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VARȘOVIA 
Dragi tovarăși.

După două decade
Lucruri bune și mai pufin...

S-au încheiat primele 
două decade ale lunii 
iulie. Din datele centra
lizate la C.C.V.J. reiese 
că în acest timp planul 
pe bazin la extracția 
cărbunelui a fost înde
plinit și depășit. Și de 
data aceasta stau bine, 
în ce privește producția, 
colectivele minelor Lo- 
nea, Lupeni, Vulcan și 
Uricani care au extras 
peste planul primelor 
două decade 2 054, 1 687, 
1599 și 1 032 tone de 
cărbune.

Nu același lucru se 
poate spune despre mi
nerii de la Aninoasa, 
Petrila și Dîlja care, 
muncind nesatisfăcător, 
au rămas sub plan în a- 
ceastă perioadă de timp 
cu 2 006, 1 054 și, res
pectiv, 644 tone de căr
bune. Colectivele acestor 
exploatări au datoria să 
pună mai serios umărul 
pentru îndreptarea situa
ției din primele două 
decade. Posibilități e- 
xistă...

Progrese la calitate
Se poate spune că la 

sfîrșitul primelor două 
decade ale lunii curen- 

/ te s-a făcut un „salt" pe 
C.C.V.J. în privința îm
bunătățirii calității căr
bunelui extras. Excep- 
tind mina Uricani, toate 
celelalte exploatări mi
niere din Valea Jiului

ja care au redus cu 
1,4—1,6 la sută procen
tul admis de cenușă din 
cărbunele pe care l-au 
extras în perioada 1—21 
iulie.

O notă nu tocmai... 
bună pentru minerii de 
la Uricani care în acest

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România 
și al întregului popor român, transmitem poporului frate polonez salutul 
nostru tovărășesc și cele mai cordiale felicitări, cu prilejul celei de-a 
XXII-a aniversări a eliberării Poloniei.

Prin munca sa avîntată și plină de abnegație, poporul polonez a 
obținut, sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, realizări remarcabile în dezvoltarea economiei, științei și culturii, 
în ridicarea nivelului său de trai, în edificarea orînduirii socialiste. Po
porul român se bucură din toată inima pentru succesele Poloniei prietene.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prie
tenie trainică și colaborare multilaterală, statornicite între Republica So
cialistă România și Republica Populară Polonă, între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, se vor întări și dezvolta 
permanent, spre binele popoarelor român și polonez, al unității țărilor 
socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

De ziua marii dumneavoastră sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, 
dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului polonez, noi succese în 
opera de construire a socialismului, pentru înflorirea continuă a Repu
blicii Populare Polone.

Așa arată blo
cul J 5 cu 60 a- 
partamente dat în 
folosință zilele 
trecute în cartie
rul Livezeni din 
Petroșani.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
CHIVU STOICA 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

NOUTĂȚI Of PE ȘANTIERUL 
DE MODERNIZARE A ȘOSELEI 

CRIVADIA— PETROȘANI
au acordat atenție redu
cerii conținutului de ce
nușă admis. Cele mâi 
frumoase realizări în a- 
ceastă direcție le-au do- 
bîndit colectivele mine
lor Lonea, Petrila și Dîl-

timp au depășit procen
tul1 admis de cenușă cu 
4 'la sută și asta ca ur
mare a unei inadmisibi
le neglijențe pentru ale
gerea șistului din căr
bune.

DUPĂ UN AN DE ACTIVITATE

FABRICA DE PRODUSE LACTATE LIVEZENI
SE PREZiNTA CU UR BILANȚ POZITIV

Clasamentul hărniciei
Pe baza producției extrase în primele două 

decade ale lunii iulie, primele 4 locuri în cla
samentul hărniciei sînt ocupate de următoarele 
exploatări:

Mina Față de 
plan

Față de 
angajament

r 
Lonea 104,5% 102%
Uricani 103,1% 101%
Vulcan 102,8% . 102%
Lupeni 101,9% 101%

In ce privește sectoarele, primele tocuri sînt 
ocupate de:

V Lonea 126% 122%
V Lupeni H2% 111%
III Vulcan 110% 109%
III Petrila 108% 108%
I Uricani 105% 103%

Datorită grijii permanente a parti
dului și guvernului pentru îmbună
tățirea continuă a aprovizionării oa
menilor muncii din Valea Jiului, 
acum un an (în 1965) s-a dat în 
folosință la Livezeni o modernă fa
brică de produse laictate. Această 
nouă unitate are menirea să asi
gure populația bazinului nostru 
carbonifer cu lapte de consum și- 
produse lactate proaspete, la timp, 
în cantități suficiente și de bună 
calitate. Fabrica produce în prezent 
lapte de consum la sticlă și bidon, 
smîntînă în pahare parafinate și 
la bidon, frișca, iaurt, brînză grasă 
în pahare parafinate și la bidon,- 
brînză „Făgăraș" în pahare parafi
nate, unt bloc. Pentru a înlesni o 
imagine despre activitatea fabricii, 
putem arăta că de la deschiderea 
ei pînă la data de 1 iunie 1966 
s-au prelucrat 4 364 000 litri lapte 
și 177 000 kg smîntînă, producîndu- 
se pentru consumul populației din 
Valea Jiului, 2 834 000 litri lapte 
consum, 484 000 kg iaurt, 49 500 
litri lapte bătut, 88 150 kg smîntînă, 
73 000 kg brînză de vacă, 20100 
kg brînză „Făgăraș", 14 800 kg friș

ca, 113 500 kg unt de masă bloc. 
Dar, capacitatea fabricii este și mai 
mare, ea putîndu-și spori produc
ția după necesitățile de consum ale 
populației. Anul viitor, fabrica va 
fi dotată cu utilaje moderne pen
tru producerea înghețatei (tip „Po
lar" și „Sport") și, probabil, cu o 
linie modernă de spălat și umplut 
borcane de iaurt.

In problema desfacerii produse
lor către populație, au fost luate 
măsuri — împreună cu unitățile 
comerciale — pentru a asigura o 
distribuție rapidă a produselor în 
condiții optime.
O inițiativă bună în direcția desfa
cerii produselor este stabilirea de 
abonamente pentru aprovizionarea 
cu lapte Ia domiciliu în cartierele 
mai populate din Petroșani. Aceas
tă inițiativă trebuie extinsă de că
tre comerț și în celelalte centre 
muncitorești din Valea Jiului.

DR. MARTINA
șeful Fabricii de produse lactate 

Livezeni

(Continuare în pag. 3-a)

Brigada de pre 
gătire condusă de 
minerul Olteanu 
Iosif din sectorul 
III al minei Lu
peni se bucură 
de un bun pres
tigiu ca urmare 
a realizărilor pe 
care Ie obține, 
De la începutul 
anului curent, a- 
ceastă harnică 
brigadă a exca
vat peste sarci
nile de plan 315 
m c.

Ultimele grinzi 
la podul Crivadia
Lucrările de construc

ție a marelui pod rutier 
le la Crivadia au mar- 
aat o realizare însemna
tă : terminarea - montaj u- 
lui ultimelor grinzi pes
te cele patru secțiuni. 
Operația de montare a 
grinzilor a pus probleme 
deosebit de grele în fa
ța șantierului I.C.F., con
dus de șeful de lot Neu
man Victor. In ajutorul 
colectivului de aici a 
venit însă brigada de 
montaje speciale a lui 
Mustață Nicolae, care, 
cuprinzînd montatori spe
cialiști ca Rîmnic Petru, 
Lupșa Gri gore, Păun Ma
rin, Lupșa loan, avînd 
asistența inginerului Con- 
stantinescu Emdlian a 
reușit să execute în bu
ne condițiuni instalațiile 
mecanice aferente — li
nii, cărucioare, macarale 
portal, trolii — cu care 
s-a făcut apoi montajul 
grinzilor prefabricate de 
beton.

