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Ă Vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
în K. P. Bulgaria

fotoamatorilor
Lu
da?

cu- 
ți-

După săptămîni de muncă a- 
siduă, fotoamatorii din cadrul 
cercului. de la clubul din 
peni au pregătit și ei un 
minerilor, de ziua lor.

O expoziție de fotografii, 
prinzînd lucrări de înaltă
nulă artistică, a fost organiza
tă în aer liber pe panouri spe
ciale, expuse în piața din cen
trul orașului. Acest omagiu 
emoționant adus muncii de mi
neri este rodul din ultima pe
rioadă a fecundului colectiv de 
artiști amatori.

De data aceasta lucrările se 
impun nu numai prin conținut, 
tehnică de execuție sau unghi 
de fotografiere ci și prin ele
ganța și rafinamentul artistia 
cu care au fost realizate expo
natele ca format. Dimensiu
nile unora dintre lucrări sînt 
de-a dreptul „monumentale", 
în accepțiunea de specialitate 
a cuvîntului. Încadrarea feri
cită — în cele mai multe din
tre cazuri — a tematicii în a- 
semenea proporții dă expona
telor o doză de prestanță în 
plus.

Tematica variată, fixată pe 
hîrtia fotografică cu mult dis- 
cernămînt, face ca prezența 
expoziției să fie viu gustată 
de publicul iubitor de acest 
gen de artă din localitate.

La o mai atentă cercetare a 
materialului prezentat de astă 
dată, observăm că pe parcursul 
anilor la unii dintre fotoama
torii cercului s-a format o a- 
nume predilecție pentru un a- 
numit gen de fotografiere. 
Tellmann Iosif, unul din „ve
teranii" cercului rămîne un 
neobosit realizator al unor in-

Tiberiu KARPATIAN
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Complex comercial 
și de deservire la Petrila

La Petrila a început zilele acestea construcția unui modern com
plex comercial. Noul complex, la care anul acesta se lucrează la prima 
etapă, va cuprinde în final unități ale comerțului alimentar — magazin 
cu autoservire, produse lactate — ale comerțului cu produse 
— magazin cu produse 
un magazin gospodina, 
rești și altele.

Etapa Ia care se

industriale 
metalo-chimice, galanterie, librărie, un restaurant, 
o cofetărie, ateliere ale cooperativei meșteșugă-

lucrează în acest an cuprinde magazine ale co
merțului alimentar, cu produse industriale și cu legume-fructe.

Expozifie de arfă plastică românească 
peste hotare

In cîteva mari orașe și capitale din lume vor fi inaugurate luna 
aceasta expoziții de plastică românească.

La Moscova, iar mai apoi la Leningrad, publicul sovietic va avea 
prilejul să cunoască o selecție alcătuită din 59 de picturi și 14 sculpturi 
semnate de Gheorghe Anghel, Nicolae Dărăscu, Ștefan Luchian, Dimi
trie Paciurea, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Vasile Popescu. 
Francisc Șirato, Nicolae Tonitza.

O expoziție de pictură și sculptură contemporană românească va 
fi deschisă la Pekin. Ea va reuni 66 de Ipcrări, iar alte 82 de picturi în 
ulei și 40 de sculpturi vor face obiectul unei expoziții de plastică româ
nească pe care o va găzdui Budapesta.

SARABATORIREA ZILEI MINERULUI
Felicitări călduroase din inimă

Adunarea 
sindicatelor 
șura intr-un cadru solemn și săr
bătoresc. In fața prezidiului, cu fe
țele îmbujt ate de emoție și- feri
cire, se opreau pe rînd pentru cî
teva clipe minerii, tehnicienii și in
ginerii de la E. M. Petrila deco
rați, cu prilejul. Zilei minerului cu 
ordine și medalii. Printre ei pi
teau fi văzuți minerul șef de bri
gadă Moldovan Iosif, maistrul me
canic Steiner Iosif, inginerul șef 
Simota Dimitrie, cărora Li s-au lu
minat Ordinul Muncii clasa IH-a, 
și alții. Cu aceeași emoție împle
tită cu o adîncă bucurie privea 
festivitatea de decorare și minerul 
pensionar Haidu Iuliu, Erou al 
Muncii Socialiste. Gîndul i-a zbu

festivă de la clubul 
din Petrila se desfă-

rat pentru o clipă cu cițiva ani in 
urmă, cînd tot într-un asemenea 
cadru festiv, i s-a aninat pe piept 
Steaua de Erou al Muncii Sociia-

(Continuare în pag:. 3-a)
- y '■ . j ■ ■

FAPTE LA ZI
0 Ziarul „Sportul popular" 

în colaborare cu U.C.F.S. Pe
troșani organizează o consfă- 
tuire cu cititorii și corespon
denții din orașul Petroșani 
Consfătuirea va începe azi. la 
ora 18, în sala clubului C.C.V.J

la sediul filialei pînă miine 
inclusiv.

Q Filiala din Petroșani a 
O.N.T. Carpați organizează du
minică excursii de o zi la Tg, 
Jiu ■— cu vizitarea monumen
telor lui Brîncuși și a locali
tății Tismana —, Ia Geoagiu 
băi și la cabana Rusu. înscrie
rile pentru excursii se primesc

0 Mîine la ora 19, în sala 
de dans a Casei de cultură din 
Petroșani se va organiza o joie 
a tineretului, 
dă concursul 
zică ușoară 
gre".

La reușita joii își 
orchestra de 
„Diamantele

mu-
ne-

O In sala de lectură a
I

clu
bului sindicatelor din Petrila 
este programată pentru azi, ora 
18, o seară literară cu tema 
„Chipul comunistului oglindit 
în literatura română contem
porană".

de Miniștri al

tovarășii Boris 
Biroului Poli-

SOFIA- .9 (Agerpres). — Trimișii 
speciali transmit: Marți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. aii P.C.R., care a petrecut 
cîteva zile de odihnă în R. P. Bul
garia, a avut o întîlnire la Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Bulgar, cu tovarășul Todor Jiivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului 
R. P. Bulgaria.

Au fost de față 
Velcev, membru al
tic, secretar al C.C. al P.C.B. și 
loan Beldean, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Sofia.

In timpul întîlnirii a avut loc un 
schimb de informări asupra con
struirii socialismului în cele două 
țări frățești. Au fost abordate, de 
asemenea, unele problem», ale si
tuației internaționale și mifcSrii co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățească, de 
cordialitate.

*

In cursul dimineții, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a vizitat monu
mente istorice, instituții de artă

înapoiat 
din R. P.

Băneasa,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreună cu soția, s-a 
marți în Capitală, venind 
Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul
erau prezenți tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, Alexan
dru Drăghici, Ilie Verdeț, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Florian Dană'ache, Mihai

sanctuarul

ANCHETA ; Organizația comercială in 
fața cetățeanului de azi

și știință, locuri pitorești și de re
creație din Sofia și împrejurimi.

★
In cinstea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, ambasadorul loan Bel
dean și soția au oferit un prînz. 
Au participat tovarășii Todor Jiv
kov, Boris Velcev, Ivan Mihailov, 
En-cio Staikov, membri ai Biroului 
Politic al C.C.
Gheorghi Traikov, 
zidiului Adunării 
Bulgaria, secretar
lare Agrare, Dimo Dicev, șef de 
secție la C.C. al P.C.B., Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe. Vexa 
Naceva, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.B.

al P.C. Bulgar, 
președintele Pre- 
Populare a R. P. 
al Uniunii Popu,-

★
In după-amiaza aceleiași zile, to

varășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu soția, au părăsit Sofia. La 
plecare pe aeroport erau prezenți 
tovarășii Todor Jivkov, Boris Vel
cev, Ivan Mihailov, Encio Staikov, 
Gheorghi Traikov, Lîcezar Avra
mov, Ivan Primov, Ivan Bașesv, 
de secție la C.C. al P.C.B.

