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Ora schimbului, 
efervescentă în

de oameni ve- 
care populează

Mina Lupeni. 
Atmosfera vie, 
treținută de masa 
seli și viguroși 
curtea exploatării înainte de a cobo
rî în adîncuri, vine parcă să com
pleteze seninătatea și căldura aces
tei amiezi de iulie, atît de luminoa
se. Aflîndu-te în mijlocul aces
tor oameni îmbrăcați în salopete 
îmbibate cu colbul stratelor de căr
bune, ascultîndu-le rîsetele sănătoa
se, rămîi copleșit de entuziasmul 
și temperamentul incandescent ce 
cuprinde în aceste zile premergă
toare Congresului partidului, colec
tivul acestei mari exploatări.

Mi-a atras atenția un grup de 
mineri opriți în fața gazetei de 
perete a exploatării. Vreo ediție 
specială ? Da. Iar conținutul, me
sajul articolelor nu poate să nu a- 
tragă atenția. „Luptînd cu însufle
țire pentru sporirea producției de 
cărbune, colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni al minei Lu
peni și-a depășit sarcinile de plan 
în cel de-al П-lea trimestru cu 
4 000 tone de cărbune, înfăptuin-

Ortacii dintr-un schimb al brigăzii frontalistului Ghioancă Sabin 

oprit înainte de a intra în mină în fața șirurilor de vagonete din 

plinelor a minei Lupeni. Tema discuției: cărbunele care-1 dă peste 

brigada în cinstea apropiatului Congres al partidului.
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în cin-

mîndrie și totodată imbold spre 
izbînzi! După mai multe luni 

muncă încordată, de luptă apri- 
cu stihiile naturii, minerii Lu-

du-și angajamentul în 
greșului partidului — 
nul din articole. Pînă la Congres au 
rămas doar citeva zile; să luptăm 
cu puteri înzecite pentru 
partidului noi succese".

Deci iată constatarea 
satisfacție ce o faci 
te zile la mina Lupeni: 
și-a înfăptuit angajamentul 
stea Congresului partidului! Motiv 
de 
noi 
de 
gă 
peniului au recuperat minusurile șt 
raportează: „Azi muncim mal bine 
decît ieri, ne prezentăm la Con
gresul partidului cu fruntea sus".

— Da. Cu fruntea sus —a reluat 
expresia tovarășul inginer Nicorici 
Nicolae, șeful minei. Dar să soco
tim producția la zi. Piuă în 13 iulie, 
colectivul minei a extras peste plan 
6 270 tone de cărbune. Aceasta 
seamnă două angajamente in Ioc 
unul; acesta e darul minerilor 
peneni ce-1 închină Congresului.

Explicînd îmbunătățirea care a

soarita

De la începutul anului, brigada de pregătiri în 
cărbune din sectorul II al minei Uricani condusă 
de comunistul Năslase Jenică se evidențiază 
lună de lună prin sporirea vitezei de avansare. 
In ultimele trei luni această brigadă a obținut o 
viteză de avansare de 35 in 1/lună, cu toate că 
condițiile de muncă sini de așa natură îneît să
parea lucrărilor miniere se face numai din ciocan 
de abataj.

Acum brigada lui Năstase Jenică lucrează Ia 
o galerie diagonală de aeraj, în blocul II nord, 
de Ia orizontul 632 al minei. In cinstea Congre
sului partidului și la această lucrare dificilă bri
gada își menține viteza de avansare de 85 m 1.

Unul dintre elementele caracteristice care imprimă peisajului localităților Văii Jiului pecetea noului il re
prezintă, fără îndoială, șantierele de construcții care își afirmă prezența Ia tot pasul. Zi de zi, zveltele blocuri 
cu zeci de apartamente ce se construiesc pentru oamenii muncii vin să dea farmec și tinerețe orașelor din 
Valea noastră.

In anii șesenalului, constructorii din Vulcan au reușit să ridice în această veche localitate minieră 25 de 
blocuri însumind peste 1 200 de apartamente, precum și 2 școli a cite 16 săli de clasă fiecare.

Fotoreporterul nostru a imortalizat în imaginea de mai sus un aspect al blocurilor de locuințe construi
te în anii șesenalului în orașul Vulcan. ; (Continuare
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tervenit în ultimul timp in activi
tatea exploatării, șeful minei s-a re
ferit la perseverența cu care a tra
dus in viață, colectivul de aici, pla
nul de măsuri tehnico-organizatori- 
ce întocmit în scopul redresării ac
tivității minei. Prevederile acestui 
plan sint realizate Ia zi; și-și dove
desc cu prisosință eficiența. Dar ro
lul hotărîtor în redresarea activită
ții minei l-a avut atmosfera de pu
ternic entuziasm și avfnt creator ce 
le-au imprimat colectivului organi
zațiile de partid, comuniștii.

Comuniștii, organizațiile 
partid au aprins în sinul 
lectivului o flacără vie — o între
cere entuziastă — pe care au pur
tat-o apoi în fiecare brigadă, in 
fiecare abataj. „Comuniștii, ne rela
ta minerul șef de brigadă Lukacs 
Andrei, secretarul organizației de

ION DUBEK

( Continuare în pag. 2-a)

Bumbești — Livezeni. Drum des
chis de mina omului spre cele pa
tru zări ale țării, prin dantelăria 
de oțel și beton a viaductelor și 
pitorescul fermecător din defileul 
Jiului.

cu pricepere utilajele din dotare și 
productivitate sporită, muncitorii și 
de la I.P.P.F. „Jiul" Petroșani au ob-

Colectivul întreprinderii de panificație și de 
produse făinoase „Jiul" din Petroșani întîmpină 
Congresul paitidului cu angajamentele îndepli
nite la toate sortimentele de produse ale între
prinderii.

Folosind 
lucrînd cu 
tehnicienii
ținut următoarele rezultate :

La pîine integrală au fost date peste plan 18 000 
kg; respectiv 10 000 kg peste cantitatea asumată 
în angajament; la pîine intermediară — 12 000 
kg depășire de plan, respectiv 10 000 kg peste 
angajament; la pîine albă și specialități pe lingă 
cele 1 500 kg predase prevăzute în angajament 
au fost date in plus -încă 2 500 kg, iar la măcinat 
făină integrală s-a obținut o depășire de 36 000 kg.

La obținerea acestor succese și-au 
tribuția comunistul Kertesz Iosif, șeful 
frămîntătorii Mureșan Vasile, Bobei 
Nicolae, Albotă Dumitru și Munteanu 
modelatorii Kovacsics Olga, Mărgău
Kosznas Elena, cocătorii Bonea Constantin, Cim- 
poieru loan și Gîrjoabă Eugen, laboranta Geol- 
diș Aneta și alții.

adus con- 
secției I-a, 
loan, Cibu 
Constantin, 
Dumitru și

ЛІ în fată un om. Omul din 
fa(a ta n-are mai mult de 

26 de ani. Așa spune, dar pare să 
nu-i ii împlinit nici pe aceștia. E 
de undeva de prin părțile Aradului 
și are o biografie atit de comună 
incit ești tentat să folosești, pentru 
a o descrie, fraze pe cate le-ai mai 
folosit in alte ocazii. Omul insă nu 
se lasă introdus in tipare. Nu se 
lasă pentru că e om, și mai presus 
de asia e comunist. Ai deci în iață 
o carte deschisă, in care poți să 
citești toate adevărurile pe care ie 
sintetizează atributul comunist.

ei a cărui biograiie întru- 
nește aceste adevăruri des

pre om, se pregătește să meargă 
la o sărbătoare. O sărbătoare din
tre cele mai mari ale poporului la

VISĂTORII.
Șl FĂPTAȘII

care se va așeza una din pietrele 
unghiulare ale mersului nostru îna
inte. E poate cel mai tinăr parti
cipant la sărbătoare. Se numește 
Deheleanu Iosii, iar sărbătoarea 
pentru care se pregătește este a- 
proplatul Congres al partidului 
nostru. Drumul pină aici a lost 
lung. In drumul acesta trebuia să 
cucerești neapărat o seamă de 
piscuri. Piscul măiestriei profesio- 
nale, al unei vieți demne și cel 
mai important — al încrederii oa
menilor.