Urmează — după fixa
rea definitivă a grinzi
lor — turnarea platfor
mei de beton, a trotua
relor, bordurilor, asfal
tarea, constructorii fiind 
hotărîți ca în luna sep
tembrie să dea în circu
lație acest nou pod.

Panglica neagra 
a asfaltului
Folosind fiecare zi bu

nă de lutru, brigăzile de 
asfaltatori îndrumate de 
maistrul Manei Gustav, 
reușesc să întindă pe 
noi porțiuni de șosea 
panglica neagră a asfal
tului. A fost terminată 
asfaltarea pantei Meri- 
șor. din centrul satului

și pînă unde este des
chisă circulația pe nbul 
traseu al șoselei. Acuft; 
asfaltatorii au încăput 
lucrul pe panta dinspre 
Banița a dealului Bolii 
îneît, pînă la sfîrșitul 
lunii iulie, întreaga tra
versare a serpentinelor 
de la Peștera Bolii să 
fie complet asfaltată. In 
același timp, la Merișor, 
Banița, Petroșani se pre
gătește terenul pentru a 
se putea trece la asfal
tarea a noi porțiuni de 
șosea.

In 30 zile
— 513 „morcovi"
In scopul siguranței 

circulației rutiere și pen
tru delimitarea părții ca
rosabile a șoselei, pe 
marginea drumului se 
plantează stîlpi scurți de 
beton armat, „morcovi".

Confecționarea miilor 
de „morcovi" de beton 
necesari de-a lungul ce
lor peste 17 km de șo
sea asfaltată in plină 
modernizare, a revenit 
unei echipe mici de con
structori : Șuranyi Lodu- 
vic, Dul Vilma și Sze- 
kely Ana. Lucrînd doar 
cu 6 cofraje metalice dar 
organizîndu-și bine man
ca, această mică echipă 
a obținut un rezultat 
frumos : într-o lună de 
zile a reușit să toarne 
513 bucăți „morcovi" de 
beton. Micul colectiv este 
hotărît ca, în cazul do
tării cu încă 4 forme me
talice, să sporească cu 
50 la sută producția ac
tuală de asemenea 
stîlpi, punînd mai repe
de la îndemîna construc
torilor de drumuri mate
rialele necesare termi
nării șoselei aflate în 
modernizare.

CITIȚI IN PAGINA IV-A
• ÎMPOTRIVA A- 

GRESIUNII STATELOR 
UNITE ÎN VIETNAM

• Siria cere convo
carea Consiliului de Se
curitate

• îndeplinirea pla
nului economiei națio
nale a R. D. Germane 
pe primul semestru

• ANGLIA: Măsuri 
de austeritate

• Vizita în Irak a 
delegației parlamentare 
a R.P.D. Coreene

• In Adunarea Na
țională a Turciei — A- 
probarea proiectului de 
lege cu privire la am
nistie
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Moi posibilități 
de folosire 
a cărbunelui

Cărbunele este o materie primă 
mult prea valoroasă spre a fi fo
losită numai la ardere, chiar dacă 
arderea se face în med foarte efi
cient- Principala structură a cărbu
nelui reprezintă, în principiu, o 
sursă extrem de folositoare de sub
stanțe chimice, dar problema con
stă în a o descompune într-o formă' 
folosibilă.

In urmă cu doi ani un raport al 
Asociației britanice de cercetări pri
vind folosirea cărbunelui arăta că 
praful de cărbune ar putea fi tran
sformat în acetilenă prin arcul cu 
plasmă. Acum, această posibilitate 
•Ste studiată de „Avco Space Syis- 
tem", din Massachusetts, (S.U.A.) 
care a inițiat un program de co
mercializare a acestei descoperiri.

Pentru a transforma cărbunele 
tatr-un gaz folositor, moleculele de 
cărbune trebuie să fie desprinse 
spre a forma gaze, dar nu arse. A- 
ceasta se obține prin trecerea pra
fului de cărbune, transportat de un 
gaz inert, între electrozi de cupru 
și wolfram avînd o tensiune ridi
cată între ei.

Cercetările făcute au arătat că a- 
proape 80 la sută din cărbunele va- 
porizat este transformat în gaze 
utile de hidrocarburi. Dacă curen
tului de argon, care transportă pra
ful de cărbune, i se adaugă un pro- 

INCURS
Conducerea 
automatizau 
a producției

Specialiștii lituanieni din Vilnius 
au realizat un automat electronic 
care poale citi pină la 200 cifre 
arabe pe secundă dintr-un text cu 
mai multe rînduri scrise la ma
șină. Cifrele prelucrate de automat 
Se introduc într-un calculator elec
tronic și astfel șe accelerează de 
iaci de ori procesul de obținere a 
informației necesare.

Automatul de citire va fi o parte 
componentă a sistemului de condu
cere automatizată a producției cu 
care firma „Sigma" din Vilnius in
tenționează să doteze diferite între
prinderi din Uniunea Sovietică.

Acest sistem automatizat cuprind»

ECONOMIE
centre de calcul care prelucrează 
informația cu privire la producție și 
emite comenzi. Mașinile vor înde
plini majoritatea funcțiilor de con
ducere, începînd cu pregătirea pro
ducției și terminînd cu întocmirea 
planului de producție. Ele vor face 
șî serviciul de dispecerat. Sistemul 
cuprinde, de asemenea, mijloace teh
nice de mecanizare a muncii ingi
nerilor și proiectanților.

Optimizarea 
planurilor pe ramură

Revista sovietică „Planovoe Hoziai- 
stvo" a publicat un articol despre 
optimizarea planurilor pe ramură, 
Revista „Avtomatizatia i Mehanizația 
Proizvodstva', care reproduce pe 
scurt conținutul articolului respectiv, 
subliniază că experiența folosirii în 
economie a metodelor matematice 
Șt a mașinilor de calcul electronice 
demonstrează posibilitatea studierii 
mai multor variante de plan și ale
gerii soluției optime. De pildă, în
cărcarea optimă a unui număr de 
126 de mașini care fabrică cca. 1 
milion tone de hirtie a contribuit 
la creșterea producției cu 4 la sută 
pe an. Calculele experimentale pri
vind planurile optime de dezvol
tare și repartizare a industriei chi
mice și industriei cimentului au a- 
rătat posibilitatea reducerii cheltu
ielilor de producție și de transport 
cu 15—20 la sută. Sarcinile privind 
dezvoltarea și repartizarea acestor 
ramuri sînt formulate matematic 
după exemplul siderurgiei. 

centaj mic de hidrogen, cca 40 la 
sută din carbonul total conținut în 
cărbune ar putea fi transformat în 
acetilenă.

Desigur că transformarea cărbu
nelui în gaze șl produse lichide ar 
ridica valoarea potențialului econo
mic al mineralului, atît prin redu
cerea volumului și a costului de 
stocare, precum și ca sursă pentru

MINERIT
producția de etllenă și acetilenă. La 
rîndul său, acetilena duce la acid 
acetic, alcool și acetonă, ingredien
te de bază pentru masele plastice, 
produse farmaceutice și alte sub
stanțe chimice importante.

Aparat pentru 
protecția împotriva 
gazelor de mină
întreprinderea Medizintechmic din 

Leipzig (R. D. Germană) a realizat 
un aparat perfecționat pentru pro
tecția împotriva gazelor de mină 
folosit la salvarea oamenilor in ca
zul unei catasiiofe miniere și >a 
stingerea incendiilor de mină.

