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Proletari 'din toate țările, uniți-vSl

^leagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc
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însuflețiți de un puternic entu
ziasm, oamenii muncii din Valea 

• Jiului luptînd cu mult elan pentru 
transpunerea în viață a mărețelor 
sarcini trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, cinstesc aniversarea eliberării 
scumpei noastre patrii cu noi suc
cese "în muncă.

Cu. prilejul acestei mărețe săr
bători, ieri după-amiază a avut loc 
la- Casa de cultură din Petroșani o 
adunare festivă consacrată zilei de 
23: August •— cea de-a XXII-a ani
versare a eliberării patriei.

'Adunarea, la care au luat parte 
cca. .1000 de mineri, constructori, 
metalurgiști și alți oameni ai mun
cii, a fost deschisă de tovarășul 
Karpineț loan, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Petroșani,

care apoi a dat cuvîntul tovarășu
lui Călin Gheorghe, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului regional Hunedoara al P.G.R.

In cuvinte calde, vorbitorul a 
arătat importanța istorică a actului 
de la 23 August, marea însemnă
tate a aniversării eliberării patriei, 
mărețele perspective deschise po
porului, român prin instaurarea o- 
rioduirii noastre socialiste. In ex
punerea făcută, au fost reliefate pe 
larg înseninatele succese obținute 
de oamenii muncii din regiunea 
noastră, din Valea Jiului, în tradu
cerea în viață a sarcinilor cinci
nalului, s-a înfățișat tabloul înflo
ritor al dezvoltării continue a eco
nomiei și ridicarea nivelului de 
viată al oamenilor muncii, impor-
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fantele înnoiri și -transformări pe 
care le va cunoaște regiunea noas
tră.

Expunerea făcută a fost sublinia
tă în repetate rînduri de aplauze 
entuziaste ale asistenței.

Adunări asemănătoare au avut 
loc ieri după-amiază și în alte lo
calități ale Văii Jiului. La adunarea 
festivă de la Vulcan ținută în sala 
clubului muncitoresc, a luat cuvîn- 
tui, în fața a cca. 400 de oameni 
ai muncii din localitate, tovarășul 
Pîinișoară Titus, secretar al Comi- 

> tetuiui orășenesc de partid Petro
șanii, iar ia cea de la Lonea tova
rășul David Gavrilă, președintele 
Consiliului local al sindicatelor.

La sfîrșitul adunărilor festive ar
tiștii amatori din localitățile respec
tive au prezentat programe artistice.

IKZDAIEREA EIERELOR CINCINALULUI 
$1 A PIANULUI PE 1907
Propuneri concrete 
pairu realizarea 
sarcinilor 
mobilizatoare

Duminică,, 14 august, a avut* loc 
la. C.F.R. Petroșani adunarea peh- 
t»u ‘âezbaterea sarcinilor cincinalu- 
Ifc’ și! a planului pe 1967.

- La consfătuire au luat parte : to- 
«affSȘuț Aliiescu Dumitru, șeful co- 
ăjusiei ^economice a Comitetului o- 
rășeneșc Petroșani al P.G.R., ingi
ner loan Neouioiu' din Ministerul 
Căilor .Ferate, tovarășul Popescu 
foan din Direcția regională G.F.R, 
Timsșdara, Dascălu loan, locțiitorul 
secretarului comitetului de partid 
din complexul C.F.R. Petroșani, șefi 
det stații, șefi de ture fruntași.

In referatul prezentat de către 
' tov.: irig. Drăgan Vasile, a fost scos 

în evidentă faptul că muncitorii 
ceferiști din unitățile de cale fe
rată ce aparțin de R.C.M. Petroșani 
au reușit -în cele 7 luni ce au tre-( 
cut din acest an să realizeze și să 
depășească sarcinile de plan ce 
le-au fost repartizate. Astfel, indi- • 
catprtil „tone încărcate" a fost de-1 
pășit cu 7,19 la sută, rulajul va-1 
gonuluî de marfă a fost redus cu 
9,1 la 'sută, iar tonajul pe tren de I 
marfă a crescut cu 3,01 la sută. I 

Făcîndu-se o analiză amănunțită 
a realizărilor de pînă acum și al 
ceea ce mai este de realiziat pînă I 
la sfîrșitul anului rezultă că planul * 
anual va putea fi îndeplinit înainte B 
de termen.

Datorită continuei creșteri a pla- * 
nului de producție la exploatările * 
miniere și la celelalte întreprinderi gi 
din Valea Jiului și planul de trans
port ce revine R.C.M.-ului Petro
șani continuă să crească în mod 
vertiginos.

Astfel în anul 1967, comparativ 
cu . 1966, volumul tonelor expediate 
vâ crește cu 11 la sută, iar în a- 
nul 1970 — fată de 1966 cu 31 la 
sută. ..In același timp, datorită în
zestrării continue a căilor ferate 
cu vagoane de mare capacitate, 
sarcina statică va crește cu 2,73 
la? sută în 1967 și , cu 9,39 la sută 
în 1970. IJn alt indicator de calita
te ’ — ’„tonaj brut pe tren" — va 
crește în 1967 cu 1,11 la sută, Iar 
în 1970 cu 13,73 la sută. Acest lu
cru se va datora în mare măsură 
țR înzestrării cu locomotive Diesel 
electrice a depoului Petroșani în 
vâitorul apropiat.
' .Pe marginea referatului prezen
tat și a sarcinilor de plan ce stau 
ft), fața ceferiștilor din Petroșani în 
șșpl 1967 și în anii ce urmează
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Capacitățile de producție 
existente pot fi puse 

maiîn valoare
Energeticienii de Ia F.E.C. Paro- 

seni au analizat cu răspundere re
zultatele dobîndite in activitatea 
economică din cele 7 luni care au 
trecut de la începutul anului, sar 
cinile ce revin întreprinderii în cin
cinal și măsurile teimico-organiza- 
,lorice ce trebuie luate -pentru asi
gurarea îndeplinirii prevederilor pla
nului pe anul 1966 și creării condi
țiilor îniăptuirii sarcinilor planului 
pe 1967. Datorită unor greutăți o 
biective întâmpinate in muncă — 
intrarea în reparații a grupului de 
150 MW în luna iunie, oprirea unei 
turbine pentru curățirea sărurilor de
puse și cinci avarii ale utilajelor — 
colectivul întreprinderii și-a realizat 
pianul producției globale doar în 
proporție de 95 la sută în cele

ÎNAINTE

șapte luni care au trecut de la 
începutul anului. Iată de ce, în 
cuvîntul lor, participanții la, dezba
teri au stăruit asupra măsu
rilor ce se impun a ti luate 
pentru asigurarea îndeplinirii pia
nului pe 1966, Discuțiile au ridicat 
probleme importanțe pentru buna 
desfășurare a activității economice 
a întreprinderii. Așa au fost; de 
exemplu, cele cu privire la activi
tatea secției reparații. In 
lor, 
ghe, 
dea 
cjuk

cuvîntul 
șefii de echipă Bulacu Gheor- 
Vîlvoi Nistor, maiștrii Pur- 

Dorel; Cîrnaț Teodor, Melen- 
Pavel, inginerii Coceală Ni-

VIOREL STRAUȚ

Vizita președintelui 
Ion Gheorghe Maurer 

in Danemarca
COPENHAGA 19. — De la trimișii 

Agerpres Ion Cîrje, Nicol-ae Piucea 
și Alexandru Cîmpeanu :

Continuindu-și vizita oficială în 
Danemarca, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ministrul Afacerilor Exter
ne, Corneliu Mănescu, a întreprins 
vineri dimineața o călătorie în nor
dul Seelandei, una din cele mai 
dezvoltate insule din arhipelagul 
danez.