A fost de față Ioan Beldean, 
basadorul României, și membrii 
ba sadei.

Capitală

șefi

jvm-
azn-

Gere, Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Vasile Vîlcu, membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al -CC. al 
P.C.R., Mihai Dalea și Virgil Tro
fim secretari ai C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Au fost de față Mihail Kănev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim ■ al 
R.P. Bulgaria la București, și mem
bri ai ■ ambasadei. ■ f’■

(Agilrpres)

restaurantelor

Unitățile de alimentație publică — după cum precizează și nu
mele — au datoria să pună la îndemîna consumatorilor preparate calde 
sau reci, într-un larg sortiment și de bună calitate. Pentru a face față 
acestei cerințe, principalele unități dispun de bucătării încadrate cu per
sonal specializat în arta culinară, care prepară numeroase sortimente de 
produse atit pentru restaurantele respective cit și unitățile mai mici ca 
bufete, chioșcuri etc. Zilnic, în aceste bucătării se prepară ptoduse în 
valoare de multe mii de lei.

Bucătăria — acest sanctuar al restaurantelor — unde se prepară 
mîncărurile noastre, ce ne oferă ? Iată aspecte dintr-o anchetă efectuată 
în două mari unități T.A.P.L. din Petroșani.

Din 2 000 2 la sută...
CARPAȚI. Restaurant — pensiune 

unde alături de consumatorii obiș- 
nuiți iau masa și un număr însem- 

‘ nat de abonați...
— Ce ne puteți „oferi" — îl în

trebăm pe tov. Oaidă Alexandru, 
responsabilul unității.

— Să consultăm lista pe azi — 
spune el. Iată : avem în meniu 5 
feluri de ciorbe și supe și 11 feluri 
de mîncare .Un sortiment bogat !

- Bogat...? Să Vedem...
In bucătăria restaurantului începe 

o discuție largă asupra meniului din 
ziua curentă și din alte zile tre
cute. Ce reiese ?

Rețetarul de preparate alcătuit de 
minister, spre orientare^ unităților 
respective, cuprinde aproximativ 
2 000 sortimente diferite de produse.

ȘT. MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

Tinerețea multisecularului, o- 
raș de pe Crișul repede, tine
rețea care prin sine presupune 
nou, frumos, se exprimă nu 
numai prin uzinele, fabricile 
și construcțiile care se ridică 
la tot pasul, dar și prin fru
mosul parcurilor îmbietoare și 
al zonelor sale verzi care în
soțesc uzinele și cvartalele.

Prezentîndu-și orașul, oră- 
deanul nu va uita să-și invite 
oaspetele pe Dealul viilor, „la 
Ciuperca", cum i se spune. 
Departe de proporțiile Tîmpei 
Brașovului sau ale Feleacului 
din preajma Clujului, dealul de 
pe malul Crișului oferă totuși 
și el o panoramă feerică. La 
poalele sale, începe a se în
tinde cîmpia mănoasă a Cri- 
șurilor, iar jos, chiar lîngă rîu 
se desfășoară în toată plină
tatea ei frumoasa priveliște a 
Orad ei de azi. De aici se vede, - 
Piața București, cartierul din 
vestul orașului. Centrala ter
moelectrică și Uzina de alumi
nă, geometria uzinelor „înfră
țirea" și „Sinteza", școli noi, 
cvartale noi... O 
verde delimitează 
„23 August" din 
orașului. In jurul 
lui Ostașului român, pe 6 su
prafață de aproape 84 000 th p 
gazonul cu arbuști ornamen
tali și brazi tineri, rondurile 
pline de flori, sînt întretăiate 
de alei asfaltate. Mii de tran
dafiri formează un adevărat co
vor policrom, în marea de ver
deață. De numele cui se leagă 
nașterea acestui frumos pare, 
adevărată bijuterie a orașului 
de pe Criș ? Răsfoind în ar
hive găsim file, in c«»e cu 15 
ani în urmă se mențiune lapi
dar : „850 dc oama^i au preș-

imensă pată 
noul parc 

plin centrul 
monumentîi-

(Continuare la pag. 8-a)
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D romavarea progtesului
* tehnic, aplicarea realiză

rilor științei in toate comparti
mentele producției, crearea 
condițiilor mai bune de mun
că — iată unul dintre dezide
ratele majore ce trebuie ur
mărit cu deosebire in cadrul 
unităților combinatului nostru 
carboniier, ele condiționind 
intr-un mori hotărîior ritmurile 
de viitor ale extracției de căr
bune din bazin.

Planul cincinal, elaborat pe 
bata Directivelor Congresului 
al IX-lea al P.C.R., prevede o 
creștere importantă a produc
ției de cărbune in perioada 
1066-^10W, care la nivelul a- 
nUJUi 1970 va trebui să. atingă 
22,2 milioane tone. La realita
tea acestei producții, bazinul 
carboniier Valea Jiului va tre
bui să aducă o contribuție sub
stanțială, prin creșterea pro

ducției brute cu circa 50 la 
sută tați de nivelul realizat 
in prezent, participind astfel;la 
producția de cărbune a tării 
cu o pondere de 40 la sută.

CUVÎNTUL DE
MODERNIZAREA

Cum se va ajunge la aceas
tă realizare ?

In vederea atingerii acestui 
obiectiv, Directivele prevăd 
necesitatea de a se acorda 
toată atenția sporirii produc
ției în minele existente și, în 
același timp, deschiderii mine
lor noi la termenele stabilite, 
extinderii metodelor moderne 

de deschidere, pregătire și ex
ploatare, creșterii gradului de 
mecanizare a lucrărilor minie
re, mai ales a celor din sub
teran, îmbunătățirii organizării 

protecției și securității muncii, 
respectării riguroase a rapor
tului rațional între nivelul ex
tracției și cel al rezervelor 
deschise și pregătite.

Dacă în șesenalui expirat 
creșterea producției s-a reali
zat pe seama extinderii lucră
rilor în minele existente și 
prin sporirea, mal mult prin

măsuri organizatorice, a pro
ductivității muncii, In cincina
lul 1966—1070 are» t ere a masi
vă a producției *1 productivi
tății muncii se va putea aal-

ORDINE:

gura numai prlntr-un susținui 
efort depus pentru introduce
rea tehnicii noi, moderne. De 
aceea, caracteristic acestei pe 
rioade va fi continua pertec 
ționare a procesului tehnolo
gic de producție, introducerea 
intr-o măsură tot mai largă a 
procedeelor și utilajelor noi 
cu performanțe ridicate.

Progresul tehnic este o no
țiune dinamică, in continuă 
transformare, deoarece activi 
tatea de cercetare și practice 
colectivelor de munca imbo 
gdțesc continuu știința șl teh 
nica cu noi cuceriri. Mașinile 
și utilajele care înainte ci 
5—10 ani reprezentau ultimele 
realizări în domeniul respec
tiv, sint astăzi depășite din 
multe puncte de vedere iar de 
multe ori sint total învechite
Dacă n-ar exista un intere- 
permanent pentru perfecționa 
rea și modernizarea acestora 
n-ar ii posibilă creșterea con 
tinuă șl rapidă a productivity 
ții muncii. Aceasta impune 
așadar, mai ales în industria 
minieră o preocupare mai deo
sebită pentru modernizarea 
procesului de producție.

