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NOII CONSTITUȚII
PRIMIT CU Ml IDRIE

Rezultate ale vredniciei 
minerești

a

Gheorghe de 
peste 10 ani 
extremitatea 

acest loc de 
îndepărtat, micul colectiv condus cu competență de 

l -igadier, obține lună de lună realizări care îl apro
pie de titlul de fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 
1965. Succesele brigăzii își găsesc explicația mai ales în 
hărnicia pe care o dovedesc la munca în front minerii Căt- 
lan Mihai și Abela Iosif, ajutorii de miner Filip Aurel, Cioica 
Petru și Paul Aurelian, vagonetarii Dabelea Gheorghe, 
Ivașcu loan și Coțan loan.

Prin depășirea ritmică a sarcinilor de plan, după 
de muncă rodnică brigada are un plus de 270 tone 
bune de bună calitate, iar randamentul planificat 
depășit cu cîte 0,70—0,95 tone pe post.

Ga rezultat al vredniciei minerești, angajamentul 
de brigadă în cinstea Congresului partidului — de a 

de cărbune — a fost îndeplinit

brigada fruntașă condusă de comunistul Stan 
la sectorul IV al minei Aninoasa, lucrează de 
în stratuj., 3, abatajul cameră nr. 1, aflat în 
vestică a cîmpului minier Aninoasa. Aici, la 
muncă 
către

6 
de

a

luni 
căr- 
fost

peste prevederi 200 tone 
depășit.

asumat 
extrage

Și

Utilaje miniere peste plan
an a constituit o perioadă 

că intensă pentru realizarea integrală a sarcinilor 
și a angajamentelor de întrecere luate în cinstea 
subu al IV-lea al partidului de către colectivul U.R.U.M.P.

In această perioadă, colectivul 
plan — exploatărilor miniere 411 
550 buc. stîlpi de abataj, 100 tone 
tone utilaje diverse și alte piese,
se numără instalația cu schip pentru mina Lonea II, insta
lația dei împins vagonete pentru mina Petrila, două ventila
toare centrifugale de 2500 m c aer/minut, 265 buc, căru
cioare de tansportat lemn de mină, 45 tone piese de schimb 
pentru diverse utilaje
Toate acestea au dus la realizarea 
14 zile mai devreme.

Totodată, angajament ul luat în 
IV-lea al partidului la producția 
cu 1 800 000 lei, la producția marfă
ductivitatea muncii cu 520 lei pe cap de salariat, iar la prețul 
de cost (pe 5 luni) economiile s-au ridicat la 550 000 lei — 
față de 600 000 lei angajament — ceea ce constituie, de ase
menea, un important succes al colectivului U.R.U.M.P.

Șl SATISFACȚIE
Patria npastră

aninoseni, 
/*' deosebită 

k proiectul

Alături de toți й 
am luat cunoștință 
bucurie și satisfac*,

socialista

de Constituție a RepuiSlcii Socia
liste România.

„România este republică socia
listă". Această den. -4. ’ a statului 
nostru, consfințită î- il articol
al noii Constituții, ntetizează 
toate transformările se ’’ politice 
și economice, înfăpturrt.5) RȘnărețe 
ale poporului nostru sub Weriuce- 
rea partidului în ‘perioada ce s-a 
scurs de la eliberare.^

In România, poporul muncitor a 
făurit o economie socialistă unita
ră bazată pe proprietatea socia
listă asupra mijloacelor de pre ’”c- 
ție, o industrie modernă, în 
dezvoltare, o agricultură îrf. 
țoare; în România, 
midui de către om 
pentru totdeauna și 
principiul socialist

după muncă; în România toate bu
nurile materiale, toate valorile spi
rituale ce le crează poporul apar
țin celor ce muncesc; oamenii 
muncii se bucură de largi libertăți 
democratice cucerite de-a lungul 
anilor de lupte revoluționare.

Patria noastră este o țară liberă, 
înfloritoare. Schimbarea denumirii 
sale din Republica Populară Româ
nă 
nia 
de' 
Pe

'k’nă
I

' ' • ! 
exploatarea <1- 

a fost lichidată 
se înfăptuiește 
al repartiției

în Republica Socialistă Româ- 
corespunde întrutotul stadiului 
dezvoltare pe care l-am atins 
drumul desăvîrșirii construcției 

socialiste. Și această cucerire isto
rică a poporului român ne umple 

- inimile de mîndrie patriotică și va 
înzeci eforturile noastre, ale mine
rilor, în munca pentru a face pa
tria noastră iubită mereu mai mîn- 
dră, mereu mai prosperă.

Vedere parțială a cartierului Bra- 
ia Lupeni înnoit complet prin fru
moasele blocuri ridicate aici și 
crările de amenajare efectuate 
ultimii ani.

O CERINȚĂ 
JUSTĂ

lu-
ÎQ

Congresului al 
a fost depășit

de mun- 
de plan 
Gongre-

uzinei a livrat — peste 
tone armături de galerie, 
construcții metalice, 12 
Printre produsele livrate

cinstea
globală
cu 2 800 000 lei, Ia pro-

Sei ,trul I din acest

consfințește dreptul 
cetățenilor patriei 

bătălii înverșunate

miniere, colivii de
planului

extracție etc. 
semestrial cu

muncă

AUREL CRISTEA 
miner șef de brigadă, Aninoasa 

deputat în Marea Adunare Națională
/1-,

>Dreptul la
și asigurarea materială la bătrînefe

9 UITATA
în-la o 

cartierul 
candida-

Darea în exploatare a complexului 
minier Moldova-Nouă

minier de pe malul 
în valoare rezervele 
cuprifere din această 
prelucrează anual în

La numai o săptămînă de la da
rea în exploatare a complexului 
minier Leșul Ursului, a început să 
producă un alt obiectiv industrial 
similar la Moldova Nouă. El se a- 
daugă noilor succese cu care oa
menii muncii întîmpină cel de-al 
IV-lea Congres al partidului.

Complexul 
Dunării pune 
de minereuri 
parte a țării,
prima etapă 660 000 tone minereuri.

Tehnologia de preparare a mine
reurilor, proiectele minelor și 
stalațiilor de la suprafață care 
cătuiesc complexul minier de 
Moldova Nouă au fost realizate 
institute de specialitate

La exploatarea minieră se aplică 
metode de extracție de înaltă pro
ductivitate. Pușcarea se face în 
panouri mari, se utilizează perfo
ratoare de mare viteză, iar transpor
tul minereurilor este în întregime 
mecanizat.

Inzestrată cu instalații și utilaje 
fabricate de industria noastră con
structoare de mașini, uzina de pre
parare a minereurilor din cadrul 
complexului furnizează materii pri
me pentru producția de cupru și 
pentru fabricarea acidului sulfuric. 
Concentratele de 
duse aici vor fi 
cupru 
ducție 
natul 
Mare, 
vor fi
binatul chimic dein-

al- gurele. 
la 
de 

din țară.

calcopirită pro- 
transformate în 

la noile capacități de pro- 
date în funcțiune la combi- 
chimico-metalurgic din Baia 
iar concentratele pirituoase 
trimise pe calea apei la com- 

la Turnu Mă-

Intrarea în funcțiune a acestui 
tînăr vlăstar al industriei extrac
tive neferoase aduce o contribuție 
însemnată Ia lărgirea bazei de mi
nereuri cuprifere ale țării. In pri
ma etapă el va asigura anual o 
cantitate de cupru 
mai mare decit cea 
treaga țară în anul

în concentrate 
obținută în în- 
1955.

(Agerpres)

Am citit cu mare atenție preve
derile proiectului noii Constituții. 
Ele oglindesc adîncile prefaceri 
înnoitoare înfăptuite în patria noas
tră, consfințind victoria orînduiri: 
socialiste.

