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Proiectul noii Constituții primit cu bucurie și mîndrie 
de cetățenii Văii Jiului
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Legea fundamentală
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Gu deosebită bucurie am luat 
cunoștință, alături de ceilalți ju
riști din Valea Jiului, de prevede
rile proiectului de Constituție a 
Republicii Socialiste România, care 
a fost întocmit de Comisia pentru 
elaborarea Constituției, aleasă de 
Marea Adunare Națională și exa
minat în ședința plenară a Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Român ce a avut loc în 

, ziua de 28 iunie 1965.
Prevederile proiectului noii Con- 

1 Phiții reprezintă în mod elocvent 
ț^nsformările ce au avut loc în 
țara noastră, în procesul de con

struire a orînduirii socialiste.
In totalitatea sa, proiectul apare 

ca o adevărată lege fundamentală 
a statului, reprezentată prin tota
litatea normelor înzestrate cu cea 
mai înaltă putere juridică, 
reflectă orînduirea socială și 
stat, stabilește principiile 
privitoare la organizarea 
ționarea organelor puterii 
sistemul electoral, precum 
turile și îndatoririle fundamentale 
ale cetățenilor.

Un adine ecou 
durile oamenilor 
Jiului conținutul 
din proiect, în sensul că România 
este republică socialistă, stat al 
oamenilor muncii de Ia orașe și 
sate, suveran, independent și uni
tar.

care 
de 

de bază 
și func- 
de stat, 
și drep-

a produs în rîn- 
muncii din Valea 
articolului nr. 1

Asta inseamnă, pe de o parte, 
așa după cum se arată in artico
lele următoare aparținind titlului 

din proiect, că poporului îi a- 
întreaga putere care se în-

x ________

răsătura esențială — 
munca colectivă

Cu multă bucurie și însuflețire 
am luat cunoștință de proiectul 
Constituției Republicii Socialiste 
România. Pentru mine personal, cît 
și pentru toți cetățenii patriei 
noastre, elaborarea noii Constituții
constituie un puternic îndemn în 
munca de viitor.

Am studiat cu atenție fiecare ar
ticol în parte și îmi exprim acor
dul deplin cu prevederile proiec
tului de Constituție, care reflectă 
ca o oglindă vie transformările 
care au avut loc în țara noastră 
în procesul de construire a orîn
duirii socialiste și fundamentează 
întreaga activitate de stat pe prin
cipiul muncii și conducerii co
lective.

In calitate de vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Vulcan, doresc 
să dau glas adeziunii mele depline 
față de prevederile proiectului de

Concurs pentru Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Române a hotărît să se 
instituie un concurs pentru Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

temeiază pe alianța strînsă mun- 
citorească-țărănească și care se e- 
xercită 
țională, 
de stat 
organe 
egal, direct și secret, iar 
altă parte, că economia națională

prin Marea Adunare Na- 
organul suprem al puterii 
și prin sfaturile populare, 
alese prin vot universal, 

pe de

din Lonea ascultă ce prevede proiectul noii Constituții.cu interesCetățeni 

a țării este o economie socialistă, 
bazată pe proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de producție, 
adică proprietate de stat asupra 
bunurilor aparținind întregului po-

Constituție care — printre altele 
— lărgește activitatea sfaturilor 
populare, le acordă un orizont mai 
larg în desfășurarea activității ad- 
ministrativ-teritoriale, iar prin creș
terea duratei mandatului sfaturilor 
populare orășenești, de la 2 la 4 
ani, creează posibilități mai mari 
comisiilor permanente și deputați- 
lor de a realiza cu mai multă com
petență problemele obștești.

Ca cetățean al acestei înflori
toare Republici și în calitate de 
lucrător în organul local al pute
rii de stat din orașul Vulcan îmi 
voi pune toată priceperea și pute
rea mea de muncă în slujba res
pectării legalității populare, a noii 
Constituții.

IOAN CIORNEI 
vicepreședinte 

al Comiletului executiv 
al Sfatului popular Vulcan

Condițiile concursului și compo
nența juriului se vor stabili de 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Iț&e, .

XXII Nr. 4882

Miercuri
30 iunie
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de

por și proprietate cooperatistă a- 
supra bunurilor aparținind fiecărei 
organizații cooperatiste.

Toate articolele proiectului
Constituție demonstrează cu priso
sință deplina unitate organică ca
re există între puterea de stat și 
interesele poporului, izvorîtă din 
lupta comună pentru făurirea noii 
orînduiri, pentru dezvoltarea eco
nomică și culturală a țării, care-și 

exercită funcțiile în chip cu ade
vărat democratic, prin atragerea 
maselor celor mai largi la condu
cerea țării, a economiei și culturii.

Idealurile, libertățile și dreptu
rile democratice pentru care s-au 
jertfit generații de oameni ai mun
cii au devenit realitate deplină în 
condițiile democrației socialiste. 
Așa după cum se arată în art. 5 

din proiect, exploatarea omului de 
către om este pentru totdeauna 
desființată și cele mai largi drep
turi, cum sînt : dreptul Ia muncă 
(art. 18 din proiect), la odihnă (art 
19), la învățătură (art. 21), liber
tatea cuvîntului, a presei, a întru
nirilor (art. 28 și 29) etc., sînt nu 
numai proclamate, dar și garantate 
în cel mai înalt grad, asigurîndu- 
se tuturor oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate, sex, religie, 
posibilitatea practică de a se bucu
ra de ele.

Este deosebit de important con
ținutul titlului VI din proiect care, 

prin articolele 94—105 stabilind 
modul cum se va înfăptui justiția 
in Republica Socialistă România, 
arată că controlul general asupra 
activității de judecată a tuturor tri
bunalelor se exercită de Tribuna
lul Suprem care este ales de Ma
rea Adunare Națională. Iar jude 
cătorii și asesorii populari de la 
tribunalele populare și tribunalele 
regionale vor fi aleși în conformi
tate cu procedura stabilită prin 
lege.

Exprim deplinul meu acord cu 
principiile care stau la baza pro
iectului de Constituție a Republicii 
Socialiste România și mă angajez 
să lupt cu consecvență pentru a- 
plicarea lor.

VICTOR COCA 
președintele Tribunalului popular 

al orașului Petroșani

ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
In această ultimă zi de iunie, ne 

îndreptăm gîndurile noastre pline de 
dragoste, recunoștință și respect că
tre acei care prin muncă neobosită, 
plină de răspunderi, modelează cu 
entuziasm, pasiune și perseverență 
generații după generații, pregătindu- 
le pentru muncă, pentru viață. 
Lor, învățătorilor și profesorilor, 
partidul și guvernul le-a încredințat 
înalta misiune de a educa tinerele 
vlăstare ale oamenilor muncii, de a 
le călăuzi pașii spre minunata ce
tate a cunoașterii, a științei, de a 
cultiva în inimile lor floarea minu
nată a dragostei și respectului față 
de muncă.

