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Cărbune în contul
semestrului II

La toate exploatările 
carbonifere din Valea Jiu
lui anul acesta s-a mun
cit cu sîrguință. îndeosebi 
la suinele Uricani, Vulcan 
și Petrila, planul de pro- 

■ ducție a fost substanțial 
depășit lună de lună. 
Faptul acesta a permis 
colectivelor amintite să 
o ia mult înaintea timpu
lui. Minerii de la Uricani 
au extras deja cîteva mii 
de tone de cărbune în 

. contul semestrului II al

la Pe- 
în di-

anului. Minerii de 
trila au raportat 
mineața zilei de 14 iunie 
că și-au îndeplinit inte
gral planul de stat oe 
primul semestru. Ieri, 16 
iunie, au trecut .u pro
ducția în semestrul II și 
minerii de la Vulcan Ps 
întregul bazin- se dă azi 
producție în contul zilei 
de 23 iunie a.c. La toate 
exploatările productivi
tatea medie în luna iunie 
este de 1,020—1,300 to
ne pe post.

І 
Rf"'

Cărbune mult
de la Uricani 

să se situeze în 
fruntea celorlalte colecti
ve miniere și în luna iu
nie. După 13 zile de 
muncă, harnicul colectiv 
de aici a extras peste sar
cinile de plan 1824 tone 
de cărbune cocsificabil. 
De 4 zile minerii de la 
Uricani extrag cărbune în 
contul lunii iulie a.c. Re
zultatele cele mai bune 
pe mină le-au repurtat în 
luna curentă 
torului I. Ei 
prevederile 
proape 1000

extras peste 
zi la an icc 
620 tone de

intensificării

Noi angajamente de întrecere 
în sectorul I al minei Lonea
Colectivul sectorului I de la 

mina Lonea se numără printre 
colectivele miniere fruntașe din 
Valea Jiului. Avînd în permanen
ță îndrumarea organizației de 
partid acest colectiv a obținut 
importante realizări în îndepli
nirea sarcinilor și a angajamen
telor asumate în întrecere. De la 
începutul anului și pînă 
zent, minerii de aici au 
mai mult de 4.000 tone 
bune peste plan. Acest 
producție a fost realizat

minerii sec
au dat peste 
de plan a- . 
tone de căr-
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și de câlitate 
bune cocsificabil. Din a- 
batajele brigăzilor conduse 
de Timofte Spiridon și 
Ștefan Nicolae — brigă
zile cele mai bune în sec
tor — s-au 
planul la 
mai .bine de 
cărbune.

In urma
alegerii șistului vizibil în 
abataje, a întăririi con
trolului tehnic de calita
te, la Uricani procentul 
de cenușă în cărbunele 
dat între 14—16 . iunie 
este cu 2,6—2,4 la sută 
sub norma admisă.

Procentul de cenușă scade 
continuu

Odată cu lupta pen
tru creșterea extracției de 
cărbune, minerii desfășoa
ră. cu stăruință acțiunea 
d îmbunătățire a călită 
pi producției.

Ъа mina Aninoasa ca
litatea cărbunelui 
din ce în ce mai 
In prima jumătate 
iunie cărbunele 
aici a avut cu 0,9
tă mai puțină cenușă fa-

este 
bună, 

din 
extras 
la su-

ță de norma admisă. 
Condițiile de zăcămînt 
permit minerilor de aici 
să reducă mai mult ce
nușa din cărbune, fapt 
care a determinat comi
tetul sindicatului minier 
să desfășoare în aceste 
zile o intensă acțiune pen
tru extinderea inițiativei 
minerilor de la Lupeni 
în toate sectoarele minei.

Intrecîndu-și tovarășii și chiar pe șeful brigăzii 
diin care face parte, tînărul bobinator Băncilă Ste- 
lian, executînd lucrări de bobinaj în secția curent 
continuu de la A.C.R.E. Vulcan, a cîștigat titlul 
de „cel mai bun în întrecerea pe profesii".

IN CLIȘEU: Bobinatorul Băncilă Stelian în 
timpul lucrului.

o—

în pre- 
extras 

de căr- 
spor de 
exclusiv 

pe seama creșterii productivității 
muncii. Față de planificat, ran
damentul obținut în> abataje a 
fost depășit cu aproape 10 la 
sută. De asemenea, prin reduce
rea prețului de cost s-au realizat 
în sector economii suplimentare 
în valoare de peste 200.000 lei.

O latură importantă a activi
tății minerilor și tehnicienilor 
sectorului I a constituit-o în a- 
cest timp îmbunătățirea calității 
producției. De la vagonetar și 
pînă la brigadier toți au pus u- 
mărul pentru ca din abataje să 
fie trimis la suprafață cărbune 
cît mai curat. In această între
cere au fost antrenați și mecani
cii de la banda elevatoare, pre
cum și' muncitorii care încarcă 
în vagoane cărbunele din siloz. 
Ei aleg cu atenție bucățile de 
șist ce scapă din abataje. Ori de 
cîte ori în frontul de lucru se 
ivesc intercalații. cărbunele și 
sterilul se taie separat, pușcarea 
fiind eliminată 
țjilor de zăcămînt 
de cărbuni.

Toate acestea au 
centul de cenușă 
extras la sectorul 
simțitor. In lun-a 1 
ma analizelor de 1 
constatat că minerii de 
trimis preparației Petrila cărbu
ne cu un procentaj de cenușă cu 
peste 3 
prevede

Luîrd

contro-

datorită condi- 
ale straielor

I făcut ca pro
firi cărbunele 
I să Scadă 

trecută în ur- 
laborator s-a 

aici au

Sectorul IV, fruntaș la mina Aninoasa
Pentru ca sectorul IV al minei 

Aninoasa să devină sector frun
taș colectivul lui a trebuit să în
vingă multe greutăți. In primele 
două luni din acest an. datorită 
unor lipsuri în ce privește or
ganizarea muncii, sectorul a ră
mas sub plan cu 991 tone dte căr
bune. In același timp consumu
rile specifice au fost cu mult de
pășite, iar calitatea cărbunelui 
extras a lăsat de dorit.

Aceste neajunsuri au determi
nat organizația de partid, comi
tetul secției sindicale, conduce
rea sectorului să analizfeze îm
preună cu șefii de brigăzi, cau
zele care au făcut ca sectorul să 
rămînă atît de mult în urmă. In 
urma acestei analize a fost ela
borat un plan concret de măsuri 
trecîndu-se imediat la aplicarea 
lui. Munca a fost mai bine or
ganizată. Maiștrii, ocupîndu-se 
mai intens de problemele cheie 
ale producției, au reușit să spri
jine mai efectiv fiecare brigadă 
de mineri. Aprovizionarea cu ma
teriale, cu goale fiind făcută în 
mai bune conditiuni, a dat posi
bilitate minerilor să muncească 
cu randamente superioare celor 
planificate.

In urma măsurilor luate, pre
liminarul pe fiecare schimb a în
ceput să fie îndeplinit și depășit.

După trei luni de muncă bine or
ganizată și însuflețită, colectivul 
sectorului a reușit să recupereze 
toate pierderile avute în ianuarie 
și februarie și să obțină rezul
tatele саге-l situează în prezent 
pe primul loc fn întrecerea pe 
mină.

In cele trei luni amintite, mi
nerii din sector au extras peste 
prevederile planului 5184 tone de 
cărbune, iar în prima jumătate 
a lunii iunie și-au depășit sar
cinile de producție cu cca. 900 
tone de cărbune. Acest lucru în
seamnă că față de planul anual 
la zi ei au un plus de peste 5000 
tone de cărbune..

