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Cu un pas

• R. D. VIETNAM — Crea
rea „Comitetului de anchetă 
a crimelor de război comise 
de imperialiștii americani"
• MOSCOVA — Congre

sul internațional' de micro- 
bîologie
• Explozie într-o mină a- 

mericană

• Scrisoarea delegatului 
părții coreeano-chirieze adre
sată Comisiei militare de ar
mistițiu
• Comunicat comun egip- 

teano-irakian
• Conflict Algero-Marocan
• Varietăți

Semestrul II 
începui bine

Muncitorii pietrari de la ca
riera de calcar Bănită au sar
cinile de plan la zi depășite 
cu peste 330 tone calcar. Este 
un început bun al semestrului 
II. Ea realizarea acestui succes 
și-au adus aportul brigăzile de 
mineri conduse de Blaj Con
stantin, Eungu loan, Miculaș 
Petru, Ardeleanu loan. Cismaș 
loan și altele care au reușit să 
extragă și să livreze combina
telor siderurgice piatră de 
calcar de bună calitate.

De menționat că pe semes
trul I, pietrarii din Bănită au 
dat 23 000 tone calcar peste 
prevederile planului.

Trei dintre membrii 
brigăzii de zidari a lui 
Andreescu Nicolae (in 

.......1.,.. fotografie --  la HlijlOC)
de la lotul T.CJvl.M. 
Paroșeni. Brigada tor 
își depășește lunar pla- 

'• nul de producție cii 
22—25 la su-tă.

înaintea
celor de la cărbune

Vestea s-a răspîndit 
repede de la un loc de 
muncă la altul. Aproa
pe toți știau că la fi
nele șutului respectiv 
urma să aibă loc adu
narea grupei sindicale.

...Minerii din schim
bul I al sectorului de 
investiții al minei Pe- 
trila au urmărit cu in
teres referatul prezen
tat în fata lor de tov. 
Bălășoiu Vianu, mem
bru în biroul grupei 
sindicale. Fiecare cifră 
sau faptă de care se 
vorbea în referat în- 
mănunchea strădania 
fiecăruia în parte, efor- 

^tul tuturor.
X De la începutul anu- 
r luțț.în curs, sectorul

Xfe a obținut succese 
remarcabile în activita
tea de producție. De
pășirea planului semes
trial cu 424 m 1, reali
zarea unei economii de 
peste 1 400 000 lei la 
prețul de cost exclude 
orice comentariu.

Referatul prezentat în 
adunarea grupei sindi
cale a scos în eviden
ță aportul fiecărei bri
găzi. Pentru conștiincio
zitatea și înaltul simț 
de răspundere cu care 
au lucrat, brigăzilor 
conduse de minerii Bo- 
teanu Nicolae, Tătaru 
Petru, Kalath Otto și

Lukacs Iosif, care-și în
trec lună de lună pre
vederile planului cu 
10—18 procente, li S-a 
acordat titlu] de brigăzi 
evidențiate în întrece
rea socialistă.

Pentru calitățile lor 
de buni organizatori ai 
procesului de producție 
pe schimbul ce-1 con
duc, au fost, de aseme
nea, evidential șefii de 
schimb Baron Gheor- 
ghe, Hărăguș Romulus, 
Cîrstea Aurel, Gheța 
Frantz și alții.

In adunarea grupei 
sindicale s-a apreciat 
că au muncit bine și 
echipele de montaj 
conduse de Mihut Vic
tor; Mărcuț Alexandru 
și Koștial Iosif. Tot aici 
s-a scos în evidență 
faptul că minerii sec
torului de investiții de 
la Petrila sînt hotărîti 
să sporească realizările 
obținute pînă în pre
zent, să-și întreacă an
gajamentele luate în 
întrecere.

Intr-o discuție avută 
cu factorii de condu
cere ai sectorului am 
aflat cîteva amănunte 
cu privire. la activita
tea colectivului în ur
mătoarele luni.

— In momentul de 
față activitatea noastră 
e concentrată îndeosebi

la lucrările ce se exe
cută la putui 12. In 
prezent se efectuează 
montarea mașinii de 
extracție pentru a în
lesni deschiderea ori
zontului 16 .— noul ^.p- 
rizont de bază al mi
nei Petrila — ne-a in
format șeful sectorului, 
inginerul Schreter Ca
rol. Printre lucrările, 
de asemenea, importan
te, se numără și cele 
de la puțul orb nr. 9 
care, o dată terminate, 
vor permite deschide
rea unui nou cîrnp de 
exploatare în stratul 
HI unde-și desfășoară 
activitatea minerii sec
torului III. Avem lu
crări de deschideri și 
la orizontul 14 A unde, 
peste puțin timp, se va 
termina executarea pu
țului 13, precum și în 
alte puncte ale minei, 
ne-a spus el.

Aiflîndu-se mereu cu 
un pas înaintea mine
rilor de la cărbune, co
lectivul sectorului de 
investiții se străduiește 
să-și îndeplinească și 
să-și depășească lună 
de lună angaj amentele 
știind că munca lui are 
o semnificație deosebi
tă pentru activitatea 
prezentă și viitoare a 
exploatării.

M. CHIOREANU

Plecarea din Capitală 
a delegației guvernamentale române 

care vizitează Turcia
Luni a părăsit Capitala, plecînd 

la Ankara, delegația guvernamen
tală română condusă de președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care, Ia invitația 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Turcia, Suleyman De- 
mirel, va face o vizită în această 
țară.

Din delegație fac parte : Corneliu 
Mănescu, ministru] afacerilor exter
ne, Alexandru Boabă, ministrul pe
trolului, Ion Drînceanu, ambasado
rul României la Ankara, Dumitru 
Bej an, prim-adjunct al mitiistrului 
comerțului exterior, Atanase Dia-

conescu, adjunct al ministrului 
industriei chimice, Ștefan Constanti- 
nescu, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, Nicolae Stere, ad
junct al ministrului transporturilor'1 
auto, navale și aeriene.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gh'eoighe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Gheorghe Rădulescu, 
Iosif Banc, Roman Moldovan, Ilie 
Murgulescu, de membri ai guver
nului.

Au fost de față Argun Coban, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Turciei la București, și membri ai 
ambasadei.

SOSIRE LA ANKARA
ANKARA 25 (Agerpres). — De 

la trimișii noștri speciali : La ora 
18,30 delegația guvernamentală ro
mână condusă de președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a sosit în capitala Tur
ciei.

Pe aeroportul Esemboga, pavoa
zat cu drapele de stat ale Româ
niei și Turciei, oaspeții români au 
fost întîmpinați de Președintele 
Consiliului de Miniștri, Suleyman 
Demirel, ministrul afacerilor ex

terne, Ihsan Sabri Caglayangil, 
secretarul de stat la Președinția 
Consiliului de Miniștri, Munis 
Faik Ozensey, ambasadorul Turciei 
la București, Semsettin Arif Mar- 
din și alte persoane oficiale civile 
și militare.