învățătorii și profesorii își înde
plinesc cu cinste această misiune. 
In această țară, care pe vremea 
stăpînirii claselor exploatatoare bă- 
tea triste recorduri în Europa în 
ce privește analfabetismul, socialis
mul a aprins flacăra veșnic vie a 
științei și culturii. Revoluția cultu
rală, parte integrantă a revoluției 
socialiste înfăptuită de gloriosul 
partid al comuniștilor, a făcut să 
crească pe întreg cuprinsul patriei 
nenumărate școli noi, a înconjurat 
pe cei chemați să slujească școala 
cu o înaltă grijă, a asigurat con
diții de învățătură pentru toți fiii 
și fiicele oamenilor muncii de la 
orașe și sate. Valea Jiului stă 
mărturie vie a acestor transformări

ІN AL TA
PREȚUIRE

Astăzi, potrivit unei tradiții 
încetățenite in anii de demo
crație populară, sărbătorim 
Ziua învățătorului, zi închina
tă ca semn de înaltă prețuire 
detașamentului de intelectuali 
legați de popor, a căror sar
cină de mare cinste și de ma
re răspundere este de a edu
ca tînăra generație a viitori
lor constructori ai socialismu
lui.

In calitate de profesor simt 
in inimă o dragoste nemărgi
nită față de partidul nostru 
ce acordă cadrelor didactice 
o atît de înaltă prețuire. Săr
bătorirea Zilei învățătorului în 
acest an ne-a adus o deosebi
tă satisfacție. Drept răsplată a 
muncii depuse, am fost distins 
cu titlul de Profesor fruntaș. 
In calitate de educator al tine
rei generații, aceasta este o 
mare apreciere dată muncii no
bile de a da societății cadre 
cu cunoștințe bogate și mul
tilaterale, capabile de a ridica 
pe culmi mai înalte opera con
strucției socialiste în patria 
noastră.

Ziua învățătorului coincide 
în acest an cu apariția în pre
să a proiectului Constituției 
Republicii Socialiste România. 
Acest document de importanță 
istorică, consfințește realizările 
obținute de oamenii muncii 
din România sub conducerea 
înțeleaptă a partidului pe dru-

BABEANU RADU 
inspector metodist 
Secția învățămînt 

a Sfatului popular Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)

BABEANU RADU, 
inspector metodist la secția 

de învățămînt a Sfatului popular 
al orașului Petroșani 

profunde. Școli noi la Uricani, Lu- 
peni, Vulcan, Petroșani, Petrila, în 
multe sate și cătune. Aici, unde 
pe vremuri copiii minerilor erau 
siliți să coboare in subteran de la 
fragedă vîrstă pentru o bucată 
amară de pîine, unde lipsa de îm
brăcăminte și încălțăminte ținea de
parte de școală numeroși copii, ti
nerelor noastre vlăstare li se des
chid azi larg porțile școlilor gene
rale de 8 ani, ale școlilor profesio
nale și medii, ale facultăților învă- 
țămintului superior minier. Numă
rul cadrelor didactice a sporit de 
4 ori față de 1938 iar numărul să
lilor de clasă a crescut cu 157 săli 
numai intre 1960-1965. Distribuirea 
in mod gratuit a cărților școlare 
pentru elevii școlii generale de 8 
ani, dotarea școlilor cu material 
didactic modern, cu aparatură ști
ințifică pentru experiențe de la
borator, întărirea preocupării pentru 
a se asigura învățămintului un 
bogat conținut științific, o strînsă 
legătură cu marea operă a desăvîr- 
șirii construcției socialiste, sînt tot 
atîtea dovezi ale înaltei griji a

(Continuare In pag. 3-a)

Evidential» 
№ Ziua iavataiorelni

DUMITRU CORNEA, 
directorul Scolii generale 

de 8 ani Iscroni

BENDE ȘTEFAN, 
directorul Școlii generale 

de 8 ani nr. 2 Petroșani

POPA GHEORGHE, 
profesor, Școala generală 

de 8 ani nr. 2 Petrila
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IMPERATIVE

PENTRU PRODUCȚIA DE 
CARDUNE ÎN CINCINAL:

ён Pregătirea unor rezerve sporite
К Extinderea tehnicii înaintate
■ Indicatori superiori

Program bogat de extindere 
și modernizare a exploatării

E. M. Lupeni va continua extra
gerea cărbunelui cocsificabil atît 
din blocurile actuale în funcție cît 
și din blocuri noi. Va crește pon
derea unor strate din blocurile e- 
xistente și se va extrage cărbune 
din strate subțiri care sînt în curs 
de pregătire. Astfel stratul 3 va fi 
exploatat atît din blocurile actuale 
în funcție (blocurile I, II, III, IV,
V și VII) cit și din blocurile 0, 
III est și IV vest; stratul 5 va fi

exploatat în continuare în blocu
rile III А, IV și V și In plus din 
blocul II intre orizontul 480—565; 
stratul 4 și 8—9 vor fi puse în 
exploatare în blocul IV; stratele 
13, 15 și 18 vor fi exploatate în 
continuare alternativ In blocurile
VI și VII; la sfîrșitul perioadei va 
intra în exploatare stratul 18 din 
blocul II, între orizonturile 400 și 
300.

Intrarea în funcție a stratelor 
din blocurile arătate mai sus cît și 
intensificarea exploatării la cele 
actuale, va permite, pe lîngă men
ținerea capacității de producție e- 
xistente, o continuă creștere a 
producției la E. M. Lupeni pe pe
rioada 1966—1970.

Pentru ca creșterea produc
ției să fie în concordanță cu 
îmbunătățirea celorlalți fac
tori teiinico-economici, va tre
bui studiată amănunțit proble
ma exploatării, respectiv, a- 
bandonării unor zone unde 
stratele de cărbune sînt slab 
dezvoltate sau sînt afectate 
de numeroase deranjamente 
tectonice, ca de exemplu : stra
tul 3 din blocul zero deasupra 
orizontului 700 sau 650, stra
tul 5, blocul П etc.

Posibilitatea intrării în funcție 
pentru exploatare a diferitelor stra
te din mai multe blocuri, este 
strins legată de realizarea în ter
men a lucrărilor de pregătire șl 
mai ales a lucrărilor de deschidere. 
Lucrările de deschidere ce se exe
cută în perioada 1966—1970 vor 
asigura menținerea și creșterea ca
pacității minei nu numai pe aceas
tă perioadă, ci și pe viitor.

I
Din această cauză va trebui 
acordată cea mai mare atenție 
executării lucrărilor de deschi
dere în termenele stabilite și 
de calitate corespunzătoare.

In perioada 1966—1970 vor in
tra In funcție obiective importante 
la mina noastră ca de exemplu: 
puțul principal nr. 12, intre ori
zontul 650 și 400, puț care va asi
gura extragerea cărbunelui de la 
orizontul 400| puțul Carolina, in
tre suprafață și orizontul 400, puț 
care va servi pentru intrarea ae

rului proaspăt necesar stratelor 
8—9 și 5 din blocurile IV și V, 
cît și pentru stratele acoperitoare 
din blocul III; puțul Ștefan între 
orizontul 480 și 300, pentru asigu
rarea extragerii cărbunelui din lu
crările de pregătire și exploatarea 
stratelor acoperitoare din blocul 
II; puțul nr 14 între orizonturile 

750 și 650, puț necesar pentru co- 
borirea producției din stratul 3 
blocurile III est și IV vest.

