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• Declarația comună mongoIo-polonă.
• Declarația Comitetului Politic al Comitetului Executiv al 

P. C. din Marea Britanic.
• Comuniștii și-au exprimat neîncrederea în actualul guvern 

italian.
• Un acord înrobitor pentru Grecia.

Citiți în pagina IV-a:

4 Pentru majoritatea muncitori- l 
ț lor din întreprinderile Văii Jiu- > 

: luilui cititul cărților a devenit o Ș 
’ obișnuință. Un . număr tot mai l 
; mare de oameni tineri și vîrst- г 
( nici împrumută de la bibliotecile ■> 
J existente zeci și sute de cărți po- J
< litice, tehnice, științifice și de li- !
Ș teratură beletristică. >
* Desele manifestări organizate .
< cu cartea, serile literare, recen- , 
j Ziile, diminețile de basm pentru 1 
j♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•• :

CARTEA - i
î un prieten bun i
5 •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ s;
< copii, ajută cititorii să cunoască\\ 
ț cele mai recente noutăți, dezvol- 1 
У tind necontenit pasiunea pentru l 
^literatura nouă. In această direc~ J

rezultate bune a obținut со- Ș 
? soc.tivul de muncă al bibliotecii ( 
5 clubului central al sindicatelor j
< din Petroșani. Inițiativa de a or- І 

gamza expoziții cu teme ca ; l
;; „Lupta partidului nostru pentru > 
; industrializarea socialistă a țării'. >
< „Lenin, făuritorul partidului de ( 
/ tip nou“, „40 de ani de luptă,

a partidului", „Scriitorii noș- >
'! trii" și altele au fost deosebit de j 
/ apreciate de oamenii muncii. Ca j 
' urmare a acestei activități numă- 

rul de cărți împrumutate a eres- î 
<, cut la âteva mii. ș
! O altă inițiativă — înființarea ? 
' bibliotecilor mobile — aduce o) 
’ contribuție prețioasă la răspîndi- $ 

rea cărții în masei

In fruntea întrecerii
Alături de muncitorii forestieri 

de la exploatarea Arcantt (sec
torul Cîmpu lui Neag) care 
luptă cu mult succes ’ pentru în
deplinirea sarcinilor de plan se 
întrec și echipele de bocșari. U- 
vlil din obiectivele de întrecere 
€ste îmbunătățirea continuă a 
calității mangalului produs. Cele 
mai bune rezultate au fost ob
ținute de echipa condusă de Ma- 
•teias Gheza. Organizînd cu mul
tă atenție stivuirea lemnului de 
fag în bocșele de ardere și asi- 
gurînd în tot timpul o bună 
supraveghere, echipa a dat db la 
începutul acestui an numai man
gal de calitate superioară (I și 
II). De asemenea, și în privin
ța depășirilor de plan ea s-a si
tuat pe primul loc.

Nu de mult, cu prilejul uneî 
consfătuiri de producție echipa 
condusă de bocșorul Mateias 
Gheza a fost evidențiată ca frun
tașă în întrecere.
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După ieșirea dini șut tov, David Nicolae, șeful unei brigăzi 
de mineri, împreună cu ortacii cu care lucrase în schimbul de 
dimineață, a ținut să se întîlnească cu tov. Pop loan 39, se
cretarul organizației de bază din sectorul IV și să-i ceară 
sprijin. Brigada e fruntașă pe sector, avînd aproape 200 tone j 
de cărbune date peste plan în luna iulie. Dar în : ' ' ' ’ ‘ 
pe care îl încheiase nu realizase decât norma.

— Am fi putut da o nor mă și jumătate, dar sectorul de 
transport nu ne ajută. N-am avut goale...

Cuvinte care trebuie să dea de gindit celor de la trans
porturile subterane ale minei Aninoasa.

In cinstea Zilei minerului 
și a zilei de 23 August

Pc șantierul noii alimentari 
cu apa fle la Aninoasa

Cărbune cocsificabil peste plan
Minerii de la Uricani cate ex

trag cărbune cocsificabil, continuă 
să se afle pe primul loc în între
cerea cu celelalte exploatări mi
niere din Valea Jiului. In primele
13 zile ale lunii iulie, ei au ex
tras din abataje încă 2.329 tone 
cărbune cocsificabil peste sarcinile 
de plan. Și de astă dată, cele mai 
mari realizări le-a obținut colec
tivul sectorului I care a dat aproa
pe 1300 tone de cărbune în plus. 
De la începutul anului și pînă la
14 iulie, minerii uricăneni au livrat 
în total centrelor siderurgice din 
țară 29.500 tone de cărbune coc
sificabil peste plan. Acest spor 
de producție a fost realizat pe sea
ma creșterii productivității muncii 
cu 8 la sută față de cea planifica
tă.

De remarcat este, de asemenea, 
faptul că prin îmbunătățirea ca
lității producției minerii din Uri
cani au obținut în acest an econo
mii egale cu valoarea a peste 2000 
tone de cărbune.

Roadele muncii entuziaste
Sectorul III de la mina Lupeni 

se numără printre sectoarele mi
niere fruntașe din Vale» Jiului în 
lupta pentru sporirea producției de 
cărbune cocsificabil, creșterea pro
ductivității. muncii și îmbunătățirea 
calității cărbunelui. . 4

Munca însuflețită a brigăzilor 
miniere precum și folosirea unor 
metode de lucru valoroase au făcut 
ca pe întregul sector planul la ex
tracția cărbunelui pe luna curentă 
să fie depășit eu 1000 tone. De la 
începutul anului și pînă în prezent, 
din abatajele sectorului au fost ex
trase mai bine de 15.000 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan. 
Randamentul mediu pe sector a 
crescut cu aproape 300 kg. cărbu
ne pe post, iar conținutul de ce
nușă a fost mai mic cu peste 3 
la sută decît cel admis.

Scade prețul de cost 
pe tona de cărbune

Colectivul minei , Petrila a a- 
dăugat la realizările anterioare în
că 900 tone de cărbune în plus 
de plan pe primele 13 zile ale 
lunii curente. Tot în acest timp, 
ca urmare a extinderii inițiativei 
„Nici un vagonet de cărbune tebu- 
tat pentru șist" procentul de ce
nușă admis a scăzut cu 0,2 punc

... _______(

200 tone J 
schimbul j 

) 
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te, la umiditate cu 0,3 puncte Iar 
la granulație cu 0,1 puncte.

Un succes însemnat au dobîndit 
minerii Petrilei și în ce privește 
reducerea prețului 'de cost. In lu
na trecută, de exemplu, prețul de 
cost la fiecare tonă de cărbune 
extrasă a fost mai mic cu 2,16 
lei. £

Prin îmbunătățirea calității căr
bunelui, a reducerii consumurilor 
specifice etc., la mina Petrila s-au 
obținut în primele 6 luni ale anu
lui economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 1/764.000 
lei.

Succesele minerilor 
de la abatajele figuri

Brigăzile de miperi care lu
crează în abatajele figuri de la 
mina Petrila obțin rezultate tot 
mai bune în muncă. La sectorul, II 
brigăzile de figuranți conduse, de 
Nistorean Gheorghe și Sidorov 
Văsile au trimis la suprafață în a- 
ceastă lună peste 200 tone de 
cărbune în plus, obținînd un ran
dament de 4 tone cărbune pe fie
care post prestat. De asemenea, 
brigada minerului Szekely Ștefan 
care lucrează în abatajul figuri de 
pe stratul 7 din setorul I a dat, 
în primele 12 zile ale lunii iulie, 
peste 100 tone de cărbune în plus. 
Randamentul planificat a fost de
pășit cu 1,2 tone cărbune pe post.

Pe seama creșterii 
productivității muncii

Majoritatea, sectoarelor produc
tive ale minei Lonea și-au depă
șit și în această lună planul la 
extracția cărbunelui. In frunte se 
situează colectivul sectorului II 
care a extras 319 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. O rodnică 
activitate desfășoară și minerii 
sectorului I. Pe seama sporirii 
productivității muncii cu 9 la sută 
ei au dat în plus de la începutul 
lunii iulie mai mult de 200 tone 
cărbune, de bună calitate. In mod 
deosebit s-au evidențiat brigăzile 
minerilor Berindei Aurel, Farkaș 
loan și altele.