Erau de față Ion Drînceanu, am
basadorul României la Ankara și 
membri ai ‘ Ambasadei române, 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la Ankara.

(Continuare tn pag. 4-a}

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 
Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba
Prim-ministru al guvernului revoluționar 
al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

HAVANA

Cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a Insurecției Naționale cu- 
bane, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, al poporului român și al nostru personal vă transmitem dv. și 
întregului popor cuban sincere felicitări și urări de noi succese în con
strucția socialismului.

Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre țările noastre frățești se 
vor dezvolta tot mai mult în interesul ambelor popoare, al întăririi uni
tății țărilor socialiste și al păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
Secretar general al Președintele Consiliului

Comitetului Central al de stat al Republicii
Partidului Comunist Român Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republici5 
Socialiste România

care merita 
stimă

L-am cunoscut acum ciȚîva 
ani.

Intr-o noapte de toamnă în 
incinta depozitului de lemn al 
minei Uricani a izbucnit un 
incendiu. In corpul de gardă 
al iormației P.C.I., cineva stă
tea de veghe. Era el. Atunci, 
în noaptea aceea, i-am auzit 
vocea gravă și parcă un pic 
tremurîndă. L-am auzit dind 
dispoziții scurte membrilor for
mației P.C.I. adunați în jurul 
său. Apoi i-am zărit silueta 
pe o stivă de lemne. S-a am
plasat aici in aripa vestică pen
tru că aici amenințarea focu
lui era mai mare. Alături de 
șeiul formației, Ciora Cornel, 
au luptat cu cura] pentru stin
gerea incendiului Udroiu loan. 
Alexandru Gheorghe, Calotă 
loan, Ilie Constantin, Gurgui 
Gheorghe și mulți alții.

*

Așa l-am cunoscut pe comu
nistul Ciora Cornel. Anii ■. au 
trecut, iar părul lui a împru
mutat ceva din culoarea ză
pezii. . [

Recent l-am întîlnit din ,uț>u 
în biroul formației- P.C.I. Sta
dia o revistă de specialitate. 
I-am exprimat dorința de a afla 
cite ceva din viata și activita
tea Iui. Surprins și parcă jenat, 
comunistul Ciora Cornel a vor
bit puțin despre faptele sale. 
Dar tot am aflat de la cei ca- 
re-1 cunosc îndeaproape — 
pompierii — faptele care i-au 
adus distincția de „Fruntaș în ’ 
paza contra incendiilor", me
ritele înscrise pe diplome tn 
decursul a 25 de ani de acti
vitate desfășurată pentru pre
venirea incendiilor.

Ciora Cornel poate fi văzut 
adesea discutînd probleme gos
podărești cu locuitorii orașului 
Uricani. El desfășoară o bogată 
activitate în calitate de depu
tat. Dirz și priceput, curajos 
și săritor la orice nevoie, 
Ciora Cornel e stimat de cei 
ce-1 cunosc și apreciat drept 
un om scump la vorbă dar dar
nic la fapte. El are doar un 
singur dușman — flăcările — 
împotriva cărora luptă cu cu
raj, constituind un exemplu 
pentru membrii formației P.C.I. 
a minei Uricani.

V. COANDRAȘ

In anul 1957, s-au turnat pri
mele fundații Ia noile clădiri 
ce aveau să apară în cartie
rul Livezeni. De atunci, an de 
an, în partea sudică a orașu
lui Petroșani au urcat pe ver
ticală zidurile a noi și noi blo
curi. După nici zece ani, pe 
fostul aeroport și-au făcut a- 
pariția 123 blocuri, șase cen
trale termice, un modern com
plex comercial cuprinzînd 9 u- 
nități diferite, o școală cu 16 
săli de clasă.

Peste 3 000 de familii de mi
neri, metalurgiști, constructori, 
ceferiști și intelectuali s-au 
mutat aici în apartamente noi.

La cel de-al cincilea cvar
tal, a intrat in lucru ultimul 
bloc, șe apropie de sfîrșit con
strucția unei noi școli cu 16 

, săli de clasă.
In clișeu : Cartierul Livezeni.
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SPORT
Echipa feminină de handbal 
Voinja Lupeni s-a calificat 
pentru faza de zonă
Duminică a avut loc 

la Deva faza regională 
a „Voințiadei" de hand
bal în 7 fete. La această 
competiție au participat 
echipele campioane alfe 
raioanelor din regiunea 
Hunedoara.

Valea Jiului a fost re
prezentată la faza regio
nală de către echipa fe
minină Voința din ca
drul cooperativei „Deser
virea" Lupeni.

Comportîndu-se exce
lent, tinerele handbaliste 
de la Voința Lupeni au 
ajuns în finala acestei 
competiții unde au întîl- 
nit pe colegele lor de la 
Voința Deva. Partida din
tre cele două echipe a 
coMlituit un bun spec
tacol handbalistic la care 
„vioara întâia" a fost for
mația din Lupeni. Desfă- 
șurînd un joc rapid Si 
cu multe suturi la poar
tă, handbalistele din Lu
pani au reușit să cîștige 
partida cu categoricul 
Mor de 8—1 (5—0). Pen
tru victoria obținută și,

mai ales pentru jocul 
bun practicat, handbalis
tele de la Lupeni au fost 
aplaudate cu căldura de 
către publicul spectator 
din Deva. In mod deose
bit s-au evidențiat de la 
Voința Lupeni, jucătoa
rele Catană Doina, Du
mitrescu Mariana, Szaloni 
Ana — lucrătoare la sec
ția coafură a cooperati
vei „Deservirea" Lupeni.

Ocupînd primul loc, e- 
chipa feminină de hand
bal Voința Lupeni (an
trenor prof. Ciortea Ioan) 
s-a calificat pentru faza 
de zonă a „Voințiedei" 
care va avea loc tot la 
Deva în ziua de 20 au
gust a. c.

★

Cu o săptămînă în ur
mă a avut loc la Deva 
taza regională a „Voin- 
țiadei" la handbal în 7 
.— băieți. Echipa mascu
lină Voința Lupeni, oa
re a paFticipat la această 
competiție, a ocupat lo
cul III.

întrecerile 
de calificare 
la baschet

In zilele de 23 și 24 iulie, pe te
renul Jiul din Petroșani s-au des
fășurat întrecerile de calificare la 
baschet fete și băieți, unde au par-

Meciurile de 
handbal au pri
lejuit totdeauna 
dispute dîrze, 
pasionante.

Programul etapei a lll-a 
a Spartachiadei de vară

La sfîrșitul acestei săp- 
tamîni, conform progra
mului de desfășurare, va 
avea loc etapa a III-a o- 
rășenească a Spartachia
dei de vară.