La Frederkssund, localitate situa
tă la 42 km de Copenhaga, oaspeții 
români, însoțiți de ministrul con
strucțiilor de locuințe Kaj Ander
sen, au vizitat

Coloana de 
îndreptat apoi 
a fost vizitat
sborg, care cuprinde în prezent un 
muzeu de istorie națională. In con-

o fermă.
mașini oficiale s-a 
spre Hileroed, unde 
castelul Fredprik-

tinuarea călătoriei prin Seelanda 
de Nord, oaspeții români și persoa
nele 
soți-t 
goer. 
Aici,
Hansen, directorul Muzeului Kron- 
borg a urat bun sosit oaspeților, a 
fost vizitat castelul, devetiit cunos
cut în lumea întreagă datorită lui 
Shakespeare, care a plasat aici ac
țiunea capodoperei sale Hamlet.

De la Helsingoer, oaspeții- s-au 
îndreptat spre mica localitate Ma- 
rienborg. La reședința guvernamen
tală din Marienborg, premierill ro
mân a fost intîmpinat i cu - cordiali
tate de Jens Otto Kra-g, primii! mi
nistru al Danemarcei, Per Haekke- 
rup, ministrul Afacerilor .Externe, 
și de alte ■ oficialități - daneze.i In 
cinstea oaspeților români, primul 
ministru danez a oferit un dejun.

* T ' ' \ 1 î

i-au în-oficiale daneze care
au ajuns în orașul Helsin- 
de pe țărmul Mării Baltice, 
după ce colonelul Haarby

Continuarea tratativelor oficiale
După-amiază, la reședința din 

Marienborg au continuat tratativele 
oficiale româno-daneze.

Au participat, din partea română.

președintele Consiliului de Miniștri 
Ion Gheorghe Maurer, și miuistnJl

(Continuare in pag. 4-a)

Dălțuind drumuri 
în adîncuri

Scund de statură dar 
cu umerii largi și mîini 
vinjoase și puternice, 
ca rădăcinile stejarului, 
minerul șei de brigadă 
Moldovan losii din 
sectorul V al minei Pe- 
trila pare anume tăcut 
să se prindă 
cu roca dură 
rilor spre a 
druthuri spre 
de cărbune.

In Încleștarea dintre 
și natură, ce are 
la sute de metri de 
suprafață, învingă- 
iese cu regularita- 

acest miner inccr- 
eu. experiență

la luptă 
a adincu- 
tăia noi 
stfatur.de

om 
loc 
la 
tor 
te
cat și

■ care, in cei 18- ani de 
cină lucrează în subte
ran, a bătut galerii și 
suitori incit nici nu ie 
mai știe numărul. Ni
mic de zis, in această 
Încleștare de
zi, are ajutoare de nă
dejde. Minerii șeii de 
schimb Bartha Arpad și 
Moldovan Alexandru, 
ajutorul miner Halas

■ Pavel, vagonetarul Su
ta Eugen și încă vreo 
cîțiva ortaci, formează 
un lot unitar capabil

tiecare

luia intr-un nor de 
praf.

De un real folos in 
ușurarea muncii le este 
și susținătorul telesco
pic. Organizarea temei
nică a muncii, califica
rea și disciplina spriji
nite de utilaje de înal
tă productivitate iac ca 
brigada făuritorilor icăl- 
lor subterane .condusă 
de Moldovan fosțf să 

depășiri 
medii de 15—18 ,lg‘su
tă. In prezent, brțțjadu 
execută o nâtfă* iuci,ar'p 
importantă. . O găterle 
pentru deschiderea de 
noi abataje cameră, ta 
orizontul 14 .pe straniii 
5. Ii dau cu toții'vit- 
tos. Ziua de 23 Autist, 
cind șeful lor de bri
gadă va participa 
marea demonstrație din 
Petroșani 
piept 
clasa
acest 
Zilei 
cinstească cu realizări 
cit mai frumoase.

să Înfrunte cu tărie și 
curaj greutățile ineren
te muncii din adîncuri. 
Cu toții au învățat 
doar meseria de miner 
la școala brigăzii, clar 
ceea ce-i și mai Impor
tant, au invătat să iie 
oameni demni,-discipli
nați, plini de inițiativă.

Aici cind e vorba de 
a îmbrățișa noul răs
punde prezent întreaga 
brigadă. Așa a fost și înregistreze 
cind cu introducerea 
perlorajului umed. Cfe 
să vezi instig ' 
burghiului ce intra în 

,șe defecta me
reu productivi greutăți 

■in muncă. Totuși perfo
ra jul umed nu a lost 
abandonat. S-a făcut 
Un consiliu al brigăzii 
in care s-au analizat 
greutajile și s-a venit 
cu soluții pentru înlă
turarea lor. Printre al
tele s-au cerut de ta 
magazie 20 de burghie 
noi cu plăcufe vidia. 
Din ele 17 merg stru
nă. Acum brigada n-ar 
mai reveni pentru ni
mic in lume la nerlo- 
rajul uscat

la

purtind
Ordinul Muncii 

ill-a, primit in 
an cu prilejul 

minerului, vor s-o

pe

invă-(Continuare in pag. 3-a)

A STARTULUI

co
aie

ecmpamen-
am

cu antrenorii 
loc vineri Ia 

al lotului- Mo- 
făcut să ajun- 

antrena-

Ora 6. Ultimul exemplar al ediției de azi a ziarului 
nostru a ieșit de sub tipar: așadar mal sînt 35 de ore, 
și dacă vreți, și cîteva minute pînă cîud gongul va da 
semnalul începerii campionatului categoriei A. 35 de 
ore sînt infinit de puține față de miile de ore scurse 
în cel 4 ani de cîud ne-am luat „la revedere" de la 
această categorie, ore în care nici un moment gîndu- 
rile, năzuințele, visurile noastre să nu se îndrepte spre 
„revenire". Și iată împlinirea. Firește, plăcută și emo
ționantă. De aceea orele rămase pînă la start ni se par 
lungi, poate prea

...Deci inline — startul, Antici- 
pînd lovitura de începere, conside
răm că e necesar să facem cîteva 
considerații asupra stadiului de pre
gătire a lotului — ajutați, firește, 
de cei doi antrenori, Coidum și 
Cricovan, și bineînțeles, de către 
jucători — precum și a modului în 
care am vrea să vedem evoluînd

lungi pentru așteptările noastre...
de-a lungul campionatului atît 11-le 
de pe teren, cît și... miile din tri 
bune.

Intîlnirea noastră 
și jucătorii a avut 
ultimul antrenament 
tive obiective ne-au 
gem la teren la sfîrșitul 
meatului, incit imaginea iotului nu-1

redă în întregime și în 
tul adecvat. Prima discuție 
avut-o cu antrenorii.

— Preluînd conducerea echipei 
Jiul doar de cîtva timp — ne-a 
spus tov. Coidum — m-am axat in 
primul rînd pe intensificarea pre
gătirii fizice și tactice, ținînd cont 
de pretențiile primei categorii de 
fotbal. Participarea cu regularitate 
la antrenamente a tuturor compo- 
nenților lotului, seriozitatea în pre
gătire, respectarea cu strictețe a 
indicațiilor date, mi-au dat certitu
dinea căi vom putea conlucra in 
bune condiții și vom reuși rezul
tate care să satisfacă exigențele 
spectatorilor. Desigur că mai avem 
mult de lucrat, sub toate aspectele, 
pentru a ne putea păstra un loc 
onorabil în prima garnitură a fot
balului nostru. Si aceasta o vom 
putea realiza prin eforturile 
mune ale noastre, ale jucătorilor, 
conducerii asociației.