Articolul 18 
la muncă al 
noastre. Gîte
nu a dat clasa noastră muncitoare 

in trecut — pentru dreptul la

Brigada de mineri frontaliști din 
sectorul III al minei Lupeni condu
să de Petre Constantin este decla
rată evidențiată în producție. In 
semestrul I al anului curent, ea a 
dat peste plan cca 4 000 tone căr
bune cocsificabil.

In clișeu: Schimbul condus de 
minerul Pop Grigore din această 
brigadă.

' îhuncă. Minerii din Valea Jiului nu 
vor uita niciodată jertfele din 
1929; miile de familii aruncate pe 
drumuri ca urmare a 
minelor Vulcan, Dîlja, 
Cimpa II și 
la celelalte 
dreptului la 
sibilă numai 
socialistă, unde este lichidată ex
ploatarea 
munca a 
cinste și 
tățean al

Un alt
tul noii Constituții — articolul 20 
— este dreptul la asigurarea ma
terială în caz de bătrînețe, boală 
sau incapacitate de muncă. Pe tim
pul capitaliștilor, oamenii muncii, 
după се-și storceau forțele lucrînd 
pînă la epuizare, la bătrînețe sau 
în caz de boală erau lăsați pradă 
mizeriei, muritori de foame. Acum 
statul se îngrijește de ei.

Eu, de pildă, am lucrat la mină 
33 de ani,- anul acesta, împlinind 
vîrsta, voi ieși la pensie. La fel ca 
mine se bucură de acest drept toți 
minerii care au vechime în mun
că și au împlinit vîrsta de pen
sionare.

îmi exprim deosebita bucurie și 
deplinul meu acord față de pro
iectul noii Constituții.

închiderii 
Cimpa I, 

a reducerii activității 
exploatări. Asigurarea 
muncă a devenit po- 
în orînduirea noastră

omului de către om, unde 
devenit o chestiune 

onoare pentru fiecare 
patriei noastre.
drept, înscris in proiec-

de 
ce

COPETIN VAS1LE 
tehnician mina Lonea, 

deputat în Sfatul popular 
al orașului Petrila

UNDE MERGEM ?
A Z I M î I N E

• Teatrul de stat Petroșani, ora 
20 — spectacolul cu piesa „Copa
cii mor în picioare" de A. Casona.

• Teatrul de stat de Estradă 
din Deva prezintă la ora 20, în sa
la clubului 
spectacolul

muncitoresc din Petrila, 
„Concert magazin".

• Arena
ora 16 — întreceri de popice pe 
grupe de asociații contînd pentru 
Spartachiada de vară a tineretului 
(etapa a II-a).

de popice U.RU.M.P.,

• Teatrul de stat Petroșani, ora 
20 — spectacolul cu piesa „Intrigă 
și iubire" de Fr. Schiller.

• De la ora 10,30 pe platoul de 
Ia Valea de Brazi din Uricani va 
avea loc o serbare cîmpenească. 

Formațiile reunite ale artiștilor ama
tori din Valea Jiului vor prezenta 
programul comun intitulat „Bucu
ria vieții noi în cîntec și joc".

• Terenurile de volei de la Sfa
tul popular Petroșani, C.C.V.J. și 
stadionul Petroșani, ora 10 — între-

In luna februarie a.c., 
tîlnire a cetățenilor din 
Grafit, orașul Lupeni, cu 
ții F.D.P., mai mulți vorbitori au
cerut să se înființeze și în car
tierul lor un punct alimentar (cel 
mai apropiat fiind la distanță de 
1 km).

înșiși tovarășii Brașoveanu Vic
tor, președintele sfatului popular 
orășenesc, Ocroglici loan și Mur- 
gu Virgil, directori Ia școala pro
fesională, aflată în acest cartier, 
și alte persoane competente care 
au participat la adunare au apre
ciat că cererea este întemeiată.

Pentru a rezolva propunerea ce
tățenilor din Grafit, făcută în nu
mele a 150 de familii, deputății 
aleși la 7 martie 1965 s-au adresat 
direcțiunii O.G.L.
Petroșani.

— Repartizați-ne 
un spațiu adecvat 
rea unui magazin
dorința —au răspuns tovarășii de 
Ia O.G.L. Petroșani.

Iată însă că au trecut patru 
luni. Sfatul popular al orașului Lu
peni a uitat că trebuie să găseas
că undeva un „spațiu adecvat" 
pentru deschiderea magazinului 
alimentar, deputății nu au mai in- 
tervenit nici ei în această ches
tiune, iar direcțiunea O.G.L. Ali
mentara, mulțumită că nimeni 
o mai 
uitat la 
cută.

Acum 
treabă:
ță din partea celor competenți nu 
s-ar putea rezolva totuși cerința, 
lor ?

Alimentara din

in acest cartier 
pentru deschide- 
și vă satisfacem

deranjează din treburi, 
rîndul ei promisiunea

nu
a

fă-

cetățenii
Gare cu

în-din Grafit se 
puțină bunăvoin-

AVRAM MICA 
corespondent

ceri de volei (sistem eliminatoriu) 
în cadrul Spartachiadei de vară a 
tineretului.

• Teren Banița, ora 10 — me
ciul de fotbal dintre Minerul Bă
nită și I.P.I.P. Livezeni din cadrul 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui.

• Ștrandul din Petrila, ora 10 — 
concursuri de înot la junioare, ju
niori și seniori.

• Ora 11 — deschiderea festi
vă a ștrandului „Preparatorul" din 
Lupeni. Vor avea Ioc concursuri 
de înot la junioare, juniori, se
niori precum și meciuri de polo 
pe apă.
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IAVAȘ, IAVAȘ

nici

f'U-

după

un
că

am deschis 
de scrisorile

cu frunze 
sau lari-

Cind 
am dat 
mi le-a adus Aii. Ce 
mi-a mai pregătit ? 
plicurile fără prea

din bă
la Copou.

ȘTIAȚI CĂ...
...pe baza radioactivității elemen

telor din roci s-a stabilit că Mun
ții Carpați au respectabila vîrstă da 
200 000 000 de ani?

vulcanici care 
creasta princi- 

Orientali 
Europa ?

munții Rodnei nu 
de munte din țara 

nume ? Invităm 
realizeze

este

REPLICI CELEBRE
I ♦ O doamnă a încercat mii mult 
timp, fără succes, să-l invite la ea 
acasă pe Mark Twain, In cele din 
urmă ea i-a trimis o carte de vizită 
pe care scria : „Doamna A. Mioby 
va fi acasă marți între orele 15 și 
18“. Curînd după aceea ea a primit 
înapoi cartonașul însoțit de un bi
lețel scurt : „Eu de asemenea. Mark 
Twain",

«

...lanțul de munți 
dublează spre vest 
pală a Carpaților 
cel mai lung din

...Pietrosul din 
este singurul vîrf 
noastră cu acest
pe iubitorii munților să 
o performanță : aceea de a urca pe 
toți... „pietroșii" din Carpați. Numă
rul lor se ridică lă cinci și se află 
în : Munții Rodnei (Pietrosul Mare, 
2 305 m), Călimani (Pietrosul Că- 
limanilor, 2102 m), Bucegi (Pietro
sul, 1932 m), Munții Maramureșu
lui (Pietrosul, 1 854 m) și, în sfirșit, 
Munții Bistriței (Pietrosul Dornei 
său al Bistriței 1 794 m).

...Ion Codru Drăgușanu, autorul 
originalei descrieri de călătorii in
titulate „Peregrinul transilvan", 
și-a început drumurile prin lume 
traversînd Munții Făgăraș ? Intr-ade
văr, în iunie 1835, plecînd din satul 
său Drăguș spre Cîmpulung 
cel, el a făcut drumul pe jos 
Muntele Cațavei și Cheia 
(2 474 m) într-o singură zi.