Pentru ca asociațiile 
sportive să poată lua din 
timp toate măsurile în 
vederea trimiterii spor
tivilor la întreceri, dăm 
mai jos programul de 
desfășurare și localitățile 
unde sînt programate în
trecerile : Joi 28 iulie — 
ora 47 : volei — teren 
Știința din Petroșani. Du
minică 31 iulie de la ora

9: atletism — stadionul 
Jiul Petroșani/ înot — 
ștrandul Preparatorul Lu
peni; handbal în 7 — 
teren Jiul Petroșani; tir
— poligonul din Petro
șani; trintă — sala de 
sport din Petrila; popice
— arena Viscoza din Lu
peni; haltere — sala de 
sport din Lupeni/ fotbal
— arena Minerul Ani- 
noasa.

La întrecerile de mai 
sus participă cîțtigătorii 
centrelor Lupeni, Vulcan, 
Petrila și Petroșani.

R. F.

I M A 
SEMIFINALA 

GERMANĂ -
UNIUNEA SOVIETICĂ 2-1

LONDRA 25 (Agerpres). — Pri
ma semifinală a campionatului mon
dial de fotbal s-a disputat ieri la 
Liverpool, între echipele R. F. Ger
mane și UJR.sJS. Peste 50 00Q de 
spectatori au urmărit această partidă 
încheiată cu scorul de 2—1 (1—0) 
în favoarea jucătorilor veșt-ger- 
mani. Scorul a fost deschis în mi
nutul 43 de Haller, care a șutat 
din plină viteză, la semiinălțime, 
pe lîngă Iașin. In minutul 44, arbi
trul italian Lo Bello l-a eliminat 
de pe teren pe Cislenko. Echipa 
sovietică a rămas astfel în 10 ju
cători pînă la sfîrșitul întîlnirii. Cel 
de-al doilea gol l-a marcat mijlo
cașul Beckenbauer (min. 67) prin- 
tr-un șut puternic tras de la mar

ginea careului de 16 metri. Echipa 
sovietică a redus scorul în minu
tul 88 prin extrema stingă Par- 
kuian.

Deși în inferioritate numerică, e- 
chipa U.R.Ș.S, a jucat cu mult cu
raj în repriza secundă, punînd 
deseori In dificultate poarta apă
rată de Tilkowski. Din echipa R. F. 
Germane s-au remarcat Becken
bauer, Schnellinger și Haller, Com
partimentul cel mai bun al echi
pei sovietice a fost apărarea, în 
frunte cu Lev Iașin, care a de
monstrat din nou că este un portar 
de mare clasă.

Astăzi, la Londra, are loc a doua 
semifinală, între selecționatele An
gliei șl Portugaliei.

Echipa României — cîftlgifoare 
a celei de-a 6-a edifll 
a Balcaniadei de tenis

BELGRAD 25 (Agerpres). — Echi
pa masculină de tenis a României, 
formată din Ion Tiriac și Ilie Năs- 
tase a cîștigat cea de-a 6-a edi
ție a Balcaniadei de tenis, desfășu
rată la Zagreb. In meciul decisiv, 
formația română a învins cu 2—1 
reprezentativa Iugoslaviei. Iată re
zultatele tehnice ale întîlnirii:

6—2, 6—1, 3—6, 6—4; Nicola Pi- 
lici — Ion Țiriac 6—1, 6—4, 6—2; 
dublu — Ion Țiriac, Ilie Năsțase 
—• Nicola Pitici, Bora Iovanovici 
6—4, 6—2, 7—5.

La lemirnn pe locul întîi s-a cla
sat Bulgaria, urmată de România. 
Iugoslavul Pilici și românca Eca- 
terina Horșia au primit titlul de 
cei mai buni jucători ai Balcania
dei din acest an.

ticipat cele mai bune echipe din 
regiunea Hunedoara.

După o luptă strînsă, locul I și 
dreptul de a participa la faza de 
zonă au revenit echipelor Jiul Pe- 
trila (fete) și S.S.E. Deva (băieți).

Dacă la băieți încă din primul 
meci al devenilor, care au învins la 
mare luptă pe a doua clasată Jiul 
Petrila cu 40—38, se întrevedea 
campioana, la fete numai după ultima 
partidă dintre Jiul și Știința Alba 
Iulia s-a putut stabili ocupanta pri
mului loc.

In general jocurile au fost dispu 
tate, fiecare echipă luptînd cu ar
doare pentru victorie. De altfel sco
rurile strînse realizate de echipele 
participante au făcut ca competiția 
să se ridice la un nivel corespun
zător, scoțînd la iveală elemente 
talentate și bine pregătite ca : Ma
gia? Doina, Varvonic Adela, Săsă- 
ran Doina de la Jiul, Popa Laura 
de la Știința Alba Iulia, Șerban Vio
rica de la Știința Brad, Armeanu 
Adriana de la S.S.E. Deva.

Prima etapă
a Alpiniadei republicane

In ziua de 24 iulie în cheile Taia 
a avut loc prima etapă a Alpinia
dei republicane rezervată echipelor 
cu sportivi clasificați de categoria 
a Il-a și a IlI-a. La această între
cere, au luat parte echipele asocia 
țiilor și cluburilor sportive Otelul 
Roșu, C.S.M. Reșița, Flacăra Arad, 
Metalul Hunedoara și C.F.R. Petro
șani.

De menționat că toți participanta 
au efectuat escaladarea unui traseu 
de giadul V A, ceea ce dovedește 
că alpiniștii s-au pregătit cu serio
zitate și au trecut cu succes primul 
examen din acest an.

Ș. BALOI
activist C.S.O. Petroșani

fotbal: Echipa Preparația Petriia 
a ratat promovarea 
în campionatul regional

Ilie Năstase — Bora Iovanovici

Instantaneu de la clubul muncitoresc — Lonea.

ȘTIRI SPORTIVE DE PESTE HOTARE
Echipele noastre reprezentative de 

fete șl băieți de la Jiul Petrila s-au 
prezentat la start hotărîte să ocupe 
în clasament locuri fruntașe. Voin
ța și dragostea față de culorile aso
ciației au făcut posibilă învinge
rea unor echipe cu tradiție din 
regiune ca Știința Brad și Alba lu
lls, Iată rezultatele obținute de e- 
chipele noastre : FETE : Jiul Petrila 
cu S.S.E. Deva 21—19, cu Știința 
Brad 24—22 și cu Știința Alba 
33—20. BĂIEȚI; Jiul Petrila cu 
Știința Brad 47—40 și cu Știința Al
ba 41—36.

In urma disputării jocurilor de 
baraj pentru promovarea în campio
natul regional de fotbal, reprezen
tativa Văii Jiului — Preparația Pe
trila — a întîlnit duminică pe cam
pioana raionului Ilia — Voința — 
cu care a terminat la egalitate 1—1.