Aparatul asigură cantitatea ne
cesară de oxigen pentru respirația 
omului care îl poartă. Alimentarea 
cu oxigen se face prin două con-

I U N E IN

ȘTIINȚEI
ȘI 

TEHNICII
0 nouă sticli 
de geamuri

Firma suedeză „Emmaboda" a 
pus la punct producția unei noi 
sticle de geamuri. Prepararea se 
bazează pe următorul principiu : 
pe partea interioară a sticlei se 
aplică prin procedeu chimic un 
strat subțire de aliaj metalic care 
are drept componentă principală 
aur. Datorită acestui fapt, sticla 
reflectă radiațiile solare'.

O varietate a acestei sticle, cu
noscută sub denumirea tehnică 
„LVR" are o nu
anță cenușie.

aliaj CONSTRUCȚIIDacă jn 
se mărește 
ținutul de 
cu nuanță

con-
aur se obține o sticlă 
roșiatică sau verzuie, 

mai puțin transparentă, dar care dis
pune de proprietăți de izolare mai 
bune.

Sticla „LVR" costă cu 70—80 la

Elaborarea la rece 
a otelului

Elaborarea la rece a oțelului, un 
proces în care metalul este prelu
crat neîncălzit, numai prin presiu
ne, a constituit o senzație în presa 
de specialitate de la sfîrșitul de
ceniului trecut, cînd a fost salutată 
ca o tehnică menită să elimine nu
meroase din tehnicile uzuale de 
prelucrare a metalului. Care este 
situația astăzi? Tonajul prelucrat 
în cursul anului 1965 a fost cam 
de trei ori mai mare decît totalul, 
destul de redus din anul 1958. De 
ce nu a reușit ca acest proces să 
acapareze o parte mai mare a pie
ței î Cum se face că rezultatele e- 
conamice obținute sînt uneori de
zamăgitoare ?

Răspunsurile la aceste întrebări 
se pot gă6i într-un raport întocmit 
recent de un expert comercial veet- 
german, D. Zimmermann, din DQs- 
seldorf, Raportul citează trei moti

duete elastice, cate sînt legate de 
mască șau de un muștiuc special. 
Carcasa izolată a aparatului este 
executată din material plastic po- 
liesteric armat cu fibre de sticlă 
și este adaptată pentru purtarea la 
spate.

Datorită faptului că dozarea oxi
genului și regenerarea aerului res; 
pirat se efectuează automat, apara
tul prezint? o foarte mare siguranță 
în exploatare. In afară de aceasta, 
el este cu aproximativ 5 kg mai 
ușor în comparație cu alte aparate 
de același tip și funcționează mult 
timp fără reîncărcare (4 ore în con
diții grele și 8 ore în condiții 
ușoare).

Transportoare rulante 
uriașe

întreprinderile de mașini miniere 
din Piotrkow construiesc cele mai 
mari instalații de transport autopro- 
pulsoare din Polonia — destinate 
industriei carbonifere. Unul din a- 
cestc transportoare — în lungime de 
90 m — va fi instalat la mina 
„1 Mai".

întreprinderile au început con
struirea unui transportor cu un 
ecartament de 1,30 m, suspendat la 
cca 15 m deasupra solului și avînd 
o construcție originală, specială. 
Acest transportor este destinat mi
nei „Moszczenica", deschisă re
cent, si va fi folosit pentru tran
sportul cărbunelui spre secția de 
tratament mecanic.

LUMEA

sută mai scump decît sticla obiș
nuita. Dar la clădiri mari cu sute 
și mii de geamuri nu mai este ne
voie de mijloace de protecție îm
potriva soarelui (storuri, jaluzele 
etc).

Material nou 
asemănător betonului

Un nou material care arată ca 
betonul, dar care se întinde și se 
îndoaie ca și cauciucul, a fost fa
bricat de compania americană „Ge
neral Electric Company". Destinat 

acoperirii pardo
selilor, pereților, 
îmbrăcămfntelor 
și altor suprafețe, 

materialul, după cum se susține, 
are majoritatea caracteristicilor be
tonului, fiind, de asemenea, impei- 
meabil, rezistent la fisurare, uzu
ră și acțiunea acizilor.

ve principale: echipamentul înve
chit; lipsa unor investiții cores
punzătoare care să asigure a capa
citate de producție echilibrată; și 
neglijenta multor producători de a 
integra tehnicile de prelucrare a 
metalelor în elaborarea la rece.

Prin remedierea acestor lipsuri, 
elaborarea la rece poate da rezul
tate promițătoare. Potrivit raportu
lui, numai industria motoarelor va

METALURGIE
consuma în cele din urmă de zece 
ori mai multi component elaborați 
la rece, decît în 1963.

Raportul analizează 450 de com
ponent! elaborați ia rece, și ajun
ge la concluzia că se cheltuiesc 
prea multi bani pentru echipament 
universal. De pe acum, un fabri
cant vest-german folosește datele 
raportului pentru a proiecta o se-

Noî cabluri electrice
Firma „Union Carbid Corporation" 

(New York) a realizat un cablu e- 
lectric cu conductor de natriu si 
înveliș protector din polietilenă. 
Avantajul folosirii natriului pentru 
transmiterea curentului electric con
stă în densitatea sa redusă, flexi
bilitate și o bună conductibilitate e- 
lectrică. Gratie îmbinării acestor pro
prietăți un funt de natriu poate 
transmite tot atîta curent electric 
cît un cablu de cupru în greutate 
de 3,5 funzi sau un cablu de alu
miniu în greutate de 1,75 funzi.

Deși conductorul de natriu neizo
lat are un diametru cu 45 la sută 
mai mare decît un cablu de cupru 
neizolat, el cîntă- 
rește de două ori 
mal puțin, iar pre
țul cuprului aste
de 8 ori mai mare decît prețul 
triului (la greutate),

Stîlpi de tip nou 
pentru linii 
de Tnaltft tensiune

Ultima linie de înaltă tensiune in
stalată de „Idaho Power Company" 
(S.U.A.) este montată pe stîlpi de 
un tip neu. Montanții, traversele, 
antretcazele sînt din lemn stratifi
cat.

Stîlpii, dintre care unii depășesc 
înălțimea de 35 m, sînt mult mai so
lizi decît stîlpii obișnuiți din ce
dru. A fost suficient să se plaseze

a

ENERGETICA
na-

Acumulator ou performanțe superioare
Tehnicienii americani au realizat 

un nou tip de acumulator electric, 
de 4—5 ori, superior ca randament 
celor actuale. Oxidarea plăcilor de 
zinc în contact cu un reactiv chi
mic este favorizată de un flux de 
aer. Un astfel de acumulator, cu 0

Vehicul special 
pentru remorcat 
bușteni

In Suedia s-a pus la punct și rea
lizat unul din tractoarele cele mai 
curioase din lume! un fel de tanc 
pentru scopuri pașnice. Vehiculul, 
care servește la

INDUSTRIA 
un tanc montat

SFORESTIERĂ 
dvear. El este ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■

. propulsat de două 
motoare separate montate unul ală
turi de celălalt.

Noul vehicul poate circula, în 
mod practic, pe orice teren. El este 
condus prin reglarea vitezei motoa
relor : cînd se încetinește sau se 
oprește un motor, celălalt motor îl 
face să se rotească sau să pivoteze 
automat.

rie de mașini specifice necesare e- 
laboirării la rece. Dacă procedeul 
se va generaliza, se va ajunge si 
la reducerea costului fabrica
ției, dîndu-se un nou stimulent a- 
cestei tehnici.