Deheleanu Iosif a parcurs acest 
traseu in aproape zece ani și a 
cucerit piscul, cel mai inalt al tra
seului : încrederea oamenilor, a 
colegilor săi de muncă de Ia ter
mocentrala Paroșeni. Și oamenii 
din colectivul în care muncește 
i-au încredințat cuvîntul lor pentru 
a-1 duce mai departe la cel mai 
superior for al partidului nostru.

17 orbind despre oameni, nu 
r poți totuși să te lipsești de 

date biografice. Mai ales atunci 
cînd biografia eroului tău se im- 
pleteșfe, face o legătură organică 
cu biografia locului, a șantierului, 
a uzinei unde lucrează. Biografia 
lui Deheleanu este legată cu rădă
cini adinei de biografia cetății lu
minii de la Paroșeni. A venit la 
uzină încă de la primele ei înce
puturi. Școala profesională a fă
cut-o la Timișoara, iar in unul din 
anii de școală practica de produc
ție a făcut-o la termocentrala care 
era pe atunci numai un șantier.

— Și dacă după terminarea șco
lii am venit să lucrez aici — spu
ne el — e pentru că mi-a plăcut 
pitorescul focurilor și mi-a plăcut 
să visez alături de cei ce ridicau 
termocentrala cu mîinile for. Oa
menii aceia erau visători și făptași, 
făptași pentru propriul lor vis. Și 
dacă nu am mai plecat de aci e 
pentru că am găsit la această uzi
nă tinără o a doua mea iamilie. 
Pionieratul uzinii — primii kilowați 
care plecau spre inima țării — a 
însemnat șî pionieratul meu. Am 
fost repartizat să lucrez la primul 
grup de 50 MW pus în funcțiune, 
apoi, pe măsură ce alte grupuri în
cepeau sa producă energie, am fost 
repartizat Ia acestea. Pionieratul
meu a continuat 
trarea în funcție

astfel pînă la in- 
cu toată capacita-

I. CIOGLEI
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IMPERATIVELE PRODUCȚIEI DE CĂRBUHE ÎN CIMCIHAL
• DEZVOLTARE
• PR06RES TEHNIC
• MODERNIZARE

Proiectele de Directive «le celui 
de-al IV-leg Congres al partidului 
cu privire la dezvoltarea economiei 
națiunile in perioada 1066.1970 și 
cu privire la valorificarea resurse
lor energetice și electrificarea tării 
in perioada 1966-1976 pun in fata 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor din industria cărbunelui sarcina 
de a crește producția de cărbune la 
30-22 milioane tone in 1970 și la 33- 
40 milioane tone in 1975. Mi
nerii din bazinul nostru vor tre
bui să realizeze în anii cincinalii’ 
lui un spor de producție pe bazin 
de 400 000 — 700 000 tone de căr
bune brut anual, ceea ce reprezin
tă o creștere de 40 la sută fața de 
prevederile anului 1965. Crește
rea producției se va realiza atit 
prin punerea în exploatare de noi 
capacități de producție si moderni
zarea minelor existente — Lonea,

La pulul auxiliar Aninoasa sud, obiectiv de mare însemnătate pen
tru modernizarea exploatării miniere, se execută operația de evacuare a 
sterilului cu ajutorul unui utilaj modern —■. greiferul.

8 [tmmi ршиовшдій ,
In Viitorul cincinal, pentru lăr

girea continuă a bazei energetice 
a țării se prevede ca extracția de 
cărbune din bazinul Văii Jiului să 
crească ritmic, atingînd in anul 
1970 un volum de 8,5 milioane to
ne, iar in anul 1975 să ajungă la 
11,6 milioane tone. Pentru atinge
rea acestor obiective se vor dez
volta la maximum capacitățile de 
producție la minele existente, se 
va accelera ritmul lucrărilor de 
deschidere la minele Paroșeni, P1I- 
ja și Bărbăteni. De asemenea, u- 
nitățile noastre urmează să fie do
tate cu utilaje moderne, de înaltă 
tehnicitate, fabricate in țară sau 
importate,

O cerință primordială pentru în
făptuirea acestor obiectiva, o con
stituie asigurarea exploatărilor mi
niera cu cadrele necesare — ca
dre capabile să stapînească noile 
utilaje de inaltft tehnicitate, proce
deul» avansate, factori hotăritori 
in creșterea productivității muncii. 
In vederea asigurării necesarului 
de cadre calificate exploatărilor 
miniere au fost luata măsuri din 
timp, In cursul anului 1968 vor fi 
dați producției 9B0 absolvenți al 
cursurilor de calificare ’e scurtă

Petrila, Anlnoasa, Vulcan șl Uri- 
canl — cit și prin deschiderea mi
nelor noi Dîlja, Paroșeni și Bărbă- 
teni care vor interveni сц o pon
dere de cca 50 la sută in sporul 
de producție.

Totodată se prevăd sarcini im
portante și Jn privința creșterii pro
ductivității muncii care pînă în 
anul 1970 va înregistra un spor de 
9 la sută față de prevederile anului 
1965.

Realizarea volumului de produc
ție prevăzut exploatărilor miniere 
din Valea Jiului pentru anii viito- 
mini cincinal impune luarea din 
timp a unui complex de măsuri 
tehnico-organizatorice.

Obiectivele de investiții mai im
portante sint:

• Concentrarea extracției în in
cinta principală a minei Lonea 2, 
in care scop este necesară să se 
pună în funcție instalația de extrac
ție cu schip de la puțul principal 
Lenea 2 și instalația de la puțul 
auxiliar; terminarea lucrărilor la 
orizontul 409 pentru crearea legă
turii în subteran între cele trei guri

CAPRE TEMEINIC PREGĂTITE
durată, din care deja au fost cali
ficați și dați producției în semes
trul I a. c. 398 absolvenți, respec
tiv : 86 mecanici locomotivă mi
nă,- 16 artificieri, 8 havatorl com
bina, 22 strungari, 18 frezori, 33 
sudori, 15 preparatori de cărbune, 
39 conducători benzi elevatoare, 21 
bobinatori de mașini electrice. In 
anul 1965 mai sînt școlarizați prin 
școlile miniere cu durata de un an 
un număr de 300 mineri și 330 a- 
jutori mineri. De asemenea, vor 
mai fi dați în producție în acest 
an 87 de cadre medii tehnice 65 
maiștri minieri și 22 maiștri elec
tromecanici.

Dacă pină în prezent au existat 
o serie de lipsuri in ceea ce pri
vește recrutarea candldaților pentru 
școlile de calificare, In senșul că 
nu posedau 7 clase elementare, iar 
însușirea materiei predate din a- 
ceasta cauză lăsa foarte mult de 
dorit, in ultimul timp au fost luate 
măsuri ca ia aceste școli să fie re
crutați numai muncitori care înde
plinesc condițiile de studii șl de 
virată, condiții care vor sta si la 
baza recrutării candldaților pentru 
școala tehnică de maiștri.