REZULTATELE POT FI Șl MAI BUNE!
La fiecare exploatare minieră 

din bazinul Văii Jiului unul din 
principalele obiective în întrece
rea socialistă este lupta pentru 
îmbunătățirea calității cărbune
lui. Pentru a dezvolta tot mai 
mult rezultatele obținute în a- 
ceastă direcție, multe brigăzi de 
mineri din sectoarele minei Lu
peni desfășoară acum întrecerea 
sub lozinca „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist“.

Și la mina Vulcan o bună 
parte din brigăzile de la abataje 
au trecut la aplicarea acestei 
prețioase inițiative, fapt care a 
dus la o simțitoare îmbunătăți
re a calității cărbunelui extras. 
In primele 11 zile ale lunii iulie, 
de exemplu, procentul de cenușă 
în cărbunele energetic extras de 
colectivul minei Vulcan a fost 
mai mic cu 3 la sută față de ad
mis.

In fruntea luptei pentru îmbu
nătățirea calității producției se 
situează brigăzile miniere care 
și-au însușit valoroasa inițiati
vă. Din abatajul în care lucrea
ză brigada minerului Bogdan 
Gheorghe bunăoară, în produc
ția. dată, nu s-a înregistrat în 
ultima vreme, nici un vagonet de 
cărbune rebutat. De asemenea, 
după, însușirea inițiativei, rebu
tul a fost complet lichidat și la 

, brigada minerului Pădureanu 
Simion.

Cu cîtva timp în urmă, briga
da condusă de Zaharîa Constan
tin devenise cunoscută la mina 
Vulcan prin cantitățile mari de 
șist pe care le trimitea la supra-

Un drum de o jumătate de oră, 
pe strada căreia aninosemt îi 
spun „pe vale în sus- îți dez
văluie nu numai un peisaj înântă- 
tor, inundat de verdeață, de fru
museți ale naturii, ci și de nume
roase dovezi ale spiritului gospo
dăresc al deputaților sfatului popu
lar, ale grijii pe care regimul nos
tru o poartă traiului celor care 
muncind în adîncuri, scot la i,ziuă“- 

IN CLIȘEU: Decantoarele și casa vanelor de pe șantierul noii 
alimentări cu apă a Aninoasei.

bogăția cărbunelui. Pe mărginea 
străzii conducte lungi așteaptă să 
fie îngropate spre a îmbunătăți 
aprovizionarea cu apă a cartiere
lor din partea de jos a acestei lo
calității miniere. La cîțiva zeci 
de metri mai sus, se lucrează la 
betonarea malurilor pîrîului care 
vor zăgăzui furia apelor în tim
pul ploii. De-a lungul străzii, te 
întâmpină înfrunziți arborii sădiți 
în primăvară prin munca volunta
ră de aninoseni. Mai sus, valea se 
îngustează, casele se răresc și 
cărăruia de munte, străjuită de po- 
vîrnișuri împădurite, se află doar 
în tovărășia apelor de cristal ale 
pîrîului, al căror clipot se îmbină 
lainic cu foșnetul frunzelor de

față odată cu cărbunele. La pro
bele de calitate luate,la culbuto- 
rul separației, în vagonetele a- 
cestei brigăzi se găseau aproape 
zilnic cîte 150—300 kg. steril. 
De cînd aplică inițiativa, briga
da lui Zaharia n-a mai trimis la 
suprafață cărbune amestecat cu 
șist. Ătît brigadierul cît și alți 
membri ai brigăzii trec zilnic a-

ооооооэоаоэооаэооооооосоооооооаоооос

Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist
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cum pe la punctul de control al 
separației unde se interesează de 
rezultatul probelor asupra cali
tății producției dată de ei. Exem
ple de acest fel sînt și brigăzile 
conduse de minerii Drob Gheor
ghe și Tițu Toma.

Calitatea cărbunelui în gene- 
,ral și îndeosebi a celui cocsifi
cabil, putea fi și mai bună la 
mina Vulcan dacă în toate a- 
batajele se trecea la aplicarea 
inițiativei „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist". In 
prezent această inițiativă nu este 
suficient popularizată în rîndul 
minerilor vulcăneni. Atît la ga
zeta de perete a exploatării, la 
stația de radioamplificare cît și 
la panourile existente în fața mi
nei' se vorbește prea puțin des
pre inițiativă, despre avantajele 
însușirii ei de către toate bri
găzile miniere de la abatajele 
cameră și frontale.

fag răsfirate de adierea vîntului 
de vară.

La âteva sute de metri ți se 
deschide în față perspectiva unui 
nou șantier. Găsești aici, intr-un 
stadiu avansat, lucrările de cons
trucție a noii alimentări cu apă 
potabilă a Aninoasei.

Puțini din cei care deschizând 
robinetul își umplu paharul cu apă 
rece, limpede, știu, poate, cît de 

complexe sînt instalațiile Unei ali
mentări cu apă, mai ales în con
dițiile de azi, cînd grija față de 
om impune condiții severe de igie
nă, Th partea de sus a șantierului, 
un baraj de bețan captează apele 
pîrîului, de unde, prin conducte 
subterane vor ajunge în două mări 
âecantoare. De. aici prin alte con
ducte, apa va fi trecută prin două 
mari filtre aflate de o parte și de 
alta a casei vanelor, unde apa se 
purifică trecînd prin straturi groa
se de nisip cuartos, alb, adus anu
me de la mari depărtări. Apa 
pură, limpede, va ajunge apoi în 
două bazine uriașe din beton ar-

1. B.

(Continuare în pag. 3-a)

Comitetele de secții, sindicale 
nu au dus o temeinică muncă în 
rîndul minerilor pentru a-i în
demna pe aceștia 'să treacă la 
aplicarea inițiativei privind . îm
bunătățirea calității cărbunelui. 
In consfătuirile, de producție lu
nare ținute pe sectoare s-a amin
tit doar în treacăt de această 
inițiativă, fără să se insiste a- 
supra însemnătății ei, a eficaci
tății ei în scăderea procentâju-, 
lui de cenușă pe întreaga ex- 
ploatare.

Rezultatele de pînă acum arată 
că acolo undte s-a trecut la apli
carea inițiativei privind îmbună
tățirea calității cărbunelui, a- 
ceasta dă roade. De aceea este 
necesar ca comitetele de secții 
sindicale cît și conducerile sec
toarelor productive de la mina 
Vulcan să ia măsurile necesare 
pentru extinderea inițiativei la 
toate abatajele. In consfătuirile 
de producție pe sectoare, prin pa
nouri, conferințe etc. trebuie să 
fie cît mai larg popularizate re
zultatele bune obținute de bri
găzile miniere care aplică iniția
tiva „Nici un vagonet de cărbu
ne rebutat pentru șist“.

Acordând toată atenția luptei 
pentru cărbune mai mult și mai 
curat, extinzînd acțiunea de a- 
legere a șistului în abataje, co
lectivul exploatării miniere Vul
can va putea înregistra succese 
lot mai importante în îndeplini
rea angajamentelor luate în cin
stea Zilei minerului și a zilei de 
23 August.

C. MATEESCU
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NOTE COMENTARII

soluția ?

Să nu se supere locatarii ?

cursul lunii iunie 
sectorul I.L.L. Uri- 
a primit o nouă ce-
tot pentru revizui-

Care e
Cu luni în urmă îno- 

iembrie 1960) locatara 
apartamentului 27 de la 

■.blocul 1 Uricani a adre
sat o cerere sectorului 
I.L.L. Uricani, în care 
locatara solicita revizui- 

’ rea și repararea coșului 
de la susamintitul apar
tament. Dar cererea a 
rămas nerezolvată.

In
a.c.
câni
rere,

rea și repararea coșului 
de la apartamentul 27. 
Și ace; ll? cerere a ;a- 
mas... uitată prin sertare

— Care e soluția — 
se întreabă Farkaș Maria, 
semnatara cererii ?