După cele 3 jocuri disputate (unul 
cîștigat și două egale) echipa pre- 
parației din Petrila a ratat promo
varea în campionatul regional. Lo
cul I a fost ocupat de Voința Ilia 
cu 5 puncte, reprezentanta noastră 
a-cumulînd 4 puncte a ocupat locul 
secund în seria respectivă.

Clasamentul
FETE

1. Jiul Petrila 
Z Știința Alba
3. S.S.E. Deva
4. Știința Brad

3 3 0 78: 61 6
3 2 1 123: 02 5
312 71: 89 4
3 0 3 70:100 3

BĂIEȚI

1. S.S.E. Deva 
Z Jiul Petrila
3. Știința Brad
4. Știința Alba

3 3 0 136:103 6
3 2 1 126:116 5
3 1 2 100:135 4
3 0 3 101:118 3

Rubrică îngrijită de
C. MATEE3CU

MADRID 25 (Agerpres). — Cam
pionatul european universitar de 
lotbal a continuat duminică cu dis
putarea altor două întîlniri din gru
pele preliminare. In orașul Vigo 
în prezența a 12 000 de. spectatori, 
echipa Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 2—0 (0-—0) formația R.F 
Germane.

Meciul dintre echipele Spaniei 
și Olandei s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (1—0) în favoarea fotba
liștilor spanioli.

In prima grupă conduc echipele 
României și Spaniei cu cîte 2 punc
te, iar in grupa a doua Iugoslavia 
— 2 puncte, urmată de Turcia și 
Portugalia cu 1 punct fiecare. Din 
fiecare serie se califică primele 
două clasate.

Conducerea asociației 
sportive Minerul Lupeni 
acordă grijă recrutării și 
creșterii cadrelor tinere 
de fotbaliști, in prezent 
In cadrul asociației acti
vează mai multe echipe 
de pitici de a căror pre
gătire se ocupă antre
nori calificați. IN FOTO
GRAFIE : una dintre e- 
cbipele de pitici din ca
drul asociației sportive 
Minerul.

STOCKHOLM 25 (Agerpres) — 
Rezultate înregistrate în „Gupa 
Rappan" la fotbal : Aik Stockholm 
— Gornik Zabrze 1—1; Norrkoe- 
ping — Dynamo Dresda 4—1/ Go- 
teborg — Szombierki (Polonia) 4—0.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — In 
cea de-a doua rundă a turneului 
internațional de șah de la Petro
zavodsk, maestre română Margare
ta Teodorescu a învins-o pe șahlsta 
cehoslovacă Sucha. Ivanova (Bul
garia) a pierdut partida cu Kislova 
(U.R.S.S.).

NEW YORK 25 (Agerpres). — In 
ziua a doua a concursului inter
național de atletism de la Los An
geles, echipa de ștafetă 4X400 m 
a S.U.A. formată din Bob Frey, 
Lee Evans, Tommie Smith și The
ron Lewis a stabilit un nou record 
mondial al probei cu performanța 
de 2'59"6/10 Vechiul record mon
dial era de 3’00"7/10 și fusese sta
bilit în 1964 la Tokio de echipa 
S.U.A.

Dubla întâlnire internațională de 
polo pe apă dintre reprezentativele 
României și R.S.S. Ucrainiene, des
fășurată la Tg. Mureș, s-a încheiat 
cu victoria sportivilor români In 
primul joc poloiștii noștri au în
vins cu 4—3 (2—1, 0—1. 0—0. 2—1). 
iar în cel de-al doilea au cîștigat 
cu 5—0 (0—0. 0—0, 3—0. 2—0).

(Agerpres)
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Un nou convoi de vagonete goale a pornit spre adincurile minei Dîlja.

ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI
O inovație 
valoroasă

Maiștrii Grigoriță Ște
fan, Krakovschi Ludovic 
și Salapa Vasale au rea
lizat o inovație care a- 
du.ee îmbunătățiri calită
ții firelor de mătase. Ino
vația constă în modifica
rea conducătoarelor de 
fire de Ja mașinile de 
filaj astfel ca depunerea 
firelor de mătase pe bo
bine să se realizeze sub 
formă de fagure. Depu
nerea firelor pe bobine 
sub formă de fagure per
mite pătrunderea apei cu 
mai multă ușurință în
tre fire și ca urmare se 
realizează o spălare bu
nă, fapt care contribuie 

la obținerea unei pio- 
ducții de bună calitate 
Zilele trecute o echipă 
de lăcăt-uși a început să 
facă modificările necesa
re în vederea aplicării 
inovației la toate mași
nile de filaj.

...și o modificare 
bine venită

Bobinele supuse proce
sului de uscare a fire
lor de mătase sînt in
troduse în instalația de 
uscare cu ajutorul unor 
cărucioare. Aceste căru
cioare au o capacitate 
de 800 bobine. Pentru u- 
șurarea muncii persona
lului de manevrare a 
cărucioarelor, lăcătușul 
Hîrș'ovescu Victor, îm

preună cu un grup de 
tineri, a făcut o modifi
care bine venită. Ea con
stă în înlocuirea rulmen
ților cu bile cu rulmenți 
axiali care permit luarea 
curbelor fără greutate 
Cărucioarele cărora li 
s-au făcu-t modificările 
respective pot fi mane
vrate cu ușurință de o 
singură persoană, pe 
cînd cele cărora încă nu 
le-a venit rîndul nece
sită efortul a 4—5 lucră
tori.

Reparații 
executate 
în timp record

Secția filatură a F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni este 

supusă în prezent unor 
reparații. De fapt repa
rațiile aici sînt continue, 
dar, după ce spălătoria 
de bobine a fost mutată 
înbr-o sală special ame
najată, au încăput lu
crările pentru repararea 
planșeului.

Intrucît una dintre ma
șinile de filaj trebuia 
scoasă din funcțiune pe 
perioada cît durează re
parațiile la planșeul fi
laturii și ca producția să 
nu stagneze, s-a trecut 
la mărirea capacității de 
producție a unei alte 
mașini. Lucrarea care ne
cesita 45 zile, lăcătușii . 
Hirt Matei, Firică Tudor, . 
Varjasi Francisc, Varga 
Ludovic, Foldesi Fran- 
cisc și alții au terminat-o 
în 23 zile.

Calea preîntîmpinării 
îmbolnăvirilor de silicoză

Silicoza apare la muncitorii care 
lucrează la lucrările de minerit în 
piatră (perforare, încărcare), în stra
turile de cărbuni cu multă interca
late de piatră, la moara de pia
tră și mai puțin la alte locuri de 
muncă din subteran. Combaterea 
și prevenirea silicozei este posibilă 
mimai prin luarea unor măsuri teh- 
nico-organizatorice în procesul de 
producție.