Această măsură va duce la îm

de mină; schimbarea ecartamentului 
la liniile ferate de transport din 
subteran ia 630 mm; amenajarea de
finitivă a incintei de la suprafață 
la mina Lunea 2.

ф Sistematizarea extracției pe 
puțuri la mina Petrila, fn care scop 
se va elabora proiectul de ansam
blu și de extracție prin care se 
vor crea posibilități de asigurare a 
extracției cărbunelui de la orizon
turile noi, în adîncime, ale minei. 
Se vqi pune în exploatare stratele 
deschise fn blocul zero al minei.

• La exploatarea minieră Ani
noasa se vor pune în funcție pu
țurile principale de extracție a pro
ducției și pentru materiale din in
cinta Aninoasa-sud, prin care, pe 
lîngă rezolvarea extracției producției 
actuale, se asigură posibilitatea des
chiderii și punerii în exploatare a 
stratelor subțiri din flancul sudic.

• La mina Vulcan este necesară 
executarea lucrărilor pentru asigu
rarea extracției producției la capa
citatea maximă a minei. In acest 
scop se va monta o mașină mo
dernă în turnul de beton armat la 
DUțul principal nou de extracție, se 
va moderniza instalația de extrac
ție de la puțul 8 (Procop). Pentru 
dezvoltarea producției minei Vulcan

Pentru asigurarea producției în perspectivă, începind cu 
anul 1966 se vor ataca lucrările de deschidere a timpului 
minier Livegeni.

Dezvoltarea capacității de producție a minelor din Vaîea 
Jiului, reclamă rezolvarea următoarelor probleme principale 
in perioada 1966—1970; dezvoltarea și sistematizarea Uzinei de 
reparat utilaj minier Petroșani; punerea fn funcție а preparați®! 
Coroești la capacitatea proiectată; sistematizarea alimentării cu 
energie electrică a unităților din Valea Jiului, în vederea evi
tării întreruperilor în procesul de producție; rezolvarea alimen
tării CU apă potabilă și industrială a localităților li unităților in
dustriale din Valea Jiului prin construirea barajelor d« acu
mulare de la Valea d« pești șl Tala; rezolvarea transportului 
producției la beneficiar pe C.FJR, și a transportului de mate
riale pe căi rutiere.

se vor pune în exploatare noi re
zerve exploatabile din blocurile ze
ro, IV. V, VI, IX și X.

ф Pentru mina Lupeni se puqe 
problema îmbunătățirii extracției de 
la orizonturile 300, 400 și 480, iar 
în vederea realizării nivelului de 
producție stabilit se vor pune In 
exploatare stratele din blocurile no’ 
zero, III. V și IV E.

bunătățirea pregătirii promoțiilor 
de cadre.

Un rol important în deservirea 
utilajelor miniere din exploatări îl 
au și absolvenții școlilor profesio
nale. In cadrul celor două grupuri 
școlare tutelate de C.Q.V.J. func
ționează școlile profesionale de 
ucenici de la Petroșani și Lupeni. 
iar la Filipeștii de Pădure avem 
două clase de ucenici in speciali
tățile : lăcătuși de mină și electri
cieni lumină șl forță.

La școlile profesionale de uce
nici, avem un număr de 817 elevi 
care se pregătesc pentru unitățile 
noastre. In acest an au fost deja 
repartizați în producție 154 lăcă
tuși mecanici, 50 electricieni de 
mină, 30 strungari, 17 sudori, 19 
preparatori de cărbune —- în total 
359 de absolvenți.

In cadrul C.C.V.J. mai funcțio
nează școli tehnice de maiștri și 
școli tehnice de personal tehnic 
(topografl și tehnicieni minieri). A- 
ceste școli slnt frecventat» de 103 
de cadre din unitățile C.C.V.J, din
tre car», cum am mai amintit, a- 
vem deja repartizați In producție 
87 de maiștri și tehnicieni.

£ La E. M. Uricani s» va pune 
un accent deosebit pe deschiderea 
stratelor din blocurile flancului nor
dic, executindu-se în acest scop 
puțuri de aeraj; șe va monta ma
șina de extracție ja puțul principal, 

Paralel cu executarea lucrărilor 
miniere la exploatările existente, 
se vor lua importante măsuri de mo
dernizare a incintelor miniere de le 
suprafață.

Pentru creșterea continuă a pro
ductivității muncii și ușurarea efor
tului fizic al muncitorilor, minele 
vor fi dotate cu mașini si utilaje cu 
caracteristici tehnlco-ecpnomice la 
nivelul tehnicii actuale, adecvate 
condițiilor geplogice-miniere din 
Valea Jiului ținîndu-șe seama de 
coborîrea în adîncime a minelor și 
creșterea emanațiilor de metan. Se 
va pune un accent deosebit pe me
canizarea operațiunilor la suprafața 
minelor, precum și introducerea au
tomatizării la instalațiile de tran
sport, aeraj și evacuarea apelor.

îndeplinirea cu succes a prevede
rilor noului cincinal necesită dezvol
tarea capacității de producție a mi
nei Dîlja și punerea în exploatare 
a minelor Paroșeni și Bărbăteni care 
intervin CU 0 pondere însemnată în 
sporul de producție ce trebuie rea
lizat în această perioadă.

Realizarea acestor obiective pre
zintă o mare Importanță pe linia 
creării condițiilor necesare îndepli
nirii sarcinilor de producție stabi
lite Industriei carbonifere pentru 
noul cincinal.

Ing. IOAN KORMOCZKY 
Șeful serviciului tehnic 

C.C.V.J.

Progresul tehnic, extinderea 
și modernizarea minelor ridi
că exigențe noi fn privința 
pregătirii de cadre, Satisface
rea acestor exigențe impune 
o preocupare mai susținută 
din partea conducerilor ex
ploatărilor lață de recrutarea 
candldaților pentru școlile de 
maiștri, Viitorii maiștri mi
nieri și electromecanici să 
îie recrutați din rîndul celor 
mai buni muncitori, șefi de 
brigadă, de schimb sau șefi de 
echipă — cu vechime în pro
ducție care să devină organi
zatori competențl ai procesu
lui de extracție a cărbunelui.

Sarcinile de producție sporite ce 
ne revin în viitorul cincinal, do
tarea continuă a unităților cu un 
volum tot mai mare de mașini și 
utilaje de un nivel tehnic ridicat, 
extinderea procedeelor noi, pre
cum șl exigența mereu sporită 
pentru calitatea produselor ne
cesită fn continuare eforturi susți
nute pentru pregătirea unor cadre 
tehnice șl muncitorești valoroase 
precum șl ridicarea calificării aces
tora la nivelul tehnicii avansate, 

lată o sarcină de car* va trebui 
ei ne achităm cu răspundere I

I. FURNBA
Șeful serviciului fnvăUmlnt -

C.C.V.J

Azi, mai bine 
dectt Ieri

(Urmare din pag. l-a)

partid din sectorul IV B, au expli
cat pe larg fiecărei brigăzi, fiecărui 
miner însemnătatea înfăptuirii anga
jamentelor asumate iu întrecere, 
au insistat asupra folosirii rezerve
lor ce există în aeest sens în fie
care abataj. Exemplul lor în mun
că a avut darul de a însufleți în
tregul colectiv, Comunistul Cojo- 
caru Victor, maistru mecanic, nil 
și-a precupețit nici un efort spre a 
asigura funcționarea optimă a utila
jelor de transport. Exemplul lui a 
fost urmat și de ceilalți mecanici. 
Rezultatul: in ultimul timp nu mai 
avem necazuri cu transportoarele. 
„Adevărate pilde de dăruire de si
ne în lupta pentru realizarea anga
jamentelor de întrecere au servit 
ortacilor lor și comuniștii Buzilă 
Constantin. Chelaru Mihai, Ciobrea 
Vasile și Hîrșan Ioan din abatajele 
frontale. Drept rezultat In marile 
frontale ale sectorului unde lucrea
ză brigăzile Iul Lukacs Andrei, Si
rop Constantin șl Biaga Mihai, se 
realizează avansări sporite șl ran
damente сц cîte două tone pe post 
mal mari decît cele prevăzute. Iată 
|n ce rezidă explicația că intr-o sin
gură lupă, colectivul sectorului care 
în aprilie ajunsese la un minus de 
2 118 tope cărbune, a recuperat mi
nusul și are acum un plus de aproa
pe 1 000 de tone.