PE TEMELE 
ECONOMICE 

ALE 
UNITĂȚILOR 

NOASTRE 
MINIERE

Indicatorii planului 
tehnic și cerințele 

CINCINALULUI
Plusuri și minusuri 
la capitolul mecanizare

In crearea premizelor necesare 
pentru realizarea Sarcinilor ce ni le 
pune în față noul cincinal, anul 
1006 constituie un an de mari răs
punderi.

In vederea asigurării condițiilor 
necesare introducerii și extinderii 
continua a mecanizării șl aplicării 
titoor procedee tehnologice noi pen
tru ușurarea efortului fizic al mun
citorilor, creșterea productivității 
muncii și reducerea consumurilor 
ipfeeifice de materiale, s-a acordat 
atenție realizării obiectivelor pre
văzute prin planul tehnic de stat 
pe 1966 obtinlndu-se, astfel, în a- 
ceastă direcție pe primul semestru 
al anului 1966 unele rezultate.

In domeniul indicatorilor de me
canizare Se urmăresc . încărcarea 
cărbunelui și sterilului la înaintări 
in galerii cu mașina de încărcat, 
tăierea și încărcarea cărbunelui în 
abataje cu front lung (cu combine si 
pluguri), transportul mecanic în a- 
bataje șl încărcarea mecanică la 
săparea puțurilor.

Planul la încărcarea mecanică în 
galerii a fost realizat pe semestrul 
I In proporție de numai 77,7 la su
tă. Singurele unități care și-au rea
lizat planul pe semestru sînt mi
nele Urlcani șl Dîlja. Cele mai slabe 
realizări le-au avut minele Lupeni, 
Aninoasa «ii Paroșeni.

Pe Itngă cauze de ordin obiectiv 
carte au contribuit la nerealizarea 
planului la acest indicator, dintre 
care sînt de menționat emanațiile 
abundente de metan, defecțiunile 
constructive ale mașinilor și viitu
rile de apă, trebuie arătat că în 
principal rămînerea în urmă înre
gistrată se datoreșle lipsei de preo
cupare din partea conducerilor teh- 
nico-adminlstrative ale unităților.

în ce privește tăierea și încărca
rea cărbunelui în abataie cit front

Atenție sporită 
procedeelor tehnologice noi

Ca procedee tehnologice noi, prin 
pțanul de stat și departamental, se 
uhnărcsc: susținerea metalică a
abatajelor și susținerea metalică a 
lucrărilor miniere de înaintare.

La susținerea metalică a abataje
lor planul a fost realizat în propor
ție de 99 la sută. Singura unitate 
care și-a depășit planul a fost E. M. 
Lupeni — în proporție de 9 la sută.

Ca un fapt pozitiv trebuie r-e- 
iharcată preocuparea existentă pen
ii* oxttaderea podirii cu plasă me

lung cu combine și pluguri, planul 
a fost realizat în proporție de 118 
la sută.

La realizarea acestui indicator a 
contribuit cu deosebire mina Vul
can, unde funcționează în stratul 
18, blocul II combina K.W.B.-2.

Incepînd din a doua jumătate i 
lunii iunie, la E. M. Lupeni în stra
tul ÎS, blocul VI, a intrat în func 
țiu ne plugul Lbbbe-Hobel.

Transportul în abataje este me
canizat în proporție de 92,2 la 
sută față de 85 la sută cit a fost 
planificat. Dacă la gradul de me
canizare arătat se adaugă produc
ția transportată prin cădere liberă, 
dar necuprinsă în cifra de mai 
sus, se poate considera că trans
portul in abataje este mecanizat 
în proporție de 100 la șută, atît 
pe combinat cit și pe unități.

La săparea puțurilor s-a încăr
cat mecanic cu ajutorul greifere- 
lor o cantitate de 19 100 m c ste
ril, pțanul la acest indicator fiind 
depășit in proporție de 23,3 la sută. 
Realizări frumoase au obținut la 
acest indicator E. M. Petrila și 
E.D.M.N. la săparea puțurilor de 
la Dîlja și Aninoasa sud.

E. M. Urlcani, prin faptul că nu 
a atacat adîncirea puțului nr. 3, nu 
și-a realizat planul la încărcare me
canizată în puțuri. De asemenea, o 
rămînere în urmă se înregistrează 
șl la Paroșeni unde au existat greu
tăți în executarea lucrărilor de 
pușcare datorită prezenței metanu
lui.

Pe baza rezultatelor obținute pî- 
nă în prezent se poate conclude că 
săparea puțurilor fără folosirea grei- 
ferelor la încărcarea sterilului este 
de neconceput și că practic lopata 
în operația de încărcare în put a 
fost eliminată.

talică pentru crearea tavanului me
talic elastic și introducerea susține
rii cu grindă și consolă în stra
tul 3.

In prezent este în funcțiune un 
abataj cu stilpl cu fricțiune și 
grinzi în consolă în stratul 3 blo
cul I Aninoasa șl un abataj dotat 
cu stîlpi de tip FerrOmatik și grinzi 
in consolă la Lupeni în stratul 3, 
blocul IV. De asemenea, este în 
curs de dare In exploatare un al 
doilea abataj cu aceeași dotare tot 

în stratul 3 de la Lupeni. Extinde
rea susținerii moderne în consolă 
în stratul gros va atrage după 
sine, paralel cu reducerea efortului 
fizic al muncitorilor și creșterea 
productivității muncii, și sporirea 
gradului de securitate a muncii, mai 
ales atunci cînd se lucrează în com
binație cu tavan metalic . elastic die 
plasă de sîrmă.

In ceea ce privește susținerea 
metalică în galerii s-au realizai 
39 270 m susținuți metalic din car- 
14 504 m cu armături recuperate.

Folosirea pe scară tot mal larg? 
a armăturilor metalice recuperate, 
respectiv creșterea gradului de re
cuperare, tebule să stea în centrul 
atenției, deoarece eficacitatea eco
nomică a susținerii metalice este

CUQ8A CU PRODUCȚIA EXTRAS IN FIER
—- CURBA CONSUMULUI SPECIFIC DE LEMN
VftQlATIA CONSUMULUI SPECIFIC DE LEMN 

IN FUNCȚIE DE CREȘTEREA VOLUMULUI 
PRODUCȚIEI EXTRASE CU SUSȚINERE METALICA

strîns legală de aceasta. In această 
direcție trebuie menționat Insă că 
la exploatări mai există lipsuri si 
în ceea ce plivește folosirea la 
maximum a armăturilor recuperate 
ș.i, în special, sub două aspecte. 
Un prim aspect este cel al răpirii 
la timp și a tuturor armăturilor me
talice (din lucrările ce se pără
sesc) în vederea exploatării lor, iar 
un al doilea este cel al recondițio- 
nării armăturilor deteriorate cu 
ajutorul preselor hidraulice ce se 
află în dotarea tuturor exploatări
lor miniere. Dotare există, condiții 
de asemenea, trebuie deci să se ia 
măsurile necesare pentru a se în
dreptă lucrurile în această pro
blemă.

. I RMĂRIND REALIZAREA INDICATORILOR PLANULUI TEHNIC DUPĂ PRIMUL SE- 
•J MESTRU AL ACESTUI AN SE CONSTATA O ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUA A A- 

CESTORA, ÎMBUNĂTĂȚIRE CE SE REFLECTĂ MAI ALES PRIN REZULTATELE DIN TRI
MESTRUL II.