Să înainteze o nouă ce
rere, ori să-și cumpere o 
mașină aragaz ca să scoa
tă din uz coșul cu prici
na ?

Sperăm că măcar la a- 
ceastă „cerere" semnata
ra cererilor anterioare va 
primi... soluția.

Cînd s-au înălțat sche
lele la blocul D din O- 
rașul nou — Uricani lo
catarii blocului s-au bu
curat mult.

— Vom avea un bloc 
frumos tencuit și orna
mentat cum îi stă bine u- 
nui bloc — și-au spus lo
catarii bucurîndu-se. Bu
curia lor însă a fost dc 
scurtă durată. Ea în scurt 
timp s-a transformat în 
supărare. Ce s-a întîm- 
plat de s-a produs supă
rarea locatarilor acestui 
bloc ?

Din nebăgare de sea
mă, unul din muncitorii 
trimiși să înfrumusețeze 
exteriorul blocului smulse

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

CURIOZITĂȚI

apărătorul blocului de la 
scara II și „bineînțeles" 
că stricăciunea a lăsat-o 
s-o dreagă „alții". Alți 
cîțiva tencuitori au pă
truns în beciurile blocului 
și... au produs alte stri
căciuni spre indignarea 
locatarilor. A treia „is
pravă" a pus capac celor
lalte. In graba mare, ri
dată cu înlăturarea sche
lăriei, s-au „înlăturat" și 
cîteva ochiuri de geam de 
la apartamentele blocului.

Păi, să nu se supere 
locatarii ?

Ce părere are condur 
cerea șantierului de cons
trucții din Uricani ?

M. MICA

VITRiNA DE
Ospătari

...se cheamă că sînt a- 
cei oameni din domeniul 
alimentației publice care 
asigură o bună deservire.

Ospătari se numesc el
ite odată și acele persoane 
care avînd o slujbă în- 
tr-una din unitățile 
T.A.P.L. produc nemul
țumiri în rînd urile publi
cului consumator.

Despre această din ur
mă categorie de persoane 
de la T.A.P.L. se spune 
că, decît să aștepți să fii 
ospătat de un astfel de 
ospătar, mai bine să te 
servești singur (ca la au- 
todeșervire) Dar cum a- 
cest lucru nu-i posibil 
peste tot și în toate ca
zurile, indicăm cîteva sfa
turi — care 
primi — vă 
supătările ce

dacă le veți 
vor feri dc 
vi le poate

cauza un ospătar... neos- 
pitaliec :

— Dacă intrați în 
taurantul 
Petroșani, 
servit de 
ru Titu 
cantitatea 
gheață pentru băutura pe 
care doriți s-o consumați 
rece, altfel veți fi servit 
cu băuturi... calde. Odată 
cu gheața 
calculator 
țuri care 
majorarea 
la o consumație la alta, 
după placul ospătarului.

—■ Dacă cu toate a- 
ceste măsuri preventive 
vă amenință pericolul de 
a nu fi servit în bune 
condițiuni puneți-vă „bi
ne" pe lîngă ospătarul 
Vieru, lăsîndu-i la ple
care „de un șpriț" ori... 
cereți condica de suges
tii și reclamați!.

res- 
din 
de-

„Minerul" 
în raionul 
ospătarul Vie- 

aduceți cu dv.
necesară de

aduceți și un 
„fix“ de pre
să nu permită 
prețurilor dc

A p f i b i n e d

DE TOATE PENTRU TOȚI
• In munții Harghita nu de

parte de drumul Odorhei-Ciuc, 
se află o peșteră formată aproa
pe în întregime din opal cu bo
gate reflexe verzui și galbtine- 
maron. Sinuozitățile și incrusta- 
țiile surprinzătoare create de-a 
lungul veacurilor de erupțiile 
vulcanice, dau peșterii o strălu
cire și frumusețe fantastică.

• Printre curozitățile admira
te de vizitatorii Bibliotecii cen
trale universitare din Cluj, se 
află volumul „Galileo și Mado
na Cristina di Lorena" care cu
prinde corespondența marelui 
savant cu o adeptă a teoriilor 
sale. Volumul, imprimat în 1897, 
are înălțimea de 15 mm., lăți
mea de 100 mm. și grosimea de 
6 mm. Prin urmare, într-o cu
tie de chibrituri obișnuită, pot 
încăpea aproximativ 10 aseme
nea „volume".

• De curînd, un învățător din 
Gcrsa, regiunea Cluj, turist pa 
sionat, a descoperit o grotă ca
re, la o adîncime de 350'metri, 
are un rîu subteran cu o cas
cadă de 14 metri înălțime. Peș
tera, situată Ia Izvorul Tăușoa- 
relor, este alcătuită dintr-o re
țea complicată de galerii și ape 
subterane și prezintă cristale de

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

țips, primele de acest fel des-* 
coperite în țara noastră.

• La muzeul „George Enes- 
cu" din București se găsesc cî- 
teva dintre vidrile preferate ale 
celebrului nostru muzician. In
tre acestea sînt cele construite 
de Paul Kaul, Gaspar de Saolo, 
Silvestri Frerres. Macaine, 
Pierre Hell din Lille, o vioară 
Bernardel — primită de Enescu 
prin 1899 la ieșirea sa din Con
servatorul Național din Paris, și 
pe spatele căreia scrie cu litere 
ide aur: „Grand Prix du Con
servatoire" și care a fost multă 
vreme 
succese 
tuos.

• O

tovarășa 
obținute

serie de

străucitoarelor
de marele vir-

străzi bucureș- 
iene amintesc vechi bresle ale 
meșteșugarilor Capitalei. De 
pildă, „Pitarmoși" e alterarea 
vechii denumiri „PTTARMOȘU", 
adică brutarul cel bătrîn, „Ca- 
vații vechi" — amintește breasla 
.cavașilor", adică a cizmarilor 

care lucrau încălțămintea pentru 
oamenii săraci.

• Vizitatorii muzeului din Si
biu pot vedea aci o mumie au
tentică, din epoca faraonului Tu- 
tankamen, cu o vechime de a-
proximativ 3.300 de ani.

Elefanții din... Irimești!

In saloane, bolnavii sint îngrijiți cu 
mare dragoste; pe coridoare glastre cu flori și ar
buști ornamentali’.

Acesta este un aspect ce-1 prezintă Spitalul uni
ficat de adulți din Petroșani. Iată un colțișor al 
său îngrijit cu devotament de surorile medicale ale 
stpitalului.

o—

MICĂ PUBLICITATE
Anunțuri

Unitatea O.A.D.L.F.•
nr. 23 din Uricani anun
ță mutarea parțială a 
depozitului de ambalaje 
în holul clubului minier 
Uricani.

Informații suplimentare 
se pot culege de la ges
tionarul unității respecti
ve, Sanda Marin, care are 
intrarea în locuința 
prin același hol.

sa

• Conducerea T.A.P.L. 
Petroșani anunță publi
cul consumator că la bu
fetul „BABA" (?D din 
Bărbăteni băuturile nu se 
mai servesc 
hare aduse 
acasă. Vor 
exceptați 
consumatori 
vor aduce cu si
ne instalațiile de 
apă II! în vede 
rea spălării pa
harelor în mod 
igienic.

• Secforul 
I.C.O. Lupeni a- 
nunță schimbarea

dedt 
de 
fi 

acel 
care

mod

cl C ă ...

în pa-

Tu-denumirii străzilor 
dor Vladimirescu și Ghe- 
orghe Șincai (pe por
țiuni) numindu-le „Stră
zile poeziei" pentru că 
aici în locul becurilor de 
iluminat se vor introdu
ce... licurici.

• Vînzătorii din cadrul 
unității de măcelărie nr. 
126 — cartierul Dimi
trov — Petroșani anunță 
organizarea unui campio
nat de table. Deservirea 
clientelei se face la ter
minarea campionatului 
(după ora închiderii) și 
numai câștigătorilor cam
pionatului.