Organizația de partid a interve
nit cu eficacitate șl în .cazul secto
rului IV A. Situația acestui sector, 
rămas sub plan de,mai multe luni, 
a foșt analizată chiar într-o plena
ră a comitetului de partid. Sectorul 
a fost intărlt cu noi efective; a tre
cut să lucreze in aeest sector șl co
munistul Bereeanu Ambrozie, mem
bru in comitetul de partid, maistru 
de transport. Sprijinul acordat sec
torului. măsurile aplicate de con
ducerea acestuia, munca politică 
susținută de comuniști își dovedesc 
roadele. In frunte cu brigăzile con
duse de Leczfalvl Mihai, Tudor Con
stantin, Kalman Arpad șl Ruso Va
sile, minerii sectorului au înche
iat Juna iunie cu un plus de 860 
tone, iar pe iulie au deja un plus 
de pește 700 tone de cărbune.

Fruntașii entuziastei bătălii ce 
cuprinde colectivul minei pentru 
mai mult cărbune slnt minerii sec
torului IIL Angajamentul acestui 
colectiv fn cinstea Congresului — 
11 500 tone — a fost depășit. Plusul 
se cifrează la 13 800 tone. „Grosul" 
depășirii, cite 4 000-5 000 fon», a 
fost realizai în abatajele comuniș
tilor Ghloancă Sabin, delegat la 
cel de-a) IV-lea Congres el parti
dului si Petre Constantin-

— Brigadierul nostru va participa 
Ia lucrările Congresului — ne spu
nea minerul șef de schimb Reșe- 
taru Iile. Ne străduim să fim la 
înălțimea acestei cinstiri. Luna a- 
ceasța vom da peste plan încă 1 000 
tone de cărbune de bună calitate.

Cu minerul Petre Constantin nu 
ne-am putut intîini- Se află în Cri- 
meea, plecat la odihnă prin C.C.S,. 
A trimis o vedere din Iaita orta
cilor. „Vă doresc mult spor în 
muncă, prieteni" ura el ortacilor.

— Și noi ne conformăm acestei 
urări, ne spunea minerul șef de 
schimb Caila Vasile. Muncim astfel 
îneît lipsa șefului de brigadă să. nu 
se resimtă. Avem deja un plus pe 
iulie de 800 tone de Cărbune. Pină 
la Congres mai scoatem încă 500. 
Asta este mesajul ce-1 trimitem or
tacului nostru la Iaita.

Zi de zi, pornesc spre epeseriile 
hunedorene mii și mii de tone de 
cărbune scoase din «dineuri de en
tuziaștii mineri ai Lupeniului. Din 
zi în zi mai bine, iată cuvintele prin 
care șe pot sintetiza preocupările și 
gîndurile optimiste ale minerilor. Și 
aici revenim la citeva precizări ale 
șefului minei, inginerul Nicorici Ni- 
colae cu prilejul „interviului fulger" 
ce i l-am solicitat.

— Hotărîrea colectivului nosttu 
este să ajungă pină la Congres la 
un plus de 7 000 tone, iar pînă la 
sfîrșitul lunii la 10 000 spre a fi la 
zi сц angajamentul anual — depă
șirea planului cu 20 000 tone.

...Cu siguranță, avîntul creator ce 
cuprinde minerii Lupeniului îi va 
purta spre noi co*c ale vredniciei.
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Orașul nostru tot mai frumos
Pe marginea sesiunii Sfatului popular Lupani

tru îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin privind înfrumusețarea orașu
lui- Din această cauză nu »"9 ridi
cat la nivelul sarcinilor activitatea 
cetățenilor de la blocurile 16, 17, 
18 și 19 din cartierul Viscoza II 
și a 
și c 
tiere 
și « 
mult

VISĂTORII

Recont, a avut loc cea de-a v-a 
sesiune a Sfatului popular al ora
șului Lupeni. Sesiunea a luat în 
discuție problema gospodăririi și 
Înfrumusețării orașului, participării 
cetățenilor la acțiunile de interes 
obștesc.

La sesiune au fost invitați preșe
dinții comitetelor de bloc, membrii 
comitetelor de străzi, precum și 
responsabilii de scară.

Deputății Și invitații prezenți la 
sesiune au făcut bilanțul realizări
lor obținute pe tărîmul bunei gos
podăriri și înfrumusețării orașului. 
Ei au scos în evidență faptul că 
in perioada raportată s-au obținut 
realizări sporite în comparație cu 
anii trecuți, în gospodărirea și în
frumusețarea orașului. S-au mani
festat mai mult inițiativa și spiri- 

1 tul gospodăresc al cetățenilor în 
executarea lucrărilor, în special în 

I și II și Viscoza 
cu mai mult curaj 
Ia amenajările de 
de exemplu au dat

și făptașii
(Șrmare din ppg, 1-ă)

a termocentralei prin dorea in

SPORT•SPORT

patriotice, care 
an un volum de 
de 1 154 000 lei, 
proporție de 71

termi- 
preaj- 
și cel 
Вгаіа.

înfățișarea

amenajarea parcului din 
blocurilor 44-^46, precum 
la intrarea în cartierul 
schimbat mult și

vechi ale orașului, 
și coraportul prezentate 
cît și discuțiile purtate 
evidență necesitatea in- 
ritmului de lucrări la 
pe verticală a noilor 

drumurilor

tea . .
exploatare a grupului d« MW- 
Acum lucrez la acesta îh caljtate 
de mecanic principal. E o funcție 
de răspundere. Dar care muncă пн 
implică răspundere ?

Ștafeta „in întîmpinarea celui de~al 
IV-lea Congres al partidului"

prezinte cu

îndeaproa- 
făept ca o-

celor de Ia blocurile C 1, C ? 
3 din Вгаіа II. In aceste car- 
întreținerea spațiilor comune 
zonelor verzi șe 
șub posibilități.

Sesiunea s-a ocupat 
pe de ceea ce trebuie 
rașul Lupeni să fie pește tot la fel 
de bine întreținut, să devină tot 
mai frumos. In această direcție au 
venit cu propuneri 'bune tovarășii 
Cristea Aron, Ocroglici Ioan, Iovan 
Florica, Doicsar Iosif, Duma loșif, 
Murgu Virgil, Bora Aurel și alti 
participanți la discuții. Bunăoară 
s-a propus creșterea bazei floricele, 
prin mărirea capacității serei, în 
vederea acoperirii necesarului de 
flori; urgentarea lucrărilor de cu
rățire a pinului Roșia, pentru a se 
nreîntînipina o nouă inundație,- a- 
menajarea terenurilor virane din
spre Paroșeni și Bărbăteni și re
luarea sistemului de bordurare a 
zonelor verzi, prin care se asigură 
o mal bună protejare a acestora.