Referitor la lotul de jucători 
va fi folosit în acest campionat, 
v arășul Coidum ne-a spus :

— Avem la bază lotul din 
trecut, retușat întrucîtva, la 
se. vor adăuga cîteva nume 
Aș dori însă, ca prin intermediul 
ziarului, să fac un apel călduros 
publicului, pe care-1 considerăm 
coechipierul nostru nr. 12, să spri
jine prin încurajările, sale în per
manență echipa.. $i aici ași vrea să 
adaug: nti numai alunei . etnd se 
află în avantaj, ci mai ales în mo
mentele grele ale întâlnirilor. ,

înaintea primului fluier am ImI

Antrenorul Goidum: 11-le nos
tru va ciștiga.

ce 
to-

anul 
care 
noi.

microinterviuri fulger și unor ju
cători, medicului echipei și unui 
fost jucător de bază al Jiului.

Libardi: Echipa noastră e tînără. 
Nu are experiența meciurilor de 
„A“. Dar dorința de afirmare, op
timismul și încrederea îrt propriile 

publicul, sînt 
pe care le 

sperăm să fie

forțe, iar acasă și 
atuuri în rezultatele 
vom realiza și caic 
din cele mai bune.

C. COTOȘPAN 
D. GHEONEA

.... jtdaaibiurue in pag. 9-q
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REFLECȚII

Proporții...
Noile descoperiri 
ale centrului 
de cercetări 
biologice din Cluj

GLUJ. ■— Cercetările între
prinse în domeniul geneticii 
moleculare de ptof. dr. Andrei 
bazanyi, de la Centrul de cer
cetări biologice din Cluj al A- 
cademiei, au stîmit un viu in- 
tteres în rindul specialiștilor, 
fesă în prezent, 65 de institute 
de biologie din 15 țări i-au so
licitat relații despre noile sale 
descoperiri privind acțiunea 
sulfamidelor la nivelul cromo
zomilor. Biologul clujean a 
stabilit, pentru prima dată, că 
sulfamiddle au proprietatea de 
a elimina unii cromozomi din 
aparatul cromozomial, prin 
inactivitatea mișcării acestora 
în cursul diviziunii celulare. 
Descoperirea fenomenului are 
o deosebită importanță deoa
rece explică unele efecte vă
tămătoare ale sulfamidelor a- 
supra plantelor și animalelor, 
inclusiv asupra omului. Ea des
chide totodată, perspectiva Ob
ținerii unor’ indivizi la toate 
organismele cu un număr re
dus de cromozomi.

PrOÎ. dr. Andrei Lazanyi a 
demonstrat că o sulfamidă, a- 
tțume șulfoguanidina, prezintă 
un efect specific asupra pro
cesului de reun ire a capetelor 
rupte de cromozomi in urma 
iradierii, de pildă, cu radiații 
Ionizate. Cunoașterea efectului 
radiosensibilizator al sulfogua- 
nidienei pune la îndemîna ra
dioterapie! clinice încă o ar
mă de ap&rare a sănătății oa
menilor. ' * • *

■' (Agmpres)

Documente inedite
ȚG. MUREȘ. — La Arhivele Sta

tului din Tg. Mureș au tost desco
perite recent peste 100 de docu
mente inedite legate de pregătirea 
șî desfășurarea evenimentelor din 
Transilvania, în perioada răscoalei 
Iui Horia, Cloșca și Crișan. Majo
ritatea acesteia aduc însemnate măr
turii- despre extinderea răscoalei 
mult peste aria cunoscută pînă în 
prezent și atestă, totodată, partici

PROBLEME DE LOGICA
CULEGĂTORUL DE MUCURI DE ȚI6ARA

Un culegător de mucuri de țigară 
face o țigară din patru mucuri. El 
adună 11 mucuri. Cîte țigări va 
fuma el și cîte mucuri îi vor ră- 
mîne în plus ca țigări incomplete ?

RĂSPUNS :
Trei țigări Și două mucuri. Cu 

primele patru mucuri el î$l va face

ETICHETELE
Directorul unei închisori chea

mă în biroul său trei deținuți și le 
spune : .„Am să lipesc pe spatele 
fiecăruia din voi o etichetă aibă 
sau neagră, aleasă dintre trei ne
gre și două albe. Nu v*ti vedea 
pe aceea pe oare o purtati, în 
Schimb veți vedea ,pe cele ale to
varășilor voștri. Primul dintre voi 
care va ghici culoarea etichetei pe 
care o poartă șl Care îmi va explica 
raționamentul prin care a aflat-o 
îi voi reda libertatea.

De fapt directorul nu a folosit 
decît etichete negre. La numai un 
minut după Ce le-a lipit, unul din 
deținuți a afirmat, în mod corect,

EPIGRAME
Unor automobiliști amatori 

care conduc cu viteză excesivă
Să demonstrezi nu-ți vine greu, 

,Că Ia „viteză^ le ții bine.
Dar/ fi atent,’ șoferul meu, 
Să „nu-ntîlnesti", unul ca tine.

parea la răscoală a locuitorilor din 
așezările de pe cursul superior al 
Mureșului și Tîrnavelor. Un deo
sebit interes prezintă actele Judi- 
ciate care cuprind depozițiile unor 
participant! la evenimente, din sa
tele Bilbor, Subcetate, Dittău, Jo
seni și altele, care și-au procurat 
arme din ținuturile Moldovei.

(AgerprM) 

o țigară, din care îl va rămîne 
un muc, care împreună cu alte ttei 
va completa a doua țigară, din care 
va rămîne un muc, care împreună 
cu alte trei va completa o a treia 
țigară. Din aceasta va rămîne un 
muc, care împreună cu al lî-iea, 
face două mucuri.

că poartă pe spinare o etichetă 
neagră.

Cum a judecat el î
RĂSPUNS:
„Dacă aș avea o etichetă albă, 

a raționat cîștigătorul, unul din to
varășii mei (să zicem nr. 2), yăzînd 
o etichetă neagră (pe spatele nr. 3) 
si una albă (pe al meu), s-ar gîn- 
di el d*că ar avea și el o eti
chetă albă, nr. 3 vfizînd două albe 
ar ști precis că a lui e neagră și 
ar spune acest lucru. Cum nici unul 
dintre noi nu se află în fața unei 
asemenea evidențe, înseamnă că 
purtăm toți trei etichete negre".'

Raționamentul este valabil pen
tru toți trei dețînuții.

Unei „mondene"
O fi ea bună, moda, pentru „centru", 
Un lucru însă nu-nțeleg de loc, 

'•-f^-n.-gurtfc '^-țrjrtlungașU" sfatul' 
s ■ pentru coc,

Scurtezi din.fustă, g juma de metru?. ' --V- ț
Unor ospătari comoîî

„...Dasarvire exemplară" 
Zic* — afișul din perete, 
Insă, pînă să apară...
Vine!... dar pe îndelete.

Unuia care-și bate soția. 
La circiumă, o Spune tare, 
Ca e „bărbat'' pe cîte-mi pare. 
Și ca sâ dovedească astă, 
Iși bate tot mai des nevasta.

M .0.

Acum citeva seri, o 
frumoasă „Skoda" cu 
furișii cehoslovaci sta
ționa lingă clubul 
G.C.V.J. Cițiva trecă
tori se necăjeau sd ex
plice conducătorului 
mașinii unde este co
fetăria noastră. Un pe- 
troșănean care știa pu
țin rusește ii explica.