...întreprinderea de industrie 
locală „6 August" Petroșani ar 

, Trece de îndată la amenajarea 
unei brutării de cartier în car
tierul Ștefan din Lupeni, deoa
rece de trei ani și mai bine se 
tot tergiversează această proble
mă arzătoare pentru gospodinele 
din cartier.

Astfel, călătorii ca
trenul în Petroșani 
chiar de la ieșirea 
că gospodarii ora-

luze cu flori.
re sosesc cu 
vor constata 
de pe peron 
șuiul dovedesc preocupare pen
tru înfrumusețarea localității.
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/ ...conducerea O.C.L. Alimenta
ra Petroșani ar înființa încă un 
centru de deservire a plinii în 
orașul Petroșani deoarece cele 
existente nu satisfac cerințele 
consumatorilor.

I 1
I ...secția gospodărie a Sfatului 
popular orășenesc Petroșani ar 
studia posibilitatea înfrumuseță
rii spațiului viran din dosul gă
rii Petroșani amenajînd niște 
scări, iar între fabrica de me
zeluri și unitatea alimentară din 
apropiere un spațiu verde cu pe-

...pe lîngă sindicatul O.C.M.M. 
Coroiești s-ar constitui o echi
pă de control obștesc care să 
supravegheze, să îndrume și să 
controleze activitatea personalu
lui cantinei de pe acest șantier.
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Haveză eu șasiu luug
In R.D. Germană se experimen

tează un nou utilaj minier de ma
te productivitate. Este vorba de 
baveza de cărbune cu șasiu lung 
care permite extragerea de căr
bune în blocuri mari, fără a mai 
fi nevoie de exploziv.

♦
♦
♦
♦ 
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Pe teritoriul comunei Irimești 
din raionul Oiteț, s-a făcut, în 
primăvara anului 1960, o însem
nată descoperire arheologică con- 
stînd dintr-un întreg cimitir, în 
care se aflau oase foarte mari 
ale unor animale necunoscute

O echipă de specialiști de la 
Institutul de speologie și Comi
tetul geologic, făcînd săpături 
sistematice, a găsit aci părți din 
scheletele a trei elefanți de cli
mă tropicală, specie de viețui
toare necunoscută pînă acum în 
țara noastră.

Numele științific al acestor e-
-------------------O

lefanți care au trăit pe la 
putui erei cuaternare, în 
cu peste 600.000 de ani, este Ar- 
chidiscodon meridionalis.

Mulțumită însemnatei desco
periri arheologice din comuna 
Irimești se va putea reconstitui 
scheletul întreg al acestui ani
mal, dispărut de sute de mii de 
ani, stabilindu-se și numeroase 
date noi privitoare la epoca cua- 
ternară pe teritoriul țării noas
tre

Scheletul reconstituit al unuia 
dintre acești elefanți, va fi ex
pus la muzeul „Gri gore Antipa" 
din Capitală.

Plantații de arbori de cauciuc 
în R. D.

La ferma de stat Quyet Thang 
din zona de demarcație Vinh 
Linh, unde se cultivă în mod ex
perimental arborele de cauciuc, a 
fost obținută anul acesta o re
coltă de 2.5 tone la hectar. Tre
buie arătat că în Vietnamul de 
sud, considerat înainte ca sin
gura parte a Vietnamului în ca
re se poate cultiva arborele de 
cauciuc, nu a fost obținută nici-

ÎN LUMEA
Alo! yrw 7! yrw 7. Aici 

yrw 8, transmitem meteorul. 
Transmitem meteorul! 320,
93202, 90454, 50210, 9x0xx,
10805, 70609. Repetăm 320 
93202...

...Puțin mai la vale de noul 
cartier de blocuri Dimitrov a- 
colo unde șoseaua netedă ca o- 
glinda face o curbă către cîm- 
pie, se află o casă pe acoperi
șul căreia trecătorul observă 
antene și instalații complicate. 
Puțini știu că aici se află sta
ția meteorologică Petroșani. 
Pe acoperișul de țiglă, îndrep- 
tîndu-și sumedenia de verigi 
metalice în toate direcțiile în
tocmai unui arici, un fel de an
tenă (mai tîrziu am aflat că se 
cheamă giruetă), arată ca un 
soldat ce stă de strajă în tur
nul unui castel medieval scru- 
tînd cu strășnicie zările albas
tre...

Am pătruns în interiorul clă
dirii. Intr-o cameră arătoasă 
un om tocmai înregistra grăbit 
numerele pe care le-am auzit 
mai înainte. Stația meteorolo
gică de pe vîrful Paring își 
terminase transmisia. Omul din 
față, un bărbat între două vîrs- 
te, s-a oferit să-mi' dezlege „tai
na misterioaselor cifre transmi
se" și înregistrate de el și apoi 
retransmise.

— In transmisiunile noastre 
se folosesc coduri speciale de 
comunicație. O anumită cifră

• • * Cit
— începe el •— înseamnă cea
tă, vînt din diferite direcții, 
alta, presiunea aerului, tempe
ratura sa. nebulozitatea norilor 
etc.

— Deci cu alte cuvinte, așa 
se „naște"... timpul probabil de 
mîine. Da ?
■ — întocmai, încuviință inter
locutorul. Din cele mai vechi 
timpuri omul a ținut să cunoas
că și să stăpînească natura. 
Generație de generație dte-a lun
gul veacurilor a dat o luptă 
titanică cu natura și i-a dezle
gat astfel multe din taine.

Culoarea cerului și a nori
lor, soarele, luna și multe alte 
fenomene fizice constituiau pen
tru oamenii din trecut indici 
pentru dezlegarea neobișnuite
lor fenomene și capricii ale vre
mii. Dar omul a creat știința. 
Cu mijloacele moderne pe care 
le avem azi la îndemînă, nu 
maî sîntem obligați să „căutăm 
în stele". Acum aparatele noas
tre determină cu precizie tot 
ce ne interesează. Privește a- 
paratul acesta micuț — conti
nuă interlocutorul. Se cheamă 
„barograf". El înregistrează cu 
exactitate matematică presiunea 
atmosferică.

Am privit diagrama fixată 
pe un cilindru prevăzut cu un 
mecansim de ceasornic. Pe ea, 
prinlr-un sistem de pîrghii ter
minate printr-o peniță cu vîr- 
fi’l subțire o linie frîntă în for-

înce- 
urmă

Vietnam
odată o recoltă mai mare de 1,5 
tone la hectar.

Din anul 1959, cînd în R.4 . 
Vietnam s-a început plantare* 
arborilor de cauciuc în diferite 
regiuni de la paralela 17 și spre 
nord, pînă la frontiera cu R. P. 
Chineză, arborii se dezvoltă mi
nunat. Arborii plantați în 1959 
au atins o înălțime de 2,5—3,3 
metri.

♦

*

mă de zig-zag se contura abia 
vizibil înaintînd mereu în vi
brații ușoare. Curiozitatea creș
tea cu fiecare aparat nou în- 
tîlnit. Am aflat că higrograful 
înregistrează umiditatea aeru
lui, termograful, temperatura, 
heligraful — durata de strălu
cire a soarelui etc.

In curtea clădirii pe cîțiva 
metri patrați în pămîntul rea
văn, săpat parcă acum cîteva 
clipe, termometrele de sol fixa
te acolo au fost studiate cu a- 
tenție de meteorolog.

...Am intrat în clădirea sta
ției. Vremea se schimbase brusc. 
Firele stîlpilor de telegraf ca
re porneau peste dealuri înce
pură să „cînte". Aici în inte
rior toate aparatele arătau par
că mai grave. Acele lor indica
toare oscilau nervoase dintr-un 
loc în altul. Deasupra Parîngu- 
lui norii greoi, întunecoși învă- 
luiau piscurile sure.

— Va ploua — spusei eu...
— Am știut lucrul ăsta încă 

de ieri, îmi răspunse meteoro
logul.