Sesiunea a adoptat o hotărire 
prin care comitetul ■ executiv al 
Sfatului popular Lupeni, în colabo
rare cu organizațiile UT,M„ sindi
cat și comisiile de femei să mobi
lizeze toate forțele în vederea par
ticipării tuturor cetățenilor la mun
cile patriotice, punînd în centrul 
acțiunii accentul pe calitatea lu-j 
crărilor. I

D entru a putea face față a-
* cestei răspunderi și-a dat 

seama că drumul nu se sfîrșește 
o dată eu Însușirea in bune candi- 
țiuni a meseriei. Tehnica nouă 
plică cunoștințe noi. Trebuia 
inve(e. Așa a ajuns la cursurile 
frecvență ale Școlii medii din
peni, acum elev in clasa a XI-a- 
Drumul nu se apropie de capăt. 
Privirea senină și 
discuțiile cu tovarășul
11 arată demn de cei 
crescut. Un visător și 
de idealuri mai mari.
26 de ani, poate cel mai 
cipant la cel 
al partidului, 
hotărirea de 
teiiștici alit 
lor,

im- 
să

pătrunzătoare, 
Deheleunu 
care l-ap, 
țin făptaș 

Bălaiul de 
tinăr parti-

de-al ГѴ-lea Congres 
întrunește /dealuri și 
a le înfăptui, earac- 
de proprii corminiști-

Q; cind in sala Congresului se 
V* va vorbi de înfăptuirile mă

rețe ale planului șese nat in dome
niul energeticii și despre perspec
tivele de viitor, inima Iul va tre
sări puternic căci și el ar putea să 
Spună ; „sînt și eu 
re au pus și ѴРГ 
mintea in slujba 
opere mărefe".

unul din cei ca- 
pune umărul fi 

deiăvirșirii unei

cartierele Braia 
Ш, s-au folosit 
resursele locale 
zone verzi- Așa
bune rezultate plantările de meste
ceni și de pini, sădirile de ferigi 
Ornamentale etq.

Planul muncilor 
cuprinde în acest 
lucrări în valoare 
a fost realizat în
la sută. In perioada trecută pîpă 
acum au fost extinse zonele verzi 
pe o suprafață de 2,4 ha, s-a 
nat 
ma 
de 
S-a
cartierelor

Raportul 
în sesiune 
au scos în 
tensificării 
amenajarea
blocuri, la construirea 
de acces la centralele termice Braia 
I și II, îmbunătățirea calității lu
crărilor de întreținere a fondurilor 
de locuințe de către I.L.L. și a 
prestațiilor de serviciu de către 
I.C.O.jîn domeniul salubrizării o- 
rașultiî. Discuțiile purtate au dez
văluit și o seamă de lipsuri, care 
izvorăsc din faptul că nu toți de
putății și membrii comitetelor de 
bloc au muncit cu răspundere pen-

Interesante cercetări științifice
Ain

Echipa de botaniști, biologi, pe- 
dologi, geologi, geografi și zoologi 
studiază în prezent condițiile na
turale, flora și fauna unuia din cele 
mai frumoase monumente ale natu
rii din țara noastră : Parcul națio
nal Retezat care se întinde pe o 
suprafață de circa 13 000 hectare. 
El cuprinde prețioase urme glacia
re prezentate prin căldări, iezere,

și grohotișuri, q bogat® vegetație 
alpină rară și o faună specifică al
cătuită din capre negre, urși, co
coși de munte, vulturi. Rezultatele 
acestor cercetări vor constitui do
cumentația necesară pentru mărirea 
suprafeței parcului cu aproximativ 
5 000 hectare și vor contribui la ela
borarea unei valoroase monografii 
de specialitate.

(Agerpres)

teri la ora 10, din lata sediului 
U.C.F.S. Petroșani a pornit spre 
Deva, Ștdleta „In intimpfngrea ce
lui de-ai IV-lea Congres al parti
dului". Ștafeta, care este purtată 
de 6 motocieUști de la asociația 
sportivă Parîngul Lunea, duce me
sajul tineretului sportiv din Valea 
Jiului care vorbește despre succe
sele obținute de «pesta la Jocurile 
de muncă, în întrecerile sportive 
de masă și de performantă.

Datorită grijii părintești a pariu 
dulul, condițiilor minunate create 
dezvoltării mișcării sportive — se 
spune In mesaj — fn Valea Jiului 
tinerii sportivi au obținut realizări 
de seamă în dezvoltarea activității 
dd masă, in ridicarea performante
lor pe trepte tot mai înalțe. Aceste 
succese, alături de cele obținute

în producție de tinerii din Valea 
Jiului, sînt închinate celui de-al 
IV-lea Congres gi partidului nostru. 
Sportivii din Valea Jiului se mîn- 
dresc cu cei 360 de noi purtători 
ai insignei de polisportiv, cu tine
rii Ciortan Leonlin și Horvath Ioan 
care au cucerit titlul de maeștri al 
sportului la navamodelism, cu echi
pele reprezentative ale asociațiilor 
sportive C.F.R. Petroșani — alpi
nism, S.S.E. Petroșani — gimnasti
că. Minerul Vulcan și Viscoza Lu- 
peni — popice, Știința Petroșani — 
fotbal, Energia Paroșeni și Minerul 
Lupeni — schi, cîștigătoare a nu
meroase titluri de campioni regio
nali în recentele întreceri dispu
tate. Actuala Spartaehiadă de vară 
a tineretului a reunit in întreceri 
Rină acum peste 28 000 de tineri 
sportivi din Valea Jiului.

Ștafeta „In întimpiparea celui de-gl IVdea Congres al partidului", 
ștrăbățînd centrul orașului Petroșani,4 în drum spre Deva.

Partide viu disputate la popice

In aceste zile 
de vară, potecile 
Retezatului sînt 
gazde primitoare 
pentru numeroșii 
amatori de aer 
o/ongt, șogre șl 
peisaje montane 
de neuitat, foto
grafia e edifica
toare : un grup 
de excursioniști 
admirind frumu
sețile ce încon
joară locul de 
popas.

Foto s
Dr. E. piaconeșcu

Pe arena de popice Minerul din 
Lupeni gu avut loc întrecerile de 
popice pe echipe din cadrul Spar- 
tacbiadei de vară a tineretului. Șiș- 
temul de disputare fiind de 40 de 
bile mixte, la care au luat parte o 
seamă de jucători tineri, au atras 
după sine rezultate bune. In mod 
deosebit s-au evidențiat jucătorii Va. 
sian, Avram și Dreme (Constructor 
rul), Cosma, Tomuș și Marcu (Pre

paratorul), Moraru, Petnc și Abra
ham (Voința).

Primele locuri au fost ocupate în 
ordine de următoarele echipe : 1).
Preparatorul Lupeni 762 p.d. 2). 
Conșlructorul Lupeni — 715 p,d. 3). 
Voința Lupeni — 897 p.d. (Din cau
ză că a folosit jucători legitimați 
această echipă a ocupat locul 3).