Randamentul cu care s-a mun
cit întrece în medie pe cel pla
nificat cu 6 la sută. De aseme
nea; prin folosirea lemnului la 
dimensiunile corespunzătoare, res
pectarea monografiilor de arma
re și răpirea unei părți din , ju
guri, fără a contraveni normelor 
de tehnica securității, consumul 
specific de lemn de mină a fost 
redus cu peste 5 la sută de unele 
brigăzi, iar consumul de explo- 

pușcare rațională 
6

Abundență de mărfuri și varietate de sorti
mente — iată ce caracterizează activitatea unită
ților de desfacere a produselor textile în acest se
zon de vară. In ultimile zile, pentru copii, au fost 

-puse în vînzare 5 000 rochițe-Fierelav—diftpj-ehet, 
catifea și olandină, 1000 buc. costume și panta
loni stofă, 4000 pantaloni joc Florela și olan
dină, 3000 șorțulețe, 500 buc. costumașe și pan
taloni scurți din doc, 500 buc. pantaloni Trotuș 
cu bretele, 500 buc. 
mășuțe și bluze. La 
vînzare peste 15.000 
răpi, precum și un 
din lînă, bumbac și 
s-au completat cu peste 15.000 perechi încălțămin
te pentru copii din cele mai variate sortimente 
pentru sezonul de vară, precum și cu un bogat 
sortiment de pelerine, poșete de material plastic, 
bascuri, șepci și pălării.

Magazinele de țesături au organizat vitrine 
speciale și expoziții cu vînzare cu imprimeuri de 
bumbac și mătase cu cele mai frumoase modele, 
ele satisfăcînd gusturile și pretențiile cumpărători
lor. Aceeași abundență de mărfuri o oferă și maga
zinele de confecții; unde s-au pus în vînzare peste 

5.000 costume bărbătești de di
ferite calități și modele, mii de 
rochii de vară din diferite ’țesă
turi, precum și fuste și .rochii 
din plușcord.

Pe lîngă o rochie sau ' costum 
frumos, trebuie și o pereche de 
pantofi eleganți. Iată pentru ca
re motiv magazinele de încălță
minte au fost aprovizionate cu 
peste 30.000 perechi încălțăminte 
din cele mai frumoase, ele- fiind 
în măsurii să satisfacă toate 
exigențele cumpărătorilor.

minerilor din sectorul III al mi
nei Lupeni „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist“, co
lectivul sectorului I al minei Lo
nea a hotărît să dea un nou im
puls întrecerii pentru îmbunătă
țirea calității producției. Brigă
zile ‘de la abataje au primit cu 
bucurie această inițiativă, anga- 
jîndu-se s-o aplice cu succes la 
toate locurile lor de muncă. Deri 
a trecut puțin timp de cînd mi
nierii sectorului I au îmbrățișat 
inițiativa, rezultatele n-au întîr- 
zîat să se arate. Din abatajele în 
care lucrează brigăzile conduse 
de Berindei Aurel și Farkas Ioan, 
de pildă, nu s-a rebutat în ulti
mele zile nici un vagonet cu căr
bune pentru șist vizibil.

In repetate rînduri la
Iul calității de la circuitul puțu
lui în vagoretele cu cărbune tri
mise de brigada minerului Ghe- 
rasim Mihai se găseau cantități 
mari de șist. De cînd aplică ini
țiativa minerilor lupeneni, aceas
tă brigadă n-a mai trimis la su
prafață cărbune amestecat cu 
șist. De asemenea, după însuși
rea inițiativei, rebutul a fost com
plet ‘lichidat și la brigada mine
rului Burdea Nicolae de la aba
tajul nr. 107.

Pe întregul sector procentul de 
'cenușă din cărbune a scăzut îru 
ultimele zile cu 4,2 la sută față 
de cel admis.

In dorința de a-și dezvolta șl 
mai mult realizările, colectivul 
sectorului I s-a angajat șă îm
bunătățească continuu calitatea 
producției, ne avînd nici un va>- 
ponet rebutat, să sporească pro
ductivitatea muncii cu 10 la sută 
față de plan și să reducă prețul 
de cost cu 1 leu pe fiecare tonă 
de cărbune extrasă. Cu aceste 
obiective minerii sectorului au che
mat recent la întrecere, în cin
stea Zilei minerului și a zilei de 
23 August, toate sectoarele pro
ductive de la mina Lonea.

C. MATEESCU

lai sută mai mic decît 
norma admisă. ; 
cunoștință de inițiativa

----------------- O
Din activitatea sfaturilor populare

costume pluș cord, 5000 că- 
grupa tricotaje, s-au pus în 
perechi diferite șosete și cio- 
bogat sortiment de tricotaje 
mătase. Toate aceste articole

Comisiile permanente la lucru
In întrecerea patriotică desfă

șurată în primele 4 luni ale a- 
nului între sfaturile populare din 
Valea Jiului pentru înfrumuseța
rea localităților, primul loc îl o- 
cupă sfatul popular al comunei 
Uricani, Cea mai nouă localitate 
minieră a bazinului nostru carbo
nifer și-a schimbat mult înfățișa
rea în această primăvară. Iii Uri
cani, în jurul .blocurilor orașului 
nou au fost amenajate zone verzi 
pe o suprafață de peste 18.000 
m.p., 
trică 
nești, au fost reparate drumurile 
comunale. Toate aceste realizări 
sînt rodul activității sfatului popu
lar,al deputaților, care s-au do
vedit gospodari vrednici ai trebu
rilor obștești, mobilizatori activi 
ai maselor de cetățeni la lucrări 
de ridicare a nivelului urbanistic 
al Uricaniului nou. Ia această pri
măvară cetățenii din Uricani au 
participat cu mult elan, la acțiunile 
inițiate de sfatul popular. Ei au 
efectuat 38.735 ore de muncă vo
luntară, realizînd o economie de 
peste 100.000 lei.

La realizările obținute în gos-

а fost extinsă lumina elec- 
în numeroase cătune țără-

ziv, printr-o 
a scăzut sub 
la sută.

C.
tehnician -

cel planificat cu

DANILA
- mina Aninoasa

(Continuare in pag. 3-a)
ÎN CLIȘEU : Blocul В cu 36 apartamente din Vulcan, gata 

complet, așteaptă familiile de mineri care? se vor muta în ei.

podărirea și înfrumusețarea orașu
lui o contribuție însemnată au a- 
dus comisiile permanente ale, sfa
tului popular.

Odată cu constituirea sfatului 
popular, au fost formate și co
misiile permanente pe ramuri de 
activitate. De la constituirea lor, 
comisiile permanente și-au format 
fiecare active lărgite din cei mai 
huni gospodari și și-au întocmit 
planuri de muncă pe baza cărora 
își desfășoară activitatea.

Deși nu au trecut decît aîteva 
luni de la constituirea lor, comi
siile permanente — organe de 
sprijin ale sfatului popular — au 
făcut numeroase propuneri comi
tetului executiv . pentru îmbunătă
țirea muncii în diferite domenii 
de activitate ale sfatului, pentru 
înlăturarea unor neajunsuri.

O activitate susținută desfășoa
ră comisia permanentă de gospo
dărie comunală și industrie loca
lă. Pe baza planului de muncă tri
mestrial, membrii acestei comisii 
au urmărit îndeaproape realizarea 
sarcinilor ce revin sfatului popular 
pe linia gospodăririi comunei. Ei 
au urmărit felul cum sînt întreți
nute și reparate podurile și pode
țele, drumurile comunale, cum sînt 
îngrijite zonele verzi amenajate 
prin acțiuni obștești. Comisia a 
venit cu numeroase propuneri pen
tru o mai bună gospodărire a car
tierelor. Pe baza 
de comisie, s-a 
ficarea cătunelor 
lat, Firizoni, iar 
honi, Popești și 
parat drumurile comunale.