Oțel congelat
Problema durabilității sculelor 

folosite pentru prelucrarea meta
lelor dă multă bătaie de cap pro
iectanților și constructorilor de cu
țite pentru strunguri și freze, de 
burghie și alte scule similare. 
Procedeele tehnologice folosite în 
prezent și elementele de aliere nu 
dau întotdeauna rezultatele dorite. 
Oamenii de știință polonezi au so
luționat această problemă într-un 
mod interesant. Ei au supus otelul 
de scule la acțiunea frigului avan
sat de — 150° C. Otelul congelat 
astfel suferă anumite modificări 
structurale, in urma cărui fapt du
rabilitatea sculelor confecționate 
din el crește de două ori.

86 de astfel de stîlpi pentru a în
locui cei 138 de stîlpi de cedru de 
care linia ar fi avut nevoie în mod 
normal pe o lungime de 29 km.

Stîlpii stratificați sînt subțiati de 
jos în sus, cleiul este solid și dura
bil. Ei sînt inatacabili de insecte și 
de foc.

Transmiterea 
imaginilor 
pe fascicule 
conducătoare 
de lumină

Firma americană „Optamecanism" 
elaborat metoda prin care este 

sporită de două 
ori capacitatea de 
rezoluție a siste
melor de transmi

tere a imaginilor pe fascicule con
ducătoare de lumină.

Metoda se bazează pe folosirea 
unei garnituri de lentile la extremi
tățile de transmitere și recepție a 
fasciculului conducător de unde de 
lumină. Lentilelor li se imprimă o 
mișcare de rotație în fază cu aju
torul unor motoare sincrone. Capa
citatea rezolutivă a sistemului este 
de 66 perechi de linii pe 1 mm, 
adică de două ori mai mult decît 
sistemele obișnuite.

N.A.S.A. intenționează să foloseas
că un astfel de sistem de tran
smitere a imaginii pe berdui navei 
cosmice „Apollo" pentru urmărirea 
zonelor unde nu este posibilă insta
larea de camere de luat vederi.

greutate de 385 kg ,poate pune în 
funcțiune un vehicul în greutate de

350 kg pe o distanță de 24Q-320 km, 
în timp ce un acumulator cu plumb 
permite o distantă limitată de 56-72 
km

Nouă metodă 
de tăiere a lemnului

Un grup de inventatori de la In
stitutul de tehnică forestieră 'din 
Moscova a propus o metodă vi- 
bratorie pentru tăierea lemnului) 
prin care se elimină formarea rume
gușului. In acest scop s-au folosit 

două vibratf’ire 
standard, produse 
ourent de indus
tria sovietică, și 
care execută cca. 
10 000 vibrații pe 
minut. Acestea 
creează vibrarea

cadrului pe care se află cuțitul dispo
zitivului. Cuțitul taie cu muchia sa
bucata de lemn și în același timp
tasează lemnul cu părțile laterale.

Deocamdată se pot tăia seînduri 
a căror grosime nu depășește 2 cm. 
Cercetătorii continuă însă să lucreze 
la perfecționarea metodei.

Traverse 
de cale ferată 
din beton armat 
cu coarde

Se știe că tradiționalele traverse 
de lemn la căile ferate sînt înlo
cuite treptat cu traverse mal rezis
tente și mai convenabile din beton 
armat sau beton precoraprimat.

In R. P, Polonă a început produc
ția de traverse din beton armat

TRANSPORT
cu coarde. Noua metodă prezintă 
multe avantaje față de metodele Ifo
losite pînă în prezent. In afară de 
faptul că mărește productivitatea 
muncii principalul avanlaj îl repre
zintă securitatea completă a mun-ii 
lucrătorilor care deservesc linia de 
producție în flux.



Munca politică pentru valorificarea 
superioară a lemnului

fUNCȚtONARUL...
„MODEL“

Sub îndrumarea comitetului de 
partid al I. F. Petroșani, a organi
zațiilor de bază din sectoarele Cîm- 
pu lui Neag, Luperd, Roșia și Lo- 
nea, muncitorii forestieri din Va
lea Jiului obțin rezultate bune în 
îndeplinirea șl depășirea sarcinilor 
ce le stau în lată. Cifrele cuprinse 
în bilanțul primului semestru sînt 
semnificative în acest sens. Redăm 
doar cîteva din ele. Producția glo
bală a fost realizată în proporție de 
103,40 la sută, iar producția marfă 
în proporție de 101,02 la sută. La 
prima vedere cifrele respective nu 
impresionează. Făcînd însă o para
lelă cu aceeași perioadă a anului 
trecut, dinamica indicatorilor valo
rici ai producției spune mult. Luînd 
ca etalon cifra de 100 la sută, pro
ducția globală a crescut Ia 131,39 la 
sută. Realizările la producția marfă 
sînt si mai semnificative, ele indi- 
cînd o depășire de 45,45 la sută 
a celei obținute în primul semes
tru al anului trecut.

Paralele cu îndeplinirea și depăși
rea cantitativă a sarcinilor de plan, 
colectivul I. F. Petroșani a acordat 
atenție calității producției, valorifi
cării superioare a masei lemnoase, 
obtinînd în acest fel însemnate e- 
conomii la prețul de cost. Indicele 
de utilizare a masei lemnoase pe 
întreaga întreprindere se ridică Ia 
74 la sută ceea ce reprezintă o 
depășire cu 11 la sută a celui pla
nificat. Contribuția cea mai însem
nată la obținerea acestei depășiri 
au adus-o colectivele sectoarelor Lu- 
peni și Roșia. Rezultate bune în 
valorificarea superioară a lemnului 
au obținut și colectivele sectoarelor 
forestiere Lonea și Cîmpu lui Neag.

Munca politică desfășurată de or
ganizațiile de bază a avut și are o 
mare importantă în valorificarea su

Rampa de încărcare a exploatării forestiere Sorbu, sectorul Roșia.

TELEVIZIUNE
22 iulie

18,00 Pentru copii; jocuri pio
nierești. Transmisie de la Palatul 
Pionierilor; 18,30 Pentru școlari -. 
înotul... în zece lecții (VI); 18,40 
„Ștrengarul" — film de desene a- 
nimate,- 19,00 Telejurnalul de sea
ră; 19,15 Galeria instrumentelor •. 
Clarinetul; 19,30 Atlas folcloric: 
Muscel; 20,00 Săptămîna,- 21,00 A- 
vanpremiera; 21,15 Preludiu „Ma
maia — 1966“; 21,25 Teleglob: emi
siune de călătorii geografice: Da- 
laughiri; 21,55 Varietăți pe peliculă; 
22,10 Recital Chopin; 22,25 Tele
jurnalul de noapte; 22,35 Buleti
nul meteorologic; 22,40 închiderea 
emisiunii.

CINEMATOGRAFE
23 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Ser
bările galante,- Republica: Cheile 
cerului,- LONEA — Minerul: Pro
cesul alb; 7 Noiembrie : Vanina Va- 
nlni; ANINOASA: Cine ești dum
neata d-le Sorge; CRIVIDIA ; Amin
tiri din copilărie,- LUPENI — Cul
tural : Serbările galante. 

perioară a masei lemnoase. îndru
mate de comitetul de partid, orga
nizațiile de bază dip sectoarele Lu
peni, Roșia șl Ctmpu lui Neag des
fășoară o activitate susținută în 
acest sens. Agitația vizuală vie, con
cretă axată pe tema calității, mun
ca politică de la om la om s-au do
vedit deosebit de eficiente.