RĂMÎNERIIE ÎN URMĂ LA C1Ț1VA INDICATORI — NEAJUNS ASUPRA CĂRUIA 
VOR TREBUI SĂ SE GINDEASCĂ CONDUCERILE EXPLOATĂRILOR — POT Șl TREBUIE 
SĂ FIE RECUPERATE, ASTFEL CA PLANUL TEHNIC PE ANUL 1066 SĂ FIE REALIZAT 
INTEGRAL, LA TOȚI INDICATORII. ACEASTA PRESUPUNE INSĂ PERSEVERENȚĂ, MAI 
MULTA PERSEVERENȚĂ IN VEDEREA VALORIFICĂRII TUTUROR REZERVELOR INTER
NE, PENTRU FOLOSIREA DIN PUN, LA MAXIMĂ CAPACITATE. A UTILAJELOR DIN 
DOTARE, O PREOCUPARE DEOSEBITA PENTRU EXTINDEREA PROCEDEELOR AVANSA- 
TE. IATĂ DIRECȚIILE SPRE ATINGEREA CĂRORA TREBUIE SĂ SE SIMTĂ MOBILIZATE, 
SUB CONDUCEREA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, COLECTIVELE NOASTRE MINIERE Șl 
ÎNDEOSEBI CADRELE TEHNICO-INGINEREȘTL COMISIILE INGINERILOR ȘI TEHNICIENI
LOR DE PE UNGĂ COMITETELE SINDICATELOR ȘI COLECTIVELE DE SPECIALIȘTI

La doi indicatori 
de primă 
importanfă — 
deficitari

In cadrul indicatorilor tehnico- 
economici se urmăresc prin planul 
tehnic vitezele de avansare în ga
lerii, abataje cu front lung și în 
abataje cameră, consumul de lemn 
de mină și consumul de cherestea

La viteza de avansare în galerii 
rezultate mai slabe au obținut E.M. 
Petrila, Dîlja șl Paroșeni. De altfel 
singura exploatare care și-a reali
zat planul a fost E. M. Lupeni.

In abatajele cu front lung vite
za planificată a fost realizată în 
proporție de 87 la sută, cele mai 
slabe realizări avându-le minele 
Lonea și Vulcan.

In problema vitezelor de avan
sare în abataje trebuie remarcată 
tendința de a nu plasa abatajele cu 
efectivele planificate. In această 
direcție, este necesar, deci, ca u- 
nitățlle miniere sâ asigure plasa
rea optimă cu efective a abataje
lor, respectiv la nivelul planului 
și să asigure o aprovizionare teh* 
nico-materială corespunzătoare la 
fiecare loc de muncă.

Consumul de lemn de mină a 
fost depășit pe combinat cu 0,2 
la sută. Dintre unitățile la care sa 
înregistrează economii sint minela 
Aninoasa, Lupeni și Dîlja.

Cea mai mare depășire o are 
E. M. Lonea — 8,3 la sută. $e ob
servă că E. M. Lupeni, care a ob
ținut rezultate bune în extinderea 
susținerii metalice, a înregistrat și 
economii la consumul de lemn.

La consumul de cherestea, pe se
mestrul I 1966 au realizat economii 
aproape toate unitățile, rezultate 
frumoase obținînd îndeosebi minele 
Lupeni, Lonea și Uricani.

Pagină redactată de
Ing. MORARU C.

adjunct șef serviciu] tehnic C.C.V.J.



STEAGUL ROȘ®

De la Ministerul
In legătură cu examenele 

din sesiunea de toamnă a a- 
nuluf școlar 1065—1966, Mi
nisterul Invățămîntulul tace 
următoarele precizări:

1. — Examenul de bacalau
reat la liceele de cultură ge
nerală șt de artă, precum și 
examenul de diplomă la liceele 
pedagogice de învățători și e- 
ducatOare și institutele peda
gogice de învățători se vor 
desfășura între 19 și 29 augus! 
1966.

2. — Examenele de corigen 
ță pentru clasele a Xl-a, 
cursuri de zi, serale și învă
țămînt fără frecvență (clasa a 
XH-a licee de artă), pentru a- 
nul VI al liceelor pedagogice 
și anul II al institutelor peda
gogice de învățători, cursuri 
de zi și învățămînt fără frec
vență și pentru clasa a IX-a a 
școlii de 12 ani, cursuri serale, 
se vor desfășura între 15 și 17 
august a. c.

3. — Examenele de corigen 
ță la celelalte clase se vor 
desfășura după cum urmează:

a) — Clasele a VIII-a ale 
școlii generale, a IX-a (primul 
an de liceu) cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență, anul I 
al liceelor pedagogice de în
vățători și educatoare și cla
sele IX—X ale școlii de 11 ani 
de la liceele serale între 25 și 
27 august 1966.

b) — Clasele a V-a, a Vl-a 
a Vil-a ale școlii generale și 
clasele a IX-a a X-a (al 
doilea și al treilea an de li
ceu) ale liceului de cultură 
generală (de artă), cursuri de 
zi și învățămînt fără frecven
ță, anii II și III ai liceului pe
dagogic de învățători și edu 
catoare și anul I al institutului 
pedagogic de învățători, cursuri 
pedagogic de învățători, cursur. 
de zi și învățămînt fără frec 
vență, între 1 și 5 septerc 
brie a. c.

4. — Concursul de admiter 
se va desfășura în următoarei - 
perioade:

a) — In liceele de cultura 
generală, de artă (muzică, arte 
plastice și coregrafie) — cursuri 
de zi — se va desfășura Intre

Bijuterii orădene
(Urmare din pag, l-a)

tat un număr de 6 800 de ore 
muncă voluntară la săpatul și 

1 nivelatul terenului din parc"; 
„Pentru nivelarea parcului — 
au lost transportate 70 de va
goane de pămint...".

In ultimii ani, suprafața par
curilor și grădinilor a qrescut 
la Oradea cu zeci de hectare. 
Iată asemenea oaze de aer cu
rat și flori în jurul cetâfii 
vechi, in cartierul Cantemir și 
Ioșia, in fala Uzinei de alumi
nă, a uzinei „înfrățirea", car
tierul de vest al orașului, pre
tutindeni. Frecvența și frumu
sețea lor atestă că orădenil 
sînt talentați grădinari, iubitori

PROGRAM DE RADIO
11 august

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,15 
Program muzical de dimineață; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me 
teo-rutier; 7,15 Muzică distractivă;
7.30 Muzică ușoară; 7,45 Salut vo
ios de pionier; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 Muzică populară; 8,30 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului : îngrijirea 
dinților Ia copii; 9,35 Muzică popu
lară; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
Program de cîntece; 10,15 Cîntece 
și jocuri populare,- 10,30 Vreau să 
știu,- 11,20 CĂRȚI CARE VÂ AȘ
TEAPTĂ; 11,35 Muzică ușoară; 
11,45 Cîntă Sofia Vicoveanca și 
Ion Văduva,- 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteorologic; 12,10 
Selecțiuni din opereta „Mușchetarii 
la mănăstire" de Varney; 12,20 
Muzică ușoară; 12,30 Aici, Tîrgu 
Mureș (I; 12,50 Concert simfonic,- 
13,17 Muzică ușoară; 13,30 Itinerar

Invățămîntului
1 și 7 septembrie a. c. Pro
bele practice la liceele de artă 
au loc între 28 și 30 august a.c.

b) — In liceele serale între 
25 și 31 august, iar la secțiile 
fără frecvență ale liceelor de 
cultură generală între 20 și 25 
septembrie a. c.

c. ■— In institutele pedagogi
ce de învățători — cursuri de 
zi și învățămînt fără frecven
ță — se organizează între 20 
și 30 septembrie a. c.