...în unele regiuni din țara 
tră există arbori care și-au 
numele de mari figuri din istoria 
și cultura poporului nostru ? Iată 
cîțiva dintre ei : gorunul lui Floria, 
care domină dealul din fața gării 
Țebea, ulmul din Vladimir, despre 
care bătrînii localnici spun că la 
umbra lui și-ar fi strîns^Tudor Vla- 
dimirescu prima lui ceată de pan
duri; teiul lui Eminescu 
trîna grădină ieșeană de

J'j < La o serată de binefacere, 
^Bernard Shaw a invitat la dans pe 
o doamnă necunoscută.

— E foarte drăguț din partea dv. 
■— i-a spus aceasta — să dansați cu 
mine, deși nu ne cunoaștem.

— Păi, i-a răspuns Shaw — sîn- 
tem la o serată de binefacere.

o fi trebuind să repare pompele — 
I.L.L., T.R.C.H. ? — n-am mai atiat. 
Vara și valul vieții au așternut ui
tarea și în mintea mea și a celor 
cu apa caldă. Ptnă mai acum o lună 
tăceam baie Ia baia populară. De 
o lună n-am mai făcut de loc și 
acum că s-au deschis ștrandurile o 
să fac la ștrand. Asta e povestea 
veche (prea veche) a apei calde de 

la centrala noastră. Instala
torii nu s-au grăbit s-o 
zolve, I.L.L. n-are nici 
interes's-o facă. Iavaș, Iavaș — 
vorba lui Aii — graba strică 
treaba. Lucrul făcut pe Înde
lete e mai sigur, după ei. Du
pă mine, e sigur că n-am avut 
parte niciodată să fac o ba
ie in casa nouă. M-am întors 
ia birou.

sertarul
pe care 
surpriză 
Deschid 
mult interes. Intr-unUl, o hîr- 
tie și pe hîrtie o cifră 210. 
Bag de seamă că plicul n-are 

ștampilă
Va să zică 
șarade. Ce 
cifra asta ? 
cînd, dubă 
pe jos ba cu autobuzul, l-am 
și l-am Întrebat ce rost are 
din plic, mi-a răspuns cu o 
bare :

— Tu nu mergi niciodată 
cumpărături ?

Altceva n-am mai putut scoate 
de la el. Mi-ат chinuit creierul o 
Zi Întreagă cu șarada lui Aii. Pînă 
la urmă m-a scos din încurcătură 
nevastă-mea.

— Ia Stai — zice. Cite luni, a- 
vem de cînd ne-ат mutat aici ? 7 
luni, nu ? a treizeci de zile în 
die fiecare — 210 zile. Tot 
ghicit ?

Ba am ghicit. Fac o legătură 
tre răspunsul lui Aii, calculul 
vesti-mi, costul unui bilet de 
tobuz. Evrika 1 Cifra de 210 lei 
prezintă 
proximație — suma cheltuită 
mine cu autobuzul cind merg după 
tîrguleli.

A 1 
mică.
merg 
guieli. 
știi insă că AH a făcut iar aluzie 
la ceva. Dacă am fi avut 
tier magazine n-aș mai fi 
acești bani pe drumuri.

Acum vin de-acasă. La 
cartier s-a inceput de vreo 
și ceva construcția unui 
comercial. Iavaș, iavaș (tot vorba lui 
Aii) 
jele 
trei 
mai 
rile 
—. așa cum merg lucrările acum — 
n-o să lacem cumpărături in noul 
complex din cartierul Livezeni. Dar 
eu nu-i cred iavaș, iavaș cu fini
sajul interior, iavaș, iavaș cu insta
lațiile. Iavaș, iavaș dar pînă cind ?

T. MARCUS

F 
O
I 

L 
E 
T 
O 
N

Mus- 
peste 
Bîndii

npas 
legat

V ♦ Un editor american, văzîndu-1 
Гре Bernard Shaw cufundat în gîn- 
tiuri, i-a spus :

— Vă dau un dolar dacă 
neți la ce vă gîndiți.

— O, gîndurile mele nu 
ză atîț de mult.

— Spuneți-mi totuși la 
gîndit.

— La dv.

îmi spu-

valorea-

ce v-ați

у ♦
jKXnult

Aii, poștașul, a venit azi de di
mineață la mine și mi-a spus;

— Du-te acasă, ai uitat robine
tul de la apă caldă deschis și iți 
plutesc covoarele pe parchet. Am 
sărit ca ars.

— Aii, tu ești pornit pe glume 
azi î Apă caldă n-am avut de cind 
m-am mutat în locuință. De unde 
ai seos-o și pe asta ? Mărturisesc 
însă că Aii băgase spaima in 
mine. M-am repezit ca o fur
tună la ușă.

— Iavaș, lavaș, amice, nu te 
grăbi (asta e vorba lui pre
ferată). Aii nu se grăbește 
niciodată și nu-i lasă nici pe 
alții să se grăbească. Graba 
— zice el — îmbătrinește. 
Mai am ceva pentru tine; și 
scoate din tolbă un teanc de 
scrisori. „Uite, asta, asia și 
asta sint pentru tine". Am 
pus scrisorile grămadă in 
sertar și m-am năpustit pe 
ușă cu gindul la covoarele 
mele. In autobuz, mă gin- 
deam la năvala apei care lua 
în imaginația mea proporții de ca
tastrofă. Nu știu cum am deschis 
ușa, cum am intrat in casă. La 
moment dat am avut senzația 
mă bălăcesc in apă caldă.

Dar și Aii in imaginație Îmi
case un renghi. In casă mici urmă 
de apă și toate robinetele de apă 
caldă închise. Am deschis unui, 
dar nu curgea nimic. Am băgat eu 
de seamă că Aii avea o mutră 
misterioasă. Pentru gluma asta 
proastă aș fi fost in stare să-l su
grum.

Adică să-și li bătut Aii joc de 
mine sau a Vrut să facă o aluzie 
Ia o chestiune mai veche ? Îmi ve
ni in minte că am încercat odată 

să trezesc din amorțeală pe unii 
care răspundeau de alimentarea cu 
apă caldă a blocului nostru și a 
altor 12 blocuri. Dar asta e veche. 
Apă caldă tot n-aveam și eu mă re
semnasem. A venit Aii să-mi zgin- 
dăre amintirile. Acum știu precis 
că la asta făcea aluzie. De fapt 
despre ce e vorba ?

Eu locuiesc în cartierul Livezeni 
din Petroșani și nu primesc apă 
caldă de la centrala termică nr. 4. 
Acuși o să fie anul de cind centrala 
termică a fost predată „sub formă 
de provizorat" la I.L.L. Cind a ve
nit primăvara și n-a mai fost ne
voie de căldură, cei de la I.L.L. au 
pus lacătul pe ușa centralei 
ce și au plecat. Gata — au 
s-a terminat cu iarna, să se 
ne și cu provizoratul. Și s-a 
nat. Nimeni n-a mai dat pe
Intr-un tirziu, după multe insisten
țe și un foileton, au venit instala
torii (de la T.R.C.H.), au adus u- 
nele completări instalației de apă 
caldă, au pus lacătul pe ușă și au 
plecat. Au venit cei de la I.L.L., au, 
luat lacătul de pe ușă, au încercat 
să dea 
drumul 
tea in 
pompa 
pe ușă 
trecut

termi- 
zis — 
termi- 
termi- 
acolo.

apă caldă, dar cind să dea 
la pompe, motorul se invir- 
gol. Sistemul de cuplare cu 
era delect. Au pus lacătul 
și au plecat din nou. Au 

multe luni de atunci. Cipe

ț

și nici expeditor. 
AH mă pune să dezleg 
o fi voind să însemne 
Am alergat după el și 

două ore de umblat ba 
găsit 
cifra 
între-

An înflorit margaretele.