Trecuse aproape o oră de 
cînd mă aflam în locul acela 
neobișnuit. Mi-am luat 
bun. In urma mea un 
de radio emisie prinse a 
mite; Alo! yrw 7, yrw 
yrw 8 — transmit meteorul, 
transmit meteorul...

rămas 
aparat 
trans- 
7, aici

MARIN CALIN
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Femeiaîn sprijinul 
activității

Zilele trecute a avut loc plena
ra comitetului orășenesc al fe
meilor din orașul Petrila. Cu 
acest prilej s-a făcut bilanțul- 
muncii desfășurate de comitetul 
orășenesc al femeilor, pe primul 
semestru al anului. Din darea 
de seamă prezentată, a reieșit 
că sub îndrumarea comitetului 
orășenesc de partid, comitetul o- 
rășenesc al femeilor a desfășurat 
o activitate susținută privNîd 
antrenarea maselor de femei ia 
intensificarea activității cultural- 
educative, la acțiuni social-sani- 
tare și gospodărești.

In cursul acestui an partici
parea femeilor la acțiuni cu ca
racter obștesc a fost deosebit de 
valoroasă. Așa de pildă, comi
tetul orășenesc al femeilor a mo
bilizat 10.290 femei la înfrumu
sețarea orașului, a scărilor de la 
blocuri, la plantarea a 300 tran
dafiri, mii -de flori, întreținerea 
zonelor verzi. Participînd la a-j 
ceste acțiuni femeile au efectuat 
în total 45.160 ore de muncă vo
luntară, a căror valoare se ridi- 
șă la 112.900 lei. Femeile cas
nice de la blocurile evidențiați- 
16r, cele din cartierul 7 Noiem
brie, au fost în primele rînduri 
în ce privește plantarea de flori, 
întreținerea zonelor verzi.

Exemple demne de urmat în 
ce privește participarea activă la 
acțiunile patriotice de înfrumu
sețare a orașului, sînt tov. Cos- 
tea Ana, președinta comitetului 
de femei din localitate, Minik 
Ileana, Firoiu Maria, Horvath 
Irina, Butuza Margareta, Bereș 
Olga și altele care au prestat 
cele mai multe ore de muncă vo
luntară, au dat dovadă de ini
țiativă în buna gospodărire a 
cartierelor și străzilor în care

obștești
organizate în oraș 80 cercuri de 
citit care cuprind mai bine de 
3.000 femei. De un deosebit suc
ces s-au bucurat conferințele ți
nute pe teme variate, la care au 
fost mobilizate sute de femei 
muncitoare de la mina și prepa
rata Petrila, femei casnice. Deo
sebit de instructive au fost ex
cursiile organizate la București, 
Craiova, Hunedoara și în alte 
orașe ale patriei la care au parti
cipat numeroase femei.

In scopul îmbunătățirii acti
vității obștești în cadrul plena
rei a fost reorganizat colectivul 
de înfrumusețare a orașului, în 
care au fost alese femei harnice, 
bune gospodine, cum sînt tov. 
Cojocaru Margareta, Sermanciuc 
Elisabeta și altele. De asemenea, 
a mai fost reorganizat colecti
vul organizatoric, cultural și so
cial. Din aceste colective fac 
parte iov. Szilvester Vilma, Pali 
Irma, Mihuț Viorica, Dogaru E- 
lena și altele care sînt hctărîte 
să desfășoare o muncă susținută 
pentru antrenarea în număr cît 
mai mare a femeilor la traduce
rea în viață a sarcinilor ce stau 
în fața comitetului de femei în 
cinstea Zilei minerului și a zilei 
de 23 August.

Cu toate realizările bune ob
ținute pînă acum, comitetul o- 
rășenesc al femeilor din Petrila 
mai are în activitatea sa și unele 
lipsuri. Nu întotdeauna comite
tul s-a străduit să țină cu regu
laritate ședințele planificate. De
seori, se întîmplă ca unele mem
bre ale comitetului cum sînt tov. 
Sava Rozalia, Szilveszter Vilma 
să lipsească de la ședințele ple
narei. De asemenea, tovarășele 
Gyori Edita, Hegyi Elvira și Mi
hai Aurelia, nu au luat parte a- 
nul acesta la nici o ședință ple
nară a comitetului ■ de .femei. O 
activitate mai rodnică în comi
tet poate desfășura și tov. Giur
giu Valeria, Bretoiu Victoria, 
Haidu Terezia. Tov. Nichita Ilea-

Pe șantierul 
noii alimentări cu apă 

de ia Amnoasa
(Urmare din pagina l-a)

mat, complet închise îngropate 
în pămînt, aflate și ele în stadiu 
de finisare la cîteva sute de metri 
mai fus. Pe întregul șantier lu
crează doar cîteva zeci de oameni, 
dar cel mai des auzi rostindu-se 
numele zidarului Chițu loan a că
rui brigadă a efectuat toate lucră
rile de zidărie, al betonistului 
Șumlatgphi Vasjle, care împreună 
cu tovarășii săi de muncă au exe
cutat adevărate lucrări de artă. 
Se lucrează intens pentru ca noua 
alimentare cu apă să fie dată în 
folosință în cursul anului curent.

Pe șantier vin deseori spre a 
se convinge de calitatea lucrărilor, 
de stadiul lor, tov. Tanczer Geza, 
secretarul comitetului de partid 
al minei, Popa Pavel, președintele 
Sfatului popular al comunei Ani- 
noasa. Lucrările avansează în ritm 
rapid, dar secretarul de partid, 
președintele sfatului au totuși o 
obiecțiune în legătură cu construc
ția noii - alimentări cu apă potabilă 
a localității .E vorba de faptul 
că deși alimentarea, cu apă este 
instalată la confluența a două pt~ 
rîuri, numai unul dintre ele e cap
tat de instalații. Dezvoltarea co
munei, a nunei, necesită un volum 
sporit de ață căruia m singur 
pîrîtt nu-i va putea face față. Ploua 
lucrare a necesitat investiții de cea. 
3 milioane lei, și în cadrul lu
crărilor s-au făcut economii care 
ar putea acoperi cheltuielile pen
tru captarea apelor celuilalt pirîu 
și conducerea lor la decantoare. 
Este deci necesar ca de pe acum, 
încă înainte de terminarea lucrări
lor șantierului, această problemă 
să fie analizată de forurile de re
sort ale Sfatului popular orășe
nesc Petroșani și rezolvată în func
ție de necesități, pentru a se asi
gura astfel noii alimentări cu apă 
a Aninoasei, un debit suficient, 
care să acopere și necesitățile de 
viitor.

PUBLICITATE

Іпігепііиііегеа is loiolole ;i loialiiii
PETROȘANI

ANUNȚĂ
In conformitate cu decizia Comitetului executiv al Sîatu- i 

Iui popular al orașului regional Petroșani nr. 352 din 27 iunie 
1961 și a normelor Р.С.1., Întreprinderea de locuințe și lo
caluri Petroșani, începînd cu data de 1 iulie 1961, va executa 
în mod obligatoriu, contra cost, curățitul coșurilor la toate 
imobilele din Valea Jiului,

Contravaloarea serviciului de curățitul coșurilor de la a- 
bonațli întreprinderii, se va încasa conform deciziei Comitetu
lui executiv al Sfatului popular regional nr. 414 din 1956.

Locatarii imobilelor proprietate particulară, sînt invitați la 
sediile sectoarelor I.L.L. din localitățile: Lonea, Petrila, Pe
troșani, Aninoasa, Vulcan ;i Lupeni pentru încheierea contrac 
telor.

O. C. L. Produse Industriale Petroșani
Anunță cumpărătorii că prin magazinele de sol

duri din Petroșani, I.upeni și Vulcan s au pus în 
vînzare cantități importante de articole de îmbră
căminte șl de uz gospodăresc cu prețuri reduse în
tre 30—50 la sută.