Dacă condiția principală de apa
riție a silicozei este prezența în at
mosferă a prafului de piatră cu 
bioxid de siliciu liber, este tot atît 
de adevărat că pe lîngă aceasta mai 
concură o seri'e întreagă de alți 
factori printre care mărimea și 
conformația particulelor de praf, nu
mărul particulelor de praf pe cmc. 
de aer, efortul fizic depus la locul 
de muncă, timpul cît s-a lucrat în 
mediu cu praf și, de mare impor
tanță este reactivitatea fiecărui or
ganism. „Măsurătorile și cercetările 
microscopice ale plămînilor silico
tici au arătat că praful ale cărui 
particule sînt foarte mici, a mia 
parte dintr-un milimetru, care nu 
este vizibil cu ochiul liber, este 
acela care pătrunde pînă în struc
tura internă a plămînilor șl dă naș
tere nodului silicotic.

Timpul de lucru în mediu cu praf 
silicogen după care apare silicoza 
variază de la om la om, în medie 
între 3—7 ani. Bolnavul simte obo
seala la eforturi, dureri vagi, di- 
fiîAe. toracice, transpirații, fenome
ne ce cresc în intensitate pe mă
sură ce boala se accentuează. Con
tinuarea muncii în mediu cu praf 
agravează boala. Nodul silicotic din 
plămîni, care la început este puncti
form, crește în mărime, dî<nd naș

PROGRAM DE RADIO
27 iulie

PROGRAMUL. I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport, Buletin meteo-rutier; 6,30 
Anunțuri, muzică; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,15 Valsuri interpretate 
de fanfară; 7,30 Muzică ușoară; 7,45 
Salut voios de pionier; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Viers, nai și stru
ne; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului : En- 
teritele la copii; 9,35 Jocuri popu
lare,- 9,48 Sonata în Sol major de 
Mozart; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 Corul și orchestra Radiodifu
ziunii poloneze prezintă un program 
de prelucrări de folclor,- 10,14 Pen
tru iubitorii muzicii populare cîntă
I. ivia Ilcău și Ion Albeșteanu; 10,30 
EMISIUNE L'TERARĂ PENTRU ȘCO
LARI; 10,55 „Poemul muncii înfră
țite" de Wilhelm Berger; 11,20 
Limba noastră; 11,30 Formațiile Va- 
lențiu Grigorescu și Gino Mescoli.
II, 45 Emisiune de cî.ntece populare; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Se- 
lecțiuni din opereta „Noapte de 
nuntă în paradis" de Schroder; 12,28 
Pagini clin muzica corală; 12,45 Fan
tezie din cele mai frumoase melodii 
ale lui Ceaikovski; 13,10 Muzică 
ușoară; 13,30 Muzică populară; 14,00 

tere la noduli mari. Prin formarea 
nodulilor silicotici plămînul pierde 
din capacitatea sa de respirație 
ceea ce duce la apariția oboselii la 
efort. Circulația sîngelui prin plă- 
mîni este îngreunată ceea ce obligă 
inima la eforturi din ce în ce mai. 
mari, care duc la o epuizare a for
ței inimii șl în ultimă etapă la in
suficiența cardiacă.

începutul silicozei este lent și 
poate să dureze chiar ani de Zile 
pînă cînd radiografia pune în evi
dență nodulil silicotici. Examinările 
radlografice standard pot însă sur
prinde mai devreme unele modi
ficări pulmonare, care sînt un sem
nal pentru scoaterea muncitorului 
din mediul cu praf. Prin această 
măsură se poate opri evoluția îm
bolnăvirii de silicoză.

împiedicarea producerii prafului 
la locul de muncă este singura me
todă care prezintă siguranța preve
nirii îmbolnăvirilor de silicoză. Per- 
forajul umed este acela care re
duce praful la locul de muncă pînă 
la 99 la sută mai ales dacă în apă 
se introduc substanțe tensioactlve 
In felul acesta, s-a dovedit experi
mental, că dacă se perforează umed 
se previne silicoza sută la sută. De 
aceea este necesar să se găsească 
soluțiile tehnice cele mai bune în 
folosirea perforajului umed și acest 
procedeu să se extindă la toate ex
ploatările miniere. De asemenea, cei 
care lucrează în piatră sau pă
trund prin intercalații să folosească 
perforajul umed, știut fiind că este 
singura cale de a preveni apariția 
silicozei.

Dr. ALDICA NICOLAE
Lupeni

BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Sport; 
14,15 Almanah muzical; 14,40 Co
ruri din opere,- 15,00 Melodii popu
lare; 15,20 Anunțuri, reclame; 15,30 
Caleidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,15 Bucureștiul cîntă; 16,30 
Concerte de Haendel; 17,00 Varie
tăți folclorice; 17,15 „MIORIȚA:1.
15 minute în tovărășia unor crea
tori populari; 17,30 Djn repertoriul 
corului „Gavriil Muzincescu" din 
Iași; 17,45 Program de tangouri; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,15 Muzică u- 
șcară cu Helle Wilke și Ionel Mi
ron; 18,25 Cîntece din folclorul nou 
ceiute de ascultători; 19,00 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei; 19,35 Varietăți mu
zicale; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Concert de melodii 
românești; 21,05 EDIȚIE RADIOFO
NICA GEORGE COȘBUC: POEZIA 
DE EVOCARE ISTORICĂ, 21,25 
MELODII MAGAZIN; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Muzică ușoară pentru în
drăgostiți; 22,35 Piese pentru pian 
de Schumann,- 22,50 Mozaic sonor — 
muzică ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

In Editura politică
au apărut:

ȘTIINȚA - 
PRIETENA NOASTRĂ

Materiale în ajutorul educației 
științifice a tineretului 

voi. I și II
• Lucrarea constituie o culegere 

de aiticole de popularizare a ști
inței și de combatere a misticis
mului și superstițiilor. Materialele 
incluse în volum, tratează teme va
riate și interesante privitor la con- | 
cepția materialist-științifică despre 
lume, sistemul solar, cum a apărut 
viața pe Pămînt, originea șî evo
luția omului, ce sînt eclipsele, pro
gresul tehnic și dezvoltarea socie
tății, chimia în slujba omului, omul 
a deschis porțile cosmosului, auto
matica și cibernetica, chimia dis
tractivă, mic dicționar de termeni 
științifici etc.

NI lucrarea dezbate diverse pro
bleme: știința în Republica Socia
listă România in plin avînt, galaxia 
și metagalaxia, o mare lege a na
turii — atracția universală, omul a- 
saltează cosmosul, ce este teoria 
relativității, reacții termonucleare 
dirijate, automatizarea și cibernetica, 
chimia — mare creator, cum au 
apărut și s-au dezvoltat viețuitoa
rele, despre viață și moarte, medi
cina românească îmbogățește te
zaurul științei mondiale, eredita
tea, circulația materiei în natură, 
omul corectează planeta, vulcanii 
și cutremurele de pămînt, ferestre 
spre viitor.

De asemenea, volumul mai cu
prinde următoarele materiale: mici 
experiențe distractive, mic dicționar 
de termeni științifici, indice de 
nume.