...există și un conifer 
căzătoare? Acesta-i zada 
cele, caracteristic Ceahlăului. Poa
te fi admirat în locul ce se chea
mă „Polițele cu crini" și este con
siderat drept un monument al na
turii.

me- 
n-ai

fn- 
ne- 
au- 
re-

cu un minimum de a- 
de

l-am prins pe Aii cu ocaua 
Nu e bun șaradist. Eu 
niciodată singur după
Merg cu nevastă-mea.

nu 
tîr-
Să

in car- 
cheltuit

noi in 
doi ani 

complex

Un buldozer neobișnuit
Nu este vorba de vreo nouă 

descoperire a tehnicii, ci de un 
buldozer, care, în loc să niveleze... 
strică. O fi nivelînd el prin incinta, 
minei Dîlja, nu zicem ba, dar loca
tarii de pe strada Vasile Alecsandri 
din Petroșani sînt de altă părere. 
De un timp încoace, buldozerul cu 
pricina desfundă strada Vasile Alec
sandri. Ori dimineața cînd trece spre 
mină, ori după-amiază cînd se în
toarce la garaj.1 Asta se întîmplă în 
fiecare zi deoarece pe stradă bul
dozerul întîlnește ba un autocamion, 
ba o căruță și n-are încotro — in
tră cu șenilele pe unde se nimereș
te. Pînă cînd va continua să se plim
be pe acolo nu se știe. Bine ar fi în
să să nu se mai plimbe.

cu

atit, la ieșirea dintre 
de munte s-a transfor- 
intrarea în cabană, în- 
în miniatură. Nici mă-

Cabana părăsită

Aceeași soartă a avut-o gardul, 
toate că lemne se găsesc din belșug 
în imediata apropiere a cabanei. Mai 
mult de cit 
brazi, poteca 
mat, chiar la 
tr-o mlaștină
car un șănțuleț de scurgere nu a fost 
făcut acolo, cu toate că panta per
mite. In cabană, excursioniștii nu pot 
servi decît... hrană rece, adusă de 
acasă, deoarece aprovizionarea cu 
alimente și băuturi nu este făcută 
la timp. Excursioniștii, veniți uneori 
din alte regiuni ale țării, pleacă de 
acolo, adeseori, nemulțumiți. Nu se 
pot lua oare măsuri pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri ? Iată o în
trebare la care întreprinderea 
administrare a bazelor turistice 
Valea Jiului trebuie să reflecte 
serios.

de 
din 
mai

S. VASILESCU

construcția a ajuns 
interioare. A ajuns 
luni in această fază, 
deschidă magazinul, 
rele spun că nici in

la lini sa
de vreo 

Dar să se 
pace. Gu- 
luna iulie

ca
cu

pu-
ca-

Metamorfoza

VARIETĂȚI
Turnul înclinat 
din Mediaș

La Mediaș există un 
turn înclinat a cărui teh
nică de construcție se 
aseamănă cu aceea a 
celebrului turn din Pisa. 
Clădit in anul 1450, el 
este însă mai tînăr cu 
200 de ani decît seme
nul său din Peninsula 
Italică. Turnul de la Me
diaș, denumit al trompe- 
tilor, era încadrat în 
sistemul de apărare al 
cetății orașului. Inițial a

avut trei nivele, apoi în 
1550 i s-au mai adăugat 
trei. In 1880 în turn a 
fost așezat un ceas al 
cărui mecanism este pre
văzut cu 4 greutăți de 
cite 100 de kg fiecare. 
In afara orelor, ceasul 
— care se întoarce săp- 
tăminal — indică și fa
zele Lunii. Spre a ajun
ge la el, precum și la 
globul din vîrful turnu
lui, în care se păstrea
ză documentele ciudatu
lui monument medie- 
șan, trebuie să urci o

turiști. Deși este așezată în 
pitoresc și odihnitor al unei pă- 
de brazi, cabana nu mai consti- 
un punct de atracție turistică.

Spre deosebire de anii trecuți, 
bana „Straja", de pe muntele 
același nume, atrage în acest an 
tini 
drul 
duri 
tuie
Mesele și scaunele cioplite din lemn 
de brad, aflate în anul trecut în 
curtea cabanei au fost întrebuințate 
drept... combustibil pentru sobe.

scară cu 320 de trepte.
Turnul de la Mediaș 

este considerat printre 
cele 10 construcții Încli
nate ale lumii.

La vînătoare cu... 
fluierul

Iosif Fidea din Bresto- 
văț, regiunea Banat, este 
un vinător original. Cu- 
treierind pădurile, el a 
reușit să Cunoască mul
te dintre obiceiurile a- 
nimalelor și păsărilor, 
ajunglnd să le imite per
fect chiar strigătele. Vî- 
nătorul s-a gindit să

dea o folosință practică 
cunoștințelor sale. Utili- 
zînd un mic fluier din 
os, el imită vaietul ie
purilor sau al căprioa
relor, cînd sînt atacate 
de vulpi, pisici sălbatice 
săli lupi. Astfel, ingenio
sul vinător reușește să 
atragă fiarele lacome de 
a participa la un ospăț. 
Evident, vînătorului nu-i 
mai rămîne decît să o- 
chească. Iosif Fidea reu
șește să împuște anual 
zeci de animale răpitoa
re, ceea ce dovedește 
că fluierul său nu-i o 
poveste vînătorească...

I

0
£

► Lui Rossini îi plăcea foarte 
.Xnult să mănînce bine. Odată fiind 
foarte bine dispus, s-a întîlnit cu 
un prieten.

— De ce ești așa de bucuros ? 
— l-a întrebat acesta pe compozi
tor.

— Din cauza mesei.
— Ai mîncat ceva bun ?
— Da. Curcan.

— Și ați fost mulți Ia masă ?
— Numai doi.
— Tu și mai cine ?
— Eu și curcanul.

Unde duc testele
la modă așa- 
verificare a 
răspunsurilor 
întocmite de

In S.U.A. sînt foarte 
numitele metode de 
aptitudinilor pe calea 
la anumite întrebări
psihologi. Ca să se distreze, mem
brii Consiliului directorilor unei 
firme new-yorkeze au hotărî! să 
supună unui asemenea test, 
după altul, directorii s-au 
tat la „psihologul șef" al 
care nu cunoștea personal 
unul. Crezînd că ei urmează 
angajați, psihologul a dat 
fiecare în parte 
prost calificîndu-i 
tali și inculți.

Directorii 
tare și au 
„psihologul

Unul 
prezen- 
firmei, s 

pe nici 
să fie 
pentru 
foarteuu aviz

drept debili min-

s-au 
concediat 

șef".

supărat foarte
pe loc pe

Pantofii canoe
Specialiștii germani au inventat 

recent un gen ciudat de încălțămin
te — pantofii canoe. Aceștia vor 
permite purtătorului lor să traverseze 
orice lac sau rîu, stînd în picioare 
deasupra apei. încălțămintea a fost 
realizată din material, plastic și dur- 
aluminiai, putînd fi demontată, iar 
apoi pliată cînd nu mai este folosită.

„ajutorului" acordat de S.U.A. Vietnamului de Sud,
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■■ NOUTĂȚI 
DIN INDUSTRIA 
OPTICA

Aparatul „Electrodermatom", 
de concepție românească, es
te folosit cu bune rezultate 
in practica chirurgicală repa
ratorie a membrelor și trun
chiului corpului omenesc.

Cu ajutorul lui se pot 
scoate fîșii de piele în gro
simi de 0,2—0,8 mm în ve
derea reparării țesuturilor bol
nave.