Pozitiv e și faptul că organizați-

VIAȚA DE PARTID
ile de bază respective îndrumă bi
rourile grupelor sindicale ca în a- 
dunăriie lor lunare să dezbată pro
blema valorificării superioare a ma
sei lemnoase, ca unul din obiectivele 
principale ale întrecerii socialiste.

Cum calitatea producției depinde 
în bună măsură de sortarea lem
nului, s-au luat măsuri ca la fie
care exploatare să fie repartizați 
comuniști care au sarcina să urmă
rească îndeaproape cum se efec
tuează această operație. S-a făcut 
insă eare totul pentru creșterea in
dicelui de valorificare a masei 
lemnoase ? Fără îndoială că nu. Da
că ar fi fost așa, I. F. Petroșani 
n-ar fi avut produse refuzate în va
loare de 542 000 lei pentru slaba ca
litate a lemnului. Rezerve mal sînt 
multe și pentru descoperirea și va
lorificarea lor, comitetul de partid 
a analizat această latură a activi
tății economice într-una din ședin
țele sale. A fost elaborat și adop
tat în această direcție și un plan 
de măsuri cu date și responsabilități 
precise. Planul de măsuri prevede 
printre altele să se organizeze tri
mestrial instructaje de inițiere a 
sortaforilor și expeditorilor din par
chete și depozitele finale privind

PROGRAM DE RADIO
23 iulie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,30 Anunțuri, reclame; 6,45 
Program muzical de dimineață; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 „La ho- 
ră-n sat" — fantezie pentru fan
fară de Gheorghe Sîrghie,- 7,30 Re
frenele muzicii ușoare; 7,45 Salut 
voios de pionier; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 Melodii si instru
mente populare; 8,30 La microion, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medi
cului ; Colibaciloza; 9,35 . Jocuri 
populare din regiunea Ploiești; 9,45 
Interpretul săptămînii; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,03 Ansamblul 
de cîntece și dansuri „Slionsk"; 10,30 
„Fluiera? de fag, mult zici tu cu drag"; 
„Popasuri sucevene"; etnografie și 
folclor ; 10,55 Din viața muzicală a 
orașelor patriei: Tg. Mureș; it.uO 
Teme cunoscute în interpretări mo
derne,- 11,45 Din melodiile populare 
care v-au plăcut mai mult,- 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Selecțiuni 
din opereta „Clopotele din Corne- 
ville1'' de Planquette; 12,30 Album 
coral; 12,45 Mic concert Beetho
ven; 13,10 Un oraș, o melodie,- 

cunoașterea de către fiecare a sta
sului și criteriile de sortare. De 
acest obiectiv din planul de măsuri 
răspunde pe linie de partid tova
rășul inginer Anutoiu Constantin. 
(Jn alt obiectiv din planul de mă
suri prevede pentru comitetul sin
dicatului sarcina de a asigura ca în 
adunările lor lunare grupele sindi
cale să dezbată problema calității 
pe fiecare loc de muncă și om. Cum 
e și firesc, de acest obiectiv răs
punde tov. lenciu Gheorghe, pre
ședintele comitetului sindicatului 
I. F. Petroșani.

Se preconizează, de asemenea, re
partizarea mai judicioasă a comu
niștilor pe locuri de muncă și în
deosebi în exploatările unde activi
tatea este de mai lungă durată.

După cum se vede, comitetul de 
partid de la I. P. Petroșani a acordat 
și acordă toată atenția calității pro
ducției, valorificării superioare a 
masei lemnoase. Acest lucru îl con
firmă șl rezultatele obținute.

D. CRIȘAN

Fabrica de produse 
lactate Livezeni 
se prezintă 
cu un bilanț pozitiv

(Urmare din pag. l-a)

Colectivul fabricii de produse lac
tata din Livezeni depune eforturi 
pentru a asigura prelucrarea lap
telui în condiții bune, pentru apro
vizionarea optimă a oamenilor mun
cii din Valea Jiului. Trebuie să 
remarcăm munca depusă de maiștrii 
tehnologi Opreanu Aurel, Manostorî 
Francisc și maistrul de întreținere 
Soțan Teofil care împreună cu 
muncitoarele: Divinigean Ana, Boer 
Maria, Gîrde Cornelia, Glîgor Puica 
și multe altele, aduc o contribuție 
însemnată Ja realizările fabricii.

O problemă care nu este com
plet rezolvată este cea a mijloace
lor de transport. In momentul de 
față fabrica dispune de un număr 
suficient de mașini însă acestea 
fiind deschise, nu asigură un trans
port igienic și corespunzător, cu- 
noscînd mai ales faptul că în Valea 
Jiului există o concentrație însem
nată de praf de cărbune, iar pre
cipitațiile stat abundente. De aceea, 
stat necesare mașini închise, izo
terme, pentru transportul produse
lor lactate.

Din tabloul activității fabricii, 
reiese că printr-o muncă susținută 
și bine organizată colectivul aces
tei unități noi și moderne luptă 
pentru asigurarea unei bune apro
vizionări a populației din Valea 
Jiului ou produse lactate de cali
tate.

13.30 Concert folcloric cu orches
tra de muzică populară a Radiote- 
leviziunii; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 
14,08 Almanah muzical; 14,40 Uver
tura la opereta „Farmecul unui vals" 
de Oscar Straus,- 15,00 Melodii 
populare la cererea ascultătorilor;
15.30 Caleidoscop muzical; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 16,10 TRANSMISIUNE 
SPORTIVĂ: Turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal — 
Sferturile de finală de la Liverpool; 
17,45 Muzică ușoară interpretată de 
Lila Cristescu și Jean Păunescu; 
’0,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,15 întrecere 
pe microslon; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEH
NICĂ, FANTEZIE; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Varietăți muzicale,- 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARĂ; 20,30 Con
cert folcloric; 21,05 Sport; 21,15 
Din melodiile celui de-al lV-lea 
Concurs și Festival de muzică ro
mânească „Mamaia — 1966"; 21,45 
Cîntă Hugues Aufray; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Dansul continuă,- 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

...Dimineața după ce 
intră în birou își scoa
te stiloul „Pellkan", ve
rified dacă mai are cer
neală în pompă, îl 
șterge frumușel șl-/ a- 
șează tacticos între că
limară și scrumieră. 
Urmează la rînd oche
larii cu lentile Zeiss și 
rame de baga pe care 
îi pipăie și-i șterge cu 
o mică piele de căpri
oară pînă eînd transpi
ră (nu ochelarii). Le
gătura cu chei din to
cul de piele de vitei îi 
dă puțin mai mult de 
lucru. Verifică dacă nu 
lipsește vreuna, dacă 
stat drepte, dacă orifi
ciile nu stat astupate 
cu fire de tutun șl prăi, 
apoi caută cheia cu nr. 
6 pe care o introduce 
in zarul de la birou. 
După o mică meditație, 
ca un om ce gîndește 
care anume lucrare s-o 
ia mai intîi în studiu, 
scoate un registru cu 
pereți albaștri și, cu 
multă migală, întoarce 
filele una după alta 
după ce însă le studia
ză cu multă atent ie.

După terminarea a- 
castor minuțioase pre
gătiri își aranjează ți
nuta corect, își curăță 
scamele imaginare de 
pe haine și, Juînd o a- 
titudine de șef, deschi
de ușa biroului și se 
adresează celor de pe 
coridor care așteaptă 
nerăbdători:

— Să intre trei per
soane In ordinea sosi
rii. Mie îmi place dis
ciplina, ordinea, corec
titudinea...

Se reîntoarce la ma
sa de lucru, la lac și 
rămîrte dteva clipe 
gindilor. De masă se 
apropie o femeie mai 
ta vîrstă care tine în 

. mină o somație de 
plată.