Tot în această etapă vor conti
nua lucrările de deschidere la ori
zonturile principale 440, 400 și 300. 
La orizontul 440 se vor termina în 
primii ani lucrările necesare des
chiderii stratului 3 blocul IV și a 
stratelor 18, 15 și 13 din blocul VI 
□sigurînd continuarea producției Ia 
sectoarele III și IV B.

La orizontul 400 va fi terminată 
legătura între puțurile Ștefan, Ca
rolina și blocul VI, se va executa 
galeria direcțională în culcușul 
stratului 3 spre est și spre vest, 
galeria transversală principală puț 
12 — puț 10. La finele perioadei 
va trebui ca acest orizont să fie 
complet amenajat pentru a putea 
asigura transportul producției în 
condițiile cele mai bune la puțul 
principal nr. 12.

Vor continua lucrările la orizon
tul 300; se va lucra în continuare 
la dese' iderea blocului II și se vor 
începe lucrările de deschidere în 
zona puțului Carolina.

Pe lîngă aceste obiective mari, 
urmează să se execute și o serie 
de alte lucrări de investiții impor
tante ca de exemplu : galeriile di
recționale de deschidere a cîmpu- 
lui minier Bărbăteni la orizontu
rile 783 și 700, bazinele și stația de 
pompe lîngă puțul Ștefan, orizon
tul 300, stația de rambleu pneu
matic de la stratul 3 blocul IV și 
stratul 3 blocul V etc.

I Pentru desfășurarea activi
tății de la supraiață la nive
lul cerințelor mereu crescîn- 
de, pentru asigurarea lucrări
lor din subteran cu cele ne
cesare, în perioada 1966-1970 
sînt prevăzute importante lu
crări de investiții la suprafa
ță care vor contribui la asigu
rarea mai bună a brigăzilor , 
de mineri cu vagonete, mate- , 
riale, aer comprimat, utilaje 
bine reparate etc.

Pentru creșterea productivității muncii

în ce direcții vom insista
Proiectul de Directive, ale Con

gresului al IV-lea al P.M.R. preve
de un program larg de punere în 
valoare a rezervelor de huilă din 
bazinul Valea Jiului prin dezvolta
rea minelor existente și deschide
rea de mine noi, astfel ca în anul 
1970 să se ajungă la producția de 
cca 8,5 milioane tone cărbune, 
adică să se extragă cca 38,6-42,5 la 
sută din prevederile proiectului de 
Directive.

Din aceste cifre, exploatării mi
niere Uricani îi revine sarcina să 
asigure în anul 1970 cca 800 mii 
tone, adică de 1,4 ori mai mult de- 
cît prevederile de plan în anul 
1965. In scopul asigurării produc
ției planificate în viitorul cincinal 
s-au alocat importante fonduri de 
investiții, care sînt de trei ori mai 
mari decît cele alocate în ultima 
perioadă de cinci ani.

In perioada cincinalului 1966-1970, 
la mina Uricani se vor executa pu
țurile Est și Vest de aeraj — ampla
sate la extremitatea cîmptrlui mi-

Astfel, se va începe acoperirea 
circuitului vagonetelor pline și 
goale din incinta principală, se va 
monta un turboconjpresor in in
cinta Carolina, se va construi noul 
atelier de reparații electromecani
ce din incinta principală etc.

Colectivul minei noastre iși va 
mobiliza toate forțele pentru a fi 
la înălțimea sarcinilor mărețe ce-i 
vor reveni în viitorul cincinal în 
ceea ce privește sporirea produc
ției de cărbune cocsificabil.

Ing. NICOLAE NICORICI 
șeful minei Lupeni

Accentul principal 
pe investiții

Prin creșterea continuă a capa
cităților de producție, folosirea 
mai rațională a rezervelor interne 
și îmbunătățirea disciplinei, pro
ducția minei Lonea a crescut de 
la 530 000 tone, în anul 1959, la 
800 000 tone in 1965, productivita
tea muncii de la 0,920 tone/post la 
1,320 tone/post. Concomitent cu a- 
ceste realizări, s-a lucrat la dez
voltarea și modernizarea minei ca
re să fie capabilă să realizeze in
dicatori superiori in perioada ur
mătoare.

Minei Lonea i s-a alocat, în pe
rioada anilor 1960—1970, din fon
dul de investiții al statului suma 
de peste 380 000 000 lei, ceea ce a 
făcut ca aspectul minei să se 
schimbe complet, atît In subteran 
cît și la suprafață, înlocuindu-se o 
parte din operațiile grele de mun
că manuală prin mecanizare.

In perioada 1966—1970, și în 
continuare, colectivului exploatării 
miniere Lonea ii revin sarcini de 
mare răspundere. Mina va trebui 
să atingă in anul 1970 capacitatea 
maximă de circa 1300 000 tone, 
reprezentînd o creștere cu 500 000 
tone fată de anul 1965, productivi
tatea muncii va trebui să ajungă

nier pentru asigurarea aerajului im
pus de dezvoltarea minei. Pentru a- 
asigurarea capacității de extracție la 
volumul de producție proiectat, se va 
adinei puțul nr. 3 pînă la cota 250, 
utilîndu-se cu schip. Pentru pune, 
rea în exploatare a stratului 3 sub 
orizontul 580 se va executa puțul 
orb nr. 7, cu menirea de a deschide 
suborizonturile pentru stratul 3 și 
extracția cărbunelui din abatajele 
acestui strat.

Proiectul de Directive prevede 
creșteri însemnate la productivitatea 
muncii în industrie, care în anul 1970 
trebuie să crească față de 1965 cu 
cea 40 la sută. Industriei carbonife
re îi revin sarcini importante pe 
linia sporirii continue a productivi
tății muncii. Vreau să scot în evi
dență că mina Uricani a atins creș
teri importante la productivitatea 
muncii în anii precedenți, realizînd 
în medie, pe ultimul an, 1,548 tone pe 
post. Aceasta ca urmare a extinde
rii mecanizării muncii în subteran, a 
concentrării producției la un singur

«Pentru a asigura participarea într-o pro
porție sporite a INDUSTRIEI CARBONIFERE la 
acoperirea necesarului de energie primari, se 
prevede un program larg de punere tn valoare 
a rezervelor de huilă din bazinul Văii Jiului fi 
a celor de lignit din Oltenia. In perioada 1966- 
1970 extracția de cărbuni va crește de 1,7-1,8 
ori, atingînd un nivel de 20—22 milioane tone, 
creîndu-se totodată, condițiile realizării unui ritm 
ridicat de creștere și după anul 1970."