— Treci prin part., 
iași în stingă grădina 
de vară a parcului, 
treci pe lingă btlfetnl 
„Jiul", pe lingă restau
rantul din colț „Car- 
păți", mai mergi puțin 
și ai să vezi pe dreap
ta cofetăria „Libertății" 
unde poți mitică o pră
jitură. Apoi pornești 
mai departe, depășești 
bufetul „Grădinița", a- 
pot restaurantul „Mine
rul", călești lingă tera
sa „Minerul" și iată 
Cale-Barul. Acolo poți 
sa bei o cafea bună și 
naturală.

— Merci, merci I ia 
te uită cite localuri 
pentru- consum de al
cool I ...nu vreau să 
am atltea ispite. Mai 
pe aproape pe aici, pe 
undeva nu aveți o altă 
cofetărie sau măcar o 
cafenea ? N-aș vrea să 
las mașina așa de
parte I...

...O singură cofetă
rie, încercuită de atîtea 
bastioane și avanpos
turi de consumat al
cool ! Mult curaj tre
buie Să ai cină vii de 
la șut, obosit, sa stră
bați această linie de 
fortificații a T.A.P.L.- 
ului, sau pur și simplu 
ci nd te plimbi cu cițiva 
prieteni, să ajungi la 
cofetărie in loc de 
„bastioanele" amintite. 
Și cind te gindești că 
avanposturile acestea 
ocupă poziții foarte 
strategice și la perife
ria orașului nostru: 
nici un cartier nu-i sca
pă de control) găsești 
bufete în colonie, Un
gă tribunal, lingă ga
rajul construcțiilor și 
așa mai departe. In 
schimb nici o cofetărie 
nicăieri, decît cea din 
centru. Șl ea aglome
rată.

Se apropie anul șco
lar la institut. Vin 2 000 
de studenți. După orele 
de studiu mulți din ei 
vor să bea o cafea, sâ 
servească o prâ/ituiă 
în locul unei sticle cu 
bere. Acesta e frumos, 
e meritul lor. Insa Ic 
singura cofetărie nu se 
mal găsește calea ei

Din lumea științei șl tehnicii
Climă la Tian Șan

Se știe că majoritatea oamenilor, 
dacă stau mai mult timp la mare 
altitudine, capătă așa-numitul rău 
de munte. Unul din simptomele a- 
cestei boli este creșterea tensiuni; 
arteriale. Singurul loc din lume 
unde nu se observă așa ceva este 
partea de nord a muhtelui Tian 
Șan, unde oamenii au chiar o ten
siune arterială mai scăzută decît 
locuitorii de la șes. Oamenii de 
știință explică fenomenul prin 
aceea că în aerul de la Tian șan, 
munte înalt, ionii sînt negativi. Se 
Crede că mai contribuie și alțî fac
tori, deocamdată nectinoscuți.

Datorită acestei particularități, re
giunea este recomandată pentru 
tratamentul bolii hipertonice,

Pistă acoperită ou gazon 
artificial

Hipodromurile din localitățile 
Pittsburg, Maryland și Ontario 
(S.U.A.) au fost acoperite cu un 

numai la Cafe-Bar, E 
bine oare să indrurhdm 
tinerelul spre acest lo
cal unde se servesc 
pină tirziu in noapte o 
seamă de specialități 
alcoolice de diverse ., 
gratie ?

Un alt aspect : vara, 
mai ales, trec mulți 
turiști prin orașul nos
tru. Pe firul drumului 
de circulație a mașini
lor care străbate Petro- 
șaniui nu există nici o 
cofetărie. Trebuie des
chisă măcar încă o co
fetărie, nu in centru, 
unde circulația auto nu 
are acces ci mai spre 
margine, înspre ‘cartie
rele noi de țloCUfi 
Carpați—LIvezent unde 
locuiesc deja peste 
10 000 de cetățeni, ori 
să Se facă o încercat, 
cu deschiderea unei ca
fenele, care după indi
cii cerințelor a devenit 
și ea necesară.

T.A.P.L.-ul trebuie sd 
găsească o soluție — 
sacrlficlnd la nevoie 
două bastioane alcooli
ce — tn folosul unită- 
Iilor amintite mai sus. 
Este spre binele oame
nilor.

Dr. Leonida MORARU

gazon artificial din rășină sinte
tică (sassygrass), care imită perfect 
iarba. Pe acest gazon, alergările de 
cai vor putea avea loc pe orice 
timp și, în plus, nu va mal fl ne
voie de nici o îngrijire.

VARIETĂȚI
Căsătoria
Iul Robin Hood

Cuie spune că basmale au 
' slut adevărate! Săptămina tre

cută, in localitatea Shldham 
din Anglia, Robin Hood S-a 
căsătorit cu feciorelnica Ma
rion. O explicație : Robin Hood 
nu este cel din legendă, ci un 
'om în carne și oase, brutar de 
meserie, iar mireasa sa, Ma
rion Taylor — dactilografă.

Se manifestă iau nu 
de timpuriu geniul?

înaintea startului
(Urmare din pag. l-a)

Crăciun : Joc la Jiul de mulți ani, 
cu o scurtă perioadă de întreru
peri pentru satisfacerea stagiului 
militar. De aceea spectatorii îmi 
cuhoec așa de bine calitățile și de
fectele. Din păcate însă oamenii îmi 
văd mai mult defectele și asta duce 
la demobilizarea pe teren. Cine a 
jucat Jotbal cunoaște acest lucru. 
lnt?-un meci fiecare jucător poate 
greși. E normal. Contribuie la 
aceasta miza meciului, emoțiile, do
rințe de a juca mai bine. Și flecare 
e ițfonștiont cînd a greșit. Nu mai 
are nevoie de apostrofare, ci de 
încurajare, care să-l ajute să de
pășească aceste, momente critice, de 
încordate. Personal mă VOi strădui 
să apăr pe cît posibil culorile aso
ciației pe cere o reprezint.

Pop: Sînt , bucuros că echipa 
noastră a revenit în „A". Ne-âm 
pregătit cu seriozitate pentru înce
perea campionatului și sîntem ho- 
tătîți ca startul să ne aducă pri
mele -două puncte.

Cazan: Eu revin în „A" șl pot 
spune că am o oarecare experiență 
în geeaetă categorie. Pentru a ob
ține rezultatele pe care spectatorii 
le așteaptă, va trebui să jucăm cu 
multă voință, cu luciditate, să apli- 
îMitl Un mafeaj strict la om, noi 
apărătorii, iar atacanții să-și cro

iască mai des drum spre poartă și 
să șuteze din orice poziție. Să nu 
aștepte pe cea ideală. Pronosticul 
meu pentru duminică e 1.

Dr. Mărită: In urma probelor de 
control s-a constatat că toți jucă
torii corespund din punct de ve
dere medical. La unii însă se ma
nifestă o ușoară doză de emotivi
tate (Stoker, Cazan, Peronescu). Fie 
ca aceasta să dispară în confrun
tarea directă cu adversarul. Pe 
parcursul campionalultii ne vom în
griji ca toți jucătorii să se înca
dreze într-o viață sportivă ordo
nată, să existe o strînsă coeziune 
intre membrii lotului, să nu dăm 10c 
la. abateri de la viața sportivă. Nu
mai așa succesele vor fi de partea 
noastră. Sînt convins că duminică 
primul meci oficiaf ne va aduce 
prima victorie.