O susținută activitate desfășoa
ră și comisia permanentă buget- 
finanțe, care a efectuat studii pen
tru descoperirea de noi surse de 
venit, a întocmit devize pentru 
cheltuirea sumelor realizate din 
contribuția voluntară a cetățenilor 
pentru construirea unui pod peste 
Jiu și a unor podețe în diferite că
tune. Comisia permanentă învăță- 
mîht, cultură, sport a studiat po
sibilitatea amenajării unei baze

I. DUBEK

studiului efectuat 
trecut la electri- 
Mîrșăvoni, Mai- 
în cătunele Di- 

Petrești s*au re-

(Continuare în pag. 3-a)
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♦ 
♦Scrisoare deschisă 

către S. T. D. A.
Cărbune extras prin telecomandă

Plouă-n Aninoasa, nu se mai oprește 
Și lumina verii după nori tînjeșt'e 
Peste munți și dealuri norii se încaer 
Vagoneții noștri lunecă prin aer 
Noi, stihei oarbe nu îi cerem mila 
Fluviul de cărbune curge spre Petrila 
Fie că e soare, fie că sînt nori 
Dau minerii, țării, bulgări lucitori 
Și în bătălia cea din subteran 
Fiecare clipă e un pas spre plan

Pîn-aicea toate-s netede și bune
Mîndri sînt minerii că au dat cărbune 
De la șut cînd valuri ei revin din mină 
Inima le bate, au în ochi lumină

/ - 
măi frate Ioane 
capu-n capișoane 
pe cuvîntul meu

ar mai merge de-ar fi pietoni 
minerii noștri merg pîn-la Iscroni 
mai departe — Vulcan, Livezeni 
la blocurile noi de la Petroșeni

I

Comanda de la distanță 
a tuturor operațiunilor 
;ie extracție a cărbunelui 
a fost realizată pentru 
prima oară în Uniunea 
Sovietică la o mină din 
bazinul carbonifer Doneț.

De la un pupitru cen
tral prevăzut cu televizor 
și cu un tablou de sem
nalizare, un singur dispe-

cer, comandă elevatoarele, 
stațiile de compresoare, 
dispozitivele de pompa
re precum și alte insta
lații, controlează trans
portul în subteran al e- 
chipelor de mineri.

Datorită acestui sistem 
extracția combustibilului a 
crescut în această 
cu o treime.

mină

O

Atomi în buzunar
S-a pus la punct ui 

generator de 25 cm. înăl
țime, ce produce curent 
electric 
diațiile

plecând de la r&- 
unui izolator ra-

<1

caredioactiv. Aparatul, 
funcționează timp de un 
an, va alimenta stațiunile 
metalurgice și farurile izo
late.

O

Astrobotanica
Kazahstan, specia- 

în astrobotanica stu-
In

liștii 
diază plantele ce cresc la 
foarte mari altitudini, în

condiții climaterice care 
se apropie de acelea ce 
pot exista pe planeta 
Marte.

Dar îi vezi deodată, 
Cum își camuflează 
Și îți mai spun una, 
Ici-colo apare cîte-un parapleu 
Asta
Dar 
Alții 
Sau
Doar se știe bine, marea lor armată 
De o vreme încoace e motorizată 
Că așa e astăzi, fabrica sau mina ь 
După șut te duce-acasă cu mașina 
Drumul către casă bine se scurtează
Păcat că — în mașină — ploaia te... murează 
Și în pragul casei tu cobori băiete 
Umezit de ploaie ca un ciuciulete 
Căci prin coperișe, găurite, sparte 
Valuri, valuri ploia peste toți se-mparte 
Patru majuscule de vom înșira 
Și pe cel mai mare la S.T.R.A.
,Veți afla cu toții, veți afla acuș 
Cui se datorează, nedoritul duș 
Dar cine e dînsul ? nu e inginerul 
De la S.T.R.A. rezistent ca fierul? 
Rezistent la plîngeri și la reclamații 
Cînd o lume-ntreagă-i strigă: reparații! 
El el și de-aceea strunele la liră 
Umede de ploaie, sună a satiră

o

în Antarctica
Noua stațiune sovietică 

„Novolazarevskaia" din 
Antarctica a fost instalată 
în Țara Reginei Maud.

Două luni au fost nece
sare pentru a construi 
cele patru case 
compun.
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De dușul acesta, și de-1 suportă greu 
(Nu в să-l scutească nici-un parapleu!

Un grup de mineri de Ia Aninoasa
Pentru conformitate

ION BĂLAN
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I2S STANTANEE
Meniul fix — prețul mobil

E frumos ‘ la restaurantul 
„Minerul" din Petroșani. Loca
lul răcoros, curat, cu fețe de 
mese albe ca lebădă și mîncare 
bună; totul te îmbie să te os
pătezi. Și de cum iei loc se și 
prezintă ospătarul și te întrea
bă ce dorești. Eu unul, de cînd 
mi-a plecat nevasta la Borsec, 
am devenit obișnuitul localului. 
Ce să mai gătesc cînd găsesc 
zilnic meniu fix și încă destul 
de bun. De aceea cînd intru, 
ospătarii nici nu mă mai întrea
bă ce doresc că se și înființea
ză deîndată cu mîncarea.

Despre deservire, n-am ce 
zice, e promptă. Cît privește 
meniul, e destul de fix că doar 
pentru asta se și numește așa. 
Mai'puțin fix e însă prețul me
niului. Asta depinde de mai 
muiți factori printre care și... 
de ospătarul care te servește. 
2—2 „j întîmplă cumva să fii

Diaconescu Jenica rre- 
chiar dacă ar co<ta 
cu tot să zicem 7,20 
fi sigur că plătești 8

Dacă se 
servit de 
niul fix, 
cu pîine 
lei, poți 
lei.

Face ospătară nota de plată, 
bagi mîna în buzunar, scoți, să 
zicem, două hîrtii, una de 5 și 
alta de 3 lei. Bagă și ospătară 
mîna în buzunar, se scotocește 
și scoate pe loc un... „mulțu
mesc" 1

Meniul e fix dar, după cât se 
vede, prețul e mobil și at fî 
bine să nu fie. Cît privește res
tul, ar fi bine ca ospătarul să-l 
lase la latitudinea consumato-

bucărescu.

ai scăpat ?
te îngrijora, numai

de ce nu-1 ridici.?

Telefonul buclucaș

— Alo Petroșanii?! Tu 
dragă ? Servus. Ce mai faci

-г? Bine, dar tu ? Aș vrea să 
te rog să-i transmiți ceva lui 
tanti Nuți. Ai hîrtie și creion ?

— Am. Spune.
— Atunci încep.
— Nu, nu, stai puțin că l-am 

scăpat.
— Ce
— Nu 

creionul.
— Păi
— Să-l găsesc mai întîi, că 

aici în cabină e întuneric beznă.
— Cum așa ? Aprinde lumi

na, ce mai aștepți.
— Aș aprinde, dar
— Deci, în cazul 

nu poți nota nimic, 
banii dați pe telefon, 
re vroiam să te rog 
lui tanti că pînă mă reîntorc 
să rezolve o seamă de lucruri 
printre care și acela cu lumina

— Aș face-o cu dragă ini
mă, dar 
ducerea 
can nu 
mină în 
Deci la 
neînțeles dacă cei vizați nu vor 
lua măsuri să pună becurDrfa 
sfîntul așteaptă.

— Mai încet că poate 
aud... știi... centralistele..

nu am ce. 
ăsta nici 
Păcat de 
Și eu ca
să-i spui

pînă cînd cei din con- 
Oficiului P.T.T.R. Vul- 
se gîndesc să facă 1li- 
cabină, nu te pot servi, 
revedere, pe curînd, bi-

Altu-i defectul

♦ ■ 
♦ • 
♦

Intre adevăr și legendă
Originea cetății Deva se pierde 

undeva în negura vremurilor. 
Deși documentele timpului stabi
lesc că ea a fost construită pe la 
mijlocul veacului al Xlll-lea ca 
punct de apărare împotriva nă
vălirilor tătare, numeroasele frag
mente ceramice și obiectele ce 
aparțin epocii bronzului găsite în 
preajma locului, atestă fără în
doială că cetatea a fost ridicată 
pe urmele unor fortificații mai 
vechi. Se presupune chiar că cu 
mult înaintea dinastiei arpadiene, 
cetatea și împrejurimile ar fi a- 
parținut unui voevod băștinaș ră
mas necunoscut.