Iată cîteva din articolele puse în vînzare:
Preț vechi Preț nou

• Costume bărbați 457 330
Taioare femei 318 200
Sacouri bărbați „Trotuș" 141 80
Pantaloni 154 75,50
Rochii de olandină 129 65
Baionseide temei colorate 429 250
Cizme cauciuc cu fermoar 66,50 30
Stofă costum kangarn 280 210
Stofă pentru rochii 171 90
Sacoșe 155 100
Saci merinde 78 40

Vizitați magazinele noastre spre a vă cumpăra
aceste mărfuri!
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locuiesc.
Comitetul orășenesc al femei

lor a pus în centrul preocupă
rii sale educarea maselor de fe
mei. In această privință au fost

Literatura romînă 
contemporană

« Botez D„ CARNET — versuri. 
Editura pentru literatură, 132 
pagini — 4,75 lei; cartonat 11,20 
lei.

★

Galan V Em, DE LA POTOP 
ÎNCOACE, — povestiri. Ediția 
a Il-a. Editura tineretului, 100 
agini — 4,70 lei; cartonat 8,90 

lei.
★

Liman H., TIMPURILE ȘI A- 
NOTIMPURILE BUCUREȘTIU- 
LUI („Patria noastră"). Editura 
tineretului, 152 pagini — 10,50 
lei (cartonat).

na se mulțumește doar să fie 
prezentă la ședință fără a lua 
cuvîntul la dezbaterea probleme
lor puse în discuția plenarelor.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tov. Cojocaru Gheor- 
ghe, membru al comitetului oră
șenesc de partid Petrila, care a 
subliniat că sarcina comitetului 
de femei este să îndrume femeile 
să participe la cît mai nume
roase manifestări cultural-educâ- 
tive desfășurate la club, la ac
țiunile de folos obștesc, să con
tribuie la educarea lor.

S. ZAHARIA

-=★«=—

Frontaliștii de la nr. 16
In cadrul sectorului IV de la 

mina Petrila lucrează brigăzi de 
mineri harnice care ocupă locuri 
fruntașe în întrecerea pe exploa
tare. Printre acestea se numără 
și brigada minerului Szabo Ca
rol. Lucrînd în abatajul frontal 
nr. 16 de pe sțratul 3, membrii 
brigăzii au reușit sa extragă 
peste plan 218 tone de cărbune 
de bună calitate. In luna trecută 
frontaliștii lui Szabo Carol au 
făcut o economie la lemn de mi
nă în valoare de 4500 lei. De a- 
semenea, ei au economisit și o 
însemnată cantitate dte exploziv.

' Mureșan R., AMIEZILE VEA
CULUI — versuri. Editura tine
retului, 92 pagini — 5 lei.

★

1 Preda M., MOROMEȚII, ro
man. Editura pentru literatură, 
496 pagini — 8,75 lei.

*
Purcaiu I., EV NOU IN ȚARA 

BANILOR („Patria noastră"). 
Editura tineretului, 240 pagini 
și 8 planșe cu fotografii — 7,55 
lei.

*

Sadoveanu M„ MITREA CO
COR — roman, ediția a IX-a. E- 
ditura pentru literatură, 200 pa
gini — 2,10 lei.

★

Topîrceanu G., BALADE VE
SELE Șl TRISTE și alte poezii. 
Prefață de N. Ciobanu („Biblio
teca pentru toți" nr. 63) Editura 
pentru literatură, 368 pagini — 
5 lei.
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— Astăzi âm văzut intrînd la 
club un grup de tineri pe care

8 nu i-am mai văzut niciodată. Sint 
g cumva noi artiști amatori І
8 — Nu. Cei pe care i-ați văzut
8 sînt șahiștii clubului din Petrila. 
8 Agi joacă la Aninoasa în retur. 
8 La Petrila, ai noștri au luat bă~ 
8 taie. Să vedem acum ce fac a- 
8 casă ?
8 Răspunzînd minerului Ungu- 
8 reanu Vasile la întrebare, Geor- 
8 ge Negraru — directorul clubului 
8 porni grăbit spre sala de cultu- 
8 ră, acolo unde gazdele își aș- 
8 teptau oaspeții. Peste puțin timp 
8 cele 6 mese de șah așezate în 
8 /»яй fură ocupate. La prima au 
8 luat loc oaspetele Olab Tiberiu 
8 și gazda Moldovan Aristide, la 
8 a doua, 
8 avea
8 Guran Augustin și
8 te celelalte cite
8 o gazdă. In jur se strînse mulți- 
8 mea spectatorilor amatori de șah. 
8 La un semn al arbitrului — pri- 
8 mele piese își schimbă locul- 
8 Spectatorii urmăresc cu interes 
8 partidele. Admiră partida fru- 
I moașă dintre jucătorii de la ma- 
g sa l-a : Olah Tiberiu și Moldo- 
8 van Aristide. Nu pierd nici miș- 
8 cările frumoase ale jucătorilor 
£ Brînzan Gh., Banyer Alex., Guran

Munteanu Aurel . care 
să se întreacă cu 

la toa- 
un oaspete și

N is tor Titus, BoroșAugustul, 
Alex...

Au trecut două ore. La mesele 
2, 3 /» 4 partidele s-au încheiat în 
favoarea gazdelor. Atenția spec
tatorilor c îndreptată spre celelal
te trei mese unde mișcarea unei 
piese se face rar, după un pro
fund studiu. Rezultatul însă e în 
favoarea oaspeților. Returul întîl- 
nirii amicale de șah organizat în
tre cluburile Petrila și Aninoasa 
la inițiativa petrilenilor — se în
cheie cu scorul: 3—3.

Curios. Jucătorii aninoseni nu 
sînt supărați. Dimpotrivă, susțin 8 
discuții vii, interesante, cu colegii 
petrileni. Și nu s-au despărțit pi- 8 
nă seara tîrziu după ce și-au urat 8 
reciproc succes în viitoarele par- 8 
tide ce le vor organiza. 8

* 8
8 întrecerea amicală de șah orga- 0 

nizată între cluburile Petrila — 8 
Aninoasa a contribuit la o mai ~Aninoasa a 
mare' apropiere între cluburi, la 
antrenarea multor locuitori din 
ambele localități în diferite com
petiții și jocuri distractive. Aceas
tă inițiativă e bine să fie îmbră
țișată și de alte cluburi din Valea 
fiului — atit la jocurile distrac
tive cît și în alte domenii ale ac
tivității culturale.

LICIU LUCIA
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Exploatarea minieră Aninoasa c 
organizează îri zilele de 1-6 august 1961, la 
școala de calificare un, concurs pentru ocu

parea următoarelor posturi:

— maiștri mineri,
— maiștri mineri principali,
— maiștri electromecanici

; Cererile însoțite de actele necesare se pot depune
; zilnic la secretariatul exploatării.

Informații suplimentare se pot obține la serviciul ;• 
muncă și salarii al minei Aninoasa, str. 23 August nr. 
81 telefon nr. 12.

♦I ANUNȚ
£ T.A.P.L, Petroșani, anunță publicul consumator că pe
< data de 15 iulie 1961 se va deschide o frumoasă grădină 
i de vară pe lîngă restaurantul nr. 30 „Cărbunele' din orașul 
» Lonea
* Unitatea este bine asortată cu diferite băuturi și gustoase
♦ preparate de bucătărie. *
J Muzică — antren.
• Vizitați cu încredere noua unitate 1
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DECLARAȚIA COMUNĂ 
MONGOLO-POLONĂ

ULAN BATOR 14 (Agerpres). 
La 13 iulie a fost semnată la 

Ulan Bator declarația comună 
mongolo-polonă.

Declarația a fost semnată din 
partea mongolă de L. Țend; al 
doilea secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președinte ad-interim al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Mongole, 
iar din partea polonă de W. Go
mulka, prim-seCretar al G.G. al 
P.M.U.P.; și de J. Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone.

A fost semnat, de asemenea, 
acordul polono-mongol cu privire 
la acordarea de ajutor economic 
și tehnic R. P. Mongole în anii 
1961—1965.

In declarația comună se arată 
că în cursul tratativelor s-a ma
nifestat o deplină unitate de ve
deri, atât în aprecierea situației 
internaționale cît și în problemele 
dezvoltării continue a colaborării 
largi dintre cele două state șî par
tide.