- Ce dorești dum
neata 1

— M-a[i impus să 
plătesc 354 lei.

— E și normal. Con
form legilor statului 
toii cel care dispun de 
suprafețe, imobile și 
alte bunuri sînt obli
gați...

— Asta știu și eu. 
Dar unde este legea In 
care se scrie că pen
tru aceleași lucruri tre
buie să plătești de două 
ori ?

— Asemene lege nu 
există.

Și totuși la dum
neavoastră există pen
tru că eu am fost so
mată să plătesc a doua 
oară același impozit, 

Femeia îi întinde so
mația $i chitanța din 
care reiese ed s-a a- 
chitat de îndatoriri.

Funcționarul nostru 
ia chitanța, o studiază, 
o pipăie, a ridică în 
dreptul ochilor, apoi o 
așează pe masă. Des
chide registrul Ia nu
mele indicat și cu o 
voce hotărîtă i se a- 
dresează femeii s

— La mine în regis-

tru nu se menționează 
că ați achitat suma. 
Colegul meu nu mi-a 
dat larmele trebuin
cioase.

— Ce am eu cu re
gistrul și larmele dum
neavoastră ? Dacă le-ați 
încurcat, descurcați-ie.

— Te rog să vorbești 
frumos- Nu admit. Eu 
lucrez în administrația 
de stat de...

Șl începe din nou cu 
teoria. Apoi conchide:

— Te duci la C.E.C., 
plătești amendă pentru 
neachitarea la timp a 
impunerii și vii din nou 
ca să operez în regis
tru.

Asta niciodată. O 
să plătești dumneata 
amendă și timpul pe 
care-i pierd de cind 
mă purtați pe drumuri.

— O să-fi trimitem o 
altă somație.

— Trimiteți că altce
va nu știți să iacei i.

Femeia iese din birou 
val-vîrtej. Unde o ti 
pledat nu se știe.

De birou se apropie 
un alt cetățean.

FOTBAL
|/n ajunul meciurilor 

din sferturile de Jinală
LONDRA 21 (Agerpres). — S-a 

încheiat prima parte a turneului fi
nal al campionatului mondial de 
fotbal, în urma căreia au fost de
semnate cele 8 echipe care vor 
participa în sferturile de finală: 
Anglia și Uruguay (grupa A), R. F. 
Germană și Argentina (grupa B), 
Portugalia și Ungaria (grupa C); 
U.R.S.S. și R.P.D. Coreeană (grupa 
D).

Al 8-lea campionat mondial de 
fotbal a fost marcat de numeroase 
surprize înregistrate atît în preli
minariile Iul cît și ta meciurile din 
prima parte a turneului final. Nici 
una din primele patru clasate la 
ultima ediție din Chile n-a reușit 
să ajungă în sferturile de finală. 
Cehoslovacia (locul 2) șl Iugosla
via (locul 4) au fost eliminate încă 
din preliminariile competiției, iar 
Brazilia, campioană mondială și 
Chile (looul 3) n-au reușit să trea
că de această primă fază a turneu
lui final-

Noi utilaje pentru industria alimentari
Două noi utilaje omologate re

cent de industria noastră construc
toare de mașini vor completa în cu- 
rînd dotatia tehnică a întreprinde
rilor industriei alimentare. Este 
vorba de e pomps ou roți dințate 
realizată de colectivul uzinelor 
„TehooUig" din Cluj, destinată 
trarssoewuita; diferitelor paste de 
carne, ca : pastă de oremvurști, pa

— Dumneata ? — I se 
adresă iunaționarul fi
nanciar pe un ton au
toritar.

— La lei ca și fe
meia, am găsit o soma
ție pe ușă. Ba trebuie 
să achit și 25 de lei în 
plus, amendă.

— Nu măi discutăm. 
Ai auzit ce am spus fe
meii ?

— Bine, Dar este po
sibil astfel de lucru? 
Eu mi-am achitat fa 
timp obligațiile, am toi
le formele.

— Dar nu avefl ce
rere de impunere.

— Cum să nu am. 
Atunci pe ce bază arh 
plătit impozitul ?

— Să se fi pierdut 
cererea ? La noi nu e- 
xistă 1

— Dar asta-1 curata 
bătaie de joc, birocra
tism cras, lipsă de răs
pundere și...

Funcționarul se scoa
lă de la masa de lu
cru, își ia ochelarii, și. 
au o voce care a făcut 
să fie auzit în mai mul
te birouri, îi ține cetă
țeanului un „instruc
taj" despre disciplină, 
corectitudine și alte e- 
lemente de politețe.

Al treilea cetățean, 
mai timid îi arată doar 
somația de plată și 
bîiguie ceva de neîn
țeles.

— N-ai auzit ce am 
vorbit cu ceilalți f Ce 
mai stai ? Mai am și 
altceva de lucru nu 
numai să lămuresc pe 
fiecare în parte ? Se a- 
șeză din nou la birou, 
luă registrul, scoase din 
sertar alte somații și 
începu să le comple
teze. Nu se știe cite a 
completat.

...Ce bine ar ii dacă 
i s-ar completa si lui 
o.., înștiințare de sanc
ționare de către foru
rile competente. Nu de 
altceva dar numai pen
tru că este un om dl 

„ordinei", „corect!1, „con
știincios11, „harnic", un 
funcționar financiar 
„model" pentru adiidlți 
colegi.

F. GL.IGQREȘTEANU

Din cele 8 echipe care au rămas 
să-și dispute mai departe șansele 
de a cuceri „Cupa Jules Rlmet" 5 
sînt europene (Anglia, R. F. Ger
mană, Portugalia, U.R.S.S. și Unga
ria), două sud-americane (Argenti
na șj Uruguay) și una asiatică 
R.P.D. Coreeană.

Meciurile din sferturile de finală 
în care se tatîlnesc Anglia cu Ar
gentina, la Londra, R. F. Germană 
și Uruguay, la Sheffîedl, Portugalia 
și R.P.D, Coreeană, la Liverpool, 
U.R.S.S. și Ungaria, la Sunderland 
se anunță deschise oricărui rezul
tat.

★

In clasamentul golgeterilor pri
mul loc este împărțit de 4 jucă
tori care au reușit să înscrie fie
care cîte 3 goluri. Aceștia stat Eu
sebio (Portugalia), Artime (Argen
tina), Hunt (Anglia) și Bene {Un
garia).

rizer, diferite pateuri »i alte pro
duse pastificate ale industriei ali
mentare. Poate fi utilizată și în In
dustria chimică, la pomparea dife
ritelor paste corosive, lipsite de 
particole solide sau abrazive. Un 
cărucior construit din țevi de «tel, 
prevăzut cu roți bandajate cu cau
ciuc, asigură pompei mobilitatea 
necesară. (Agerpres)
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Siria cere convocarea
Consiliului
de Securitate
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

La sediul O.N.U. s-a anunțat ofi
cial că Siria a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate pentru 
a examina plîngerea sa împo
triva Izraelului, ca urmare a in
cidentelor de săptămîna trecută pe
trecute la granița dintre cele două 
țări.

