi ma
teriale și umane dușmanului. Au 
fost’ scoși din luptă peste 100 de 
soldați sud-vietnamezi.

☆

La baza militară americană Bien- 
Hoa. anunță A.P., s-a produs o ex
plozie într-o mașină militară care 
transporta soldați americani și 
australieni. . Explozia a provocat 
moartea a trei soldați și a rănit opt 
soldați australieni.

„Record” de scădere 
a cursului acțiunilor 
la bursa din New York

NEW YORK 26 (Agerpres).
Cursul acțiunilor negociate la 

bursa din New York a înregistrat 
din nou scăderi vineri, după puterni
cul declin de joi, cînd, potrivit unei 
evaluări provizorii, acțiunile și-au 
redus valoarea cu aproape 6 miliar
de dolari. Aceasta a fost a treia scă
dere a cursului acțiunilor în de
curs de o săptămînă, înregistrîndu-se 
un nou „record** pentru anul 1965.

ROAl/l. — Cîțiva urși din Parcul 
zoologic din. localitatea Aquila au 
ieșit din rezervație și au pornit spre 
un teren unde se aflau stupi încăr- 
cați cu miere. Ei au distrus complet 
20 de stupi și au stricat o mare 
cantitate de miere.

Paznicul parcului a declarat că nu 
este pentru prima oară cînd urșii 
„întreprind asemenea acțiuni pirate
rești".

'NEW YORK. — La sediul O.N.U. 
s-a anunțat că, răspunzînd apelului 
Comitetului special O.N.U. pentru 
examinarea politicii de apartheid a 
guvernului sud-african, cinci țări: 
Danemarca, Suedia, Olanda, Pa
kistan și Guineea au făcut cunoscut 
că vor ajuta familiile persoanelor 
persecutate de guvernul sud-african 
pentru opoziția lor față de politica- 
de apartheid. '

RIO DE JANEIRO. — Ziarul 
„Correio da Manha" a publicat ape
lul adresat de Confederația nație» 
nală a funcționarilor publici preșe
dintelui Castello Branco în care a- 
ceștia cer sporirea salariilor potrivit 
creșterii costului vieții.

BRAZZAVILLE. — La 25 iunie în 
orașul Brazzaville a fost pus în 
vînzare un timbru consacrat memo
riei remarcabilului militant al Afri
cii — Patrice Lumumba.

NEW YORK. — Poliția din Jack- 
son (statul Mississippi) a arestat 
vineri încă 74 de persoane care au 
participat la demonstrațiile în spri
jinul integrării rasiale.

NEW YORK. — Un avion mi
litar american de transport de tip 
„C-135" în drum spre Hawai, avînd 
la bord 84 de militari, s-a prăbu
șit într-o regiune muntoasă, situa
tă la patru mile de baza maritimă 
El Toro din California. Agenția 
U.P.I. menționează că nu pare să 
existe vreun supraviețuitor.

ROMA. — Poliția italiană a ares
tat in apropiere de Roma patru 
persoane membre ale unei bande in
ternaționale de falsificatori. Asupra 
celor arestați au fost găsite mate
riale pentru fabricarea de pașapoar
te sud-americane și europene, per
mise de conducere italiene și АУ’ 
giene, aproximativ 6 500 de cecuri 
false italiene, in valoare de 1 mi
liard lire, precum și scrisori de 
credit valorînd 300 milioane dolari.

MOSCOVA. — La 26 iunie, la 
Kremlin a avut loc o convorbire 
a conducătorilor sovietici cu șahul 
Iranului. Mohammed Reza Pah'levi.

VARȘOVIA. — La invitația pre
ședintelui Republicii Finlanda, dr. 
Urho Kekkonen, la 1 iulie va sosi 
intr-o vizită oficială în Finlanda. 
Edward Ochab, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Polone.

MOSCOVA. — Cu ajutorul a trei 
mașini electronice de tip „Ural" 
s-au efectuat calculele pentru rea
lizarea unei săli de 600 mp. care 
va deveni în aurind „creierul meca
nic" al centrului de calcul al Di
recției regionale a rețelei de cale 
ferată Moscova.

TOKIO. — Potrivit datelor pu
blicate de Biroul de statistică de 
pe lingă cancelaria primului minis
tru. indexul prețurilor la mărfurile 
de consuni a fost in ziua de 25 iu
nie la Tokio de 135,9, considerînd 
că in anul 1960 indexul a fost 100.

NEW YORK. — La baza forțelor 
aeriene americane de la Vanden
berg, California, a fost lansat cu 
ajutorul unei rachete „Atlas Agena" 
un satelit secret. Este al doilea sa
telit de acest’ gen lansat aici în ul
timele zile.

NEW YORK. — Ca urmare a se- 
cetei prelungite, milioanele de lo
cuitori ai New York-ului sînt ame
nințați cu raționalizarea apei. Auto
ritatea comună pentru problemele 
apei din statele New York, New Jer
sey, Pennsylvania și Delaware va 
hotărî la 7 iulie dacă situația im
pune luarea unor măsuri excepțio
nale. adică raționalizarea apei atît 
la New York cit și la Philadelphia.
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