I. CIQRTEA 
corespondent

Întrecerile etapei a Il-a
a Spartachiadei de vară a tineretului

Marți și miercuri, în localitățile 
Văii Jiulpi s-au desfășurat întrece
rile din etapa а ITa a Spartachia- 
dei de vară a tineretului. întrece
rile au dat loc Ia dispute interesan
te, urmărite cu viu interes de. pu
blicul spectator. Iată rezultatele în
registrate : Volei: Stăruința Petro
șani 6 August Petroșani 3—0: 
C.C.V.J.—Forestierul Petroșani 3—0.

Fotbal i Jiul Petrila — Parîngul bb- 
nea 2—0,- Preparatorul Petrila — 
Minerul Aninoasa 4—1,- Constructo
rul Minier Petroșani — Stăruința 
Petroșani 8—3.

Conform regulamentului sparta- 
chiadei, la întrecerile sportive ale 
acestei competiții participă numai 
jucători nelegitimați.

PROGRAM
17

DE RADIO
PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 

știri. Buletin meteorologic; 5,06 Pie
se interpretate de fanfară,- 5,25 
Cîntece patriotice; 5,35 Gimnastica 
de înviorare,- 5,45 Melodii popu
lare; 6,00 Radiojurnal, Buletin me
teorologic: 6,10 Bună dimineața, 
dragi melodii; 6,30 Recomandări 
din program; 6,35 Valsuri vocale; 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Muzică u- 
șpară din filmele „Ținerii" . și „Ve
selie la Acapulco"; 7,30 Sfatul me
dicului : Ceaiul de mușețel,- 7,45 
Salut voios de pionier; 8,00 Suma
rul presei; 8,06 Muzică din opere
te,- 8,30 Sulta de balet „Dragostea 
vrăjitoare" de Manuel De Falia,- 
9,00 Interpreți de muzică ușoară; 
9,30 Suita pentru orchestră „Mi- 
trea Cocor" de Sabin Drăgoi; 10,00 
Buletin de știri,- 10,03 „In tabăra 
de vară" — emisiune de clutec-0 
pentru copii; 10,15 Dansuri de es

iulie

tradă; 11,00 Melodii populare din 
diferite regiuni ale țării; 11,30 Rit
muri șl melodii din operetele de 
ieri și de azi,- 12,00 Buletin de știri,- 
12,03 Muzică vocală; 12,20 Muzică 
ușoară de Ion Vaslleșcu,- 12,40 Cîn
tece de dragoste și jocuri populare,- 
13,10 Concertul in mi minor pen
tru vioară șl orchestră de Felix 
Mendelssohn-Barthpldy, solist Ion 
Voicu,* 14,00 Buletin de știri; 14,05 
Recomandări din program; 14,10 
„Pe malul mării" — muzică ușoară; 
15,00 Muzică din opere cerută de 
ascultători; 15,30 Săptămîna lite
rară; 15,45 Jocuri populare; 16,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
16,15 Recital Radu Aldulescu; 16,30 
Emisiune muzicală de la Moscova; 
17,00 Cîntă Gică Petrescu; 17,15 
Chipul de mîine al patriei — În
semnări de scriitor,- 17,30 Piese de 
estradă de mare popularitate; 18,00

„De ce? De unde? De cind ?“ emi
siune științifică pentru copil; 18,20 
Săptămîna muzicji poloneze. In pro
gram muzică de dans; 18,40 Eloc
vența unor statistici — Radiosim- 
pozîon; 18,55 Program pentru iubi
torii de romanțe; 19,15 Varietăți 
muzicale; 19,45 Cîntă Sacha Dieștel; 
20,00 Radlogazeta de seară; 20,30 
Interpreți al muzicii populare: lop 
Luce Bănățeanu; 20,45 Noapte bu
nă, copii; 20,55 In ritmul melodiilor 
preferate; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic. Sport,- 22,20 Dăm 
legătura cu Brașovul Transmisiu
ne de la crama „Cerbul carpatin" 
Cîntă orchestra dirijată de Constan
tin Prejmereanu,- 23,30 Vă invităm 
la dans,- 23,52 Buletin de Știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 O melodie; „Dansul" de 
Rossini și trei interpreți; Luis Ma
riano, Valentin Țeodorian. Madg , 
Robin; 7,45 Recomandări din pro
gram,- 7,50 Emisiune de clntec»; 
8,05 Soliști și formații de muzică 
ușoară care ne-au vizitat țara; 9,00

Buletin de știri; 9,03 „Oaspeți din 
Bratislava pe scena Operetei; 9,30 
Roza vînturilpr,- 10,00 Cvintetul de 
coarde nr. 1 opuș 77 în Sol major 
de Haydn; 10,30 Din folclorul mu
zical al popoarelor; 11,00 Buletin 
de știri,- 11,03 Dansuri din opere,-
11.30 Muzică de estradă; 12,00 Noi 
Înregistrări de muzică populară;
12.30 Sulta eîmpenească „Ogoare 
înfrățite" de Gheorghe Dumitrescu; 
13,00 Buletin de știri; 13,03 „O 
melodie dintr-o mie"; 13,35 Con
cert de prînz; 14,35 Muzică ușoară; 
15,00 Buletin de știri; 15,10 Muzică 
populară interpretată de Ștefan 
Lăzărescu și Toni lordache,- 16,00 
Arii din opere; 16,30 „CJnt numai 
pentru tine"; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,15 Piese 
distractive interpretate de fanfară;
17.30 Anunțuri, reclame, muzlcăi 
18,00 Seară de operetă „Plutașul de 
pe Bistrița"; 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Melodia populară șl interpre
tul preferat; 19,30 Pagini de călă
torie. Itinerarli românești; 20,00 Vă

invită la dans orchestrele: de es
tradă a Radioteleviziunii române, 
Perez Prado, Max Greger, Les El- 
gart; 20,40 Cîntă pentru dumnea
voastră : Ana Pop Corondan și Ion 
Lăceanu,- 21,00 Radiojurnal. Sport; 
21,20 „Mic dicționar de muzică u- 
șoară" — Litera D (reluare); 22,30 
Voci care au cucerit lumea,- 23,00 
Buletin de știri,- 23,50 Muzică da 
dans; 1,52 Buletin de știri.

, Cinematografe
17 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Merii sălbatici; REPUBLICA: Ne 
asumăm răspunderea; PETRILA: 
La patru pași de infinit; LONEA : 
O atea cade din cer; ISCRONÎ; 
Viată ușoară; PAROȘENI : încurcă
tură blestemată: LUPENI — CUL
TURAL : lanoșik; BâRBATENI t
Dragoste la zero grade.
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PREZENTE ROMANEȘTI
15 (Agerpres).
In cadrul celui de-al II-Iea Festi

val internațional al filmului, orga
nizai de Televiziunea din Buffalo 
(S.U.A.), la care participă 18 țâri, 
au fost prezentate filmele româ
nești „Omul din umbră la soare" 
și filmul muzical „Unu plus unu 
fac 15 minute".

ил* ШІІІІІЕЙ PflRLINEIITIILIII UIIMEIIIttll
LIMA 15 (Agerpres).
La Lima, capitala Perului, s-au 

deschis miercuri lucrările primei 
sesiuni a Parlamentului latino-ame- 
rican, Ia care participă 150 de re
prezentanți ai adunărilor legislati
ve din 14 țări latino-americane, 
precum și observatori ai organiza

VIETNAM

Avioanele americane au atacat 
din nou regiuni populate
din R. D. Vietnam

HANOI 15 (Agerpres).
La 15 iulie, informează agenția 

V.N.A., misiunea de legătură a 
înaltului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a trimis un 
mesaj Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam în care protestează împotriva 
raidurilor aeriene întreprinse de a- 
vioanele americane la 14 iulie -asu
pra unor localități din R. D. Viet
nam. In mesaj se subliniază că

Roi йіі ale îorlelor paliioliie
SAIGON 15 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agențiilor de 

presă, forțele patriotice din Viet
namul de sud au întreprins noi a- 
tacuri asupra pozițiilor trupelor gu
vernamentale și a celor americane. 
Lin puternic atac a avut loc la Dak 
Sut, unul din centrele importante 
din regiunea platourilor înalte. Po
trivii A.F.P., 14 soldați din trupele 
guvernamentale au fost scoși din 
luptă.