Președintele în funcțiune al Con
siliului de Securitate, S. O. Adebo 
(Nigeria), procedează în prezent la 
consultări pentru a hotărî data în
trunirii acestuia.

re- 
a- 
fie 

a.c.
că

• Retragerea trupelor ame
ricane inter venționis te
• Convocarea Congresului 
national pentru discutarea și 
aprobarea noii constituții

SANTO DOMINGO 21 (Ager
pres). — In portul dominican Ajna 
continuă îmbarcarea soldaților si 
tancurilor americane cu destinația 
Statele Unite. Este prevăzut ca 
tragerea completă a militarilor 
merioani din această țară să 
realizată pînă la 30 septembrie

Se anunță, pe de altă parte,
miercuri a fost convocat Congre
sul național pentru discutarea și a- 
probarea noii constituții a Republi
cii Dominicane.. Președintele Bala- 
guer a anunțat cu această ocazie 
că va fi elaborat un plan de „res
tabilire a economiei" și, în primul 
rînd, a agriculturii, care a avut 
cel mai mult de suferit în timpul 
intervenției străine. Anunțând acest 
lucru, Balaguer a apelat la masele 
muncitoare, cerindu-le să renunțe 
la lupta grevistă în perioada pen
tru . care au fost decretate „măsu
rile economice excepționale". Sub 
acest calm aparent, însă, precizea
ză agențiile de presă, au loc con
fruntări aprige între diferite gru
pări politice, se întețesc represiu
nile noului regim față de adversa
rii săi. Fostul președinte Juan 
Bosch a declarat la 18 iulie înlr-o 
cuvîntare ținută la posturile de ra
dio că în întreaga țară au loc a- 
restări. El a chemat toate forțele 
din opoziție să lupte pentru res
pectarea drepturilor și libertăților 
dominicanilor.

I n

Memorandumul guvernului 
R. P. D. Coreene

guver-

admite ames- 
oricărei forte

acțiunile Sta-

— Direc- 
din R. D.

PHENIAN 21 (Agerpres). — In 
legătură cu intenția S.U.A. de a 
readuce problema coreeană în dis
cuția celei de-a 21-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.,
nul R.P.D. Coreene a dat publicită
ții la 21 iulie un memorandum în 
care subliniază că „pentru înfăp
tuirea reunificării pașnice a Co
reei cît mai curînd, este necesar 
ca în primul rînd, trupele ameri
cane și toate celelalte trupe străine 
să fie retrase din Coreea de sud, 
iar poporul coreean trebuie lăsat 
să-și rezolve singur problemele. 
Reunificarea Coreei este o pro-

blemă internă a poporului coreean, 
în care riu se poate 
tecul O.N.U. sau al 
din afară".

După ce demască
telor Unite și ale sateliților lor, care 
pun piedici în calea soluționării 
pașnice a problemei coreene, me
morandumul iși 
rea că poziția 
R.P.D. Coreene 
ficarea pașnică
Coreei se va bucura de sprijinul 
țărilor și popoarelor iubitoare de 
pace din lumea întreagă.

exprimă convinge- 
justă a guvernului 
cu privire la reuni
și independentă a

BERLIN 21 (Agerpres). 
ția Centrală de Statistică 
Germană a dat publicității datele 
privind îndeplinirea planului eco
nomiei naționale pe primul semes
tru al acestui an. Potrivit acestor 
date, producția industrială globală 
a crescut cu 6,8 la sută față d'e 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, iar productivitatea muncii 
cu 6,6 la sută. Importante creșteri 
au fost înregistrate în industria 
minieră și siderurgică, în industria 
chimică, în industria electrotehnică 
și electronică, în industria de au
tomobile. In această perioadă ex-

ÎMPOTRIVA AGRESIUNII STATELOR UNITE 
ÎN VIETNAM

Miting de masă
TOKIO 21 (Agerpres). — Mier

curi a avut loc la Tokio un miting 
de masă organizat de Partidul Co
munist și Partidul Socialist din Ja
ponia împotriva agresiunii Statelor 
Unite în Vietnam și a bombarda
mentelor efectuate de aviația ame
ricană asupra împrejurimilor Hano
iului și a portului Haifong. Pește 
30 000 de participanți și-au exprimat 
indignarea față de acțiunile barbare 
ale imperialiștilor americani. Lupta, 
pe care o ducem astăzi, a mențio
nat vicepreședintele Partidului so
cialist, Kono, este în apărarea Ja
poniei și a securității sale, pentru 
pace în Asia și în întreaga lume.

Secretarul general al Comitetu-

in Japonia Alte 26 avioane

iui Central al Partidului Comunist 
din- Japonia, Kenji Miyamoto, a a- 
dresat tuturor forțelor democratice 
un apel la unitate în această luptă. 
Astăzi, a subliniat el, forțele ce 
luptă pentru pace sînt mai puterni
ce decît imperialismul american. 
Participanții la miting au adoptat 
în unanimitate o rezoluție de pro
test împotriva sprijinului acordat 
de cabinetul Sato agresiunii ame
ricane. Intr-o scrisoare adresată 
președintelui Johnson, participanții 
cer încetarea imediată a bombar
damentelor asupra Hanoiului Și 
Haifcngului și retragerea
forțelor militare americane 
Vietnamul de sud și din Asia.

tuturor 
din

americane doborîte
deasupra
R. D. Vietnam

fim-HANOI 21 (Agerpres). — In 
pul raidurilor aeriene efectuate 
de aviația americană în spațiul 
R. D. Vietnam la 21 iulie, forțele 
armate au provocat noi pierderi a- 
greșorilor. încă cinci avioane ame
ricane au fost doborîte, iar multe 
altele, avariate. Agenția- V.N.A. in
formează că între 19 și 21 iulie a- 
viatia americană a pierdut 26 de 
avioane în R. 
multi piloți au 
cînd un bilanț 
rite de forțele
de la începerea raidurilor asupra 
R. D. Vietnam, agenția precizează 
că numărul avioanelor doborîte se 
ridică la 1 241.

D. . Vietnam,, . iar 
fost capturați. Fă- 

al pierderilor sufe- 
aeriene americane

Protestul poporului francez
PARIS 21. — Corespondentul A- 

geipres, Al Gheorghiu, transmite: 
cu prilejul împlinirii a 12 ani de la 
semnarea acordurilor de la Geneva, 
în întreaga Franță au avut loc mi
tinguri în cadrul cărora poporul 
francez și-a exprimat protestul față 
de agresiunea S.U.A. în Vietnam. 
Mii de delegați din întreaga țară 
s-au prezentat la Ambasada S.U.A. 
din 
din 
mis 
rea
R. D. Vietnam, încetarea interven-

Paris și la consulatele americane 
marile orașe. Delegațiile au re- 
motiuni. și petiții cerînd înceta- 

bombardamentelor împotriva

ției S.U.A. în Vietnamul de sud 
aplicarea strictă a acordurilor de 
Geneva din 1954.

Diferite organizații sindicale au 
trimis mesaje de solidaritate Fede
rației Sindicatelor din Vietnam și 
Asociației oamenilor muncii pentru 
eliberarea Vietnamului de sud. Sin
dicatele C.G.T. și C.F.D.T. de la 
Uzinele- „Renault" din Mans au 
trimis o telegramă președintelui 
Jchnson cerînd încetarea agresiunii 
americane în Vietnam și respecta
rea acordurilor de la Geneva.

Și 
la

cît e v a r î n d u r i

A,.N£L1* : Măsuri
LONDRA 21 (Ageripres). — După 

ce a remis verbal primului minis
tru englez demisia sa, George 
Brown, prim-secretar de stat și mi
nistru pentru problemele economi
ce, a revenit asixpra hotărîrii sale. 
Miercuri seara, după ce șeful gu
vernului, Harold Wilson, a expus 
în Camera 
austeritate 
laburist, el 
cu Brown,
urmă a declarat că va continua să 
rămînă în guvern. Această între
vedere a celor doi miniștri este a 
doua, după ce în cercurile politice 
britanice s-a anunțat că guvernul 
va adopta măsuri severe pentru 
însănătoșirea lirei.