Situată în partea de nord-vesl 
a orașului Deva, pe un deal conic 
de origină vulcanică, ruina cetă
ții domină și azi cimpia Mure
șului.

Istoria cetății, versiunile legen
delor și varietatea vegetației din 
jur, care cuprinde peste 1300 de 
specii de plante, arbori și 
buști, unele rare șt unice la 
în țară, au sporit an de an 
mărul vizitatorilor în acest 
învingătoare, învinsă,
pînă în temelie, refăcută și iar 
distrusă, cetatea Deva a fost mar
toră unui trecut plin de frămîn- 
tare, cu bătălii năprasnice. Zi
durile seculare amintesc de lupta 
grea, plină de jertfe a iobagilor 
răsculați în 1684 sub conducerea

ar- 
noi 
nu- 
loc.

distrusă

lui Horia și de soarta cumplită 
a celor căzuți prizonieri în mîi- 
nile nobililor refugiați în interio
rul cetății.

Bine cunoscut și frecventat tot 
mai des, locul mai are totuși o 
latură interesantă, puțin cunoscu
tă. O anumită porțiune de teren 
din parcul natural ce imprej- 
muiește cetatea s-a dovedit priel
nică pentru creșterea și înmulți
rea viperelor cu corn (Vipera 
Ammodites^). Una din legendele 
locului pretinde că apariția mici
lor reptile se datorește reginei 
Isabala, văduva lui Zapolia. Iz
gonită din cetate de către genera
lul Costaldo, în urma marții so
țului ei, Isabela cere sprijin lui 
Soliman cel Mare, sultanul turci
lor, promițîndu-i o răsplată bo
gată dacă o va repune in dreptu
rile ei de stăpînă, asupra cetății 
și moșiilor din jur. Acesta, după 
ce ocupă cetatea, o restituie vă
duvei și fiului ei Ioan Sigismund. 
Surprins de bogăția nemaipomeni
tă a darurilor primite din partea 
lsabelei, Soliman, sultanul turci
lor, se hotărăște să consolideze și 
mai mult stăpînirea lsabelei și îi 
trimite la curte un hindus inițiat 
în taina dresării șerpilor veninoși. 
Odată cu el trimite și cîteva cutii 
de lemn prețios avînd în interior 
o duzină de reptile aduse special 
din India. înfricoșat de fărăde-

legile lsabelei și cunoscîndu-i se
cretul cu ajutorul căruia ea sece
ra viețile unor oameni socotiți 
dușmani, dar care de cele mai 
multe ori erau nevinovați, unul 
dintre servitorii de la curte pă
trunde într-o noapte în încăperea 
unde se păstrau monstruoasele cu
tii și le azvîrle pe fereastra tur
nului. Destăinuind fapta sa unui 
prieten apropiat, acesta îl tră
dează. Totuși curajosul bărbat 
reușește să scape de minia lsabe- 
lei prin fugă. De atunci viperele 
cu corn, aclimatizindu-se locului, 
au început să se înmulțească cu 
încetul.

Poate că pe parcursul anilor 
imaginația unor creatori anonimi 
a îmbogățit sîmburele de ade
văr al legendei, adueînd-o pînă 
la forma actuală, poate că ade
vărul este cu totul altul. Un lu
cru însă este cert. Viperele m 
corn există și locul din jurul ce
tății Deva a devenit o crescăto
rie vestită. Mai mult decît atît, 
veninul lor atît de temut și fo
losit în vechime împotriva omu
lui a devenit azi un prețios ajutoi 
al său. Colectat de specialiști în 
capsule ermetice și trimis labora
toarelor farmaceutice, veninul 
transformă într-un medicament 
ficace care nu odată a salvat 
mul de boli grave.

A. NICHIFOREL

Pe malul Mării Negre, sta
țiunile balneare se înșiră ca 

niște nestemate,' incit vizitato
rului îi e greu să aleagă pe 
cea mai frumoasă. La Mamaia, 
un loc de atracție după baie 
și plajă e hotelul „Internațio
nal" prezentat de clișeul nostru.

AR FI BINE DACA

se
e-
o-

300 grame tobă. 
Culcear Elena de 
cu auto deservire 
a pregătit pa-

♦
*
♦

♦
♦
♦ 
♦

♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
*

*
♦ 
*
♦

— Vă rog 
Vînzătoarea

4 la magazinul
♦ din Petroșani
♦ chelul cît ai bate din palme. ♦ 

La reeîntărire, cerută de cum- ♦ 
părător, să vezi minune. Lip- • 
seau mai bine de 30 de grame.

— Păi bine tovarășă se poa
te să dai cu lipsă 1a cîntar ?

— Zău că n-am nici
— se scuză vînzătoarea. 
întîmplat să vă măsor tocmai 
cu cîntarul defect.

defect de ce-1 mai

o vină
— S-a

— Dacă-i 
folosiți ?

— ???
— Cum ?

— interveni
— Cîntarul

* 
♦
♦
♦

♦: -
*

♦

Ce să fie defect ? ♦ 
gestionarul Marian 

tovarășe, cînta-
1.
— Aș de unde să fie, poftim J 

verificați și dumneavoastră
♦ .Cîntărește la mare precizie.
» — Atunci să știi tovarășe
♦ gestionar că altu-i defectul. Și
♦ după cît îmi pare, va trebui re-
♦ parat de urgență. Pentru asta 

i J însă, ar trebui să intre în „re-
J parații" vînzătoarea Culcear.
♦ D. CR1SAN

♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
* 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

...Organele SANEPID din Pe
troșani ar trece mai des pe la 
magazinul alimentar nr. 14 situat 
în strada Karl Marx din Petroșani 
să vadă în ce condiții se păstrea
ză mărfurile alterabile, într-un fri
gider care nu funcționează de mai 
mult timp.

...Gospodarul preparației Petrila 
ar face într-o bună zi o plimbare 
pînă la gara mică Petroșani și 
ar privi în jur să vadă, cît de 
prost este întreținută sala de aș
teptare, ca de altfel toată incinta 
gării. Cu acest prilej și-ar da sea
ma că pentru zilele călduroase de 
vară s-ar putea instala cîteva 
bănci în fața sălii de așteptare, 
ca minerii și ceilalți călători, în 
așteptarea trenului mic să se poa
tă odihni în aer liber.

sindicală 
forestiere 
geamurile 

din Arcanu

...Comitetul de secție 
din cadrul exploatării 
Arcanu ar privi prin 
sparte ale clubului 
meciurile de fotbal, pe care le dis
pută copiii în interior, în timp ce 
activitatea culturală li^cezec^e din 
lipsă de... ci”*'

Din moși strămoș^ băștinașii 
din Valea Jiului cîntau din fluier. 
Dacă in trecut glasul fluierului 
le plîngea jalea și amarul, a- 
cum melodia lui e veselă și săl
tăreață. După cum se vede și din 
clișeu, bucuria vremurilor noi o 
cîntă pînă și copiii.
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sportive, făcînd în acest scop pro
puneri concrete. Membrii comisiei 
s-au deplasat la școala din locali
tate urmărind desfășurarea proce
sului de învățămînt, frecvența e- 
levilor, au stat de vorbă cu nu- 

. meroși părinți ai acelor școlari 
care absentau de la școală, au 
făcut propuneri pentru trimiterea 
elevilor^ merituoși la tabere de 
vară.