(Din Proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea 
al P.M.R. cu privire la dezvoltarea economiei națio
nale în perioada 196.6-1970)

Punctul de plecare:
tehnica avansată

In vederea realizării sarcinilor 
de viitor ce revin minei noastre 
încă cu trei ani în urmă au fost 
începute o serie de lucrări de ma
re anvergură în partea estică a 
cîmpului minier Petrila. Pentru des
chiderea acestui bloc s-au săpat 
pină in prezent 3 000 m 1 de ga
lerii prin care au fost promovate 
1 277 000 tone de cărbune.

Pînă în anul 1968 se va termina 
deschiderea și pregătirea orizontu- 

la circa 1,750 tone/post, iar tona 
de cărbune să se vîndă cu 109 lei 
față de 138 lei,tonă în 1964. Pen

tru realizarea acestor indicatori
este necesar să se respecte pro
gramele prevăzute în S.T.E. pentru 
punerea în funcție la timp a noilor 

.. obiective. In acest sens, sectorului 
nostru de investiții îi revin sarcini 
deosebite pentru punerea in func
ție a lucrărilor aferente orizontu
lui 400.

Este necesar să fim ajutați 
de forurile superfoare în pro
blema aprovizionării și anali
zării temeinice a posibilităților 
Не care dispunem pentru rea
lizarea indicelui de productivi
tate. Să fim sprijiniți în ches
tiunea rezolvării cazării efec
tivelor care ne sînt necesare. 
Tot ca o problemă foarte im
portantă este necesar să se 
definitiveze proiectul traseului 
de transport de la mina Lo
nea la preparația Petrila, lu
crare rămasă mult în urmă 
față de S.T.E. și de cerințele 
minei.

VASILE CIRIPERU
inginer șef — E. M. Lonea

puț de extracție și alte îmbunătățiri.
Productivitatea muncii în abataje 

a crescut an de an, ca urmare a 
creșterii gradului de mecanizare. Dar 
s-ar fi putut atinge un nivel de 
productivitate mult mai înalt pe mi
nă dacă operațiunile de muncă de la 
suprafață ar fi cunoscut același grad 
de mecanizare. Mă refer la operațiu
nile de muncă din depozitul de lem
ne al exploatării, unde încărcările- 
descărcările de materiale se fac ma
nual și care necesită foarte multe 
brațe de muncă, cu randament scă
zut, lucru ce influențează negativ 
indicele de productivitate a muncii. 
Pe de altă parte nu se poate asi
gura o aprovizionare operativă, rit
mică și la timp cu material lemnos, 
balast și betonite a brigăzilor de la 
lucrările de bază.

De aceea, propun ca orga
nele competente din M.M.E.E. 
să studieze posibilitățile me
canizării muncii în depozitul 
minei noastre pentru asigu
rarea unui raport corespunză
tor între numărul muncitorilor 
direct productivi și cei acupați 
cu lucrările auxiliare, cu efect 
pozitiv asupra creșterii produc
tivității muncii.

Asigurarea producției planificate 

rilor XIV A de la sectorul II, XII 
В de la sectorul III și XII A de la 
sectorul IV, prin care va fi pro
movată o rezervă de 3 700 000 tone.

Pentru a se asigura o continui
tate în fluxul de transport, se va ' 
trece cu transportul general la o-^' 
rizontul XIV. In anul 1966 va in
tra in funcție o nouă moară de 
rambleu.

Pentru perioada viitorului 
cinai, se prevede introu /«C 
rea a o seamă de utilaje și 
instalații moderne care au drept 
scop creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost. 
In vederea introducerii pușcării cu 
aer comprimat in toate fronturile 
de abataj unde nu se poate pușca 
cu exploziv, se prevede procura
rea unei instalații de pușcare 
„Armstrong".

Pentru mecanizarea lucrărilor 
miniere, se prevede folosirea urmă
toarelor utilaje mecanice: la să
parea puțului nr. 2 est se vor fo

losi la încărcarea sterilului două 
greifere de tipul LCH-2, iar susți
nerea se va face cu beton cu pri
ză rapidă utilizindu-se cofragul 
glisant; puțul orb nr. 12 va fi do
tat cu un recomprimator, pentru a 
se putea utiliza și la acest puț în
cărcarea cu greifere; lucrările de 
săpare pentru deschiderea blocului 
II din puțul orb nr. 12 vor fi do
tate cu o mașină de încărcat de 
tipul EPM-2; pentru umectare< 
stratelor subțiri de cărbuni se 
utiliza pompa de înaltă preș' 
de tip Hausher; in vederea f 
cuării apelor de rambleu șP dt- 
filtrații, stația de pompe de Ia 
rizontul XIV va fi dotată cu po, 
pe de înaltă presiune.

Toate lucrările miniere vor 
fi susținute fie in beton, fie 
metalic. Se vor utiliza din plin cele 
două foreze de săpat suitori în căr
bune de tipul SBM-34 precum și 
foreze de săpat suitori în steril. 
Se vor utiliza in continuare stîlpj- 
metalici lubulari la susținerea in 
abatajele cameră.

Ing. EMIL MURU
șeful exploatării miniere Petrila 

extinderea minei Uricani necesită 
creșterea efectivului de muncitori, 
ingineri și tehnicieni. Acest fapt im

pune ca în anii viitorului cin
cinal să se dea o importanță 
mai mare de către organele tu
telare construcției de locuințe 
în orașul Uricani, pentru asi
gurarea cazării muncitorilor 
noi angajați și pentru crearea 
de condiții optime de locuit a 
muncitorilor noștri.

In același timp este necesar 
să se dezvolte rețeaua comer
cială, prin deschiderea de noi 
magazine care să satisfacă în 
mod corespunzător cerințele 
mereu crescînde ale populației 
orașului Uricani.

Colectivul nostru va valorifica 
larg experiența boqată acumulată 
pînă acum în realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan și în sporirea 
productivității muncii. Acest lucru 
este chezășie sigură că sarcinile 
importante trasate de partid pentru 
următorii cinci ani vor li îndeplinite 
cu succes.

Ing. EUGEN COLIBABA 
șeful E. M. Uricani



Actualitatea culturală PUBLICITATE
ф Opera de Stat din Cluj a so

it in turneu oficial în Valea Jiu-
,<»$i urmează a prezenta o serie 

spectacole, in diferite localități-
j, la orele 17 și Ia orele 20, în 

[ -a Teatrului de stat din Petro- 
І pi vor fi prezentate spectacole 
Й opera „Traviata" de Fr. M. 
fiave, muzica de Giuseppe Verdi. 
Hîine, la ora 20, în sala Teatrului 
jle stat din Petroșani va fi pre
zentat un spectacol cu opera „Lu- 
tia de Lammermoor", în două părți 
ți 6 tablouri de Salvadore Comme- 
[ano, muzica de Gaetano Donizetti,
ar la Lupeni, la aceeași oră, în 

,sala palatului cultural va fi pre
zentat un program de selecțiuni

spectacolelor este semnată de Pe
tre ibîrcea, iar regia 4e Petre 
Gomboșiu. Iși dau concursul cu- 
noscuți interpret! ai muzicii de o- 
peră și ai baletului, printre care 
se numără Lya Hubic, Artistă e- 
merită. Laureată a Premiului de 
Stat, Livia Liscanu, Artistă emeri
tă, Alexandru Racolța, Laureat al 
Premiului de Stat.