Comunelor măsurile de 
adoptate de cabinetul 
a avut o întrevedere 
după care acesta din

• CANTON. La Kwangtung, lo
calitate situată în sudul R. P. Chi
neze, a intrat în funcțiune prima 
fabrică de brichete de cărbune din 
țară. Calitatea brichetelor de căr
bune produse pentru probă, cores
punde cerințelor producției de în
grășăminte azotoase, la dezvoltarea 
căreia își va aduce contribuția și 
noua fabrică.

TOKIO. Patru muncitori japo- 
au fost uciși, iar alti patru 
răniți în urma unui accident

Cairo a avut loc joi o adunare 
a tineretului în cadrul căreia a 
fost anunțată crearea Organizației 
tineretului socialist arab din R.A.U. 
Secretarul general al Uniunii So
cialiste Arabe, Aii Sabri, a decla
rat că Comitetul Central al orga
nizației va fi format din 52 
membri. Organizația de tineret 
cuprinde aproximativ 30 000 
tineri și tinere din R.A.U.

• LISABONA. La Lisabona s-a 
anunțat că bugetul militar al Por
tugaliei pe anul în curs va fi 
jorat cu suma de 1 440 000 000 
cudos.

ma-
es-

a
de 
va 
de

Academia de 
și Comitetul

ști- 
de 

din

nezi 
grav 
provocat de insuficiența unor mă
suri pentru protecția muncii. Cei 
opt muncitori au fost asfixiați în 
timp ce lucrau la o instalație de 
gaz metan în apropierea orașului 
japonez Osaka.

• PRAGA. Agenția C.T.K. anun
ță că ministrul afacerilor externe 
al Franței, Couve de Murville, va 
sosi la 25 iulie la Praga 
vizită oficială de trei zile, 
avea convorbiri cu Vaclav 
ministrul afacerilor externe
Cehoslovace, și va fi pritriț de pre
ședintele guvernului, J. Lenart.

într-o 
El va 
David, 
al R.S.

• MOSCOVA. La Moscova 
fost semnat un plan de lărgire a 
colaborării între 
ințe a U.R.S.S.
Stat pentru știință și tehnică
R. D. Vietnam.

Planul prevede efectuarea în 
mun a unor cercetări științifice și 
schimburi de experiență.

co-

• WASHINGTON. Banca Mon
dială a anunțat miercuri că a a- 
cordat Iranului un împrumut de 25 
milioane de dolari care urmează 
să fie folosiți pentru realizarea u- 
nor proiecte în cursul următorilor 
doi ani. împrumutul va fi rambur
sat, în principiu, în 17 ani.

• CAIRO. La Universitatea din

• MOSCOVA. La 21 iulie a 
avut loc o convorbire între An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Janos Pe
ter, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare, care se află într-o 
vizită oficială în Uniunea Sovie
tică. Au fost discutate probleme 
care interesează cele două țări.

o WASHINGTON. In Spitalul 
din localitatea Overton (statul Mis
sissippi) a izbucnit o „epidemie" 
de meningită. A fost deschisă o an
chetă în urma căreia s-a stabilit 
că doctorul Yosha Heall a injectat 
bolnavelor vaccinul de meningită. 
El a administrat acestora o doză 
mortală din acest vaccin cu sco
pul premeditat de a le omorî. La 

luat 
mij- 
care 

a-i

LONDRA 21 (Agerpres). — Con
siliul general al T.U.C. (Congresul 
sindicatelor britanice) se va întruni 
la 27 iulie, pentru a discuta pro
blema „blocării voluntare a sala
riilor și prețurilor", ridicată de gu
vernul britanic în cadrul măsurilor 
economice anunțate. Miercuri sea
ra, premierul Wilson a primit pe 
liderii T.U.C. și ai patronatului, pen-

interogatoriul care i-a fost 
el a declarat că „cel mai bun 
loc pentru a indica negrilor 
le este locul este acela de 
omorî".

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel interurban 322, automat 269,

portul de mărfuri a crescut cu « 
la sută. Volumul investițiilor s-a 
mărit cu 8 la sută. Rezultate în
semnate au fost obținute și în a» 
gricultură. Produsele animaliere ob
ținute din sectorul de stat au spo
rit cu 4,7 la sută. In domeniul 
transporturilor s-a înregistrat o 
creștere de 3,3 la sută. Succese în
semnate au fost obținute și în ceea 
ce privește creșterea nivelului de 
trai. Venitul național a crescut cu 
5 la sută. Veniturile populației au 
sporit în nrimul semestru al acestui 
an față de perioada corespunză
toare a anului trecut cu 5,2 la 
iar desfacerea mărfurilor cu 
nuntul cu 5 Ia sută.

Se menționează totodată că
există o serie de probleme d'e re
zolvat, printre care neîndeplinirea 
planului pe primul semestru în in
dustria construcțiilor.

sută, 
ama

mai

InAdunarea Națională a Turciei

au 
A- 
a-
44 
de

Jgmiam prolectilgi de lege 
to privite la aranlstie

ANKARA 21 (Agerpres). — Du
pă dezbateri îndelungate, care 
durat pînă marți noaptea tîrziu, 
dunarea Națională a Turciei a 
probat cu 219 voturi pentru, 
contra și o abținere proiectul
lege cu privire la amnistie. El pre
vede amnistierea unor delicte de 
drept comun, comutarea pedepse
lor cu închisoarea pe viață în de
tențiune pe diferite termene — pî
nă la maximum 20 de ani — pen
tru cei care au participat la încer
carea nereușită de lovitură de stat 
din mai 1963 și pentru cei care 
s-au făcut vinovați de atacuri pu
blice împotriva armatei sau Adu
nării Naționale.

Legea amnistiei urmează să fie 
supusă aprobării Senatului.

de austeritate
tru a le explica intențiile sale. în 
această privință. La încheierea în
trevederii, secretarul gene»# al 
T.U.C, a exprimat nemulțumirea 
membrilor de sindicat. El a arătat 
că propunerile premierului britanic 
„par foarte vagi”. Pentru ca sindi
catele să accepte blocarea volun
tară cerută, este nevoie ca aceas
tă măsură să fie justificată în mod 
convingător, a 
în zilele care 
rute precizări.

adăugat el, de aceea 
urmează vor fi ce-

★

BONN 21 (Agerpres). — Minis
trul britanic al finanțelor, Calla
ghan, a sosit miercuri .Seara . la 
Bonn, pentru a duce . tratative în 
legătură cu cheltuielile de stațio
nare a trupelor britanice din Ger
mania occidentală. Potrivit cercuri
lor bine informate, Anglia dorește 
din partea Bonnului un ajutor în 
devize de aproximativ un miliard 
de mărci pe an. In cadrul conven
ției în vigoare, plățile anuale pen
tru staționarea trupelor britanice 
în Germania occidentală se cifrea
ză la 600 000 000 mărci, din care 
250 000 000 provin din bugetul Mi
nisterului Apărării al R.F.G.

Vizita în Irak a delegației parlamentare
a R. P. D. Coreene

BAGDAD 21 (Agerpres). — Agen
ția Centrală Telegrafică Coreeană 
relatează că în cadrul vizitei pe 
care o face în Irak o delegație par
lamentară a R.P.D. Coreene, Kan 
Rian Ug, vicepreședinte al Prezi
diului Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coireene, a făcut o vizită

președintelui Irakului, Abdel Rah
man Aref, căruia i-a remis un me
saj din partea lui Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene.

Kan Rian Ug a făcut, de aseme
nea, o vizită lui Abdel Rahman Al 
Bazzaz, primul ministru al Irakului,
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