5. — Concursul de admitere 
pentru ocuparea locurilor ră
mase libere la clasele II—VIU 
șl X 'la liceele de muzică, arte 
plastice șl coregrafie se orga
nizează între 7 șl 12 septem
brie a. c.

6. — Concursul de admitere 
în liceele de specialitate și 
în școlile din învățămîntul pro
fesional și tehnic se va des
fășura în următoarele perioade:

a. — In liceele industriale, 
agricole și economice — cursuri 
de zi, pentru ocuparea locuri
lor rămase libere și în liceele 
industriale și economice — 
cursuri serale, între 1 și 7 sep
tembrie a. c.

b) — In școlile profesionale 
— cursuri de zi — pentru o- 
cuparea locurilor rămase libe
re, între 3 și 10 ' septembrie, 
iar în școlile profesionale — 
cursuri serale — între 26 și 
30 septembrie a. c.

c) — In școlile tehnice de 
maiștri — cursuri de zi și se
rale, între 3 și 10 septem
brie a. c.

d) — In școlile tehnice pen
tru personal tehnic între 26—-30 
septembrie.

Concursul de admitere ia 
cursurile de zi ale liceelor de 
specialitate, școlilor profesio
nale, școlilor tehnice de maiștri 
și ale școlilor tehnice pentru 
personal tehnic va fi precedat 
de vizita medicală care se va 
desfășura în primele două zile 
premergătoare perioadelor men- 
ționatp. Candfdații respinși Ia 
vizita medicală se pot prezenta 
la concursul de admitere pen
tru alte meserii sau speciali
tăți, pentru care sînt apțl me
dical.

ai florilor, ai frumosului (n, 
mai in această primăvară e 
au plantat in parcurile, zonele 
verzi și pe străzile orașului 
peste un milion de flori).

Ge rezervă viitorul pahora 
mei orașului ? Arhitecții, pro 
iectanții, ne dezvăluie effevc 
„secrete".- pe harta orașuiu 
vor apare noi cvartale de lo
cuinței un lac, care se va a- 
menaja pe albia Crișului repe
de intre cartierele „Alumina' 
și „Ioșia" cu bază de canata/ 
și un plăcui loc de agrement; 
un ștrand cu apă termală) no: 
zone verzi și altele,

Orașul de pe Criș va deven. 
astfel tot mai frumos, mai a- 
trăgător.

folcloric muzical prin regiunile pa
triei; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI, Bu
letin meteo-rutier,- 14,08 Concert de 
estradă,- 14,36 Muzică din opereta 
„Fetițele din Pădurea Neagră" de 
Jessel; 15,00 Cîntă orchestra de mu
zică populară din Caransebeș; 15,30 
Caleidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic,- 16,15 Muzică ușoară; 16,30 
Ceaikovski și operele sale,- 17,02 Jo
curi populare; 17,15 TRIBUNA RA
DIO; 17,25 Muzică corală; 17,50 Mu
zică ușoară; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 IN JURUL GLOBULUI; 
18,15 Din repertoriul soliștilor liin- 
ca Cerbacev și Eduardo Vianello; 
19,00 SEARĂ PENTRU TINERET, 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ;
20,30 Concert de melodii romS- 
nești,- 21,05 Mari cupluri ale Iu
birii „Tristan șl Isolda"; 22,00 RA
DIOJURNAL. Spoit. Buletin meteo
rologic,- 22,20 Muzică ușoară; 23,14 
Povestiri pe portativ,- 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

BUCĂTĂRIA — sanctuarul restaurantelor
(Urmare din pag. l-a)

Din el se folosește curent doar... 
2 la sută, adică oca. 40 feluri dife
rite care alternează cu o regulari
tate supărătoare: săptămiual, în 
meniul restaurantului găsești de 
cîteva ori supa cu găluște, ciorba 
țărănească, borșul cu perișoare, to
cana de porc cu găluște, văcuța cu 
mazăre, pilaful, ciolanul cu fasole 
boabe și alte asemenea preparate 
care sînt identice cu meniurile ser
vite acum... 15 ani I Și atunci, ace
leași mîncăruri figurau pe liste.

Se vede că priceperea culinară, 
cunoștințele proesionale ale bucăta
rilor nu le permit să abordeze o 
gamă mai largă de rețete pentru 
îmbogățirea, înnoirea, cuprinsului 
VECHI al meniului cotidian.

Omagial 
fotoamatorilor

(Urmare din pag. l-a)

stantanee in care alitorul pune 
un accent deosebit (uneori ho- 
tăritor) pe compunerea liniilor 
și dispunerea geometrică a su
prafețelor de lumină și umbră. 
Lucrările „In abataj", „Aurul 
negru" sau „La Ada Kaleh" 
dovedesc cu prisosință acest lu
cru. Dintre portretele realizate 
de Semsei Andor mai semnifi
cative ni s-au părut cele 
intitulate „Bunica" și „Portret 
de țăran". Instantaneele precum 
și studiile lui Miklos Iosif do
vedesc pricepere și stăruință. 
„Vechi cartier din Vulcan") 
„Vis și realitate", „Tandrețe" 
îi răsplătesc cu dobîndă per
severența. Lucrările „Utăind" 
și „Văzduh" realizate de Mo- 
raru Doru sînt de o ținută mo
dernă in card căutarea noului 
a lăsat amprente vizibile. Ca
podoperele lui Brincuși au fost 
aduse cu multă gingășie in a- 
ceastă expoziție de Simiones- 
cu Mihai. Dintre toate, „Masa 
tăcerii" și „Poarta sărutului" 
ni s-au părut mai semnificați- 
1 e. Nauciuc loan, așa cum il 
știm din precedentele expoziții, 
rămîne un Îndrăgosti de fru- 
mușețile peisajului cotidian.

Am început prezentatea ex
poziției cu lucrările unuia din
tre „veteranii" cercului. înche
ierea am dori s-o facem subli
niind activitatea unui alt „ve
teran" -- Bocșa losif. Lucrări
le care fi poarta semnătura 
sini de o monumentalitate vi
brantă atft din punct de vede
te al concepției cit șl al exe
cuției tehnice. Lucrările „Pro
porții" șl „Șfirșit de iarnă" do
vedesc multă rutină și o auto
instruire minuțioasă care se 
concretizează tot mai mult, de 
la o expoziție la alta.

Interesul vădit de public pen
tru acest gen de expoziție poa
te va determina colectivul de 
fotoamatori din Lupeni ca 'a- 
ceastă încercare, in vtftor, s-o 
transforme In tradiție.

TELEVIZIUNE
10 august

18,00 Pentru copii și tineretul șco
lar : — Intîlnire cu eroi îndră
giți din filme românești; 19,00 Te
lejurnalul de seară, 19,10 Ancheta 
TV. Tema; „Cum sîntem primiți". 
Redactori: Alexandru Stark și Vic
tor Teodoru,- 19,30 Aventurile lui 
Robin Hood,- 20,00 Cabinet medical 
TV. Balneo-hidro-fizioterapie în o- 
crptirea sănătății. Vorbește — prof, 
dr. Traiăn Dinculescu,- 20,20 Vitrina 
discului. Prezintă: Grigore Con- 
stantinescu,- 20,35 O invitație pen
tru cei care n-au vizitat... Ceah
lăul,- 20,50 „Visare, într-o noapte 
de vară". Divertisment muzical cu 
Ingelore Heyde (R. D. Germană) și 
Richard Oșanitki; 21,20 Filmul: „în
drăgostitul:* — comedie cu Pierre 
Etaix; 22,50 Telejurnalul de noap
te; 23,00 Buletinul meteorologic; 
23,05 închiderea emisiunii.