☆

„Cardior" — noul electro
cardiograf realizat de indus
tria optică din țara noastră, 
se folosește cu succes în cli
nici și laboratoare. Aparatul 
înregistrează pe două canale
variațiile în timp ale activită
ții inimii. înregistrările se fac 
pe hîrtie cerată și nu pe fi
lon, ceea ce permite citirea 
imediată a rezultatului. Prin 
adaptări simple se pot face 
și înregistrări privind func
ționarea altor organisme ale 
corpului omenesc.

„Cardiorul" este portabil 
ușor de transportat la domi
ciliul bolnavului.

☆
I

t ' Noul aparat de proiecție
■' ' pentru filme de 35 mm pe

ecran normal sau lat realizat 
la întreprinderea Industria Op
tică Română se folosește cu 
bune rezultate în numeroase 
săli de cinematograf. Redarea 
sunetului cu acest aparat se 
face după fonogrană optică 
sau magnetică. Comenzile sînt 
ușor accesibile operatorului, 

. tar schimbarea proiecției de 
Ia un post la altul se face 
printr-o comandă simplă cu 
ajutorul unei chei de contact 

Aparatul de proiecție poate 
fi folosit in săli cu o capa
citate mare — pînă la 2 000 
de locuri.

(Agerpres)

Volumul X al seriei „Materialisnul dialectic 
și știinfele naturii"

Volumul X al seriei „Materialis
mul dialectic și științele naturii", 
serie care apaie în Editura politică 
și care publică culegeri originale 

.șt traduceri consacrate principale
lor probleme filozofice ale științe
lor contemporane ale naturii, tra
tează despre „Rolul modelului în 
cunoașterea științifică''.

Lucrarea cuprinde studii semna
te de oameni de știință din țara 
noastră. In prima parte sînt incluse 
studii privind modelarea logică și 
matematică, proprietățile sistemelor

Un schimb — cel condus de Marinciuc Vasile — din brigada minerului Rotaru Ioan, evidențiată, lu
nă de lună, în întrecerea socialistă din sectorul I al minei Lonea.

A FI COMUNIST
Ф Inima uzinei

■ In hala mare a turnătoriei, la 
i dogoarea cuptoarelor, aplecați dea- 
! supra formelor, în secția construc

ții metalice, în seînteierile apara
telor de sudură, la mecanică în 
zumzetul strungurilor, peste tot în 
uzină, întregul colectiv muncește 
neobosit spre a da viață angaja
mentelor de întrecere luate în cin
stea celui de-al IV-lea Congres al 
partidului nostru. Bilanțul pe cinci 
luni reliefează faptul că angaja
mentele de întrecere vor fi reali
zate înainte de termen. Pe primele 
cinci luni, la producția globală, 
s-a obținut un spor de 3 477 000 
lei față de 1 700 000 lei cît preve
dea angajamentul, iar la producția 
marfă de 4 474 000 lei față de 
2 000 000 lei angajament, producti
vitatea muncii a crescut cu 6,1 la 
sută față, de sarcina planificată și 
cu 5,1 Ia sută în comparație cu 
angajamentul luat.

Promotorii acestor realizări sînt 
fără îndoială-cei 326 de membri și 
candidați de partid din uzină. A- 
cești muncitori înaintați, cu o ca
lificare profesională temeinică, oa
meni cu o înaltă ținută morală, 
exigenți cu ortacii lor de muncă 
și, și mai exigenți cu ei înșiși sînt 
mereu exemplu pentru întregul co-

deductive axiomatice, căile și per
spectivele utilizării lor în științele 
experimentale, structura logică a 
cunoașterii științifice, specificul 
modelului în matematică.

Partea a doua grupează studii 
privind valoarea de cunoaștere a 
metodei modelării într-o serie de 
științe.

Ultima parte cuprinde un număr 
de studii privind corelația dintre 
informație și reflectare, evoluția ca
pacității de reflectare în lumea vie 
etc.

(Agerpres) 

lectiv. In rîndurile ce urmează vom 
relata pe scurt preocupările de fie
care zi ale cîtorva dintre compo- 
nenții detașamentului comuniștilor 
din Uzina de reparat utilaj minier 
Petroșani, INIMA UZINEI.

O Aproape de oameni
A fi comunist înseamnă a fi me

reu exemplu în muncă, om cu o 
înaltă ținută morală și cetățeneas
că, apropiat de oameni, cunoscă
tor al bucuriilor și necazurilor a- 
cestora, sfătuitor al lor în momen
tele de grea cumpănă în viață, ga
ta oricînd pentru a-i ajuta. Un a- 
semenea comunist este Voinici Ște
fan, secretarul organizației de ba
ză din secția construcții metalice. 
Acest om voinic și la propriu și 
la figurat, răspîndește parcă în 
jur optimism și încredere. Iată 
doar cîteva exemple: unele ne
plăceri l-au făcut pe lăcătușul Chiș' 
Teofil să ceară conducerii secției 
transferarea la o altă întreprinde-* 
re. De acest lucru a aflat și secre
tarul organizației de bază, Voinici 
Ștefan. Prima lui grijă a fost de a 
discuta cu tovarășul Chiș Teofil. 
I-a ascultat cu răbdare păsurile și 
apoi i-a arătat punctul său de ve
dere.

— Aici unde ai muncit ani în 
șir, unde ești cunoscut și apreciat, 
e cel mai ușor să-ți rezolvi proble
mele. întregul colectiv o să te a- 
jute tovarășe Chiș, iar organizația 
de bază îți va da tot sprijinul. De 
cite ori a discutat apoi cu tovară
șul Chiș, secretarul organizației de 
bază n-a mai ținut socoteală. Cert 
este însă faptul că în prezent, tO; 
varășul Chiș Teofil este responsa
bilul unei brigăzi de lăcătuși evi
dențiate în muncă, respectat și pre
țuit de întregul colectiv.

Cuvinte de mulțumire pentru to
varășul Voinici Ștefan are și tînă- 
rul Straifeld Francisc pe care se
cretarul de partid l-a îndrumat să 
urmeze liceul sera], s-a ocupat de 
educarea lui politicO-ldeolOgică. 
Acum, tinichigiul Straifeld are două 
mari satisfacții, Este candidat de 
partid și elev seralist. Șirul exem

plelor e lung. Așa e comunistul 
Voinici Ștefan, secretarul organi
zației de bază de la construcții me
talice MEREU APROAPE DE OA
MENI.

e Satisfacție
Nimic nu poate să-ți aducă mai 

multă satisfacție și mulțumire decît 
faptul de a vedea că în jurul tău 
cresc profesional, politic și cultu
ral tinerii din secție, convingerea 
că Ia aceasta ți-ai adus și tu con
tribuția. Această mulțumire o sim
te din plin comunistul Anghel Vio
rel din secția mecanică. Sub îndru
marea lui au crescut mulți tineri 
cu o înaltă calificare profesională, 
dar mai ales au crescut ca oameni 
înaintați, conștiincioși, folositori 
societății. Tînărul Ștefanovici Au
rel a învățat, de la primele noțiuni 
ale meseriei de strungar și pînă a 
ajuns muncitor cu o înaltă califi
care de la comunistul Anghel Vio
rel. Și iată-1 acum pe Ștefa
novici Aurel, ucenicul lui Anghel 
Viorel în ale strungăriei, la Poli
tehnică in București. Strungarii 
Pasternac Iosif și Man Petru înva
ță la Institutul de mine din Petro
șani. Ca ei sînt mulți tineri in sec
ție. Acum tinerii care au învățat 
sub îndrumarea lui Anghel Viorel 
sînt meseriași cu o înaltă califica
re profesională, iși completează 
studiile medii ori superioare, sînt 
in măsură să împărtășească și al
tora din ce au învățat și acest lu
cru li produce lui Anghel cea mai 
mare SATISFACȚIE.