CINEMATOGRAFE
27 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Co
răbiile; Republica: O clasă neobiș
nuită; PETR1LA: Ultima cavalcadă 
spre Santa Cruz; LONEA : . Desene 
secrete; LIVEZENI : Ultima vacan
ță; CRIVIDIA: Karambol; PARO- 
SENI : Musafiri ciudați pe munlele 
de gheață: BĂRBĂTENI ■ Viață di
ficilă; LUPENI Muncitoresc: Ope
rațiunea „î"; Cultural: In genunchi 
mă întorc la tine, URICANI: Amin
tiri din copilărie.

TELEVIZIUNE
26 iulie

18,00 Pentru copii și tineretul șco
lar : Film. Intilnire cu Lizuca — du
pă povestirea „Dumbrava minunată" 
de Mihail Sadoveanu; — înotul în 

• zece lecții (VII); — Pe ulițele sa
tului românesc (III); 19,00 Telejur
nalul de seară; 19,15 Cineclub TV; 
19,35 Interpreți de muzică populară 
românească; 19,50 Supraviețuitorii 
— film serial; 20,15 Campionatul 
mondial de fotbal 1966. — Intîlnirea 
dintre echipele: Angliei și Portu
galiei; 22,20 Preludiu Mamaia — 
1966; 22,30 Telejurnalul de noapte,- 
22,40 Buletinul meteorologic; 22,45 
închiderea emisiunii.

Aplicațiile electroencefalografului
Electroencefalograful găsește largi 

aplicații în medicină, psihologie, 
defeotologie etc. Cu ajutorul lui. 
specialiștii Universității „Babeș-Bo- 
lyai" din Cluj, de pildă, studiază re
lațiile dintre limbă și gîndire. Prin- 
tr-un dispozitiv auxiliar, ei au ob
ținut mecanograme care oferă date 
prețioase privind rolul aparatului 
respirator în vorbire. Cîteva canale

Un nou tip de elemente prefabricate 
din beton folosite la digurile maritime

La construcția digurilor maritime 
se folosesc un nou tip de elemente 
prefabricate din beton, denumite 
stabilopozi, care dau lucrărilor de 
apărare a taluzelor digurilor o sta
bilitate sporită.

Pînă in prezent, în zona noului 
port al Constanței, peste 1 200 m.- 
tri de dig s-au protejat cu elemen
te prefabricate de acest tip — con

I.C.RJ.I. și O.C.L. Produse industriale
PETROȘANI 
A II 1 A' T A 

publicul consumator ca s-a pus în vin* 
zare, prin magazinele de specialitate 
din Valea Jiului, IA BOGAT SORTIMENT 
SIE STOFE PENTRU MOBILA DIN PRO
DUCȚIA LVTERAA ȘI DIN IMPORT. Do
ritorii pot găsi la alegere sortimentul 
preferat.

I ampa de siguranță cu benzină trebuie să îndeplinească următoa^ 
rele condiții: sticla să se îmbine perfect cu sitele și rezervorul, să nu 
curgă benzină din rezervor, sitele să fie curate și să nu fie deterio
rate, sticla să nu fie spartă sau crăpată, închizătorul magnetic să fie 
blocat, fitilul și aprinzătorul să funcționeze perfect, vîrful cîrligului să nu 
loveasi ă sitele.

Lampa electrică cu acumulatori trebuie să aibă închizătorul mag
netic blocat, iar globul de protecție să nu fie spart sau crăpat.

au fost adaptate înregistrării bio
curenților musculari din organele 
vocale și membrele superioare și 
impulsurilor reflexului galvano-cu- 
tanat. Se știe că sub influența hl- 
minii, sunetului, mirosului etc. au 
loc modificări ale rezistenței elec
trice cutanate. Curbele electro-der- 
male permit cunoașterea anumitor 
indici ai perceperii.

cepute de Institutul de proiectări 
al Ministerului Transporturilor Auto- 
Navale și Aeriene. Organele de 
specialitate ale ministerului au tri
mis documentație în vederea bre
vetării acestei soluții tehnice ro
mânești în Anglia, Franța, R. F. Ger
mană, India, Italia, Japonia și în 
alte țări.

(Agerpres)
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Sosirea la Ankara 
a delegației guvernamentale române

(Urmare din pag. l-a)

Președintele Consiliului de Miniș
tri al României a prezentat pre
mierului turc pe membrii delega
ției guvernamentale. Primul minis
tru al Turciei a prezentat apoi per
sonalitățile turce venite în întîm- 
pinare. După ce a primit raportul 
comandantului gărzii de onoare, 
cei doi șefi de guverne au trecut 
în revistă garda de onoare.

Adresîndu-se oaspeților români, 
premierul Suleyman Demirel a 
spus :

„Suit deosebit de fericit să sa
lut în numele guvernului turc și 
în numele meu personal pe prea- 

, eminentul președinte al Consiliu
lui de Miniștri al României vecine 
și pe distinșii membri ai delega
ției, care îl însoțesc.

Poporul turc a nutrit întotdeau
na . sentimentele cele mai cordiale 
față de națiunea română cu care 
el are relații tradiționale de bună 
vecinătate.

Nu mă îndoiesc că veți avea 
ocazia, în timpul scurtei dv. șe
deri în Turcia, de a constata ma
nifestările concrete ale acestor sen
timente și interesul nutrit față de 
țara dv.

Sint convins că convorbirile noas
tre vor contribui la o și mai bună 
înțelegere și încredere între Tur
cia și România și că vizita dv. va 
constitui o etapă importantă în dez
voltarea relațiilor de bună vecină
tate între cele două țări ale noas
tre.

Noi vom servi astfel nu numai 
intereselor celor două națiuni ale 
noastre, dar și acelea ale păcii în 
regiunea noastră și în lume.

- In încheiere premierul Turciei a 
spus: Urez bun venit eminenților 
membri ai delegației române. Vă 
doresc o ședere fericită și agrea
bilă în Turcia",

In cuvîntarea de răspuns tova
rășul Ion Gheorghe Maurer a mul
țumit pentru călduroasa primire, 
pentru cuvintele prietenești adre
sate poporului român, delegației și 
lui personal și a transmis poporu
lui și guvernului turc, Excelentei 
sale primului ministru, un cordial 
salut și urări de prosperitate și