Un nou lot de militari americani 
debarcați la baza Cam Ranh
HANOI 15 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltului 

comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere șl 
control din Vietnam un mesaj de 
protest în legătură cu debarcarea 
la baza Cam Ranh din Vietnamul 
de sud a unui nou lot de 4 000 de 
militari aparținînd diviziei I de 
infanterie a forțelor armate ale 
S.U.A. Dislocarea acestor noi trupe, 
se subliniază în mesaj, „dovedește 
că S.U.A. merg în mod deliberat 
mai departe pe calea escaladării 
războiului de agresiune din Viet
nam", noile acte constituind „o 
violare grosolană a independenței

Hettinle trupelor жііеш 
юг spori

WASHINGTON 15 (Agerpres).
Potrivit agenției Associated Press, 

comandanții militari americani au 
recomandat ca pină la sfirșitul a- 
nului curent efectivele forțelor ar
mate americane din Vietnamul de 
sud să fie sporite la 179 000 de oa
meni. Aceasta înseamnă cu mai 
mult de 100 000 de oameni față de 
cei 75 000, staționați în prezent în 
Vietnamul de sud. Recomandarea 
urmează să' fie examinată de gu
vernul american, împreună cu ra
portul pe care îl va prezenta mi
nistrul apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, aflat în prezent intr-o 
„vizită de inspecție" iu Vietnamul 
de sud.

Criza guvernamentală din Belgia 
se menține

BRUXELLES 15 (Agerpres).
După 51 de zile de criză guver

namentală, Biroul Politic al Parti
dului Socialist din Belgia s-a de
clarat de acord să facă parte din- 
tr-un nou guvern de coaliție îm
preună cu Partidul social-creștin.

țiilor internaționale din emisfera 
occidentală. Pe agenda sesiunii fi
gurează probleme privind colabo
rarea economică între țările de pe 
acest continent, reorganizarea 
O.S.A., evenimentele din Republi
ca Dominicană, acordul privind 
pescuitul de coastă dintre Chile, 
Ecuador și Peru etc.

mai multe formațiuni de avioane 
militare americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam și 
au bombardat și mitraliat regiuni 
populate din provinciile Ninh Binh, 
THanh Hoa, Ha Tinh și Quang 
Binh. In aceeași zi, avioanele ame
ricane au bombardat orașul Yen 
Bai, pentru a șasea oară și orașul 
Son La, capitala regiunii autonome 
de nord-vest.

Un alt atac al partizanilor a 
fost semnalat miercuri in regiunea 
bazei militare Da Nang, la numai 
20 mile sud-vest de bază. Potrivit 
agenției Reuter, în acest atac au 
fost scoși din luptă 26 de militari 
ai trupelor guvernamentale.

Agenția U.P.I. relatează că mier
curi dimineața un nou contingent 
de aproximativ 3 000 de militari a- 
mericani a sosit la Bien Hoa.

și suveranității Vietnamului și o 
încălcare flagrantă a acordurilor de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam".

LONDRA. Ziarul „Daily Mail" a 
organizat un nou sondaj în rîndu- 
rile opiniei publice engleze în le
gătură cu politica guvernului Wil
son. 44 la sută din persoanele an
chetate, scrie ziarul, și-au expri
mat nemulțumirea față de politica 
guvernului laburist, în timp ce 42 
la sută s-au pronunțat în sprijinul 
actualei orientări a guvernului.

La întrebarea pentru cine ar 
vota in cazul organizării unor a- 
legeri generale imediate, 46,2 la 
sută din cei întrebați s-au pronun
țat în favoarea laburiștilor, iar 
41,6 la sută în favoarea conserva
torilor.

WASHINGTON. Serviciul de 
transporturi al marinei militare a 
S.U.A. a autorizat folosirea nave
lor comerciale sub pavilion străin 
pentru transportul de echipament 
militar care s-a aglomerat în por
turile americane din cauza grevei, 
declarată in urmă cu 28 de zile de 
muncitorii portuari și care a para
lizat peste 100 de vase ale marinei 
comerciale americane. Intr-un co
municat al marinei militare se spu
ne că situația afectează in mod 
grav transporturile militare inclu
siv în Vietnamul de sud.

ROMA. Lucrătorii din transpor
turi din capitala Italiei au declarat 
joi o grevă de 24 de ore, cerind 
sporirea salariilor. Autoritățile mu- 

După îndelungate discuții între cele 
două partide, socialiștii au acceptat 
să intre în coaliție, pe baza unui 
text refăcut al programului guver
namental, prezentat de Pierre Her
niei (social-creștin), însărcinat cu 
formarea guvernului. Agențiile a- 
firmă că au fost aduse modificări 
destul de largi documentului ini
țial, in urma cererii aripei valone 
a Partidului socialist, care și-a 
manifestat unele nemulțumiri față 
de proiectele de politică economi
că si socială pe care le conținea 
programul Partidului social-creștin.

Răspunsul definitiv al socialiști
lor, însă, va surveni cu prilejul 
Congresului național al partidului 
(la 25 iulie). Nu se întrevede deci 
nici o posibilitate ca aceasta criză 
de guvern — cea mai lungă pe ca
re a cunoscut-o Belgia în ultimii .; 
20 de ani — să își găsească o re
zolvare înainte de începutul lunii 
august.

Mari inundații 
în India

DELHI 15 (Agerpres).
De pe urma ploilor torențiale 

care au căzut în statul indian Bi
har au avut de suferit peste 
300 000 de persoane. Daunele ma
teriale provocate de revărsarea a- 
pelor fluviilor Gange și Brahma
putra sînt evaluate la zeci de mi
lioane de rupii. Deși în ultimele 
zile nivelul apelor a scăzut, sute 
de localități și suprafețe întinse 
de semănături continuă să fie inun
date. In numeroase localități popu
lația a fost izolată. Guvernul sta
tului Bihar a întreprins măsuri 
pentru ajutorarea populației.

Mari inundații se semnalează și 
in alte state. In Bengal și Assam, 
ca și în statul Bihar, s-au semna 
lat victime omenești.

Noi ciocniri la frontiera 
iordano-izraeliană

IERUSALIM 15 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că Ia 

frontiera dintre Iordania și Izrael 
au avut loc în cursul zilei de mier
curi, noi ciocniri. In plîngerile a- 
dresate Comisiei mixte de armisti
țiu iordaniano-izraeliană, cele două 
părți se acuză reciproc de violarea 
acordului de încetare a focului. 
Comisia de armistițiu a hotărît 
deschiderea unei anchete în legă
tură cu incidentele semnalate.

nicipale au fost nevoite să ceară 
ajutorul armatei în vederea efec
tuării transporturilor de utilitate 
publică. O grevă asemănătoare a 
fost anunțată pentru duminică la 
Milano.