Scriind despre comuniștii din U- 
zina de reparat utilaj minier din 
Petroșani, ar trebui să amintești 
despre toți cei 326 de membri și 
candidați de partid de aici. La în
demnul lor, întregul colectiv a 
muncit în așa fel îneît sarcinile de 
plan anuale la zi sînt îndeplinite, 
asta prin tradiție, cu o lună înain
te de termen. Acum, în întîmplna- 
rea Congresului partidului colecti
vul uzinei înregistrează noi succe
se. In frunte sînt comuniștii. Hăr
nicia, cinstea, înalta principialitate, 
prietenia și dragostea față de to
varășii de muncă sînt doar cîteva 
din calitățile ce le incumbă înal
tul titlu de COMUNIST

D. CRIȘAN 1

PUBLICITATE

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

pentru depozitul din Vulcan:

• 2 jeli le Mie
• Un reteulieier

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

I. [. I. I. Sineiia
Recrutează candidați pentru
Școala profesională cu ur

mătoarele specializări:

— Muncitori calificați pro
duse lactate;

— Laboranți;
— Lăcătuși mecanici ind. 

alimentară;
— Lăcătuși mecanici insta

lații frigotehnice;
CONDIȚII :
— să fie absolvent a 7—8 

clase elementare;
— să nu depășească vîrsta 

de 17 ani,-

Școli tehnice de maiștri
cu următoarele specializări:

— Maiștri produse lactate;
— Maiștri mecanici instala

ții frigotehnice;
— Maiștri lăcătuși meca

nici ind. alimentară;
CONDIȚII:
— să fie absolvenți ai unei 

școli profesionale;
— să aibă o vechime de 

cel puțin trei ani în produc
ție;

troșani, str. Dr. Petru Groza 
nr. 5.

, Școala, superioară cu ur-
mă’.oarea specializare :

— Tehnologi produse ali-
mentare;

CONDIȚII:
— să aibă diplomă de

maturitate.
Cererile de înscriere se

depun la oficiul I.C.I.L. Pe-

I.C.T. Paroșeni
ANUNȚĂ 

următoarele posturi 
vacante:

■ 1 post șef manevră
■ 1 post mane vr anf
■ 3 posturi acari

Solicitanții vor prezen* 
ta autorizații emise de 
C.F.R. Salarizarea conform 
normelor i.F.R.

PROGRAM DE RADIO
4 iulie

PROGRAMUL 1: 6,00 Concert de 
dimineață; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Recital Gloria Lasso,- 7,30 Jurnalul 
satelor; 8,00 Sumarul presei; 8,06 
Itinerar folcloric muzical pe Valea 
Oltului; 8,30 Teatru la microfon 
pentru copii; 9,30 Emisiunea muzi- 
cal-distractivă „Sherhezada cîn
tă"; 10,08 De la Johann Strauss la 
Francis Lopez; 10,30 Piese instru
mentale de mare popularitate;
10,45 Melodii nemuritoare,- 11,15 
Emisiunea „Cinema"; 11,30 Răs
punsuri pe portativ : melodii popu
late,- 12,00 Buletin de știri; 12,05 
Interpret de operă; 12,35 „Mic 
dicționar de muzică ușoară"; 13,30 
De toate pentru toți; 14,25 Noutăți 
de muzică ușoară; 15,00 Program 
de muzică populară cerut de as

cultători; 15,30 Din cei mai cu- 
noscuți soliști ai muzicii ușoare; 
16,00 Concertul nr. 7 în Re ma
jor pentru vioară și orchestră de 
Mozart; 16,30 Cîntă clarinetistul 
Iliuță Rudăreanu, Vasile Stoica și 
sextetul Vocal feminin „Perlnița"; 
17,00 Recital de operă Boris Chris- 
tof; 17,17 Mici piese instrumentale;
17,30 Sport; 19,45 Cîntă formațiile 
Electrecord și Franck Pourcell; 
20,00 Radiojurnal; 20,20 Teatru la 
microfon : „Marea descoperire"; 
21,16 Arii și duete din operete 
clasice,- 21,40 „Flori de cîmp" — 
melodii populare; 22,00 Radiojur
nal.. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Recital Louis Armstrong;
22,45 Program pentru amatorii 
dansului; 23,24 „George Enescu —• 

compozitor și dirijor"; 23,52 Bule
tin de știri;

PROGRAMUL II : 6,00 Program 
distractiv interpretat de fanfară;
6,30 La microfon soliști și orches
tre de muzică populară; 7,00 Para
da melodiilor; 7,30 Radiojurnal;
7,45 Cintă orchestra Kurt Edelha- 
gen; 8,00 Clubul voioșiei; 8,30 „Me
ridiane... melodii"; 9,00 La cererea 
dvs., melodii populare; 9,30 Anun
țuri, muzică; 9,45 Rubrica muzi
cală a celor mici; 10,00 Buchet 
multicolor de melodii; 10,30 „Oa
meni, ani, împliniri I"; 10,45 Selec- 
tiuni din opereta „Silvia" de Kal
man,- 11,00 „Săptămîna muzicii ro- 
nânești",- 13,30 Perle folclorice; 
14,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic; 14,15 Cincisprezece minu
te cu Ilinca Cerbacev; 14,30 Cine 
știe cîștigă; 15,15 Fragmente din 
opereta „Paganini" de Lehar; 15,45 

Muzică de promenadă interpreta
tă de fanfară; 16,00 „La horă-n 
sat" — emisiune de muzică popu
lară; 16,30 Vechi melodii de mu
zică ușoară interpretate de Mia 
Braia și Cristian Vasile; 16,45 
Concert-ghicitoare; 17,15 Cărți ca
re vă așteaptă; 17,30 La micro
fon Rita Streich, Mado Robin, 
Valentin Teodorian și Luis Maria
no; 18,00 Varietăți muzicale; 18,00 
Buletin de știri; 19,05 „Iți mai a- 
duci aminte, doamnă ?" — pro
gram de romanțe,- 19,30 „Invitata 
emisiunii noastre" : Arta Flores 
cu,- 19,50 Seară de dans; 20,44 In
terpret ai muzicii populare: Emil 
Gavrlș și Fănică Luca,- 21,00 Ra
diojurnal; 21,20 In Studio orchestra 
Sile Dinicu,- 21,45 Scriitori prefe
rați ai... unor scriitori; 22,00 Can
țonete interpretate de Tito Schipa;
22,15 Virtuozi ai timpului nostru,-

22,30 „Luminile rampei" — din 
spectacolele Teatrului de operă și 
balet al R.P.R.; 23,00 Buletin de 
știri; 23,05 Muzică de jazz; 23,30 
Melodii pentru ore tirzii; 0,52 Bu
letin de știri.

Ciwem af oorafe
4 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Laleaua neagră; REPUBLICA : Yok- 
mok; PETRU A: Climate; LONEA: 
Umbrelele din Cherbourg; ANI- 
NOASA : La 4 pași de infinit: 
VULCAN : Cauze drepte; CRIVI- 
DIA : O zi ca leii; PAROȘENI : 
Ocolul pămîntului în 80 de zile; 
LUPENI — MUNCITORESC : In
venția epocii; CULTURAL : Vieți 
usca,te; BARBĂTENI : Doi colonei



4 KTEÂGUb ROȘU

HLucrările Comitetului pentru cărbune 
din cadrul Comisiei economice O.N.U 
pentru Europa

2 — Corespondentul
Liman, transmite :

GENEVA 
Agerpres, H.

» La Geneva au luat sfîrșit lucră
rile Comitetului pentru cărbune 
din cadrul Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa. Au partici

pat reprezentanții Belgiei, Marii 
Britanii, Elveției, Franței, R. F. 
Germane, Greciei, Italiei, Olandei, 
Poloniei, României, Statelor Unite 
si Uniunii Sovietice.