O activitate bună desfășoară și 
comisiile permanente sănătate și 
prevederi sociale, țomerț și coope
rație și agricolă. Comisia 
nentă de sănătate a urmărit 
asigură asistența medicală

perma- 
cum se 
în spi-

—=*=—

Fruntași pentru 
a treia oară

Deși în luna trecută timpul a 
fost ploios și numărul vagoane
lor intrate în depozitul minei Pe- 
trila a fost mare,, muncitorii de 
la sectorul 
carce și 
14.000 tone 
hărnicie și 
în așa fel 
pe C.F.R., brigăzile de descărcă- 
tori conduse de tovarășii Bodîrca 
Nicolae, Dinu Radu, Koch Iuliu, 
Dunjjtru Dincă și Toma Ivanov 
au 'frbfinut cele mai mari depă
șiri. Recent ei au fost declarați 
fruntași pentru a treia oară în a- 
cest an.

De asemenea, muncitorii de la 
sectorul X al minei Petrila mobi
lizați de organizația de partid au 
efectuat numeroase acțiuni vo
luntare prestînd la întreținerea 
căilor de acces și în interiorul 
depozitului de lemne peste 800 
de ore.

X au reușit să dtes- 
aă stivuiască peste 
de lemn. Muncind cu 
organizîndu-și lucrul 

încît să evite locațiile

talul din localitate și la circum
scripția sanitară, iar comisia co
merț și cooperație s-a ocupat de 
aprovizionarea populației de către 
unitățile comerciale. Comisia agri
colă a făcut propuneri pentru re
partizarea judicioasă a pășunilor, 
urmărește cum se desfășoară con
tractarea produselor agricole.

Comitetul executiv al sfatului 
popular îndrumă cu atenție activi
tatea comisiilor permanente. Mem
brii comisiilor permanente sînt in
formați cu regularitate de către 
comitetul executiv asupra proble
melor ce preocupă sfatul popular, 
sînt invitați la ședințele comite
tului executiv. Totodată președin
ții comisiilor permanente sînt soli
citați să prezinte corapoarte în 
sesiunile sfatului popular pe mar 
ginea problemelor de pe ordinea 
de zi. Asemenea corapoarte au 
fost prezentate în ultimul timp de 
către comisiile permanente învăță- 
mînt și cultură și gospodărie Co
munală și industrie locală.

Printre deputății care desfășoară 
o rodnică activitate în cadrul co
misiilor permanente se numără 
tov. Ordog Ioan, Varjasi Elvira, 
Gîlcă Nicolae, Crișanovschi Elisa- 
beta, Barabas Ana, Fundătoreanu 
Paraschiva, 
alții.

Pentru a 
nilof mari 
dărirea localității, Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular din Uri
cani trebuie să acorde și pe viitor 
toată atenția îndrumării comisiilor 
permanente, pentru ca ele să-și 
țină cu regularitate ședințele de 
lucru, conform planurilor de mun
că, să-și întărească necontenit le 
gătura cu masele de cetățeni.

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER
comitetului U.T.M. 
și fete așezați în

In biroul 
cîfiva băiefi 
jurul mesei lungi discutau cu a- 
prindere. Din mijlocul lor, 
o fată mică de statură, brunetă 
vorbea cel mai mult, gesticulînd 
cu mîinile.

— Dacă vă spun eu că secția 
Ш-a e fruntașă. Păi avem 
vreo fată care nu și-a făcut 
nul ?
mai
noi ?

noi 
pla- 
n.u- 
tot

stați destui 
noi nu am 
sîn. Parcă

Poloboc Constantin și

fi la înălțimea sarci- 
ce îi revin în gospo-

Nu. Cine a dat lucru 
de bună calitate ? Nu 
Și atunci... ? 
Bine, bine voi

de binișor. Dar nici 
stat cu mîinile în 
secția l-a nu are realizări fru
moase ? — o întrerupse un tînăr 
de la masă. Avem și noi depă
șire la plan și calitate bună. Ce 
mai vrei ?

— Uite, care-i situația. Ce să 
mai discutăm degeaba. Ioana 
s-a dus la muncă și salarii. O 
să ne aducă rezultatele și atunci 
o să știm care secție e fruntașă, 
interveni o altă fată care pînă 
atunci ascultase la ceilalți.

Dar Ioana Dumitrescu, secre
tara comitetului U.T.M. pe care 
o așteptau băieții și fetele nu se 
grăbea să vină. După ce și-a no
tat rezultatele întrecerii s-a în
dreptat spre comitetul sindica
tului.

Ioana Dumitrescu , trase 
scaun 
începu 
pentru 
despre 
de la
comitetului U.T.M. dte la Filatu
ra Lupeni. Cuvintele curgeau u- 
nul după altul, formînd propo-

un 
lîngă mașina de scris și 
să redacteze un articol 
gazeta de perete. Cînd ai 
ce să scrii, cuvintele vin 
sine. Așa și cu secretara

N. CORNESCU 
corespondent 

—=♦=-

Sectorul IV, fruntaș 
la mina Aninoasa

(Urmare din pag. l-a)

In același timp calitatea căr
bunelui s-a îmbunătățit consi
derabil în urma măsurilor luate 
pentru alegerea cu grijă a șis
tului vizibil din cărbune, pușcă
rii selective acolo unde e cazul, 
seducerii numărului de găuri la 
jfBșcare și respectării lungimii 
acestora. Pentru conținutul re
dus de cenușă din cărbunele 
livrat, sectorul a primit bonifi
cații de la preparația Petrila e- 
gale cu valoarea a peste 900 
tone de cărbune.

Trebuie arătat și faptul că la 
îndeplinirea indicilor de plan a 
contribuit 
nerea în 
termen a 
depășirea 
nului 
unde s-a evidențiat brigada con
dusă de Lungu loan.

La obținerea rezultatelor care 
au făcut ca acest sector să de
vină fruntaș pe mină și-au adus 
din plin aportul brigăzile con
duse de Ungureanu VasHe lancu 
Victor, Moisiu Remus, tehnicie
nii Ceuță Nandira , Padurean Teo
dor și alții.

Minerii ■ sectorului IV, în frun
te cu comuniștii își exprimă do
rința de a-si dezvolta mai mult 
succese’e. Ei sînt hotărîți să se 
mențină tot timpul în rîndul ce- 
’or fruntași.

în mare măsură pu- 
exploatare înainte de 
stratului 4, precum și 
cu 17 la sută a pla- 

lucrărilor de pregătiri,

I

I

Din cele mai îndepărtate tim
puri, oamenii și-au dat seama 
că un roi foarte important în 
păstrarea sănătății îl are cură
țenia.

Această observație s-a dovedit 
de necontestat mai ales în zilele 
noastre cînd’ știința ne demon
strează la tot pasul că acolo 
unde se păstrează curățenia bo
lile greu izbutesc să pătrundă.

Din mediul înconjurător, pe 
căi diferite cum 
sînt gunoaiele 
neacoperite, res
turile de alimen
te, lichidele mur
dare, praful etc. 
microbii îmbolnăvesc oameni să
nătoși uneori cu urmări grave, 
determinînd multe zile de inca
pacitate de muncă.

Timpul călduros este foarte 
prielnic pentru înmulțirea micro
bilor și a virușilor, a muștelor 
și deci pentru răspîndirea boli
lor.

In fața unor dușmani ațît de 
periculoși cum sînt microbii, 
vem toate posibilitățile de 
feri de îmbolnăviri.

Curățenia, vaccinările și 
trugerea muștelor — iată 
3 arme puternice pe care, 
le folosim, 
bolnăviri.

Pentru a ne vaccina este su
ficient să răspundem 1a chema
rea organelor sanitare 
vaccinează, acțiune

Sfatul medicului

statul nostru alocă sume deose
bit de importante.