Panait; Dacă echipa Jiul, ale că
rei culori le-am apărat mulți ani 
la rînd, va duce o viață sportivă, 
colectivă (și asta mai ales pe te
ren) va face o figură frumoasă în 
campionat. Aș avea și cîteva îndi 
cații: să paseze rapid mingea, să 
accelereze viteza in fazele de fi
nalizare, apărătorii să intervină 
prompt la fiecare balon, iar înain
tașii să șuteze des la poartă și din 
toate pozițiile. $1 pronosticul meu 
pentru meciul de duminică e<to 
tot 1. 

Ltbardi !n exercițiul funcțiunii

Discuțiile purtate sînt edifica
toare In sensul bunei comportări 
a echipei noastre. Intr-adevăr, în 
sinul echipei domnește o atmos 
feră sănătoasă, de înțelegere; toți 
jucătorii sînt conștiențl de marea 
răspundere ce le revine In acest 
campionat, de încrederea pe care 
si-au pus-o In ei mill* de specta
tori. Ne alăturăm părerDor celor 
intervievați cu completata ca fie
care meci — acasă sau In depla
sare — să fie privit cu jaaceeași

răspundere. Sâ nu se considere nici 
un meci cîștigat dinainte.

Intîlnirea de duminică cu Stea
gul roșu e destul de dificilă pentru 
noi. Brașovenii reprezintă o echipă 
matură, tehnică, cu vechi state de 
serviciu în categoria A, redutabilă 
nu numai acasă, ci chiar și în de
plasare.

Sperăm totuși că jiuliștii să con
firme pronosticul 1 dat de ei, re
zultat pe care îl vom consemna cu 
satisfacție în cronica meciului.

Am vi ea să revenim — la ru
gămintea antrenorilor, jucătortiui 
și în urma constatărilor noastre — 
la spectatori. Publicul este într-ade- 
văr jucătorul al 12-lea al echipei. 
El are de multe ori un cuvînt 
greu de spus în succesul sau in
succesul ei. Amintiți-va de faima 
publicului craiovean, înțeleasă în 
adevărata accepțiune a cuvîntului. 
El i-a purtat de multe ori pe ju
cători la victorie. Vă mai amintiți 
cîte meciuri a pierdut In campio 
nat Știința Craiova acasă ? Vă rea
mintim : nici unul. Bine ar fi ca 
să-i imităm în această privință 
Să ne încurajăm așadar tot timpul 
echipa și mai ales In momentele 
de dificultate, pe adversari s-i apre
ciem după jocul prestat și pe arbi
tri după competență, nu în mod 
subiectiv, ti asigurăm pe jucătorul 
81 12-lea că nu-1 vom neglija.

Tuturor iubitorilor d* fotbal din 
Valea Jiului vă dăm Intllnire du
minică la ora startului.

Dacă copilul dv. nu se des
curcă prea grozav la școală, 
nu vă necăjiți — s-ar putea 
să fie un viitor geniu. Așa re
iese cel puțin din cartea „Les
sons From Childhood" („Ce 
lecții se pot trage din perioa
da copilăriei"), scrisă de doi 
pedagogi, soții Ronald șl Cyn
thia Illingworth. Ca ilustrare 
a acestei afirmații se dau ur
mătoarele exemple:

Picasso nu a fost niciodată 
in stare să rețină alfabetul.

Einstein nu a vorbit decît la 
patru ani și a învățat să ci
tească abia la șapte ani.

Lordul Baben-Powell, fonda
torul organizației de cercetași, 
a fost respins la examenul de 
admitere la Universitatea din 
Oxford.

Profesorul de muzică al lui 
Beethoven a declarat părinți
lor acestuia -. „Băiatul nu a în
vățat nimic și nu va învăța 
niciodată nimic. Nu este nici 
o speranță să ajungă comjxs- 
zitor".

Winston Churchill și Isac 
Newton erau printre cai mai 
proști elevi din clasa lor.

In cartea soților Illingworth 
se arată, de asemenea, ca o 
excepție care confirmă regula, 
că unii dintre oamenii geniali 
s-au remarcat încă din copilă
rie. Astfel, Mozart a compus 
un concert la vîrsta de șase 
ani, iar filozoful David f-Iume 
a "intrat la universitate la 11 
ani.
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„Mîndre-s cîntecele

Spectacolul cu acest 
titlu a fost prezentat pu
blicului lupenean marți 
seara, în sala Palatu
lui cultural. Și spre 
lauda artiștilor amatori 
care și-au dat concursul 
la reușita spectacolului, 
la capătul celor aproa
pe trei ore de cîntece, 
veselie și de dans, în
chegate intr-un pro
gram artistic, spectato- 

\i\rii au plecat spre ca
sele lor mulțumiți. Re
pertoriul programului 
— așa cum a fost în
tocmit a reușit să în- 
mănuncheze prin cefe 
mai alese cîntece popu
lare și de muzică u- 
șoarâ, prin dansurile și 
momentele vesele in
terpretate de artiștii a- 
Htători bogăția și 
musețea folclorului 
tru.

Prima parte a 
gramului a cuprins 
tece acompaniate 
formația de muzică u- 
șoară, a doua parte — 
doine și cîntece popu
lare și dansuri.

l-am ascultat cu mul- 
tă plăcere cum au 
cîntat soliștii vocali 
Eke Terezia, Faur Du
mitru, Șeriezeu Maria, 
Ctâeiu Dumitru, Van- 
dras Clara și Bălan 
Nicolae. Pe majoritatea 
din acești soliști ama-

fru 
nos

pro- 
citi- 

de

noa;
tori, lupenenii au avut 
ocazia să-i asculte de 
multe ori cu prilejul 
programelor prezentate 
pe estradele improviza
te in aer liber șt chiar 
pe scena Palatului cul
tural. Aplauzele care 
î-au intîmpinat pe so
liștii vocali Șerfezeu 
Maria, Faur Dumitru și 
Vandras Clara a con
stituit o dovadă în plus 
că publicul lupenean li 
cunoaște pe artiștii săi 
amatori și-i răsplătește 
pentru meritele lor.

Dar surpriza primei 
părți a 
prezentat a fost 
vocală V andraș 
ca... recitatoare. 
„Mama", cîntată 
alocuri recitată, 
terptetarea acestei ti
nere talentate, a pro
dus un torent de a- 
plauze și rechemări ia 
rampă, 
iestrie a 
ca solist 
și Drăgan 
executînd 
petă „Sifențium", acom
paniat de iot maț ia de 
muzică ușoară pe care 
de altfel o conduce.

In partea 
programului 
prOdus-o o 
lista vocală 
Maria — a treia artistă 
amatoare din familia

subliniat că la

Margareta MICA

a doua a 
relevația a 
micuța so- 
— Lăcătuș

programului 
solista 
Ciara 

Poezia 
Și Pe 

în in-

De multă mă- 
dat dovadă, 

' instrumentist 
Alexandru, 
la trom-

iui Lăcătuș Alexandru. 
Tatăl e conducătorul 
orchestrei de mutici 
populară formată din 
22 persoane, fratele, de 
11 am, e de pe acum 
un solist instrumentist 
„consacrat" (alntă ia 
chitară) iar ea, cu gla
sul ca Un Clinchet de 
clopoțel, ne-a tnelntat 
auzul. ’ \

întrebi nd-o pe micu
ța cintăreață ce-șl do
rește mal mult ea ne-a 
mărturisit că de abia 
așteaptă clipa clnd i se 
va acorda dreptul de a 
purta cravata roșie de 
pionier. Subscriem la 
această dorință a ei cu 
aut mai mult că mica 
ctntăreață are 0 ani Și 
daca ia școală va do
vedi tot atlta... talent 
ca și pe scenă organi
zația de pionieri cu si
guranță fi va îndeplini 
dorința.