Pe scurt
• TOKIO. Președintele Partidu

lui Socialist din Japonia, Kozo Sa
saki, a adresat un apel în care 
cheamă organizațiile și partidele 
politice din tir-o serie de țări din 
Asia, să se pronunțe pentru con
vocarea unei conferințe asiatice, 
care să ia atitudine împotriva agre
siunii imperialismului american, 
pentru încetarea războiului din 
Vietnam pe baza acordurilor de la 
Geneva.
• BONN. Un grav accident a 

avut loc pe șoseaua ce leagă ora
șele Frankfurt și Koln. Potrivit re
latărilor agenției France Presse, un 
autobuz care transporta un grup de 
50 de copii belgieni s-a prăbușit 
de pe pod. 27 de copii și-au pier
dut viata.
• TEL AVIV. La Tel Aviv a a- 

vut loc a 54-a sesiune anuală a 
Federației dentare internaționale, 
organism specializat al O.M.S., la 
care au luat parte medici din peste 
60 de țări. Sesiunea a fost prezida
tă de prof. dr. Pedersen (Danemar
ca). Din partea Societății Române 
de Stomatologie a participat prof 
dr. Valerian Popescu, membru co
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România.
• MOSCOVA. La Moscova a 

sosit o delegație algeriană condu
să de Belaid Abdessalam, ministru 
al industriei și energeticii. In cursul 
zilei de luni delegația guvernamen
tală economică algeriană a înce
put convorbirile la Comitetul de 
stat al U.R.S.S. pentru relațiile e- 
conomice externe. 

pace. Delegația română, a spus pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
vine în Republica Turcia animată 
de dorința sinceră de a continua 
legăturile tradiționale de prietenie 
și colaborare pașnică dintre țările 
și popoarele noastre.

Așteptăm cu interes vizitele și 
întrevederile care ne vor da posibi
litatea să cunoaștem realitățile Tur
ciei contemporane, munca și preo
cupările poporului turc, să proce
dăm la un schimb de vederi util 
asupra unor probleme de interes 
reciproc privind relațiile bilaterale 
dintre cele două state ale noastre 
și unele probleme internaționale 
actuale.

Guvernul român pornește de la 
premisa că singura bază pentru 
realizarea unui climat de destindere 
și înțelegere internațională o con
stituie afirmarea și dezvoltarea în
tre state a unor relații normale, 
întemeiate pe respectarea principi
ilor suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne ale altora, egalității în 
drepturi a tuturor națiunilor. Sîn- 
tem convinși că contactele directe 
dintre oamenii de stat și mai buna 
cunoaștere reciprocă între țări re
prezintă unul din mijloacele cele 
mai eficace pentru atingerea aces
tui scop.

Ne exprimăm speranța — a spus 
șeful guvernului român — că vi
zita noastră și convorbirile pe care 
ie vom avea vor constitui o sursă 
de noi progrese în dezvoltarea re
lațiilor dintre România și Turcia, 
vor contribui la promovarea coo
perării și înțelegerii în regiunea 
Balcanilor în interesul cauzei pă
cii și securității internaționale.

In salonul de onoare al aero
gării premierul român și premierul 
turc s-au întreținut cordial.

Răspunzînd unor întrebări ale zia
riștilor prezenți la aeroport, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer și-a ex
primat satisfacția de a se afla în- 
tr-o vizită în Turcia. Vizita dele
gației române constituie un prilej 
fericit de a explora, împreună cu 
conducătorii guvernului turc, noi 
posibilități pentru dezvoltarea rela
țiilor între cele două țări, pornind 
de la dorințe comune și de la in
teresele reciproce.

Convoiul de mașini oficiale s-a 
îndreptat apoi spre reședința oas
peților români.

VARIETĂȚI
Țările lumii pot 
să se unească 
spre progresul tuturor

LONDRA 25 (Agerpres). — 
Cercetările duse în comun timp 
de doi ani de către cele 71 
de state in cadrul Anului in
ternational al Soarelui calm au 
demonstrat că țările lumii pot 
să se unească spre progresul 
tuturor, se spune intr-o scri
soare publicată în ziarul 
„Times" de un grup de savanți 
din S.U.A., U.R.S.S., Marea Bri- 
tanie. Belgia, Italia etc. In scri
soare se arată că cooperarea 
savanfilor din cele 71 de tari 
în cadrul Anului international 
al Soarelui calm s-a făcut fără 
nici un fel de discriminare de 
rasă, religie sau apartenență 
politică.

Zăcămînt de diamante
LIMA 25 (Agerpres). — In 

provincia Cuzco, din Peru, a 
fost descoperit, la poalele unui

ta „Mitului dt atM a
(omise dt imperialism mm"
HANOI 24 (Agerpres), — După 

cum anunță agenția V.N.A., Consi
liul de Miniștri al R. D. Vietnam a 
hotărît crearea „Comitetului de an
chetă a crimelor de război comise 
de imperialiștii americani în Viet
nam". Comitetul este prezidat de 
dr, Pham Ngoch Thach, minislrul 
sănătății, iar vicepreședinte a fost 
numii Pham Van Bach, președintele 
Curții Supreme Populare.

După prima ședință ținută la 22 
iulie a fost dat publicității un co
municat în care se subliniază că

Intensificarea acțiunilor 
pafriotilor 
sud-viefnamezi

SAIGON 25 (Agerpres). — Eșecul 
operației Hastings, care i-a deza
măgit și pe cei mai optimiști co
mandanți americani, coincide cu o 
intensifi tare a acțiunilor ofensive de
clanșate de patrioții sud-vielnamezi. 
Ziua de duminică, menționează co
respondentul agenției France Presse, 
a constituit o grea încercare pentru 
trupele americano-saigoneze, deoa
rece in cursul acestei zile unitățile 
patriotice au lansat nu mai puțin 
de 16 «incuri împotriva acestora.

Duminică dimineața, precizează a- 
genția, patrioții au declanșat opt 
acțiuni simultane asupra unor posturi 
militare saigoneze situate la numai 
35 kilometri de capitala sud-vietna- 
meză, provocînd pierderi importante 
trupelor guvernamentale.

Făcând bilanțul acțiunilor iniția
te de unitățile patriotice în diferi
te regiuni sud-yietnameze în ulti
mele două săptămîni, agenția V.N.A. 
informează că în provincia Ba Ria 
(districtul Chau Duc) au fost uciși 
166 de soldați inamici și distruse 
113 tunuri și care de luptă. In dis
trictul Long Diem, din aceeași re
giune, în urma unei ambuscade în 
care a fOst prinsă o unitate ameri
cană, 33 de soldați au fost răniți 
și uciși.

In provincia Tay Ninh, unitățile 
patriotice, sprijinite de populația 
locală, au lansat un atac surpriză 
asupra unei companii saigoneze. 
75 dintre componenții acesteia au 
fost scoși din luptă.

De asemenea, în provincia Bac 
Lieu (districtul Vinh Chau) patrio
ții au scos din luptă numeroși sol
dați ai unităților guvernamentale, 
capturând în același timp o mare 
cantitate de arme și muniții.

vulcan, un zăcămînt de dia
mante, situat intre districtele 
San Pedro și San Pablo. Purtă
torul de cuvint al Centrului re
gional minier din Cuzco a pre
cizat că zăcămintul se află la 
numai cițiva kilometri de fai
mosul templu al lui ~Wiracocha 
„zeitatea supremă a incașilor".