Sprijinind în întregime propu
nerile Uniunii Sovietice în proble
ma dezarmării generale și totale, 
se spune în declarație; cele două

părți subliniază importanța iniția
tivelor constructive care netezesc 
calea spre dezarmarea generală și, 
în special; a proiectelor privitoa
re la crearea unei zone denuclea- 
rizate.

Cele două părți constată că prin
cipala primejdie pentru pace în 
Europa o constituie militarismul 
vest-german, care se restabilește 
cu ajutorul statelor occidentale.

Gele două părți; se subliniază 
în declarație, călăuzindu-se după 
principiile și spiritul Declarației 
Consfătuirii de la Moscova a re
prezentanților partidelor comunis
te și muncitorești din noiembrie 
I960; consideră ca o datorie a lor 
dintre cele mai importante să lup
te pentru pace și pentru coexis
tență pașnică a statelor; precum și 
să întărească în permanență unita
tea lagărului socialist și a mișcării 
muncitorești internaționale.

După semnarea declarației co
mune mongolo-polone și a celorlal
te documente; pe stadionul central 
din Ulan Bator a avut loc un mi
ting al prieteniei mongolo-polone, 
la care au participat 20.000 de 
oameni.

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

Comuniștii și-au exprimat neîncrederea 
în actualul guvern italian

Eșuarea unor tratative 
între S.U.A. și Olanda

WASHINGTON 14 (Agerpres).
La 13 iulie guvernul american 

a anunțat oficial că tratativele 
duse de zece săptămîni între 
Ș.LI.A. și Olanda în legătură cu 
încheierea unui acord aerian 
s-au terminat cu un eșec. De
legația olandeză, condusă de 
Eildert Stijkel, a părăsit S.U.A. 
fără să poată ajunge la o înțe
legere. Oficialitățile americane 
au declarat că nu se au în ve
dere noi negocieri.

Cauza eșecului negocierilor o 
constituie concurența aprigă pe 
care și-o fac marile societăți 
aeriene capitaliste, 
doresc să înființeze o 
riană comercială 
spre Los Angeles, în timp ce a- 
mericanii vor ca societatea o- 
landeză K.L.M. să-și reducă tra
ficul de pasageri de pe liniile 
dfn

din

Olandeziî 
linie ae- 

Olanda

și spre Statele Unite.
------O------

al

a-

ROMA 14 (Agerpres). — In 
Camera deputaților au luat 
sfîrșit dezbaterile pe marginea 
rezoluției de neîncredere în gu
vern, prezentată de deputății 
Partidului socialist. O amplă 
cuvîntare a rostit Palmiro To
gliatti, secretarul general al 
P.G. Italian, care a declarat că. 
comuniștii și-au exprimat neîn
crederea în actualul guvern din 
momentul formării sale și că, 
de aceea, vor vota pentru rezo
luția socialiștilor.

1 Togliatti a criticat guvernai 
pentru că nu a întreprins ac
țiuni care să contribuie la re
începerea procesului de destin
dere a încordării internaționa
le. Asemenea acțiuni, a arătat 
el, ar face ca poporul italian să 
nu mai fie răspunzător pentru 
acțiunile acelor mari puteri 
membre aile N.A.T.O. care îm
piedică prin toate mijloacele și 
au hotărît să împiedice și de 
acum înainte, lichidarea orică
ror forme de asuprire colonială 
și de dominație imperialistă a- 
supra popoarelor.

Gerem guvernului să se o- 
blige să obțină tratative inter
naționale în problema Berlinu
lui occidental și o hotărire care 
să permită evitarea unei noi 
înrăutățiri a situației. Cerem ca 
guvernul să iă în mod fățiș po
ziție împotriva oricăror măsuri 
militare sau politice de intimi-' 
dare.

Vorbitorul a arătat că în eco
nomia italiană predomină ma
rele capital monopolist și a 
subliniat importanța luptei sin
dicale a oamenilor muncii din 
Italia. In primele șase luni ale 
acestui an, au ' făcut grevă 
2.621.000 oameni ai muncii, 
numărul zilelor de grevă fiind 
de 7.060.000.

In agricultură se constată a- 
ceeași situație încordată, a de-

clarait Togliatti. Fac grevă 
muncitorii agricoli, dijmașii, a- 
grioultorii.

Considerăm că în lupta pen
tru rezolvarea acestor probleme 
de muncă și economice, trebuie 
să se obțină unitatea forțelor 
democratice și colaborarea cu 
catolicii care năzuiesc spre o 
adevărată înnoire eootiomiică și 
socială.

Un act samavolnic 
autorităților franchiste

PARIS 14 (Agerpres). —
Poliția secretă franchistă l-a

testat la Madrid pe scriitorul 
spaniol Artemio Precioso, relatea
ză ziarul ;,l’Humanite“. In timpul 
războiului civil din Spania, Pre
cioso a luptat în rîndurile arma
tei republicane.

Explozie catastrofală

de 
la

în R. F. G.
BONN 14 (Agerpres). — 
La Troisdorf, în apropiere 

Koln, s-au produs explozii
două depozite de dinamită, apar- 
ținînd întreprinderii „Dinamit". 
In urma exploziilor au fost rănite 
peste 100 de persoane.

--------  22= ”--------

Vizita lui M. Yazid în Guineea
CONAKRY 14 (Agerpres). —
La Conakry a fost dat publi

cității comunicatul cu privire la 
viziia oficială făcută în Repu
blica Guineea de Mohammed 
Yazid, ministrul Informațiilor al 
guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria (G.P.R.A.).

In cursul vizitei1, se spune în 
comunicat, Mohammed Yazid a 
avut întrevederi cu președintele 
Seku Ture și cu membrii Birou
lui Politic al Partidului demo-

------O------  --------
In Argentina;

Prețurile au crescut 
cu 13,8 la sută

BUENOS AIRES 14 (Ager- 
pres). — TASS transmite:

Potrivit datelor Direcției ge
nerale de statistică din Buenosi 
Aires, în luna iunie ai acestui 
an în Argentina prețurile au 
crescut cu 13,8 la sută, în com
parație cu perioada corespunză
toare a anului trecut.

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

Prăbușirea unui avion 
cu reacție american

BONN' 14 (Agerpres). — 
Agenția DPA anunță că la

iulie, în apropierea orașului Bir- 
kenfeld (Germania occidentală), 
s-a prăbușit un avion de vînătoa- 
re cu reacție american. Cei 
piloți au murit.

crat din Guineea, cu care a fă
cut un schimb de păreri In le
gătură cu ultimele evenimente 
din Algeria.

In numele întregului popor 
guineez, se spune în comunicat, 
guvernul Guineei își exprimă 
solidaritatea cu lupta poporului 
algerîan și se pronunță pentru 
acordarea independenței Algeriei 
șl pentru menținerea integrității 
sale teritoriale.

După cum anunță agenția 
Reuter, la 13 iulie, Mohammedl 

Yazid, ministrul Informațiilor al 
G.P.R.A., a sosit în capitala Re
publicii Mali, Bamako.

13

doi
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Stare de asediu în Guatemala
GUATEMALA CITY 14 (Ager- 

pres). —
După cum anunță agențiile 

de presă, guvernul dictatorial al 
lui Ydigoras Fuentes a decretat 
starea de asediu pe întreg terito
riul Gautemalei, în urma desco
peririi 'unui nou complot împotriva 
guvernului.

Guvernul a anunțat că a ares
tat circa 100 de persoane, învi

nuite de a fi participat la com
plot, și că a descoperit un depozit 
de arme în apropierea capitalei. 
Ca urmare a decretării stării de 
asediu, toate garanțiile constitu
ționale au fost suspendate și ar
mata a preluat controlul asupra 
„menținerii ordinei". Activitatea 
tuturor partidelor politice, precum 
și mitingurile publice au fost in
terzise.

LONDRA 14 (Agerpres). — 
In seara zilei de 13 iulie, Co

mitetul Politic al Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie a dat publicității 
o declarație prin care cheamă po
porul englez să ia atitudine împo
triva punerii la dispoziția trupe
lor vesti-germane a unor baze pen
tru instrucție pe teritoriul englez.