In concluziile Comitetului se 
arată că livrările de combustibil 
solid în Europa în iarna 1964-1965 
s-au ridicat la 370 milioane tone, 
adică cu 4,8 milioane tone mai 
puțin decît în iarna precedentă. 
In cursul dezbaterilor s-a mențio
nat 
ne 
tul 
în

scăzut cu 10 milioane tone, cele 
ale Europei răsăritene au înregis
trat o creștere de 5,2 milioane to
ne.

Concurența exercitată de com
bustibilii lichizi a continuat să 
puternică, partea lor pe piața 
nergiei primare constituie 36 
sută față de 32 la sută în iarna 

1963-1964.

BLEU

2 (Agerpres).
occi- 

că în 
forțele

cuvint al 
american 
afara eli- 

eli-

scăderea producției de cărbu- 
în țările vest-europene și fap- 
că au fost efectuate concedieri 
rîndurile minerilor. In timp ce

livrările Europei occidentale au

S.ll.l. littRIIflti 
atfinnile адгшг In Uns

SAM NEUA 2 (Agerpres).
Postul de radio „Vocea Laosu- 

lui" anunță că detașamentele de 
patrioți Neo Lao Haksat au dobo
rît in provincia Sam Neua 
două avioane americane și au 
rial trei.

Ele făceau parte dintr-un
mai

alte
ava-

de dreapta și sprijinitorii 
Statele Unite fac pregă- 

vederea intensificării ac- 
agresive in Laos. La Vien-

grup 
mar® de avioane pentru a 

bombarda și mitralia centrele mai 
importante și principalele drumuri. 

Postul de radio a transmis, de 
asemenea, un comentariu în care 
se subliniază din nou că gruparea 
politică 
săi — 
tiri în 
țiunilor
tiane au loc lucrări pentru mări
rea aerodromului și sînt în curs 
de construcție mai multe drumuri 
venind din Tailanda, Postul de 
radio „Vocea Laosului" arată, de 
asemenea, că sub egida blocului 
S.E.A.T.O. a fost construit pe te
ritoriul Tailandei, la numai 40 km 
de frontiera cu Laosul, unul din 
aerodromurile strategice de mare 
importanță.

fie 
e-
Ia 

lui

Al 33-lea Congres 
al Organizației 
internaționale a scriitorilor

BELGRAD 2 (Agerpres).
In localitatea Bled din Iugosla

via și-a început lucrările cel de-al 
33-lea Congres al Organizației in
ternaționale a scriitorilor -— „Pen- 
club", la care participă 
reprezentanți din 50 de 

partea tării noastre, 
conferinței 
formată 

itimiu și
Tema

congres este „scriitorul 
ițea actuală", în care se 
problema literaturii contemporane 
și a legăturii scriitorului cu citi
torii.

ta 
participă o 

din scriitorii 
Radu Popescu, 
principală a

500 de 
țări. Din 
lucrările 
delegație

Victor Ef-

actualului 
și societa- 
va discuta

SAIGON
Corespondenții agențiilor 

dentale de presă anunță 
noaptea de joi spre vineri
patriotice sud-vietnameze au lan
sat un nou puternic atac la baza 
aeriană americană de la Soc-Trang, 
situată în delta fluviului Mekong 
In urma focului de artilerie declan
șat de patrioți, elicopterele ame
ricane au decolat. Unul a fost însă 
doborît, iar membrii echipajului 
grav răniți. Atacul de la aerodro
mul Soc-Trang este cel de-al pa
trulea atac întreprins de patrioti 
în ultimele zile (după cele de la 

' Quang Ngai, Da Nang și Nha

zile, 
Reo 
vio-

Trang). Un purtător de 
comandamentului militar 
a declarat vineri că în 
copterului doborît, alte cîteva
coptere au fost avariate.

Pe de altă parte, de două 
in provincia muntoasă Gheo 
continuă să aibă loc ciocniri
lente între patrioți și trupele gu
vernamentale sprijinite de trupe 
americane. Corespondentul agenției 
Reuter confirmă că în regiunea 
centrală au sosit noi efective mi
litare, între care un grup de circa 
500 de soldați 
rină am^cană.

din infanteria' ma-

Intensificarea mișcării 
de partizani din Peru

L.IMA 2 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează 

despre o nouă intensificare a miș
cării de partizani din Peru. In 
capitala peruviană s-a anunțat că 
12 militari au fost uciși și alți 16, 
printre care se află și maiorul Ho
racio Patino, comandantul forțe
lor represive, au fost răniți în 
cursul unei ambuscade organizate 

de partizani în regiunea muntoasă 
„Yahuarina" din departamentul

Grupuri de insur- 
ca avînd un efec- 
oameni, au atacat

Huancavelica. 
genți, apreciate 
tiv de 200 de 
cu grenade de mînă și arme auto
mate un puternic detașament al 
poliției militare, după care s-au re
tras în munți. Guvernul a anun
țat că mai multe elicoptere și avi
oane ale forțelor aeriene 
trimise pentru a localiza 
ocupate de detașamentele 
revoluționare de stînga.

Potrivit agenției Prensa
acest atac este prima acțiune în
treprinsă de partizani în departa
mentul Huancavelica. Pînă 
detașamentele 
rat numai în 
și Cuzco.

au fost 
pozițiile 
Mișcării

Latina,

Nationalîzarea unor sectoare 
ale comerfului exterior în Maroc

2 (Agerpres).
Hassan al П-lea al 
anunțat joi seara, într-o 
radiotelevizată, naționa-

Ma-

au 
de

RABAT
Regele 

recului a 
cuvîntare
lizarea unor sectoare ale comerțu
lui exterior. El a precizat că 
fost naționalizate exporturile 
citrice, legume timpurii, conserve
de pește și produse de artizanat. 
Monopolul privind exportul și co
mercializarea acestor produse va 
fi încredințat unei agenții guver
namentale.

Noua măsură, a spus regele, va 
aduce țării un venit anual de 170 

milioane dirhami, profit obținut

pînă acum de exportatorii euro
peni, în majoritate francezi. O par
te din acest venit, a precizat re
gele, va fi folosită pentru construi
rea unor obiective industriale.

Agenția Reuter anunță, referin- 
du-se la 
nistrul 
industriei
Laghzaoui, 
Observatorii consideră că 
acestui
partizan al 
economie - 
tură cu măsurile anunțate de 
gele Hassan al II-lea.

acum 
de partizani au ope- 
departamentele Junin

surse informate că mi- 
turismului, artizanatului 

și minelor, Mohammed 
și-a prezentat demisia, 

demisia 
minislru — cunoscut ca 

„liberei inițiative" în 
este în strînsă legă- 

re-

Scrisoarea adresată lui U Thant
de liderul comunității ciprioților turci

NEW YORK 2 (Agerpres).
La sediul Organizației Națiunilor 

Unite s-a anunțat că secretarul ge
neral al O.N.U,, U Thant, a primit 
o scrisoare 
Comunității 
ciuk, care 
manevrelor
greci, cu participarea unor unități 
armate grecești aflate în insulă.

din partea 
ciprioților 
protestează 
militare ale

liderului 
turci; Ku- 
împotriva 
ciprioților

In scrisoarea sa Kuciuk mențio
nează că autoritățile cipriote gre
cești refuză de mai mult timp in
trarea în Cipru a studenților 
prioți turci care studiază 
kara.

In legătură cu această 
mă, agenția France Presse 
ză că ministrul de interne
prului, Georghajis, i-a făcut

ci- 
la An

proble- 
relatea- 
al Ci- 

cu-

re-noscut lui Carlos Bernardes, 
prezentantul personal al secretaru
lui general al O.N.U. în Cipru, că 
studenții ciprioți turci, care stu
diază în Turcia, vor fi arestați la 
întoarcerea lor la Nicosia, întru- 
cît în timpul șederii lor în Tur
cia ei urmează o pregătire milita
ră pentru a primi grade de ofițeri.