Aventura francezuiui 
Jean Pierre Marquant

CALIFORNIA 25 (Agerpres). 
Francezul Jean Pierre Mar
quant, care a început traver
sarea. pe jos a „Văii Mor(ii“ 
din California, urmează să 
străbată cea mai periculoasă 
porțiune. După cum declară o- 
îicialitătile locale, nimeni nu a 
reușit piriă in prezent să 
parcurgă această distantă, afla
tă in partea cea mai de jos a 
văii, la 85 de metri sub nive
lul mării. Aici temperatura de
pășește 40 de grade la umbră, 
iar la soare ajunge la 90 de 
grade.

R. D. VIETNAM

[lintloi de lăzBoi

S.U.A. folosesc în Vietnamul de 
sud bombe cu napalm, gaze toxice 
și substanțe chimice pentru a dis
truge satele și a masacra populația 
civilă, în timp ce în Vietnamul de 
nord avioanele americane au lansat 
atacuri extrem de barbare pentru a 
masacra populația civilă și a dis
truge crașele, satele și instituțiile 
de utilitate publică, inclusiv spitale, 
școli, pagode.

Comitetul își exprimă speranța că 
țările socialiste frățești, țările iu
bitoare de pace, organizațiile inter
naționale democratice și personali
tățile din domeniul științific și ju
ridic din lumea întreagă îi vor a- 
corda asistentă în lucrările sale. Co
mitetul cere ca guvernul S.U.A. să 
respecte acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam, să 
înceteze războiul de agresiune și 
să lase poporul vietnamez să-și re
zolve singur propriile sale probleme.

*
HANOI 25 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. anunță că la 24 iulie, for
țele armate vietnameze din provin
cia Ha Tinh au doborît unul din 
avioanele americane cu reacție, care 
au efectuat raiduri în după-amiaza 
zilei în zena populată din sudul 
provinciei.

Potrivit datelor rapoartelor pu
blicate cu privire la zborurile în
treprinse de aviația militară ameri
cană în ziua de 23 iulie, pe lingă 
cele două avioane doborîte de Ar
mata Populară Vietnameză deasu
pra regiunii Ha Tay și în zona ora
șului I-Ianoi, un al treilea avion a 
fost doborît în cursul aceleiași zile 
deasupra provinciei Nghe An.

Numărul total al avioanelor dobo
rîte deasupra teritoriului R. D. Viet
nam se ridică la cifra de 1 250.

Scrisoarea delegatului 
părții coreeano-chineze adresată 
Comisiei militare de armistițiu
PHENIAN 25 (Agerpres). — De

legatul principal al părții coreeano- 
chineze la Comisia militară de ar
mistițiu din Coreea, generalul-maior 
Pak Dun Guk, a înaintat Comisiei 
țărilor neutre de supraveghere a 
armistițiului din Coreea o scrisoa
re de protest împotriva acțiunilor 
părții americane, care, încâlcind 
paragraful 13 al Acordului de ar
mistițiu, introduce în Coreea tipuri 
noi de armament și de echipament 
militar tactic.

Comunicat comun 
egipteano-irakian

CAIRO 25 (Agerpres). — Primul 
ministru irakian, Abdel Rahman 
Bazzaz, și-a încheiat vizita oficială 
pe care a făcut-o în Republica A- 
rabă Unită. In comunicatul comun 
dat publicității cu această ocazie 
la Cairo, se menționează că pre
mierul irakian a discutat cu autori
tățile R.A.U. probleme referitoare 
la relațiile dintre cele două țări, 
precum și despre evoluția situației 
politice în lumea arabă. In mod 
deosebit, subliniază comunicatul, a

CONFLICT ALGERO-MAROCAN
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres) — 

La Addis Abeba s-a deschis luni 
cea de-a noua sesiune a unei co
misii speciale a Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), creată în 
1963, în vederea examinării diver
gențelor algero-marocane. Actuala 
reuniune, convocată la cererea' gu
vernului de la Rabat, urmează să

MOSCOVA

Congresul 
internațional 
de microbiologie

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Ea 
Moscova s-a deschis cel de-al 9-lea 
Congres internațional de microbio
logie, la care participă circa 5 000 
de microbiologi din 52 de țări.

La lucrările Congresului partici
pă și o delegație a Uniunii Socie
tăților de Științe medicale din Re
publica Socialistă România în frun
te cu prof. dr. Nicolae Nestorescu. 
In cadrul lucrărilor Congresului, ca
re se vor desfășura în 31 de sec
ții, vor fi discutate peste 1 500 de 
referate din domeniul microbiolo- 
giei, virusologiei, imunologiei, epi- 
demiologiei, biochimie! și geneticei, 
referitoare la rezultatele cercetări
lor efectuate pînă în prezent și la 
căile viitoare ale cercetărilor în do
meniul microbiologici.

Explozie într-o 
mină americană

NEW YORK 25 (Agerpres). 
In galeriile unei mine carbo- 
nifere din apropierea localită
ții Mt. Hope, situată în sud- 
vestul statului Virginia, s-a 
produs o puternică explozie. 
Se crede că ea a tost provoca
tă de gazul metan degajat din 
straturile carbonifere la apro
ximativ două mile depărtare 
de intrarea în mină. In momen
tul exploziei în mină lucrau 21 
de persoane, din care 9 se aflau 
în apropierea exploziei. Doi mi
neri au fost uciși, iar alți cinci 
au dispărut fără să se știe dacă 
mai sînt în viață. Se fac cer
cetări pentru descoperirea lor.

In scrisoare se arată că pentru 
îndeplinirea Acordului de armisti
țiu din Coreea și pentru păstorea 
păcii în Coreea și în Extremul O- 
rient, partea coreeano-chineză cere 
să se renunțe imediat la. pregătirile 
militare și la acumularea de arma
ment în Coreea de sud. Scrisoarea 
propune, de asemenea, Comisiei ță
rilor neutre să ia măsurile ce se 
impun în legătură cu încălcările A- 
cordului de armistițiu.

fost discutată problema comanda
mentului politic unificat dintre 
R.A.U. și Irak, precizând că primul 
ministru irakian și omologul său 
egiptean au căzut de acord ca vi
itoarea reuniune la nivel înalt din
tre cele două țări să aibă loc la 
Bagdad în luna septembrie.

„Intre cei doi șefi de guverne, 
subliniază comunicatul s-a manifes
tat o deplină concordanță de ve
deri asupra tuturor problemelor 
chestiunilor discutate".

studieze posibilitățile de aplanare a 
conflictului survenit între cele două 
țări, în urata hotărîrii Algeriei de 
a naționaliza întreprinderile minie
re situate într-un teritoriu revendi
cat de Maroc. Se menționează că 
este vorba de minele de fier de la 
Gara și Djebilet, considerate ca u- 
nele din cele mai bogate din lume.
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