Azi la ora 18, in sala clubu
lui muncitoresc din Vulcan este 
programat un concurs-ghlcitoare 
pe tema „Ce recunoașteți din crea
țiile folclorice ale poporului nos
tru ț“. Cu acest prilej vor ti au
diate melodii din folclor, inregis-

jde balet. Conducerea muzicală a trate pe bandă de magnetofon.

I.P.I.P. LiWZMi
angajează 
de urgență

• 12 Mitul am
• i BKasiti iep»i|ll 

nit
• 6 HHiltor! letillfltill
• 1 Шііііі I iulie 

cu studii medii și cel 
puțin 3 ani Tn funcții 
tehnice.

Ziua învățătorului
(Urmare din pag. l-a)

partidului și guvernului pentru for
marea tinerei generații. Cit de mare 

Ieste satisfacția învățătorilor și pro
fesorilor de a dezvălui elevilor lor 

uusețile și bogățiile patriei noas- 
în continuă înflorire, noul ei 

ăspj industrial, marile înfăptuiri cu 
care-, poporul nostru se mîndrește I 

țlind pasiune, entuziasm și 
Jere pentru educarea șl for 

a elevilor, numeroși învățători 
profesori între care Boldor Paula, 

istinsă cu titlul de „învățător eme
rit", Bădău Victor, directorul Șco
lii medii din Petroșani, căruia i s-a 
acordat recent gradul I în învăță- 
nint, profesorul Băbeanu Radu dis- 
ins cu titlul de profesor fruntaș, 

Stoican Elena, Beregszaszi Edltha, 
Arbagic Gheorgbe, Cornea Dumitru 
Popescu Felicia, Bartha Eugen, Go- 
robei Vsevolod, Bîrca Zenovia și 
mulți alții și-au cucerit merite pen
tru rezultatele obținute în îmbună

tățirea procesului de învățămint. 
Bilanțul rodnic al anului școlar în
cheiat recent constituie o vie măr
turie a muncii entuziaste desfășu
rate de cadrele didactice din Valea 
Jiului.

Sărbătorim Ziua învățătorului in 
condițiile muncii avîntate cu care 
întregul nostru popor se pregăteș
te să întîmpine cel de-al IV-Iea 
Congres al partidului. Avem în față 
un nou și luminos program de dez
voltare a economiei și culturii pa
triei, a bunăstării întregului popor. 
Proiectele Directivelor partidului 
prevăd noi și importante măsuri 
pentru dezvoltarea învățămîntulul. 
„In perioada 1966-1970 se vor in
vesti pentru dezvoltarea bazei 
materiale a învățămîntului — se 
arată în proiectul de Directive cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale — circa 3,5 miliarde lei, 
din care circa 40 la sută pentru în- 
vățămîntul superior, 31 la sută pen
tru învățămîntul profesional și me
diu de specialitate și 29 la sută 
pentru învățămîntul de cultură ge
nerală".

Acestei griji, cadrele didactice îi 
răspund prin hotărîrea de a munci 
cu toate forțele pentru educarea 
fiilor oamenilor muncii în spiritul 
devotamentului față de partid, af 
dragostei față de muncă, față de 
patria noastră socialistă, de a dă
rui societății noi generații de con
structori entuziaști ai socialismului 
și comunismului.

înalta prețuire
(Urmare din pag. l-a)

mul desăvirșirii socialismului 
in patria noastră.

Pășim intr-o nouă etapă de 
dezvoltare a patriei noastre 
dragi. Nouă, cadrelor didacti
ce ne revin sarcini și mai mă
rețe. Eu personal mă voi stră
dui să muncesc cu abnegație 
și simț de răspundere contri
buind prin Întreaga mea capa
citate profesională la creșterea 
nivelului de cunoștințe al e- 
levilor, la educarea lor in spi
ritul internaționalismului pro-

Blocul turn D 1 de la Lupeni se 
Înalță tot mai sus.

letar, al dragostei lață de 
scumpa noastră patrie.

PROGRAM DE RADIO
1 iulie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Jocuri populare; 5,25 Cîntece pa
triotice; 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,10 Cfntă Richard 
Anthony și Brigitte Bardot; 6,30 
Recomandări din program; 6,35 
Valsuri; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Melodii de compozitorul japonez 
Ryoichi Hattori; 7,30 Sfatul medi
cului : Fructele în alimentația co
pilului; 7,35 Anunțuri, muzică; 
7,45 Salut voios de pionier; 8,00 
Sumarul presei; 8,06 Miniaturi or
chestrale; 8,30 „Sîntem a tării pri
măvară" — cîntece pionierești; 
8,50 Pagini din opereta „Silvia" 
de Kalmăn; 9,25 Soliști și orches
tre de muzică populară; 10,00 Bu
letin de știri; 10,03 Muzică ușoa
ră; 10,15 Emisiune literară; 10,30 
Piese pastorale,- 11,00 Actul al II- 
lea al operei „Fata din Far-West"

de Puccini; 11,47 Sonata a Vl-a 
în Mi major pentru vioară și pian 
de Haendl; 12,00 Buletin de știri;
12,03 Cîntă corul de copii al Ra- 

dioteleviziunii din Zagreb; 12,19 
„Primul nostru tango"; 12,30 Cin- 
tare partidului — emisiune de ver

suri; 12,45 Cantata „Comunistul'1 
de Constantin Palade; 13,10 Itine
rar folcloric prin regiunile patriei; 
14,00 Buletin de știri; 14,05 Reco
mandări din program; 14,10 „Ilus
trate muzicale"; 15,00 Concertul 
nr, 1 pentru vioară și orchestră de 

Szymanovski; 15,30 Muzică popu
lară; 16,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 16,15 Piese instru
mentele; 16,30 Prietena noastră 
cartea,- 17,00 Recital: Lya Hubic 
— arii din opere; 17,15 Cu micro
fonul prin regiunea București; 
17.35 La această oră melodii popu
lare îndrăgite,- 18,00 Seară pentru

Condiții de angajare ți 
salarizare conform norme
lor în vigoare.

C. F. R.
Depui ie loiPititlH 

Petresaii 
A n u ii ț ă

că va ține un concurs, pe 
data de 10 iulie 1965. pentru 
ocuparea unui post de maistru 
instalator cu un salar lunar de 
1200—-1500 lei pluș permise de 
călătorie grâtuită pe G.FR.

CONDIȚII DE ANGAJARE:

— să aibă terminată școala 
tehnică de maiștri instalații;

— să domicilieze în Petro
șani ;

— să aibă o vechime de cel 
puțin 4 ani în funcția de 
maistru instalații.

Cei interesați vor putea ob
ține lămuriri suplimentare la 
biroul personal al depoului, te
lefon C.F.R. 55.