Alte soliste vocale 
ca tinerele Căldărar 
Măria, Răuț Virginia, 
Dimache Lucia și Mun
tean Maneta ca de alt
fel și formația de dan
suri au dovedit <Un 
plin Justețea afirmației, 
care a servit ca titlu 
spectacolului dat dă. 
către formațiile artiști* 
ce ale clubului, că mln- 
dre-s cinteceie noastre.

lELiCHĂ CU CĂLDURĂ COLECTIVELE LOR
DE MUNCITORI, TEHNICIENI, INGINERI $1

cialista românia_______
PARTID, COMITETELE SINDICATELOR Șl U.T.C, 
Șl CONDUCERILE TEHNICO-ADM1NI8TRATIVE 
ALE URMĂTOARELOR UNITĂȚI DIN VALEA 
JIULUI i

FUNCȚIONARI PENTRU SUCCESELE OBȚINUTE 
ȘI LE UREAZA NOI $1 TOT MAI ÎNSEMNATE 
REALIZĂRI ÎN ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR DE 
SĂV1RȘIRII CONSTRUCȚIEI SOCIALISMULUI IN 
SCUMPA NOASTRĂ PATRIE — REPUBLICA SO-

ORGANIZAȚIILE DE

Propuneri concrete pentru realizarea 
sarcinilor mobilizatoare URICANI

(Urmare din pag. l-a)

Pop,J 
pro- 
din-

participanții la discuții au ^enit cu 
propuneri valoroase, care puse în 
aplicare în scurt timp, vor aduce 
un aport deosebit la îmbunătățirea 
indicatorilor de calitate și cantitate 
și implicit la realizarea înainte de 
termen a sarcinilor de plan.

Astfel, în cuvîntul- său tov. 
Tiberiu, șeful stației Hațeg, a 
pus înlocuirea tipului de șină
tre stațiile Subcetate și Hațeg cu 
un Up de șină superior 
creșterii sarcinii statice 
în prezent majoritatea 
nu pot fi încărcate la 
In același timp nu pot 
la remorcarea trenurilor 
secție deeît un singur tip de loco
motive și cu putere de remorcare 
mică. Tov. Buhoi Iulian, operator 
la R.G.M. Petroșani a propus ca în 
halta Păclișa să fie montat un ma
caz în partea dinspre Hațeg pentru 
a se putea ridica vagoanele în am
bele părți de circulație. Tov. ing. 
Maier Ioan, șeful stației Petroșani 
a făcut propunerea ca revizia dd

în vederea 
deoarece 

vagoanelor 
capacitate, 
fi Utilizate 
pe această

vagoane să tie aprovizionată 
mtttetrlale $1 piese de schimb pen
tru a putea face repararea vagoa
nelor fără detașarea lor din tfeMbri. 
Ia prezent, din lipsă de materMa 
și piese de schimb, vagoanele sint* 
scoase din tren și introduse in a- 
telier pentru reparații, pierziudu-se 
timp prețios. Tov. Dascălii loan, a 
propus ca conducerea R.GM.-ului 
împreună cu depoul de locomoti
ve să studieze dublarea trenurilor 
pe secția Petroșani — Pui, fără de
tașarea locomotivelor duble în sta
ția Băni ța. $efii stațiilor Lupeni, 
Vulcan și Livezeni au criticat mo
dul de lucru al T.R.C.H., care întîr- 
zie In mod sistematic descărcarea 
vagoanelor. Ei au venit cu propu
neri menite să ajute la mărirea ca
pacității

Pianul 
zatorice, 
amintite 
aici vor 
realizări 
feroviar 
de plan 
de vreme.

liniilor de garaj.
de măsuri tehnico-organi- 
oompletot cu propunerile 
și cu altele neenunțate 

contribui l>a obținerea unor 
însetmule în taanaportul 

și la îndeplinirea sarcinilor 
în mod ritmic și înainte

(Urmare din pag. l-a)

colae, Laurențiu Petru, au sublinia* 
că de calitatea reparațiilor execu
tate depinde asigurarea funcționării 
«nai îndelungate a instalațiilor pro
ducătoare de energie, au formula! 
propuneri importante, subliniind că 
există condiții pentru a recupera 
rămînerile în urmă pînă la sfîrșitui 
anului. Merită îndosebi să fie re
ținute propunerile cu privire la or
ganizarea științifică a producției. 
In întreprindere se Impune organi
zarea unor brigăzi speciale pe ope
rații de reparații astfel încît, cu 
dotarea tehnică și cadrele existen
te, să fie mai bine puse în va
loare capacitățile de producție exis
tente. Numai prin măsuri tehnice 
și organizatorice operative, mai bu
na organizare a muncii și asigura
rea asistenței tehnice la fiecare 
de muncă, pot fi recuperate 
succes rămînerile în urmă.

In încheierea dezbaterilor a
cuvîntul tovarășul Gheorghe Călin, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului comunist Romfin, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Hunedoara at P.C.R., spunînd prin
tre altele :

loc
cu

luat

— Propunerile prețioase ale par
ti cipanților la dezbaterea cifrelor de 
plan trebuie sistematizate de către 
conducerea întreprinderii. Se cer, de 
asemenea, a fl stabilite termene 
precise, pe oameni, șl urmărit în
deaproape felul în care se progre
sează în rezolvarea acestor propu
neri. Aceasta este o garanție si
gură că încă în anul 1900 vor fi 
create toate condițiile pentru reali
zarea planului de producție al în
treprinderii pe anul viitor încă din 
prima lună.

In cuvîntul său, tovarășul Gheor- 
•țhe Călin a mai 
’ E.C. Paroșenl se impune o atenție 
deosebită asigurării bunei funcțio
nări a utilajelor, scurtării termene
lor și îmbunătățirea calității repa
rațiilor, pe baza organizării științi
fice a producției.

Din cuvîntul partlcipanților la 
dezbateri, muncitori, maiștri, ingi
neri, membri ai activului de partid 
al întreprinderii s-ă desprins ca un 
fir roșu hotărîrea de a* duce la în
deplinire noile Sarcini ce le revin 
în cincinal, hotărîre oglindită și în 
angajamentele concrete pe care și 
le-au asumat.
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Vizita președintelui 
Ion Gheorghe Maurer 

în Danemarca
(Urmare din pag. l-a) 

afacerilor externe Gorneliu Mănes- 
cu. Din , partea daneză — primul

ministru Jens Otite Krag și minis
trul afacerilor externe, Per Haek- 
kerup.

DtlnHia
Narii Aâsiâri IlalioNie 
s-a laapaiai la Nostm

Accepția oferită de
>: Cu prilejul vizitei oficiale în Da- 

jttemărca a președintelui Consiliului 
^Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
ambasadorul României la Copenha- 
•a, Petru Mânu, a oferit o recep- 
nejn saloanele hotelului D'Angle- 
ferre.
£ La recepție au luat parte Per 
Haekkerup, ministrul afacerilor ex- 
ferne, țHenry Stjernquist, președin
tele Consiliului Municipal al Co- 
panbagăi, prof. dr. C. L. Iversen, 
factorul universității din Copenha- 
i?* 

V <
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ambasadorul român
ga, Paul Fisher, secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe, Mans 
S. Moeller, ambasador, șeful proto
colului dih M.A.E., Gunnar Seiden- 
faden, director general îin M.A.E., 
1. Henrik baron de Zytiphen Adeler, 
ambasadorul danez Ia București, 
membrii ai parlamentului, șefi de 
misiuni diplomatice, oameni de a- 
faceri, personalități ale 
turale, ziariști.