Curat.» ca înir-o 
bucilKrie...

Așa ar trebui să fie. Mai ales că 
aici se prepară mari cantități de 
alimente, se gătește, frige, ejace 
o largă varietate de mincărun. In 
realitate, insă, bucătăriile unități
lor T.A.P.L. din Petroșani arată... 
cum NU ar trebui să arate 1

CAUZE : se văruiește extrem de 
rar ! La fiecare unitate se așteaptă 
reparația generală, fără a socoti ne
cesar ca pînă atunci să se spu- 
iască periodic bucătăria. Apoi lipsa 
unei ventilații adecvate, faptul că 
pe plită se frig „grătare" iar fumul 
înecăcios de grăsime se ridică In 
tavan, că la toate plafoanele bucă
tăriilor pătrunde apa ploii..., iar la 
pînzele de păianjen din cămările dc 
alimente nu pătrunde mătura bucă
tăresei.

.SPECIALITATEA" cateil
Fiecare regiune, oraș mai însem

nat din țară se mîndrește cu o spe
cialitate culinară servită în restau
rantele respective, preparat care se 
face numai acolo, are un gust unic, 
nimeni nu-1 mai face așa de bun I

La București, restaurantul Doina 
te servește cu „clătite flambate", o 
specialitate pe care nu o mai 
găsești nicăieri; la Cluj măninci 
„Varză a-la Cluj", unică, la Con
stanța ți se servește un „Chebab" 
de-ți lingi degetele — și asemenea 
specialități proprii au multe res
taurante.

Dar la noi cu ce se prezintă res
taurantele ? Cu antldeluvienele 
ciorbe de perișoare sau văcuță, cu 
tocănița sau ciolanul cu fasole.,, pe 
care le găsești peste tot.

Felicitări călduroase din inimă
(Urmare din pag. l-a)

liste. Pe atunci arterele principale 
de transport ale minei se aflau la 
orizontul X. De atunci și pină în 
prezent mina s-a dezvoltat necon
tenit.; Au fost străpunși zeci de ki- 
lometrl de galerii și suitori, iar în
treaga producție a minei Petrii a 
s-a centralizat la orizontul XIV.

Printre cei ce au străpuns mai 
departe roca dură în căutarea căr
bunelui, după ieșirea lui Ilaidu 
Iuliu la pensie, se numără și Mol
dovan Iosif. $1 iată-1 acum și pe 
el decorat cu Ordinul Muncii cla
sa IlI-a. E un indiciu că meseria 
d<a miner e pe mîini bune- De mim 
a ooborlt de la prezidiu, Moldovan

I.C.R.T.I. și O.C.L. Produse industriale 
PETROȘANI

A N U N f Â
Părinții elevilor că^

S - A l PUS ÎN V î N Z A R E. 

prin magazinele de specialitate 
din Valea Jiului,

UNIFORME ȘCOLARE 
și-i invită pe această cale să se aprovi
zioneze din timp cu uniformele necesare

Lapte proaspăt pasteurizat
Primiți zilnic ia domiciliu pe bază de 

abonamente decadale, chenzinale sau lu
nare, oa plata anticipat.

Abonamentele se fac pentru cartierele 
„Carpati“ și „Livezeni” din Petroșani, la se- ■ 
diul Direcțiunii O. C. L Alimentara Petro
șani, str, Republicii nr. 102, telefon 270

A existat cîndva o rețetă de „plă
cintă minerească" și două preparate 
de carne. La o expoziție de pro
duse culinare din București, bucă
tăreasa respectivă a cîștigat cil 
plăcinta minerească premiul I pe 
țară. Apoi, s-a îngropat totul sgb 
<in strat gros de nepăsare...

AȘA SA FIE OARE?
— Cîți oameni, al ițea gusturi — 

spune tov. Teslici Constantin, res
ponsabilul restaurantului „Minerul" 
ia o remarcă despre alimentele to- 
Icsițe în unități. De aceeași pă
rere este și bucătarul Iliescu Gri
gore. In cadrul discuției, ei arați 
că greutatea preparatelor o constl- 
tuie CARNEA, că consumatorii pre
tind fripturi, grătare, mîncăruri cu 
carne. Iar ei.,. se conformează doar 
cerințelor I

Așa să fie oare? Nu es
te vorba să se treacă acum la me
niuri vegetariene, dar, e«te absurd 
ca în plină vară, sezon de legume 
proaspete, pe listele de meniuri ale 
principalelor restaurante să nu se 
găsească o mîncare de legume — 
care să fie recomandată însă cu căl
dură de către ospătari tuturor con
sumatorilor.

CONCLUZII? Le lăsăm să le tra
gă consumatorii, oamenii muncii care 
iau masa în restaurante, bufete, 
consumă preparatele care șe 
„coc" în bucătăriile restaurantelor, și 
în primul rînd să tragă concluzia 
conducerea T.A.P.L. care coordonea
ză activitatea acestor unități.

$i pentru ca să se „coacă" cit mai 
bine, aceste sanctuare culinare tre
buie să-și îmbunătățească mult acti
vitatea, necesitate ce reiesC *1 ăln 
constatările anchetei noastre. . ,

Iosif a fost Inbrățișat și felicitat 
cu căldură de eroul muncii so
cialiste.

Felicitări din partea lui Haidu 
Iuliu și a celor prezent! in sală 
au primit și ceilalți decorați. Sînt 
felicitări călduroase din inimă p- 
dresate celor mai vrednici dipttg 
vrednicii mineri ai Petrilel.

După încheierea festivităților ți 
programului artistic închinat Zilei 
minerului, Ilaidu Iuliu, Împreună 
cu familia și-a petrecut dup3-amia- 
za la Gambrinus. De Ziua mineru
lui a ținut cu tot dinadinsul să 
ciocnească un pahar de bere cu 
vechile iui cunoștințe din celelalte 
centre minerești în cinstea succe
selor prezente și a celor viitoare.
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Vizita delegației 
parlamentare române în U.R.S.S.

VIETNAMUL DE SUD

Și operațiunea „Paul Revere 2“ a eșuat
MOSCOVA 9. — Trimisul spe

cial Agerpres, F. Țuiu, transmite: 
Delegația parlamentară a țării 
noastre, condusă de Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al Marii Adu
nări ■ Naționale, care se află în U- 
ntaiiea Sovietică la invitația So
vietului Suprem al U.R.S.S., a vi
zitat marți dimineața cabinetul și 
lbfeuința lui V. I. Lenin de la Krem
lin, transformate în muzeu.

Membrii delegației au fost pri
miri apoi la Sovietul Suprem al 
UR.S.S. de I. V. Spiridonov, preșe- 
dtotele Sovietului Uniunii, și de 
I. ‘I. Palețkis, președintele Sovietu
lui naționalităților, de deputați ai 
Sovietului Suprem. Cu acest prilej 
a javut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

In continuare a fost vizitat Pa- 
lătîil Mare al Kremlinului și mau- 
zoleul lui V. I. Lenin, unde membrii 
delegației au depus o coroană de 
flori.