I. [. I. L ІІИІІ9 

Angajează pentru Fabrica 
de produse lactate Live- 
zeni:

• oo bittetioiog to Ul
iii іорніше

• oo teliitlii mrnelit
• on maiitro litreilim 

oiilaje
Informații suplimentare la 
Oficiul I.C.I.L. Petroșani, 
Str. Dr. Petru Groza nr. 5.

tineret; 19,00 Cîntă, dansează — 
tinerețe; 20,00 Radiogazeta de sea
ră; 20,30 Varietăți muzicale; 21,15 
Părinți și copii: „Prima dragoste" 
de Tia Mures; 21,30 O interpretă 
a cintecului bihorean : Sofia Popa;
21.45 „Să cînte viorile" — muzică 
ușoară; 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 De la o 
melodie la alta,- 23,00 Panorama 
jazz-ului; 23,21 Program de sona
te; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Cintă Katerina Valente,-
7.45 Recomandări din program,- 
7,50 Din cele mai cunoscute melo
dii populare; 8,15 Uverturi la o- 
реге,- .8,40 Melodii vieneze; 9,00 
Buletin de știri; 9,03 Pagini din 
muzica ușoară; 9,30 Vreau să știu; 
10,00 Dansuri simfonice; 10,30 Sce
ne din opera „Mireasa vîndută" 
de Smetana,- 11,00 Buletin de Știri; 
11,03 Cintă orchestra de muzică 
populară „Cernegura" din Piatra 
Neamț,- 11,30 Pentru fiecare cîte-0 
melodie; 12,00 Soliști de operetă;

Grupul școlar minier Lupeni
Aduce La cunoștința celor interesați că m 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 ȘI 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 clase elementare.
Înscrierile se fac prin întreprinderile beneficiare care recrutează 

candidați!. întreprinderile beneficiare se vor comunica ulterior.

Fiecare candidat, la înscrie re, va prezenta următoarele acte:
— CERTIFICAT DE NAȘTERE (copie legalizată);
— CERTIFICAT DE STUDII (în original);
— CERTIFICAT DE SANATATE cu rezultatul analizei sîngelul 

și radioscopiei pulmonare;
— Angajamentul încheiat cu întreprinderea respectivă.
Examenele de admitere se vor ține între 3—12 iulie 1965 și 

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

litlce pentru clasele V—VIII).

Școala profesionala comercială 
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.-urHe și T.A.P.L.-urile din orașele res
pective pînă în ziua de 1 iulie 1965.

Examenele de admitere se vor ține Ir sediul școlii din Petro
șani, între 3—12 iulie 1965 și constau dintr-o probă scrisă și orali 
la limba română și matematică din materia claselor V—VIII.

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

Prepara fia cărbunelui Coroești
angajează imediat următorii muncitori calificați:

— funiculariști
— mașini ști funiculariști
— mecanici de troliu

* Cei interesați se vor adresa la sediul preparațieî din orașul 
Vulcan.

12,15 Formații de cameră celebre,-
12.30 Tineri interpret de muzică 
populară; 13,00 Buletin de știri;
13.30 „Ne-am născut cu lumina". 
Debuturi ale tinerilor poeți în co
lecția „Luceafărul"; 13,40 Concert 
de prinz; 14,35 Pagini orchestrale 
din opere,- 15,00 Buletin de știrii 
15,10 Canțonete interpretate de te
norul Muslim Magomaev,- 15,30 
Antologie poetică: „Poeți per
sani"; 15,45 Noi înregistrări de 
muzică de cameră; 10,00 Prelucrări 
de folplor; 16,20 Dialog cu ascul
tătorii; 16,30 Muzică de Ion Du
mitrescu pentru filmul „Nepoții 
Gornistului"; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,15 Farme
cul florilor — muzică ușoară; 17,30 
Sfatul medicului: Fructele în ali
mentația copiilor,- 17,35 Anunțuri, 
reclame, muzică; 18,00 Muzică u 
șoară; 18,15 Carnet plastic; 18,30 
„Dlri istoria operei" — emisiunea 
a XHI-a; 19,00 Buletin de știri;

19,05 Seară de romanțe; 19,30 
Coordonate culturale — 1965; 19,50 
Săptămina muzicii românești. 
Transmisiune din Studioul de con
certe a concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. In pau
ză, la ora 21,00 — Radiojurnal; 
22,00 Orchestre de muzică ușoară; 
22,30 Muzică din operete; 23,00 
Buletin de știri; 23,05 Melodii li
rice; 0,52 Buletin de știri.

Cinematografe
1 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Laleaua neagră,- REPUBLICA: Joe 
limonadă; PETRILA : Ziua fericirii; 
LONEA: Umbrelele din Cher
bourg,- ISCRONI : Un nou țjhil- 
games; ANINOASA: Ciociara; 
VULCAN: Program* de filme do
cumentare; LUPENI — CULTU
RAL : Puștiul.

G.FR


STBAGUL ‘

ІЦійі viggioa» ale loileloi paliioiiie 
йв-ііеіааійие

SAIGON 29 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agențiilor de 

presă, forțele patriotice sud-vietna- 
meze au continuat luni noaptea și 
marți dimineața atacurile lansate 
împotriva unor poziții importante 
ale trupelor guvernamentale. In 
cursul nopții de luni patrioții sud- 
vietnamezi au supus unui atac de 
mortiere regiunea Dak Sut la a- 
proximativ 290 mile nord-est de 
Saigon precum și regiunea Dak 
To. Potrivit primelor știri mai multi 
soldați guvernamentali au fost ră
niți și uciși. Marți dimineață pa
trioții sud-vietnamezi au atacat ca
pitala districtului Hieu Duc, unde 
se află punctul strategic cel mai 
apropiat de baza aeriană de la Da 
Nang.

Tot marți dimineață au avut loc 
lupte între forțele patriotice și po
liția guvernamentală în provincia 
Phuyen (250 mile nord de Saigon)

Mi atacul ale aiieaieloi si aaielai anerlcaae 
taaatriia l. 0. lietian

HANOI 29 (Agerpres).
Șeful Misiunii de legătură a înal

tului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a trimis la 28 
iunie un mesaj președintelui Comi
siei internaționale de supraveghere 
și control din Vietnam în care pro
testează împotriva noilor atacuri 
ale avioanelor și navelor de război 
americane împotriva R. D. Viet
nam.

La 28 iunie mai multe grupuri 
de avioane americane au pătruns 
în spațiul aerian al R. D. Vietnam

LAOS o misiune americană 
duce tratative secrete cu gruparea de dreapta

HANOI 29 (Agerpres).
Agenția vietnameză de informa

ții, referindu-se la o știre transmi
să de postul de radio „Vocea Pa- 
tet-Lao" anunță că la Savannaket 
a fost trimisă în mod ilegal, la 30 
mai, o misiune militară a S.U.A; 
pentru a duce tratative secrete cu 
prințul Boun Oum, unul din liderii 
grupării de dreapta din Laos. Aces

In citeva
WASHINGTON, La Washington 

a luat sfirșit sesiunea anuală a 
Consiliului ministerial al Tratatu
lui militar A.N.Z.U.S. — din care 
fac parte Australia, Noua Zeelan- 
dă și S.U.A. La lucrările sesiunii 
au participat miniștri de externe 
ai Statelor Unite și Australiei și 
primul ministru al Noii Zeelande.