Au participat Kund 
președintele P.C. Danez 
ducători ai Partidului 
Danez.

MOSCOVA 19. — Trimisul spe
cial' Agferpres, FI. Țuiu, transmite : 
Delegația Marii Adunări Naționale 
a (Republicii Socialiste România, 

Necula, vice- 
care se află 

a făcut o vi
la sediul Co- 
Sovietului p-

de-a 22-a aniversări a 
României de sub jugul 
numele Comitetului na- 
orașul Kromeriz și al 
Republicii Socialiste Ro- 

Praga, la Monumentul 
au 

Au

Au fost arborate 
ale României și

vieții oul-

Jespersen, 
și alți con- 

Comunist'

Dineu oferit
de președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
ieara, președintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Gh'eorghe Maurer a 
.jțferit un dineu în cinstea primului 
țjținistru al Danemarcei, Jens Otto 
»rag.
; La dineu au participat Jens Otto 
Stag, primul ministru al Danemar
cei, Per Haekkerup, ministrul Afa
cerilor Externe, Victor Gram, mi- 
pistrui Apărării. Hans Solvhoj, mi
nistrul Culturii, Erling Dinesen, mi-

de 
Da-

condusă de Gheorghe 
președinte al M.A.N., 
în Uniunea Sovietică, 
zită vineri dimineața, 
mitetului Executiv al 
rășenesc din Volgograd, unde a 
avut Joc .o convorbire prietenească.

Â fost vizitată apoi Piața eroi
lor, unde delegația română a «de
pus o-coroană de flori. In continua
re,- oaspeții au fost conduși la Mo
vila .lui Mamaev, unde a fost ri
dicat, în memoria apărătorilor Vol- 
gogradului, un complex arhitecto
nic alcătuit din monumente oare 
redau emoționant bărbăția și erois
mul cu care au luptat armata so
vietică și locuitorii Volgogradului 
împotriva cotropitorilor hitleriști,

In cursul aceleiași dimineți, 
membrii delegației au vizitat uzina 
de tractoare „F. E. Dzerjinsk;" și 

al XXII-

PRAGA 19 (Agerpres). — Gu pri
lejul celei 
eliberării 
fascist, în 
țional din 
Ambasadei 
mânia la
Eroului Român din localitate 
fost depuse coroane de flori, 
participat F. Zdrahal, președintele 
Comitetului național din Kromeriz, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat și ai unității mili
tare din localitate. A fost de față 
Gheorghe Nițescu, ambasadorul Ro
mâniei în R. S. Cehoslovacă.

In numele Ambasadei Republicii 
Socialiste România în R. S. Ce
hoslovacă a fost depusă o coroană 
de. flori și la Monumentul Eroilor 
Români de la Cimitirul central din 
Brno. Au fost de față reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de

Ro«

stat din Brno și comandantul - gar
nizoanei militare, 
drapele de stat
Cehoslovaciei. O companie a arma
tei cehoslovace a prezentat onorul 
militar. Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socialiste 
mania și Republicii Socialiste 
hoslovaice. *

Atașatul militar al Republicii
cialiste România în R. S. Cehoslova
că, lt. col. Petre Constantin, s-a în- 
tîlni't cu militari ai, armatei ceho
slovace din garnizoana Praga. El a 
vorbit celor prezenți despre orga
nizarea și desfășurarea insurecției 
armate de la 23 August sub -con
ducerea Partidului Comunist Român, 
despre realizările obținute de țara 
noastră și despre perspectivele de 
dezvoltare ale Republicii Socialiste 
România în anii 1966—1970.

PE SCURT

nistrul Muncii, Henrik baron 
Zytphen Adeler, ambasadorul 
nemarcei la București, Henry Stiern- 
quist, președintele , Consiliului mu
nicipal și alte persoane oficiale. ...

Din partea română a luat parte; 
Corneliu Mănescu, Petru 
Angelo Miculescu, Vasiile ' 
alte persoane oficiale care 
pe premierul român.

In timpul dineului care 
fășurat într-o atmosferă' caldă, coț- 
dială, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ioți Gheorghe Maurer ji 

. primul ministru al Danemarcei, Jens 
Otto Krag. au rostit toasturi.

a părăsit
la Mos-

i Mânu, 
Rauță și 
însoțesc

s-a des-

MOSCOVA. P,este, 87Q 000 a° 
sfudenți vor începe să frecven
teze la 1 septembrie institutele 
și universitățile din U.R.S.S. — 
cu 34 000 mai mulți decît anul 
trecut.

In marile orașe 
să -funcționeze noi 
nice, umaniste și

hidrocentrala „Congresul 
le a al P.C.U.S.".

După-amiază, delegația 
Volgogradul înapoindu-se
cove. Pe aeroportul Vnukovo, de
legația a fost întîmpinată de P. K. 
Sizov, deputat în Sovietul Suprem 
al_U._R.S,S„ șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., N; fT. Kozlov, deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului Executiv al 

■Sovietului regional Moscovă. Au 
ftisrt Se față reprezentanți ăi Amba
sadei române la Moseova

‘ - •< - yaaw - _--r-• ■ -■

Metalurgiștîi francezi 
operațiunilor S. U. A.

PARIS 19. — Corespondentul A- 
gerpres. Al. Gheorghiu, transmite: 
Reprezentanții Uniunii sindicale a 
mefalurgiștilor din departamentul 
Sena au înmînat Ambasadei S.U.A. 
din Paris o moțiune prin care cer, 
în numele a 600 000 metalurgist) 
din regiunea pariziană, încetarea 
imediată a bombardamentelor împo
triva R. D. Vietnam, retragerea tru
pelor S.U.A. din Vietnamul de sud, 
precum și respectarea acordurilor 
de la Geneva. Numeroase alte de-

cer încetarea 
în Vietnam
legații, reprezentînd organizații 
muncitorești și cetățenești, ț .ș- 
mis moțiuni de protest asemănă
toare ambasadei americane.

Intr-o telegramă adresată Fede
rației sindicatelor din' Vietnam, 
conducerea Federației feroviarilor, 
afiliată Confederației Generale a 
Muncii din Fratnța, își exprimă sen
timentele de prietenie și solidari
tate și denunță agresiunea ameri
cană „care pune în primejdie ..pa
cea în lumea întreagă'*.

Situafia din Brazilia

ALMA-ATA. La

vor începe 
institute teh- 

pedagogice.

Alma-Ata a 
. fost montată prima casă de lo

cuit „flexibilă" din zona seis
mică a Kazahstanului. Schele
tul din beton armat se îndoaie 
Sub acțiunea forțelor seismice 

"și slăbește influența lor asu
pra părții principale superioa
re a construcției formată din 
panouri prefabricate.

Acest tip de case de 
au fost proiectate spre 
construite în orașele și 
tățile muncitorești 
regiunile, unde
cutremurele de pămînt.

locuit 
a fi 

locali- 
aflate în

sînt posibile

SANTIAGO DE CHILE. Mi- 
V nerii de la cea mai mare mină 
- de fier din Chile au declarat 
*Jla 18 august o grevă generală, 
Ț cerînd sporirea salariilor.

ATLANTA. Un grup de ce
tățeni de culoare au pătruns 
miercuri în incinta cartierului 
general al Armatei a 12-a a 
Statelor Unite din Atlanta, ce- 
rînd să se pună capăt războiu- 

țijui din Vietnam. Demonstranții 
; au fost evacuați cu forța din 

incinta Cartierului general, fi- 
■ -înd brutalizați de către unită
țile de pază.