RIO DE JANEIRO. — Surse 
autorizate din capitala Mexicului 
au declarat că Mexicul se va adre
sa Curții internaționale de justi
ție de la Haga, in cazul cind vi
itoarea Conferință a Organizației 
Statelor Americane de la Rio de 
Janeiro va aproba crearea unei 
forțe armate interamericane de in
tervenție. Aceleași surse adaugă 
că în țară există o considerabilă 
presiune publică în favoarea ieși
rii Mexicului din O.S.A.

TEL AVIV. — In urma unor 
serioase dezbateri, secretariatul 
partidului Mapai a hotărît joi 
seara să desemneze o delegație 
care să poarte convorbiri cu fos

tul premier, Ben Gurion, liderul 
grupului minoritar din partid și 
cu sprijinitorii acestuia. Hotărîrea 

constituie, potrivit agențiilor de 
presă, o nouă încercare din partea

ritoriale ale Guatemalei față de 
Hondurasul britanic.

W ASHINGTON. — Președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a anun
țat că intenționează să ceară 
Congresului alocații în valoare de

„COSmOS-70
MOSCOVA 2 (Agerpres).
I.a 

tică 
ci al

La
lată aparatura științifică pentru con
tinuarea explorării spațiului cosmic 
în cadrul programului anunțat de 
agenția TA9S la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită 
cu următorii parametri: perioada 
inițială de revoluție — 98,3 mi
nute; distanța maximă de la su
prafața Pămîntului (la apogeu) — 
— 1 154 km,- 
Ia suprafața 
geu) 229 km; 
48,8 grade.

In afara aparaturii științifice, la 
bordul satelitului se află; un emi
țător radio care funcționează pe 
frecvențele de 20,005 și 90,002 
Mhz,- un sistem radiotehnic pentru 
măsurarea precisă a elementelor 
orbitei,- un sistem radiotelemetric 
pentru transmiterea pe Pămînt a 
datelor referitoare la funcționarea 
dispozitivelor și a aparaturii ști
ințifice.

Aparatura montată la bordul sa
telitului funcționează normal.

2 iulie, în Uniunea Sovie- 
a fost lansat satelitul artifk- 
al Pămîntului „Cosmos-70".
bordul satelitului este insta-

distanța minimă de 
Pămîntului (la peri- 
înclinarea orbitei —

Duminică, 60 milioane 1 
de japonezi în fața urnelor

TOKIO 2 (Agerpres).
Circa 60 milioane de japonezi 

se vor prezenta duminică la urne 
pentru a alege 127 de noi membri 
ai Camerei superioare a parlamen
tului. înainte de expirare, la 1 iu
nie, a termenului celor 127 de man
date, Partidul liberal democrat, par
tid guvernamental, dispunea de 144 
locuri din cele 250 ale Camerei.

йЛ 
Г'i ИSituația din Republica Dominicană

2 (Ager-

dominicane,

SANTO DOMINGO
pres).

Șeful juntei militare
Antonio Imbert Barreras s-a opus

joi — într-o declarație făcută la 
postul de televiziune — încercării 
O.S.A. de a crea un nou guvern 
la Santo Domingo. Agenție de 
presă apreciază că această decla
rație este în esență o respingere 
totală a formulei prezentate de 
O.S.A., potrivit căreia ar urma să 
se constituie un guvern provizoriu 
care apoi — peste șase sau 
luni — să organizeze 
nerale.

Declarația lui Imbert 
survenit concomitent 
fostului președinte 
Dominicane, Joaquin Balaguer 
(unul din foștii colaboratori ai Iui 
Trujillo), în sensul că intenționea
ză să rămînă definitiv la Santo 
Domingo și, probabil, să-și depună 
candidatura 
prezidențiale. După cum se 
lui Balaguer i s-a acordat o per
misie de 72 de ore. La sosire, el 
a declarat însă că nu va mai pără-

propunerea O.S.A. dar se 
în continuare, participării 

lui Imbert la tratativele 
o eventuală soluționare a

opt 
alegeri ge-

Barreras a 
cu cea a 

al Republicii 
Joaquin

Ia viitoarele alegeri 
știe.

si țara și că formula propusă de 
O.S.A. este „excelentă".

In ce-1 privește pe șeful forțe
lor constituționaliste, colonelul Ca- 
amano, acesta a acceptat în prin
cipiu 
opune, 
juntei 
pentru
problemelor.

Pe de altă parte, reprezentantul 
Comisiei O.S.A. pentru drepturile 
omului, Carlos, Dunshee, a anun
țat că aceasta nu poate să-și des

fășoare activitatea normal în toate 
regiunile tării, deoarece dispoziți
ile sale nu sînt respectate, și cei- 
vinovați de încălcarea drepturilor 
omului nu sînt arestați. El a ară
tat că a primit pînă în prezent* 
aproximativ 1 700 de plîngeri pri

vind violarea drepturilor omului.
Intre exemplele citate a amintit 
că 14 persoane au fost recent ares
tate de către forțele juntei la 
San Francisco de Macoris. Aceștia 
au fost transportați Ia sediul po
liției din Santo Domingo unde au 
fost torturați.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI

majorității conduse de actualul 
prim-ministru, I.evi Eshkol — „de 
a împiedica sciziunea partidului".

CAPE KENNEDY. — Administra
ția națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic a anun
țat lansarea sate
litului meteorolo
gic „Tiros-10", 
care va putea fi 
orientat prin co
menzile transmise de pe Pămînt.

LONDRA. — La Londra au loc 
tratative între reprezentanții gu
vernului britanic și guvernului 

guatemalez în problema Hondura
sului britanic, colonie a Angliei 
în America centrală. Tratativele 
constituie o încercare de rezolva
re a conflictului dintre cele două 
țări, ca urmare a pretențiilor te

140 milioane de dolari pentru a 
lansa un program de cercetări des
tinat realizării unui avion super
sonic cu reacție pentru pasageri. 
După cum se știe, într-o recentă 

declarație Johnson s-a referit Ia 
necesitatea construirii de către 
S.U.A. a unui asemenea aparat 
de zbor „date fiind succesele ob
ținute de alte țări în acest dome
niu".

BUENOS AIRES. — Reprezen
tanții Confederației Generale a 
Muncii din Argentina au declarat 
cu prilejul unei conferințe de pre
să că peste 11 la sută din popu
lația activă a țării suferă din 
cauza șomajului. In aprilie, au a- 

firmat ei, în Ar
gentina erau peste 
970 00Î de șomeri 
totali sau par
țiali,

PRAGA. — A fost dat publici
tății un apel în care „F.S.M. chea
mă oamenii muncii și organizați
ile sindicale din întreaga lume 
să depună toate eforturile pentru 
organizarea unor noi campanii și 
acțiuni de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez".

BUDAPESTA. — La Budapesta 
se apropie de sfîrșit lucrările pe

șantierul primului combinat din 
tară pentru construcția de locuințe 
utilat cu mașini și instalații mo
derne. Potrivit prevederilor, com
binatul va fi dat în exploatare de 
probă in luna septembrie.

ROMA. — De 8 zile asupra Ita
liei se revarsă un val de căldură 
caniculară care a provocat, pînă 
in prezent, moartea a 49 de per
soane. In ultimele zile, mercurul 
termometrului a mai scăzut cu cî
teva grade, dar curenții de aer 
răcoros, așteptați dinspre Atlantic 
nu s-au făcut încă simțiți.

TOKIO. — Guvernul Japoniei a 
făcut cunoscut că la 1 aprilie 1965 
populația țării număra în total 
99 483 086 locuitori. Potrivit da
telor statistice, populația Japoniei 
a crescut în cursul anului trecut 
cu 1 117 062 de locuitori.
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