Comunicatul publicat la încheie
rea sesiunii constituie o reafirma
re a sprijinului acordat de 
A.N.Z.U.S. politicii agresive a 
S.U.A. în Asia de sud-est.

MOSCOVA. Agenția TASS anun
ță că la invitația guvernului sovie
tic primul ministru al Turciei, Ur- 
guplu, va sosi la 9 august la Mos
cova într-o vizită oficială.

MOSCOVA. La 29 iunie au con
tinuat la Moscova tratativele din
tre conducători ai P.C.U.S. și ai 
guvernului sovietic și Iosip Broz 
Tito.

Din partea sovietică la tratative 
participă L. Brejnev, A. Mikoian, 
A. Kosîghin și alte persoane ofi
ciale.

VIENA. La Viena au început 
luni lucrările celui de-al 53-lea 
Congres internațional anual de 
stomatologie la care participă a- 
proximativ 1 700 de medici stoma
tologi din 45 de țări. Din R. P. Ro
mână participă o delegație condu
să de prof. Valerian Popescu.

La deschiderea festivă a Congre
sului a rostit o cuvintare preșe

în cadrul cărora au fost uciși 28 
de polițiști, alți 9 au fost răniți, iar 
15 au fost dați dispăruți. Agenția 
Reuter relatează, referindu-se la 
noile acțiuni ale forțelor patrioti
ce, că trupele guvernamentale au 
abandonat orice idee privind recu
perarea capitalei provinciei Той 
Morong.

Datorită faptului că anumite in
formații despre înfrîngerile suferi
te de trupele regimului de la Sai
gon au început să se strecoare în 
presă. Cabinetul de război sud- 
vietnamez a început să pună în a- 
plicare măsurile draconice împotri
va presei anunțate cu mai puțin 
de o săptămînă în urmă. Marți 
dimineața Ia Saigon a fost4'anun
țată arestarea a doi redactori de 
la ziarul „Song" pentru faptul că 
acest ziar ar fi publicat materiale 
„ostile" la adresa guvernului.

și au bombardat regiuni populate 
din provinciile Thanh Hoa, Nghe 
An și Vinh Linh. In aceeași zi 
nave de război americane au pă
truns în apele teritoriale ale zonei 
demilitarizate și au bombardat in
sula Con Co. Avioanele americane 
au folosit rachete împotriva popu
lației din orașul Nam Dinh. Aceste 
acțiuni ale guvernului S.U.A., se 
arată în mesaj, fac ca situația din 
Indochina și din Asia de sud-est 
să devină și mai primejdioasă.

te tratative, se menționează în co
municat, au drept scop elaborarea 
planurilor de intensificare a pro
vocărilor militare americane în Laos 
și, în primul rînd, ă zborurilor ae
riene asupra teritoriilor aflate sub 
controlul forțelor patriotice. „Vocea 
Patet-Lao" condamnă aceste pla
nuri militare și cere ca Statele U- 
nite să înceteze imediat acțiunile 
agresive împotriva Laosului.

dintele Austriei Franz Jonas. Lu
crările Congresului vor dura pînă 
la 3 iulie.

BERNA. In urma ploilor toren
țiale și a dezăpezirilor din Alpi, 
apele lacului Constanța continuă 
să crească. In ultimele zile au fost 
inundate principalele drumuri și 
numeroase case aflate pe malul la
cului.

KARACI. Președintele Pakistanu
lui, Ayub Khan, s-a înapoiat la 
Karaci, după escala făcută la Cairo 
unde a avut întrevederi cu preșe
dintele R.A.U., Nasser, președintele 
Indoneziei, Sukarno și premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, Ciu En-lai.

QUITO. Junta militară din Ecua
dor a anunțat descoperirea unei 
„mișcări subversive" în rîndul tru
pelor garnizoanei provinciei El 
Oro. Potrivit surselor oficiale, miș
carea urmărea răstunarea juntei 
militare. Organizatorii mișcării au 
fost arestați.

LONDRA. 450 de profesori de la 
29 de universități din Marea Bri- 
tanie au dat publicității o declara 
ție în care condamnă poziția pri
mului ministru Wilson și a minis
trului de externe Stewart, care 
sprijină acțiunile S.U.A. în Viet
nam. Guvernul britanic, se subli
niază în declarație, trebuie să se 
desolidarizeze fără întîrziere de 
bombardamentele și atacurile ame
ricane împotriva populației pașnice 
a Vietnamului.

Situația din Republica Dominicană VARIETĂ'_____  . . ъ

SANTO DOMINGO 29 (Ager
pres).

După cum transmite agenția 
France Presse, la Santo Domingo 
s-a anunțat marți că în orașul Sa
bana Grande de Boya, situat la 70 
km nord de capitala dominicană, 
a izbucnit o mișcare insurecțională 
Împotriva regimului juntei militare 
de dreapta. Insurgenții au atacat 
forțele armatei și poliției din acest 
oraș. Alte amănunte nu sînt cu
noscute.

Pe de altă parte, coreșpondentul

Mitinguri de masă în sprijinul 
politicii guvernului cipriot

ATENA 29 (Agerpres).
La Nicosia, Limasol și Famagusta 

— cele trei mari orașe ale Cipru
lui, au avut loc mitinguri de masă 
în sprijinul politicii guvernului ci
priot. Participanții la aceste mitin
guri au purtat pancarte pe ca
re era scris : „Poporul este 
cu Makarios", „Jos NAT.O. și u- 
neltitorii puciurilor", „Să înceteze 
dialogul greco-turc", „Să fie desfi

O hotărîre a Consiliului O. N. U. 
pentru Alimentafie și Agricultură

ROMA 29 (Agerpres).
Consiliul Organizației Națiunilor 

Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.) a adoptat o hotă- 
rire cerînd O.N.U. să extindă și 
să prelungească programul său de 
alimentație mondială și după pe
rioada experimentală care expiră 
anul acesta. Un proiect de rezolu
ție, al cărui text a fost aprobat de

Partizanii angolezi 
și-au intensificat acțiunile

BRAZZAVILLE 29 (Agerpres).
La Brazzaville a fost difuzat un 

comunicat al Mișcării populare pen
tru eliberarea Angolei, în care se 
arată că în cursul lunii iunie de
tașamentele de partizani angolezi 
au intensificat operațiunile milita
re pe toate fronturile împotriva ar
matelor colonialiste portugheze. U- 
nități de partizani au provocat

r î n d u r i
CAPE KENNEDY. In urma des

coperirii unei deficiențe tehnice, 
Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a amî- 
nat lansarea satelitului meteorolo
gic „Tiros", prevăzută pentru 
marți.

PNOM PENH. Guvernul Cam- 
bodgiei a interzis începînd de la 
28 iunie difuzarea în țară a publi
cațiilor tipărite în Tailanda și 
Vietnamul de sud.