Prin acțiunea Sanepidului muș
tele nu se distrug decît tempo
rar și dacă nu se iau măsuri 
pentru păstrarea unei curățenii 
desăvîrșite și permanente, pentru 
oprirea muștelor să pătrundă în 
locuințe, bucătării, cămări de a- 
limente, dulapuri etc. ele vor a- 
pare și se vor înmulți

Spălînd vasele de 
imediat 
losire, 
ferestrele și ali
mentele cu tifon, 
sau sită 
folosind
muște, 

D.D.T. etc.

din nou. 
bucătărie, 
după fo- 

acoperind

deasă, 
la ne- 
analcid, 
contri- 
care o 
pentru

a-
a' ne

dis- 
cele 

dacă
sîntem feriți de îm-

care ne 
pentru care

Ce facem cn atîta iemn de fag ?
întrebarea aceasta și-a pus-o 

întreaga conducere a minei Uri
cani într-una din diminețile tre
cute cînd, la raport, șeful depo
zitului de lemne a arătat că are 
în stoc peste 700 m. c. lemn de 
fag.

Galeriile minei Uricani se sus
țin în proporție de peste 85 la 
sută cu armături metalice, iar 
în zonele cu presiuni excesive 
se armează în desiș cu lemn de 
molid. Fagul se folosește la U~ 
ricani pentru Susținerea unor mici

porțiuni de galerie și acolo numai 
la stîlpi. In alte părți mina nu 
are nevoie și nu poate folosi, 
din cauza presiunii, lemnul de fag.

Atunci, pe bună dreptate, cei 
de la Uricani își pun întrebarea 
Dacă tovarășii din Direcția co
mercială și cei de la serviciul teh
nic cunosc situația minei Uricani 
și, dacă o cunosc, de ce asaltează 
mina cu cantități mai mult de- 
cît necesare de lemn de fag ? 
Probabil că undeva în Direcția 
comercială s-a scăpat din mînă 
repartiția fagului la exploatări I

voie hîrtia de 
hexacloran, 
buim activ la lupta pe 
duc organele sanitare 
stîrpirea muștelor.

Procedeul de a pune gunoaiele 
în lădițe, ligheane, găleți etc. 
(de multe ori neîncăpătoare) pe 
rigolele străzilor este neindicat 
— ținîrjd cont că pînă la sosi
rea mașinii salubrității ele pot' 
fi ușor împrăștiate.

Aspectul curții trebuie să fie 
totdeauna cît mai- curat și îngri
jit. Semănînd iarbă, flori-, culti- 
vînd zarzavaturi oriunde avem 
un teren necultivat — putem a- 
vea toate avantajele pe care le 
poate oferi spațiul verde sănă
tății, sau spațiul cultivat ■

Curățind trotuarul ' și rigola, 
reparînd podețele, astupînd gro
pile etc., menținem curățenia pen
tru care am muncit 
în curte.

Bunii gospodari se 
totdeauna după cum 
curățenia în casă, în 
fata casei lor.

Să manifestăm cu toții o dco- 
sebită grijă pentru o curățenie 
cît mai desăvîrșită în întreorin- 

i nstituții.

ziții, fraze, articolul închegîn- 
du-se cu destulă ușurință. Ioana 
Dumitrescu nu scria pentru pri
ma datășun asemenea articol. Cel 
de azi are însă ceva deosebit. 
Scriind articolul se bucura foar
te mult. Cea mai bună secție se 
dovedise a Ш-a. Și cum să nu 
te bucuri cînd această secție e 
denumită secție de tineret. In ea 
lucrează numai fete tinere, ute- 
miste. Depănătoarele die la sec
ția Ш-a nu s-au lăsat mai pre
jos decît alte secții. Au muncit 
bine și cu spor; planul 
deplinit în proporție de 101,1 
sută. Ceea ce o bucura 
mai mult era faptul că 
stat bine și cu calitatea. Nu 
dat rebuturi...

...In timp ce secretara comite
tului U.T.M. scria articolul, 
secția Ш-a de tineret munca 
curgea normal.

Aplecată asupra mașinii de 
pănat Popescu Rozalia, urmărea 
cu atenție înfășurarea firului pe 
scul urî. Din cînd în cînd privea 
spre vecinele de la mașina din 
apropiere, făcînd cîte un semn 
la care ele dădeau aprobatoare 
din cap. Aici în secție unde zgo
motul produs de mașini acoperă 
totul, discuțiile nu-și aveau ros
tul. De aceea fetele sfe înțelegeau 
doar prin semne. Vecinele lui. 
Rozi, cum îi spun celelalte depă- 
nătoare, sînt colege de brigadă : 
Meszaroș Xenia, Pastor Maria, 
Dumitru Floarea; Constantin Ra. 
da și Pop Viorica. Pe luna tre
cută brigada condusă de Popes
cu Rozalia a avut o depășire de 
57 la ...............
crează 
firele, 
arată 
cepute, harnice, își cunosc mese
ria...

...Ioana Dumitrescu era aproa
pe de sfîrșitul articolului „Care 
este totuși secretul succeselor 
depănătoarelor — își spunea ea. 

J^e lîngă pricepere, hărnicie și 
dragoste de muncă îți mai tre
buie ceva. Dar ce? Voința. 
Asta e“.

...Cînd secretara a ajuns la co
mitetul U T M. cu articolul gata 
pregătit, 
cepuseră 
dare

Vestea 
nătoare’e 
Cea mai 
aceia brunetă, mică de stat. Cînd 
a auzit, a sărit în sus de bu
curie.

— De data asta ai avut drep
tate îi răspunse tînărul care 
luase parte secției a I-a. Dar o 
să vedem în viitor. N-o să vă 
mai dăm voie să ne-o luați îna
inte. . - f

C. CQTOȘPAN

fiind

însă 
fetele

în- 
la 

cel 
au 
au

.în 
de-

de-

în casiă șî

apreciază 
își întrețin 
curte si în

deri, localuri publice, 
săli de spectacole, săli de ședin
țe, cluburi, cămine, parcuri, te
renuri de sport, față de curățe
nia locului nostru de muncă și 
a locuinței în care trăim.

Numai păstrînd curățenia în 
locurile unde trăim și muncim 
ne putem feri de îmbolnăviri, ne 
putem îngriji sănătatea.

Dr. EUGEN STÂNCESCU

sută. Atenția cu care lu- 
și iuțeala cu care schimbă 
manevrează mașinile îți 
că muncitoarele sînt prî-

cei 
să

care o așteptau în- 
dea semne de nerăb-

că
. au.

bucuroasă era însă fata

fruntașe sînt depă- 
af1at-o imediat.

loti eprindsrea de совіігвсііі 
lideiorglte — Hunedoara

ANGAJEAZĂ
Șoferi, zidari, sudori 

autogena, sudori elec
trici, dulgheri, fserari- 
betoniști și strungari.

Se asigură condiții bune 
de salarizare și cazare.

Ofertele se vor adresa 
direct întreprinderii de con* 
strucții siderurgice — Hune
doara, serviciul cadre și în- 
vățămînt, str, Molotov nr. 8

Completați-va 
biblioteca personală
Librăriile și difuzorii 

cărți din întreprinderi și 
stituții vă oferă cărți
toate domeniile de activitate.

de 
in- 
din

Pentru cumpărături de bi
blioteci personale a 100 și 
200 lei — plata în rate.

1.1. ₽. I. p»
ANUNȚĂ

La unitatea „CRAMA O- 
DOBEȘTI" din Petroșani, în 
afară de vinuri la butoi, veți 
găsi orice fel de băuturi ca: 
bere la sticlă, băuturi spir
toase și naturale, lichioruri 
precum și diferite vinuri la 
sticlă.

In permanență diferită pre
parate la grătar.

Vizitați cu încredere unită
țile T.A.P.L.