La prînz, președinții celor două

Măsuri preconizate
de noul guvern

LAGOS 9 (Agerpres). — Noul 
guvern militar al Nigeriei a hotă- 
rît luni seara că Decretul de la 
24 mai 1966 va fi abrogat, infor
mează agenția France Presse, citind 
un discurs radiodifuzat al noului 
șef de stat Yakubu Gowon’ Este 
vorba de decretul dat de fostul 
conducător nigerian, generalul 
Ironsi, în care se prevedea desfi
ințarea sistemului federal (Nigeria 
este constituită din patru provincii 
separate) și formarea unui stat 
centralizat. Constituind esența po
liticii interne inițiate de Ironsi, 
decretul a provocat imediat după 
adoptarea sa ciocniri armate între 
trupele guvernamentale și grupuri 
ale seniorilor feudali din nord, ne
mulțumiți că prin’ crearea unui 
stat centralizat își pierd privilegiile 
de veacuri. Iar faptul că abroga
rea decretului se înscrie printre 
primele măsuri ale noului guvern, 
demonstrează că una din principa
lele cauze ale recentei lovituri de 
stat sînt măsurile inițiate de ge
neralul Ironsi în vederea unifică
rii țării.

Pirin abrogarea acestui decrel, a 
menționat Gowon în discursul său,

Criza universitară din Argentina 
a intrat în cea de-a doua săptămînă

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 
Criza universitară din Argentina, 
scrie agenția United Press Interna- 
.tionel, a intrat în cea de-a doua 
Săptămînă fără să se se întrevadă 
vreo soluție. Majoritatea universită- 
tfior țării continuă să fie închise și 
păzite de poliție ca urmare a unui 
ordin guvernamental emis ca răs
puns la demonstrațiile studențești

4 Aorganizate in semn de protest îm
potriva încălcării autonomiei univer
sitare. Un număr de 1 000 de cadre

Rezultat: zero absolut
NEW YORK 9 (Agerpres). — Ne

gocierile între reprezentanții Sindi
catului mecanicilor de avioane și 
cele cinci companii aeriene care au 
avut loc luni după-amiază la Was
hington, în prezența ministrului 
muncii, Willard Wirtz, au rămas 
fără nici un rezultat. „S-a ajuns la 
zero absolut", a declarat ministrul 
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camere ale Sovietului Suprem au 
oferit în cinstea delegației române 
o masă la care au luat parte M. P. 
Glțeorgadze, secretar al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
miniștri, membri ai Sovietului Su
prem. In toastul său, I. V. Spirido
nov a urat poporului român noi 
succese în transpunerea în viață a 
hotărîrilor adoptate de Congresul 
al IX-lea al P.C.R., în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste, 
fericire și prosperitate. Exprimînd 
speranța că vizita va constitui un 
nou prilej de strîngere a legături
lor de prietenie frățească dintre 
popoarele celor două țări, Gheor
ghe Necula a urat poporului so
vietic noi succese în opera de 
construire a comunismului.

După-amiază, membrii delegației 
au făcut o vizită la sediul Sovietu
lui orășenesc Moscova, unde au 
fost primiți de Vladimir Promîslov, 
președintele Comitetului Executiv 
al Sovietului orășenesc, iar seara 
au asistat la un spectacol.

nigerian
Nigeria se va reîntoarce la siste
mul federal anterior. In acest sens 
se preconizează pentru astăzi (mier
curi) 0 reuniune a conducătorilor din 
cele patru provincii nigeriene în ca
drul căreia ar urma să se hotărască 
sistemul de organizare al țării. De 
asemenea, ă precizat noul șef de 
stat, se preconizează modificarea 
constituției în sensul „înlăturării 
tuturor paragrafelor care prevăd 
centralizarea țării".

Crearea unui nou 
în Nicaragua

MANAGUA 9 (Agerpres). — In 
capitala Republicii Nicaragua s a 
anunțat crearea unui nou partid: 
Uniunea democratică națională. Sco
pul formării acestei noi grupări 
politice, este de a crea un fronf 
larg al elementelor democrate din 
Nicaragua în vederea luptei împo
triva manevrelor familiei Somoza, 
a cărei intenție este de a reveni 
la putere.

La Managua s-a anunțat, totoda
tă, că Partidul social-creștin (P.S.C.) 

didactice de la Universitatea din 
Buenos Aires și alte cîteva sute de 
la alte universități au demisionat 
pentru a protesta împotriva acțiu
nilor noului guvern militar.

Se consideră că noul guvern mi
litar, într-o încercare de a cîștiga 
încrederea cercurilor universitare, 
va numi în postul de ministru al în- 
vățămîntului o pesonalitate civilă 
marcantă. Este imposibil de spus, a- 
preciază U.P.I., cum va reuși a- 
ceasta personalitate să apropie po
zițiile divergente.

muncii, adăugind că negocierile vor 
continua și în cursul nopții.

Tratativele de luni sînt primele 
după 29 iulie cînd greviștii au res
pins acordul pentru încetarea grevei 
la intervenția directă a președintelui 
Johnson. Greva mecanicilor de avi
oane a intrat în cea de-a 32-a zi.

SAIGON 9 (Agerpres). — După 
eșecul operației „Hastings", o a doua 
acțiune, „Paul Revere 2" inițiată 
în regiunea platourilor înalte, are 
acum, menționează agențiile occi
dentale de presă, aceleași rezulta
te : acțicnînd pe neașteptate, unită 
file pntriotice au încercuit în sec
tor#? Slei Me o companie a primei 
divizii aeropurtate americane. Timp 
de două ore, relatează agenția Reu
ter, ciocnirile au fost violente. In 
ajutorul companiei, care cuprindea 
aproximativ 200 de oameni,! au fost 
trimise elicoptere cu întăriri, dar 
două dintre ele au fost doborîte și 
echipajul distrus. Bilanțul acestei 
acțiuni : „pierderi foarte grele;' în

Pentru a putea face față 
cheltuielilor militare

NEW YORK 9 (Agerpres). — Ex
tinderea agresiunii americane în 
Vietnam atrage după sine o con
tinuă creștere a cheltuielilor mili
tare ale S.U.A. Din bugetul Penta
gonului de 58,6 miliarde dolari pe 
anul financiar 1966—1967 sînt alo
cate numai pentru războiul din 
Vietnam 12 miliarde de dolari. Po
trivit presei americane și această 
sumă este insuficientă. Săptămîna- 
lul „Newsweek" menționează că 
Pentagonul intenționează să ceară 
Congresului aprobarea alocării de 
noi sume suplimentare în valoare 
de 10—15 miliarde dolari pentru 
acest an financiar. Revista sublinia
ză că aceste sume sînt necesitate 
atît de expedierea tehnicii de luptă, 
cît și de sporirea numărului mili
tarilor americani în Vietnamul de 
sud. Cheltuielile destinate aviației,; 
remarcă „Newsweek", cresc necon
tenit ea urmăre a pierderilor su
ferite în Vietnam. O altă revistă 
„U. S. News and World Report"

partid politic

a desemnat drept candidat pentru 
viitoarele alegeri prezidențiale din 
februarie 1967 pe Eduardo Rivau 
Gasteazoro. El este cel de-al treilea 
candidat la funcția supremă a sla- 
tiuilui. Observatorii politici din Ni
caragua acordă puține șanse vic
toriei acestuia la viitoarele alegeri, 
îa fel ca și candidatului Fernando 
Aguero Rocha, din partea Partidu
lui conservator-tradiționalist, care 
se află în opoziție. Părerea obser
vatorilor se bazează pe faptul că 
autoritățile guvernamentale au luat 
toate măsurile pentru a asigura a- 
legerea candidatului partidului de 
guvernămînt, Partidul liberal-națio- 
nalist (P.L.N.), Anastasio, Somoza, 
fiul fostului dictator nicaraguaian.