In declarație se spune că hotă- 
rîrea guvernului englez de a auto
riza o subunitate blindată vest- 
germană cu un efectiv de 600 de 
oameni să vină pentru instrucție

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

„Marele bolnav al comunitâfii 
micii Europe”

14 (Agerpres). 
Lausanne" a pu- 
de articole în ca- 
dificultățile eco—

P. L din Marea Irita sie 
in Walesul de sud în toamna a- 
cestui an „constituie o trădare 
rușinoasă a intereselor poporului 
nostru și o jignire a 
tutor celor ce și-au 
războiul trecut".

In declarație se
trupele vest-germane sînt coman
date astăzi de generali și ofițeri 
care au servit pe timpul lui

Comitetul Politic cheamă 
monstrații în masă pentru a 
dica debarcarea în Anglia 
pelo'r blindate ale lui Adenauer.

memoriei tu- 
dat viața în

subliniază că

Hitler, 
la de- 
împie- 
a tru-

LAUSANNE
„Gazette de 

blicat un ciclu 
re analizează 
nomice prin care trece în mo
mentul de față Belgia, supranu
mită în presa occidentală „ma
rele bolnav al comunității micii 
Europe".

Subliniind dezvoltarea cu to
tul inegală a economiei belgie
ne, ziarul arată, citind date o- 
ficiâle publicate la Bruxelles, că 
în momentul de față Belgia se 
află împărțită în două, din 
punctul de vedere al evoluției 
industriale. Walonia, regiunea în 
care se vorbește limba franceză, 
adică sudul și estul țării, altă 
dată centrul minier și industrial 
al țării, se află acum în prada 
unei crize. Dezvoltarea indus
trială a acestei regiuni este ne
glijată și chiar împiedicată de 
cercurile industriale și de gu
vernele influențate de acestea 
care consideră că este mai „ren
tabil" să-și concentreze investi
țiile în partea nordică, unde mî- 
na de lucru este mai ieftihă, aici 
sindicatele fiind mai puțin or
ganizate și exploatarea oameni
lor muncii fiind mai ușor de 
realizat. „Această deplasare a 
centrului de greutate în ce pri
vește dezvoltarea industrială — 
scrie „Gazette de Lausanne" — 
a căpătat proporții neliniștitoare 
șî reprezintă un pericol evident 
pentru echilibrul economic al 
țării... și este în interesul ime
diat al țării să se rezolve 
mai grabnic această criză 
lonă".

Lucrul este cu atît mai 
cesar, cu cît, după cum explică 
ziarul în continuarea analizei 
sale, întreaga viață economică 
a Belgiei se află în mîinile unor 
mari1 trusturi care au în vedere 
interesele proprii, după princi-

cîtl 
va-

ne-

vest- 
„pia- 
zflele

Un acord înrobitor pentru Grecia
ATENA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: Presa a pu
blicat textul integral al acordu
lui privitor la aderarea Gre
ciei la blocul economic 
european — așa-numita 
ță comună" — semnat 
acestea la Atena.

O primă analiză a acordului 
atestă că aderarea Greciei la 
acest bloc este în dezavantajul 
ei și comportă condiții grele 
pentru ea.

Prin acest acord, Grecia în
cheie o alianță vamală pe timp 
de 22 de ani cu țările partici
pante la „piața comună", peri
oadă în decursul căreia ea tre
buie să desființeze taxele res
trictive de import, să lărgească 
comerțul cu „piața oomună" și 
să reducă corespunzător legătu1 
rile economice ou celelalte țări.

Numai după 22 de ani, după 
ce va îndeplini aceste prevederi 
Grecia va putea ridica proble
ma admiterii ei în „piața co
mună", ca membru cu drep
turi depline. Pînă atunci, ea 
va avea drepturi limitate ea

țară oare face parte din așa- 
numita asociație ou țările „pie
ței comune".

Pe v,iitor, potrivit acordului, 
Grecia nu are dreptul să facă 
comerț cu țările socialiste decît 
cu1 asentimentul țărilor partici
pante la „piața comună".

Acestea din urmă capătă 
dreptul de a controla economia 
Greciei. In vederea controlului 
asupra1 înfăptuirii acordului, va 
fi înființat un consiliu special. 
Acordul deschide larg porțile 
Greciei pentru expansiunea e- 
conomică a capitalului țărilor 
participante la „piața comună". 
El prevede desființarea treptată 
de către Grecia a taxelor de 
import at®t pentru produsele 
industriale cît și pentru cele 
agricole. După cpm remarcă 
ziarele, economia slabă a Gre
ciei, care își duce existența da
torită taxelor vamale mari, nu 
va' putea să concureze fără a- 
oeiste taxe vamale cu produsele 
țărilor participante la „piața 
comună", dezvoltate din punct 
de vedere economie..

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 3 Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu- Dej nr. 56. TeL interurban 322 automat 269.

pîile rentabilității imediate. 
„Cea mai' mare parte a vieții e- 
con ornice și financiare — subli
niază ziarul — se află în ■ ițv' 
nile a trei mari grupuri finan
ciare : „Societatea financiară-', 
trustul „Brufina" și grupul 
„Lambert"... Urmarea firească a 
acestei situații este că întreaga 
viață a țării devine tributară jo
cului de interese al acestor gru
pări puternice".

După cum reiese din analiza 
ziarului viața sindicală este, de 
asemenea, influențată de intere
sele patronale, care mențin sci
ziunea clasei muncitoare prin 
sprijinirea unor sindicate gal
bene controlate de partidele po
litice catolice sau de conduce
rea de dreapta a partidului so
cialist. In legătură cu aceasta, 
ziarul „Le Drapeau Rouge" a 
publicat, de asemenea, recent un 
articol, atrăgînd atenția asupra 
politicii contrare intereselor ma
selor populare, dusă de condu
cerea partidului socialist, care 
sprijină măsurile antimuncito- 
rești guvernamentale și politica 
de încurajare a militarizării și 
de participare la N.A.T.O.

PROGRAM DE RADIO
16 iulie

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viata, 9,00 Muzică de estra
dă, 9,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 10,30 Muzică distrac
tivă, 11,30 Vorbește Moscova! 
12,25 Fragmente din opereta 
„Liliacul" de Johann Strauss, 
13,10 De toate pentru toți, 14,00 
„Vitrina cu noutăți" de muzică 
ușoară, 14,50 „Cele mai bune 
programe muzicale, alcătuite de 
ascultători", 16,45 Estrada me
lodiilor, 19,00 Din folclorul po
poarelor, 19,30 Melodii, melodii 
— emisiune de muzică ușoară 
romînească, 20,00 Teatru la mi
crofon — premiera : „Conu Leo
nida față cu reacțiunea". Farsă 
într-un act de Ion Luca Cara- 
giale, 21,07 Concert de estradă. 
PROGRAMUL II. 8,00 Muzică 
ușoară, 8,30 Clubul voioșiei,
9.30 Concert de dimineață, 10,00 
Scene vesele din opere, 10,30 
Revista presei străine, 11,00 
Program muzical la cererea oa
menilor muncii aflați în stațiu
nile de odihnă* de pe litoral, 
12,00 Concert simfonic popular,
14.30 Cine știe cîștigă! 15,15 
Concert de estradă, 17,25 De la 
Șaliapin la Mark Reizen, 18,00 
Muzică ușoară, 19,30 Orchestre 
de muzică populară romînească 
care au concertat peste hotare, 
20,05 Muzică de dans, 21,15 An- 
tcicgie clasică : A. P. Cehov,
21.30 Muzică de dans.

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

CINEMATOGRAFE
16 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Cerul Balticii; AL. SA- 
HIA: Strada Preeriilor; PETRI- 
LA • Pîine și trandafiri ; ANI- 
NOĂSA: Pinionul buclucaș;
VULCAN : Vîrsta dragostei; 
CRIVIDIA : Darclee; LUPENI : 
Intîlnire în întuneric; BARBĂ- ' 
TENI : Eugenie Grandet.
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