Pentru sezonul de vară 

ргоШаіі МІШоа 
u^aară, aissaft isftiirâ 

Si ioieaică
Magazinele O. C. L 

Produse industriale 
sînt bine aprovizionate 
cu un variat sortiment 
de încălțăminte pentru 
femei, bărbați și copii

tovarAșb

arii

Dacă constatau abateri la locul 
PE MUNCA UNDE Atl FOSlCHEMAU PENTRU 
BUSCARE, REFUZAU EXECUTAREA PUȘCĂRII
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Palriolii angolezi pol li siguri du sprijinul 
și siuipalia ророаіеШ Uniunii Soiiuli»

„New Republic j „Poziția occidentului 
este astăzi precară”

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Guvernul sovietic și poporul 
sovietic nutresc un sentiment de 
profundă solidaritate față de po
porul Angolei care luptă pentru 
libertatea și independența sa na
țională, și sînt gata să acorde 
tot ajutorul și sprijinul luptei 
juste a poporului angolez, a de
clarat N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în scrisoarea sa de răs
puns la mesajul pe care i l-a a- 
dresat Mario de Andrade, preșe
dintele Confederației Organiza
țiilor naționale din coloniile por
tugheze. Acesta l-a rugat să îa

--------------------O--------------------

Sfidînd. hotărîrile O.N.U. colonialiștii 
rortughezi trimit noi trupe în Angola

LISABONA 16 (Agerpres).
„Două pacheboturi și două 

cargouri portugheze au plecat 
joi spre Angola avînd pe bord 
4.000 de soldați și o mare can
titate dte arme ,și muniții" — re
latează agenția France Presse. 
Ministrul Armatei terestre al 
Portugaliei, generalul Mario Sil
va, a declarat în portul Lisabo
na că în Angola vor fi trimise 
atîtea trupe de cîte va fi ne
voie pentru nimicirea „inamicu
lui". Aceste noi măsuri ale co
lonialiștilor portughezi se între
prind contrar prevederilor celor 
două rezoluții adoptate de Adu
narea Generală a», O.N.U. și de 
Consiliul de Securitate cu privi
re la Angola.

„Guvernul portughez ignoră 
comisia de anchetă desemnată 
de O.N.U." — a declarat cu in
solență la 16 iunie ministrul te-

------------------ o-------------------

Geneva : A 18-a ședință a Conferinței 
pentru reglementarea problemei 

laoțiene
GENEVA 16 (Agerpres). —
La 16 iunie a avut loc a 18-a 

ședință a Conferinței internațio
nale pentru reglementarea proble
mei laoțiene. Ședința a fost .pre
zidată de reprezentantul Angliei.

Răspunzând criticii aduse pro
punerilor delegației franceze, re
prezentantul Franței a susținut un 
punct de vedere incompatibil cu 
suveranitatea Laosului. El a res
pins criticile aduse; spunînd între 
altele: Protestez împotriva decla
rației că proiectul francez de pro
tocol cu privire la control submi
nează suveranitatea Laosului.

Dar această apreciere a fost 
făcută, după cum se știe, de de- 

atitudinc în sprijinul popoarelor 
din Angola și dini celelalte colo
nii portugheze.

N. S. Hrușciov scrie în con
tinuare : Patrioții Angolei pot fl 
siguri că simpatia popoarelor 
marii Uniuni Sovietice este întru- 
totul de partea lor. In Uniunea 
Sovietică se desfășoară o largă 
campanie pentru demascarea ac
țiunilor criminale ale colonialiști
lor portughezi dîn Angola și 
pentru intensificarea sprijinului 
acordat poporului angolez luptă
tor.

N. S. Hrușciov își exprimă con
vingerea că lupta poporului an
golez va fi încununată de victo
rie într un viitor apropiat.

ritoriilor de peste mări, Adriano 
Moreira. Bazîndu-se pe sprijinul 
pe care puterile occidentale mem
bre ale N.A.T.O. îl acordă Por
tugaliei, Moreira — ' potrivit a- 
genției France Presse — „a re
luat acuzațiile aduse de Portu
galia țărilor care au intervenit 
în favoarea răsculaților". El a 
afirmat cu nerușinare că „nici1 
o cerere de independență nu a 
fost formulată dte către provin
ciile portughez? de peste mări".

★

Mișcarea populară pentru eli
berarea, Angolei a dat publicită
ții o declarație în care cere or
ganizațiilor progresiste din lu
mea întreagă să-și exprime soli
daritatea cu lupta dreaptă a po
porului angolez împotriva colo
nialismului portughez, pentru au
todeterminare’" și independență 
națională.

legații statelor socialiste, ai unor 
țări neutre din Asia și în primul 
rînd chiar de delegații Laosului.

Reprezentantul Franței a negat 
fără temei că proiectul francez 
urmărește să creeze în mod prac
tic un „stat în stat" impunînd 
Laosului sistemul condominiumu- 
lui. De altfel, el a început ime
diat să pledeze pentru a se acor
da comisiei drepturi.

In încheiere diplomatul francez 
a consimțit totuși să continue stu
dierea propunerilor prezentate de 
delegația Uniunii Sovietice.

Cu aceasta ședința a luat sfîr- 
șit. Președintele a anunțat că ur
mătoarea ședință va avea loc luni.

NEW YORK 16 (Agerpres).
Intr-un editorial, revista „New 

Republic" cheamă stăruitor Sta
tele Unite să aprecieze în mod 
lucid situația din Berlin și să se 
pregătească în vederea examină
rii într-un spirit realist a memo
randumului lui N. S. Hrușciov 
în această problemă.

In editorial se arată că atît 
Rusk, secretarul de Stat al S.U.A., 
cît și Adenauer, cancelarul Ger
maniei occidentale, au adoptat o 
poziție negativă față de propu
nerea sovietică. „Lucrurile nu se 
pot opri la aceasta", arată însă 
revista.

„New Republic" se întreabă de 
ce Statele Unite trebuie să se 
teamă într-o asemenea măsură de 
perspectiva ca Uniunea Sovieti
că să transmită autorităților R.D. 
Germane drepturile de ocupație 
în Germania. Washingtonul afir
mă, se spune în articol în con
tinuare, că Republica Democra
tă Germană poște „ridica obsta
cole" în calea comunicațiilor 
occidentale care duc spre Berli
nul occidental. Revista sublinia
ză totala lipsă de temei a unei 
asemenea afirmații. In ceea ce 
privește accesul în Berlin, sub-

--------------o--------------

Pentru interzicerea armei nucleare
TOKIO 16 (Agerpres).
Un numeros grup de oameni de 

știință japonezi a pregă’it pen
tru publicare o ,,Cavte albă“ cu 
privire la consecințele bombarda
mentului atom c american asupra 
orașelor Hiroșima și Nagasaki. 
Materialele culese de oamenii de 
știință în ultimii trei ani demas
că totala inconsistență a raportu
lui aș a-numitului centru științific 
american din Japonia alcătuit la 
sfirșitul anului trecut și în care 
se arată că urmările bombardării 
orașelor Hiroșima și Nagasaki 
n-ar fi „prea grele" pentru popu
lația acestor o/așe.

In „Cartea, albă" se arată că 
în urma acestui bombardament la 
Hiroșima au murit 20(^000 de oa
meni. iar la Nagasaki — 120.000. 
Pe baza faptelor culese, oamenii 
de știință japonezi au ajuns la 
concluzia că radioactivitatea are 
o influență extrem de dăunătoa
re asupra sănătății omului. De pe 
urma radiațiilor mor anual pînă 
la 1.000 de persoane.

■„Cartea albă" a oamenilor de 
știință japonezi este un act de 

liniază revista, de ce oare ar fi 
el periclitat dacă la punctele de 
control se vor afla germani din 
răsărit ?“.

„Poziția occidentului este as
tăzi precară, arată revista în 
continuare. întrucît afirmația lui 
că „nici o putere nu poate re
nunța în mod unilateral la drep
turile sale de ocupație din Ber
lin" se spulberă după 15 ani, 
sub influența bunului simț".

Esența lucrurilor, arată „New 
Republic", este formulată în me
morandumul lui Hrușciov, în ca
re se pune problema măsurilor 
„care ar putea garanta liberta
tea și independența Berlinului 
occidental ca oraș liber demili
tarizat".