VARȘOVIA. Agenția P.A.P. a- 
nunță că Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. și Prezidiul Comitetului 
Superior al Partidului țărănesc unit 
au adoptat o hotărîre în problema 
concentrării inventarului agricol și 
a serviciilor tehnice Ia sate. Hotă- 
rîrea are ca scop avîntul continuu 
al producției agricole, în special 
pe calea modernizării mijloacelor 
de producție.

PRAGA. Louis Joxe, ministru de 
stat al Franței, care se află în vi
zită în Cehoslovacia, a avut o în
trevedere cu J. Pilier, vicepreședin
te al guvernului cehoslovac.

CARACAS. Reprezentanții Aso
ciației ziariștilor și Federației Sindi
cale naționafe a lucrătorilor din pre
să s-au întîlnit cu ministrul de in
terne al Venezuelei cerînd punerea 
imediată în libertate a lui Eleazar 
Diaz Rangel, conducător al Asocia
ției ziariștilor, precum și a altor 
patrioți venezueleni. 

agenției Prensa Latina relatează 
că în orașul Santiago de Los Ca
balleros s-au produs ciocniri între 
forțe constituționaliste și trupele 
imbertiste, după ce militarii juntei 
de dreapta au început punerea în 
aplicare a unui plan de acțiuni re
presive împotriva populației civile. 
Agenția arată că în ultimele zile 
în acest oraș au fost arestate nu
meroase persoane care au partici
pat la demonstrații de protest îm
potriva juntei conduse de Barreras.

ințate bazele militare din insulă", 
„Nici un petic de pămînt străini
lor". Vorbitorii au sprijinit politica 
guvernului cipriot și au respins 
planurile N.A.T.O. de separare a 
insulei in două și de transformare 
a Ciprului într-o bază militară a 
acestui bloc militar.

O delegație a participanților la 
mitingul de la Nicosia a fost pri
mită de președintele Makarios.

toți membrii consiliului, va fi su
pus Adunării Generale a O.N.U. și 
Conferinței F.A.O., după ce va fi 
dezbătut in Consiliul economic și 
social al O.N.U. care se va întruni 
în iulie. Rezoluția cere ca progra
mul amintit să fie extins și să 
funcționeze în continuare atîta vre
me cîț sprijinul multilateral în do
meniul alimentației este considerat 
necesar.

dușmanului în această perioadă 
mari pierderi în oameni și mate
riale de luptă. Patrioții angolezi au 
organizat o ambuscadă în care au 
căzut patru plutoane ale armatei 
colonialiste portugheze; In cursul 
luptelor care au avut loc au fost 
omoriți 72 de soldați inamici. Un 
alt detașament al partizanilor an
golezi, se spune în comunicat, a 
Întreprins un atac asupra unei sub
unități a armatei portugheze, sco- 
țînd din luptă 32 de soldați și o- 
fiteri portughezi.

In regiunile Dembos și Nambu- 
andongo partizanii angolezi res
ping încercările armatelor colonia
liste portugheze de a înconjura re
giunile controlate de patrioți.

SITUAȚIA DIN SUDAN 
SE MENȚINE ÎNCORDATA

KHARTUM 29 (Agerpres).
Situația din regiunile meridio

nale ale Sudanului continuă să se 
mențină încordată. Deși un purtă
tor de cuvînt oficial declarase zi
lele trecute că guvernul controlea
ză în întregime aceste regiuni, a- 
genția France Presse relatează că 
aici continuă să aibă loc lupte în
tre trupele guvernamentale și gru
purile de răsculați secesioniști. 
Intr-o ciocnire din apropierea lo
calității Meredi au fost uciși 14 
răsculați, iar în cursul unor lupte 
de lingă localitatea Torit au fost 
uciși 7 răsculați și 56 au fost fă- 
cuți prizonieri. Se menționează că 
răsculații au folosit pentru prima 
dată mine, provocînd la rîndul lor 
pierderi detașamentelor guverna
mentale. Ei au asediat una din 
cele mai importante localități din 
provincia Nilul Superior- Poor.

„Dealul cînfăfor" 
își păstrează taina

Oamenii de știință nu au put 
încă dezlega deiinitiv uimitorul n 
nomen ai naturii — „Dealul cin 
tor" al Kazahstanului.

Acest „Deal cîntător" de 0 i 
înălțime, situat în apropiere < 
riul Ui, la 170 km de Alma-Ata, 
află intr-un defileu între doi тип 
V intui care bate aici aduce ni. 
de pe bancurile rîurilor, așez 'd> 
pe versantele dealului. După c î 
cetează vîntul, nisipul începe 
lunece și dealul „cîntă". Sune* 
produs de el nu se poate сотри 
cu nimic.

Dealul poate fi făcut să cint 
dacă cineva lunecă de pe el, M 
nind in urma sa o avalanșă de t 
sip. Se produce astfel un zgpm 
mult mai puternic decît al si * 
lor de fabrică.

„Dealul cîntător" a fost гЧрТа: 
monument al naturii. A4 -

„Peștii bărboși" -
, > sl și-au făcut din nou 

aparifia
In timp ce nava Diesel-elec 

că „Obi" se îndrepta spre țârr 
rile Antarctidei răsăritene, ihtic 
gii de pe bordul navei au prins 
xemplare extrem de rare de „peșt 
bărboși".

Acești pești au fost depistați pe 
tru prima oară după o întrerupt 
de jumătate de secol. Exemplare 
pescuite de pe bordul navei „O 
se deosebesc simțitor de cele pn 
se acum 50 de ani de un ihtioh 
englez în Marea Ross.

„Peștii bărboși" fac parte din 
milia „Cottidae Antarcticae". 
posedă un cil de bărbie care ati 
ge trei pătrimi din lungimea capi 
lui. Această formație cutanat 
constituie un organ sui-generis 
pentru căutarea alimentelor.

er

ti 
Sosirea la Praga а unt 
delegații guvernamentale 
a R. D. Vietnam .•

PRAGA 29 (Agerpres). j
O delegație economică guverne 

mentală a R. D. Vietnam, condus 
de Le Thanh Nghi, vicepreședint 
al Consiliului de Miniștri, тега1-/ - 
al Biroului Politic al C.C. al Par.4 
dului celor ce muncesc din Vis 
пат, a sosit la 28 iunie la Prag

Continuarea ciocnirilor între răs
culați și detașamentele guverne,- 
mentale a încurajat o serie de ele
mente secesioniste refugiate în ta
rile vecine să-și intensifice activ 
tatea. Recent, unul din lider 
Partidului Sanu, Joseph Oduho, 
declarat că a fondat un nou pârtii 
denumit „Azania" care s-a desprir 
din Sanu. Atît ministrul informa
țiilor, El Nur, cit și președintele 
Partidului Sanu, William Deng, au 
declarat că nu recunosc noul par
tid, a cărui activitate urmărește 
scindarea Sudanului.

William Deng a cerut însă gu
vernului să renunțe la folosire 
forței și să ia măsuri de ordin t 
conomic și administrativ care s 
ducă la o adevărată conciliere în
tre regiunile nordice și sudice a’“ 
țării.
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