BAMAKO. La Bamako s-a anun
țat că președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser va face o vizită ofi
cială în Republica Mali. In cercu
rile politice din Bamako se presu
pune că vizita va prilejui întreve
deri ale lui Nasser cu președinții 
Modibo Keyta (Mali), Seku Ture 
(Guineea) și Kwame Nkrumah 
(Ghana).

BONN. Prestigiul internațional al 
republicii federale a scăzut, a a- 
firmat într-o declarație făcută la 
Tutzing, președintele Partidului so
cial-democrat vest-german, Brandt, 
care a arătat, totodată, că politica 
externă a guvernului federal trece 
printr-o criză. O dovadă o consti
tuie faptul că majoritatea statelor 
arabe au rupt relațiile diplomatice 
cu R.F.G.

MANILA. Filipinele au fost bîn- 
tuite zilele trecute de puternicul 
taifun „Preda", cel mai violent din 
anul acesta. Taifunul a provocat 
mari inundații și alunecări de te
ren, în special în provincia meri-

Comentariile presei 
despre criza Pieței

BONN 15 (Agerpres)
Criza Pieței comune și implica

țiile ei continuă să formeze un 
subiect cotidian al comentariilor 
presei occidentale. Tonul acestor 
comentarii este în general pesimist 
în ce privește șansele unei regle
mentări intr-un viitor apropiat.

Pentru ziarul vest-german „Frank
furter Ailgemeine", criza actuală 
„este cea mai serioasă, cea mai 
primejdioasă prin cite a trecut Pia
ța comună". Conflictul dintre Fran
ța și ceilalți cinci parteneri „de
pășește cu mult politica agrară — 
punctul de pornire a disputei. Este 
în ioc politica colaborării vest- 
europene și a comunității vest-eu- 
ropene in general" Articolul vor
bește de „efectul paralizant" și 
„reacția în lanț" ale actualei cri
ze și afirmă că „o lovitură teribilă" 
amenință planurile de integrare a 
Europei occidentale.

Generalul Hassan al-Amri 
va forma noul guvern yemenit

CAIRO 15 (Agerpres).
Ziarul „Al Ahram" anunță că 

președintele Republicii Arabe Ye
men, Abdullah al-Sallal, l-a însăr
cinat pe generalul Hassan al-Amri 
cu formarea noului guvern ye- 
menit.

Generalul Amri, care se află în 
prezent Ia Cairo, împreună cu mem
brii delegației yemenite va începe, 
înainte de înapoierea sa la Sanaa, 
consultări în vederea desemnării 
membrilor noului cabinet, care va 
cuprinde atit persoane civile cit șl 
militare.

Desemnarea lui Amri în funcția 
de prim-ministru — menită să pună 
capăt actualei crize de guvern din

Tulburări în Ecuador
QUITO 15 (Agerpres).
La Guayaquil a avut Ioc o nouă 

demonstrație împotriva juntei mili
tare care conduce în prezent țara, 
împotriva participanților la mani
festații au fost trimise poliția și u- 
nități ale armatei. In timpul inci

dentelor a fost ucisă o femeie. Nu

meroase alte persoane au fost ră

dională. 18 localități au fost inun
date,- 37 de persoane și-au găsit 
moartea,- sute de locuitori au ră
mas fără adăpost.

MONTREAL. Activitatea din por
tul Montreal și de pe rîul Saint 
Laurence a fost complet paralizată 
de greva docherilor declarată 
marți în semn de solidaritate cu 
muncitorii de la depozitele din por
turile de pe fluviu și din Montreal. 
75 de vase maritime și fluviale au 
fost imobilizate la chei. Greviștii 
cer majorarea salariilor și reprimi
rea la lucru a muncitorilor conce- 
diați.

PEKIN. La invitația președintelui 
R. P. Chineze Liu Șao-ți și a pre
mierului Consiliului de Stat Ciu 
En-lai, anunță agenția China Nouă, 
șeful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, va face o vizită 
oficială în R. P. Chineză. Vizita 
coincide cu festivitățile prilejuite 
de cea de-a 16-a aniversare a R. P. 
Chineze.

MOSCOVA. Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a avut o convorbire cu 
cunoscutul om politic american 
Averell Harriman, care se află în 
Uniunea Sovietică într-o vizită 
neoficială.

occidentale
comune

Ziarul elvețian „St. Galler Tag- 
blatt" consideră că „Franța a în
trerupt negocierile de la Bruxelles 
„intr-un mod dramatic" inițiind un 
boicot al C.E E. ale cărui consecin
țe nu pot fi încă prevăzute". „In 
fond, scrie ziarul, este vorba de 
o luptă politică". Țelul Franței este 
limpede. Ea dorește să oprească 
introducerea de noi elemente su- 
pranaționale în cadrul colaborării 
vest-europene, în timp ce ceilalți 
parteneri sînt de păreri contrarii. 
Franța nu vede în C.E.E. decît o 
formă de colaborare între cele 
șase guverne, avînd în Comisia 
C.E.E. un organ util dar cu carac
ter pur tehnic. Totodată Parlamen
tul european este în ochii lui de 
Gaulle numai organism consulta
tiv, care nu trebuie să-și depă
șească atribuțiile"5

Yemen — are loc după încheierea 
convorbirilor îndelungate, care s-au 
desfășurat în ultimul timp la Cairo 
cu participarea președintelui Sallal 
și a 50 de reprezentanți ai vieții 
politice și șefi de triburi din Ye
men.

Ziarul menționează că președin
tele Sallal și șefii de triburi au 
semnat la Cairo „Documentul ac
țiunii naționale", care urmează să 
fie difuzat de postul de radio Sa- 
r.aa, după înapoierea în Yemen a 
președintelui Sallal și a membrilor 
delegației yemenite, cînd va fi a- 
nunțată în mod oficial și compo
ziția noului guvern.

nite. Pe străzi patrulează tancuri 
și unități ale poliției și armatei.

Manifestații ale studenților șl 
celorlalte pături ale populației din 
Ecuador se desfășoară de mai 
multe zile la Guayaquil și în ca
pitala țării, Quito. Opoziția cere 
guvernului juntei militare să demi- 
sionetze, să fie organizate alegeri 
generale și să fie constituit un gu
vern civil.

TOKIO. La Tokio au fost edi
tate în limba japoneză operele 
complete in 41 de volume ale lui 
V. I. Lenin intr-un tiraj de 680 000 
de exemplare. Recent, Editura 
Oțki Sioten a scos de sub tipar o 
culegere a operelor alese ale lui 
V. I. Lenin în trei volume. Aceeași 
editură pregătește o culegere a o- 
perelor lui Marx și Engels.

NEW YORK Reprezentanții gru
pului țărilor africane de la O.N.U. 
întruniți miercuri la sediul organi
zației. au hotărît să ceară Consi
liului de Securitate să se întru- , 
nească in luna septembrie pentru 
a relua dezbaterile asupra politicii > 
de apartheid promovate de guver
nul Republicii Sud Africane și a- 
supra soartei teritoriilor africane 
de sub dominație portugheză.

WASHINGTON. Departamentul de 
stat a anunțat că funcțiile repre
zentantului permanent al S.U.A. la 
O.N.U. vor fi îndeplinite temporar, 
după încetarea din viață a lui 
Adlai Stevenson, de către Francis 
Plimpton, care a ocupat începînd 
din 1961 postul de reprezentant 
permanent adjunct la O.N.U.

VIENA. La 14 iulie a fost semnat 
la Viena un acord pe termen lung
între Austria și 
la schimbul de 
1966—1970.

U.R.S.S., privitor 
mărfuri pe anii

-
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