Se va putea introduce într-un 
creier o memorie străină

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Re
zultatele cercetărilor efectuate da 
psihiatri și neuroanatomiști asupra 
modificărilor chimice care au loc 
în creierul animalelor în procesul 
instruirii lui confirmă ipoteza, exis
tentă în știință, asupra posibilității 
transmutării elementelor biochimice 
ale memoriei dintr-un creier în al
tul, a-u declarat la congresul inter
național de psihologie de la Mos
cova oamenii de știință americani, 
prof. Marc ROsenzweig și Alain Ja
cobson.

Cei doi oameni de știință au ex
tras acid ribonucleic din creierul 
animaleler învățate, să reacționeze 
la anumiți excitanți, ’.și l-au intro
dus în creierul unor animale de 
contrei neinstruite. Rezultatul a fost 
că ultimele animale au căpătat re

rîndul trupelor americane încercuite 
ca și a celor transportate ca întă
riri.

In cursul aceleiași operații, „Paul 
Revere 2", scrie corespondentul a- 
genției France Presse, unitățile ame
ricane avuseseră deja două surprize, 
cînd au fost luate pe neașteptate 
d’e atacurile declanșate de patrioți.

In zona de coastă, la vest de 
Ghu Lai, operațiunea „Colorado" se 
desfășoară sub semnul eșecului. In 
timpul unor puternice ciocniri care 
au avut loc luni seara, șapte eli
coptere au fost atinse de tirul pa- 
trioților, un membru al echipajului 
a fost ucis, alți șapte fiind grav 
răniți.

scrie că guvernul american va a- 
pela la o sporire a impozitelor în 
anul viitor pentru a putea face față 
cheltuielilor militare necesitate de 
continuarea războiului în Vietnam 
de a preveni inflația internă. Potri
vit aceleiași reviste această majo
rare va crește pînă la 8—10 mili
arde dolari anual. Vor fi sporite în 
special impozitele pe venit care vor 
afecta în special americanul de 
rînd.

Noi acțiuni ale 
patrioților din Aden

ADEN 9 (Agerpres). — Ca urmare 
a intensificării luptei pattiOțrlB!' îm
potriva dominației britanice autori
tățile colonialiste engleze au introdus 
în Aden și în localitățile înconju
rătoare starea excepțională, anunță 
postul yemenit de radio, Sanaa. Po
trivit relatărilor postului de radio 
amintit, la 6 august patrioții au dis
trus douji conducte de petrol ce 
alimentau rafinăria engleză din por
tul Aden. De asemenea, patrioții au 
inițiat în ultimele zile acțiuni prin 
care au rănit mai mulți militari bri
tanici.

In memoria victimelor 
de la Nagasaki

NAGASAKI 9 (Agerpres). — In 
legătură cu comemorarea a 21 de 
ani de la barbarul bombardament 
atomic american asupra orașului Na
gasaki, în Parcul Păcii din acest 
oraș a avut loc, marți dimineață, un 
mare miting la care au participat mii 
de persoane. La monumentul victime
lor exploziei atomice a luat cuvîntul 
primarul orașului, Tagawa. Cei pre- 
zenți au păstrat un moment de re
culegere în memoria victimelor cin 
1945.

flexe similare, în special reacții la 
lumină și zgomot pe care nu le a- 
vusaseră pînă atunci.

După cum a declarat prof Rosenz- 
weig, „experiențele au arătat că în 
timpul instruirii, în creier au loc 
modificări simțitoare, atît din punct 
de vedere anatomic, cît și sub as
pect chimic. Acești? modificări au 
loc nu numai într-un creier tînăr 
cf și în creierul animalelor ma
ture", Experiențele au fost efec
tuate pe șoareci, șobolani și hîrciogi.

Prof. Rosenzweig consideră că 
cercetările efectuate permit să se 
spere că în viitor „anumite sub
stanțe vor putea fi transmutate din
tr-un. creier instruit în altul nein
struit", sau,, cu alte cuvinte, se va 
putea introduce într-un creier o 
memorie străină.

PE SCURT
VARȘOVIA. La 8 august, la 

combinatul de aluminiu de Ia 
Konin (R. P. Polonă), care a 
intrat recent în funcțiune, a 
fost obținută prima șarjă de 
aluminiu electrolitic. In cadrul 
combinatului 'funcționează pri
ma secție de electroliză. In ur
mătoarele luni se așteaptă să 
intre în funcțiune și o a doua 
secție cu acest profil. Pînă la 
sfîrșitul anului in curs, com
binatul de la Konin va produ
ce aproximativ 10 000 tone de 
aluminiu.

PEKIN. Agenția China Nouă 
anun(ă că Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și Cen I, vicepremier, 
au primit la 9 august pe Jabbar 
Khan, președintele Adunării 
naționale pakistaneze și mem
brii delegației conduse de el.

MADRID. „Tribunalul ordinei 
publice" din Madrid a condam
nat luni cinci activiști sindi
cali la închisoare pe termene 
de 3 luni pînă la 2 ani. Aceș
tia au fost acuzați de „mani
festări ilegale", care au constat 
în organizarea unor întruniri 
pentru sărbătorirea zilei de 1 
Mai, în anul 1965.

NEW YORK. In localitatea 
Lansing din statul Michigan 
s-au produs luni seara noi in
cidente rasiale după ce poliția 
a intervenit, folosind gaze la
crimogene, pentru împrăștierea 
cetățenilor de culoare care 
participau la o adunare. Mai 
multe persoane au fost rănite. 
Poliția a operat arestări.

BONN. In orașul vest-ger- 
man Munchen a avut loc un 
mare miting consacrat memo
riei victimelor bombardamen
telor atomice americane din 
1945 asupra orașelor japoneze 
Hiroșima și Nagasaki. După 
cum relatează ziarul „Suddeuti 
sche Zeitung" în cartierul unde 
a avut loc mitingul au fost 
concentrate unități ale poliției 
vest-germane.

WASHINGTON. In Statele 
Unite există 3 200 000 de șo
meri, ceea ce reprezintă 3,9 
la sută din totalul forței de 
muncă — se arată in datele 
publicate de Ministerul Mun
cii al S.U.A.

VANDENBERG. Forțele ae
riene ale S.U.A. anunță că o 
rachetă intercontinentală „A- 
tlas-F", versiune perfecționată 
a rachetei „Atlas", lansată luni 
de pe baza aeriană Vanden
berg, din California, a explo
dat în timpul zborului, deasu
pra Oceanului Pacific. Cauzele 
nereușitei acestei experiențe cu 
noua rachetă nu au putut fi 
stabilite pînă în prezent.

NEW YORK. La un spital 
din Hquston (statul Texas) a 
lost efectuată o nouă operație 
de implantare a unei inimi ar
tificiale la o femeie de 37 de 
ani. Este vorba de cea de-o 
treia operație de acest gen 
realizată la Houston. După 
cum se știe, in primele două 
cazuri, pacienții au încetat din 
viață la citva timp după ope
rație.

PARIS. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Bilanțul comerțului exte
rior al Franței pe luna iulie 
este satisfăcător. După cum a- 
nunță un comunicat al Minis
terului economiei și finanțelor, 
în cursul lunii iulie importurile 
s-au cifrat la 4,58 miliarde 
franci, iar exporturile la 4,70 
miliarde franci.