In articol se spune că „preșe
dintele Kennedy va avea nevoie 
de curaj pentru a privi cu sînge 
rece această problemă" deoarece 
înfrîngerile suferite dte Statele 
Unite în Cuba și Laos, precum 
și „vădita micșorare a puterii 
Americii", au determinat unele 
cercuri influente să îndemne stă
ruitor la o încleștare oriunde și 
în orice condiții... Această stare 
de spirit, declară revista, este 
periculoasă și nesăbuită.

acuzare împotriva cercurilor im
perialiste din S.U.A. care pledea
ză pentru cursa înarmărilor nu
cleare, eschivtndu-se de la rezol
varea problemei dezarmării- • ge
nerale și totale și a interzice-ii 
armei nucleare. Ea este - totodată 
un avertisment serios la adresa 
cercurilor guvernante din Japonia 
care împing țara pe calea înar
mărilor.

In Bundestagul vest-german

Un proiect de lege care trebuia adopta^ 
mai demult

BONN 16 (Agerpres).
Bundestagul a adoptat zilele a- 

cestea un proiect de lege de multă 
vreme cerut de opinia publică 
vest-germană, în care se prevede 
îndepărtarea din funcție a jude
cătorilor care au deținut funcții pe 
vremea lui Hitler. Cercurile gu
vernamentale de la Bonn au in

PROGRAM DE RADIO
18 iunie

COMUNICATUL COMUN 
CHINO-INDONEZIAN

PEKIN 16 (Agerpres).
La Ptekin s-a dat publicități» 

Comunicatul comun chino-indo- 
nezian în legătură cu vizita ofi
cială făcută în China între 13 
și 15 iunie de președintele Indo
neziei, Sukarno, cu care prilej 
s-a procedat la schimbul docu
mentelor de ratificare ale trata
telor de prietenie între R. P. Chi
neză și Republica Indonezia și 
notelor prin care se confirmă a- 
cordul de colaborare culturală 
dintre cele două țări.

Intre președintele Sukarno șL>* 
conducătorii chinezi, se spune în 
comunicat, au avut Ioc tratative 
în cursul cărora cele două părți 
au procedat la un schimb de pă
reri în probleme de interes co
mun pentru cele două țări.

Guvernul Indoneziei, se spune 
în comunicat, și-a reafirmat spri
jinul total acordat poporului chi
nez în lupta sa pentru redobin- 
direa teritoriului ce-i aparține — 
Taivanul. Guvernul R. P.^Chi- 
neze a declarat de asemenea că 
sprijină lupta poporului indone
zian pentru eliberarea Irianului 
de vest de sub dominația străină.

Guvernul Indonezei s-a pro- 
nunțat din nou pentru restabili
rea drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la O.N.U.

Cele două părți, se menționea
ză în comunicat, au declarat că 
vor depune și pe viitor eforturi 
neobosite în lupta pentru ate
nuarea încordării internaționale 
și consolidarea păcii în lumea în
treagă. Cele două părți aprecia
ză că problema Iaoțiană trebuie 
să fie soluționată în mod just în 
conformitate cu interesele po- ț 
porului laoțian.

trodus în textul legii prevederi 
potrivit cărora îndepărtarea acestor 
criminali naziști care dețin și a- 
cum posturi în justiția Germaniei 
occidentale, să nu se facă imediat 
și ca ei să nu fie pedepsiți pentru 
crimele săvîrșite. Celor vizați li se 
oferă posibilitatea de a demisiona 
„în mod onorabil" în termen de 
un an și de a primi apoi pensie.

Speranțele de pace în Algeria nutrite 
de poporul francez au fost din nou înșelate

— Declarația Biroului Politic al С. C. al P. C. Francez —

PARIS 16 (Agerpres). —
Speranțele de pace în Alge

ria nutrite de poporul francez 
au fost din nou înșelate, se 
spune în declarația Biroului 
Politic al G.G. al P.G. Francez.

Biroul Politic arată că prin
cipala piedică în calea înche
ierii imediate a păcii în Alge
ria au fost cererile colonialiste 
formulate în timpul tratative
lor de șeful delegației franceze, 
Joxe.

Reprezentanții francezi la 
Evian, se spune în continuarea 
declarației, au refuzat să dis
cute adevărata problemă — în 
ce mod va putea poporul alge
rian să-și exercite practic drep
tul său la autodeterminare pe 
întreg teritoriul Algeriei.

Biroul Politic subliniază că 
tendința guvernului francez de 
a impune un statut privilegiat 
pentru o parte din populația 
Algeriei, de a smulge Algeriei 
Sahara, de a amenința perma
nent eu „scindarea" Algeriei 
— înseamnă un atentat la li
bertatea, autodeterminării po
porului algerian.

Sub paravanul „asocierii**, 
guvernul francez vrea să im
pună algerienilor o nouă fof- 
mă de dominație imperialistă.

Guvernul algerian și-a expri
mat dorința de a duce discuția 
la bun sfîrșit, continuă Biroul 
Politic. El a subliniat necon
tenit că Algeria suverană ar 
putea colabora cu Franța, în
deosebi în domeniul exploată

rii petrolului din Sahara. El s-a 
declarat dispus să recunoască 
o serie de garanții legitime 
pentru europenii din Algeria.

Numai tratativele ar fi putut 
ajuta la înlăturarea obstacole
lor. Intrerupînd tratativele, fă
ră a arăta cînd vor reîncepe, 
guvernul francez a oreat o si
tuație gravă.

In înche;ere, Biroul Politic 
al G.6. al P.6. Francez chea
mă pe toți francezii să exerci
te presiuni asupra guvernului 
pentru a-1 „împiedica să torpi
leze definitiv tratativele cu gu
vernul algerian. și a-1 determi
na să le reia imediat pe baza 
liberei autodeterminări a po
porului algerian".

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viata, 8,30 Piese simfonice de 
compozitori romîni înaintași, 
9,30 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,30 Muzică distractivă 
romînească, 11,00 Formații artis
tice de amatori în studiourile 
noastre, 11,30 Vorbește Moscova! 
12,00 Din comoara folclorului 
nostru, 12,25 Arii și duete din 
operete, 13,10 De toate pentru 
toti, 14,00 Vitrina cu noutăți de 
muzică ușoară, 14,50 Arii și due
te din opera „Lakme" de De
libes, 16,30 Muzică corală, 17,15 
Muzică ușoară din țări socialis
te, 17,40 Cîntă Maria Lătărețu 
și Felician Fărcașu, 19,30 Cîntă 
orchestra de estradă a Radiote- 
leviziuniî, 20,00 Teatru la mi
crofon — premiera: „Haiti". A- 
daptare radiofonică după piesa 
lui William Dubois, 21,23 Mu
zică instrumentală. PROGRA
MUL II. 7,00 Răsună cîntecul și 
jocul pe întinsul patriei, 8,00 
Muzică ușoară, 8,30 Clubul vo
ioșiei, 9,30 Concert de diminea
ță, 10,00 Cîntă corul Radiotele- 
viziunii, 10,30 Revistă presei

străine, 10,50 Transmisiune din 
sala Ateneului R.P.R. a concer
tului corului și orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", 14,30 Cine 
știe cîștigă! 15,30 Concert de
estradă, 16,30 Cîntece din folclo
rul nou și jocuri populare ro- 
mînești, 18,25 De la Caruso la 
Mario' del Monaco — emisiune 
în reluare, 19,30 Din folclorul 
popoarelor, 20,05 Muzică de 
dans 21,15 Maxim Gorki în a- 
mintirile scriitorilor, 21,30 Mu
zică de dans.

CINEMATOGRAFE
18 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Veneția, luna și tu; AL. 
SAHIA: Bîtă ieși din sac; PE- 
TRILA : Floarea zăpezii; LIVE- 
ZENI : Război și pace, seria Ila; 
ANINOASA: Poveste nordică; 
VULCAN: Eroii vii; CRIVIDIA : 
Ștrengarii; LUPENI : Atenție, 
meteoriți; BARBATENI : Marca: 
630; URICANI : Pas cu pas.
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