Minerii din Os- 
fn perioada iulie 
1966, 611 500 tone

& teTRAVA.
tr .va au dat

1-1965 — iunie
ide cărbune peste plan. Dato-

, Htă concentrării și mecanizării 
k lucrărilor de extracție, produc- 

- tlvitatea muncii în minele din 
acnaștă mare regiune carboni
ferii a Cehoslovaciei a crescut 
ftu-9,7 la sută.

Conferința organizației 
„Amnistie internațională"

LONDRA 19 (Agerpres). — Orga
nizația „Amnistie internațională", 
cunoscută pentru activitatea sa 
depusă în sprijinul eliberării deținu- 
ților politici din țările cu regimuri 
dictatoriale, a organizat la Londra 
o conferință de presă la care a luat 
cuvîntul Virgilio de Lemos, poet 
din Mozambic. Adresîndu-se asis
tenței formate din scriitori, ziariști 
și reprezentanți ai opiniei publice 
democratice din Anglia, Virgilio da 
Lemos a dezvăluit o serie de fapte 
care atestă torturile inumane la 
care sînt supuși luptătorii Frontu
lui de Eliberare din Mozambic. Fap
tele relatate de el au fost cu atît 
mai convingătoare, cu cît însuși 
poetul a fost victima teroarei poli- 
ținești și a cudoscut condițiile: grele 
de detențiune din Mozambic.

La conferința de presă a fost 
citită o scrisoare parvenită 

, din partea unui deținut din 
Mozambic, în care se spune, prin
tre altele: „In lagărele de con
centrare sînt deținute sute și mii 
de persoane aduse din regiunile 
unde acționează partizanii. Condiți
ile de detențiune sînt atît de grele

încît numeroși patrioți se sting din 
viață chiar în primele săptămîni de 
la închiderea lor în lagăr". In înche
ierea conferinței de presă, Virgi- 
lio de Lemos a adresat un apel căl
duros ziariștilor și scriitorilor șă 
facă cunoscute prin mijloacele de 
care dispun, realitățile din Mozam- 
bic, lupta pe care o desfășoară po
porul acestei țări împotriva colonia
liștilor. i

• RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres), 
în cercurile opoziției braziliene se 
afirmă că președintele Castelo Bran
co intenționează să amine alegerile 
prezidențiale și legislative stabilite la 
sfârșitul acestui an pentru anul viitor. 
Aceasta ar urma să permită adună
rii constituante de a vota o re
formă constituțională în baza căreia 
opoziția ar putea să-și prezinte pro
prii candidați. Este știut că singu
rul partid oficial de opoziție din 
Brazilia, Mișcarea democratică bra 
ziliană (celelalte au fost suspen
date — N.R.) a anunțat că nu-și va 
prezenta candidații săi în alegerile 
care ar urma să aibă loc în

In aceleași cercuri, se 
totodată că militarii se vor 
amînării datei alegerilor

aceasta ar favoriza pe noii candi
dați ai partidelor de opoziție, iar 
șansele candidaților guvernamentali 
ar fi mult diminuate.

Pe de altă parte, fostul guverna
tor al Statului Guanabara, Carlos 
Lacerda, împreună cu elementele d'e 
extrema dreaptă și-a reluat în ul
timele zile atacurile împotriva pre
ședintelui Branco, 
deschisă publicată 
„Jornai do Brasil", 
vinovat pe Castello
„trădat revoluția". In cercurile po
litice braziliene se apreciază 
leactivarea lui Carlos Lacerda 
a elementelor de extremă dreaptă
a fost favorizată de recenta criză 
provocată prin demisia generalului 
Amaury Kruel.

Intr-o scrisoare 
joi în ziarul 

Lacerda îl fape 
Branco de a ii

DE PRETUTINDENI
Inimi artificială

toamnă, 
afirmă 
opune 

întrucît

că
și

ras, și cî-

de Silva 
înghițind

inima ar- 
implantată 
spital din 
de cinci 
a iuncțio

Incidente în Argentina
BUENOS AIRES 19 (Agerpres). — 

Orașul Gordoba, important centru 
universitar din Argentina, a fost 
joi teatrul unor puternice incidente 
între studenți și poliție. Sute de 
tineri care manifestau împotriva ac
tualului regim universitar din Ar
gentina au fost atacați cu brutali
tate de poliție care a făcut uz de 
arme. Peste 150 de persoane au 
fost arestate. In aceeași zi o altă 
demonstrație .studențească a avut-loc 
în urma apelului lansat de mișca 
rea studențească integralistă.

, NEW YORK 19 (Agerpres). 
Esperanza del Valle Vasquez 
a lost eliberată de 
tlficiâlă ce l-a fost 
la 8 august la un 

■ Houston. Joi, timp 
ore, inima pacientei
nat normal fără ajutorul ini
mii artificiale. După această 
perioadă de probă, medicii au 
demontat aparatul.

Esperanza del Valle Vasquez 
este a treia persoană căreia i 
s-â implantat o inimă artificia
lă de către echipa de medici 
condusă de Michael Debakey. 
Primele două persoane au mu
rit în urma unor complicații 
pulmonare.'

cuie, 22 de lame de 
teva pioneze.

In tinerețe, Pedro 
Își distra prietenii
diverse obiecte tăioase cu ex
cepția foarfecii, pe care o con
sidera necomestibilă întrucît... 
putea să se închidă în stomac. 
El știa precis că pe vremuri 
înghițise și un ceas. De aceea 
a fost foarte decepționat că 
printre obiectele extrase la o- 
perație nu s-a

pe oră, al doilea zbor a nece
sitat 11 ore și 23 minute.

Cele două curse au fost fc- 
fectuate în scopul studierii , 
condițiilor pentru efectuarea 
zborurilor fără escală pe noua 
linie aeriană, Moscova—Tokio, 
creată in baza acordului so
viete-japonez din ianuarie 1966. 
Traseu], a cărui exploatare va 
începe în curînd, va scurta 
simțitor timpul de zbor din 
Europa în Japonia.-

aflat și ceasul

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA r Petroșani,

Fenomene 
de indigestie

W© DE JANEIRO 19 (Ager- 
prea). Jk Chirurgii spitalului 
brazilian „Juan Pesson" au ex
tras din stomacul pacientului 

s Pedto de Silva, în vîrstă de 
60 de ani, care se plîngea de 
fenomene de indigestie, 280 de

' - -=s :
str. Republicii u. 56 T«L tatarurbtflî 322, automat 209;

8 000 km
escală

MOSCOVA 
joi a aterizat

fără

19 (Agerpres) 
la Moscova a- 

vionul sovietic „TU-114" oare 
în urmă cu o săptămînă a 
parcurs pentru prima oară fără 
escală distanța dintre capitala 
sovietică și orașul Tokio. Și de 
data aceasta, cei peste 8 000 
km care despart cele două ca
pitale au fost parcurși făTă 
escală. In prima cursă, avio
nul acoperise distanța în 10 
ore și 5Ș minute. Din cauza 
unui vînt potrivnic, oare u- 
neori a atins viteza de 180 km

Submarin 
cu propulsie nucleară

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Citind surse autorizate din ca
pitala Angliei, agenția France 
Presse transmite că guvernul 
britanic a comandat șantiere
lor navale din Birkenhead con
struirea unui nou submarin cu 
propulsie nucleară. Acest sub
marin, a cărui construcție ur
mează să se termine în anul 
1970, va fi înzestrat cu torpile 
clasice și va fi destinat vînă- <. 
loarei de submarine. Agenția 
citată amintește că în dotarea 
forțelor militare navale engle
ze se mai află încă patru sub
marine de acest gen.

i Tiparul i I.PH. Subunitatea Petroșani «o a»

f i


