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«ta frunte cu Nikita Sergheevici №ușciov 
cave va face o viata de prietenie 

in Republica Populara Remind

' Muncitorul electrician Bu- 
ilisca Gheorghe de la atelierul 
'mecanic Jieț este un stărui- 

or căutător al noului. El a 
j realizat mai multe inovații, 
i contribuind prin acestea ’la 
• îmbunătățirea funcționării 
' instalațiilor electrice de la 
1 mina Lonea.

In 10 zile — 621 tone 
peste plan

Continuînd șirul succeselor, 
minerii de la Anlnoasa obțin 
HQi realizări în procesul de pro
ducție. Intensificînd întrecerea 
socialistă, ei au extras în pri
ma decadă a lunii iunie a.c., 
621 tone de cărbune peste sar
cina de plan fixată. Contribu
ția cea mai substanțială la ob
ținerea acestui rezultat a fost 
adusă de colectivele sectoare
le» IV, Ш și II unde produc
tivitatea muncii a crescut cu 
0,50—1,10 tone pe cap de om. 
Printre brigăzile fruntașe în 
prima decadă se numără cele

•ygenduse de tovarășii Șteț Pe- 
Vvb David Nicolae, Roman Pe- 

Re-tru, David Ioan, Cozma 
mus, Kibedy Francisc și Sch
neider Francisc.

CONTRACTUL COLECTIV IN ACȚIUNE

Realizări frumoase înregistrate 
la toate capitolelela mina Petrila,

Indiei înalfi la producție
Angajamentele înscrise de mi

nerii Petrilei în 
lectiv pe anul în 
Iizatoare. Ei s-au 
tragă 25.000 tone 
te sarcina anuală 
dice productivitatea muncii pe ex
ploatare la 1,290 tone/post, să îm
bunătățească. calitatea cărbunelui 
extras și să realizeze o economie 
de 750.000 lei prin reducerea pre
țului de cost. In perioada ianu- 
rie—mai, din abatajele Petrilei au 
fost extrase 14.119 tone de căr
bune de calitate peste plan. Pro
ductivitatea muncii realizată pe 
exploatare se ridică la 1,299 to
ne/post, iar economiile obținute 
prin reducerea prețului de cost se 
cifrează la 571.000 lei.

Fruntași în întrecerea pentru 
mai mult cărbune sînt minerii sec
toarelor II, III și I ; minerii din 
brigăzile conduse de tov. Kibedi 

..Adalbert, Jucătoru Gheorghe, Bar- 
tok Iosif, Cîșlaru loan și alții au 
adus cea mai mare contribuție la 
sporirea volumului producției 
Sectorul II și-a depășit planul pe 
cinci luni cu 8.613 tone de căr
bune, sectorul III cu 6.613 tone, 
iar sectorul I cu 2.729 tone. Me
rită evidențiați și minerii secto
rului XI investiții, din rîndul că’- 
rora s-au remarcat în mod deo
sebit, la executarea lucrărilor de 
deschideri, tov. Somogyi Iuliu, 
Dogaru Sebastian și alții.

La capitolul 
proiecția muncii

Multe și importante sînt și rea
lizările înregistrate la capitolul 
protecția muncii. Conducerea ex
ploatării, îndrumată , de comitetul 
de partid și sprijinită de sindicat, 
a tradus în viață o mare parte din 
angajamentele reciproce înscrise 
în contract la acest capitol cu sco
pul de a contribui la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă, la în
tărirea continuă a protecției mun
cii. S-au distribuit muncitorilor din 
sectoarele de producție și auxiliare 
echipament de protecție și de uzu
ră, precum și materiale îgienico- 
sanitare în valoare de 445.185 lei,

contractul co- 
curs sînt mobi- 
angajat să ex- 

de cărbune pes- 
de plan, să ri-

iar celor din sectorul XI investiții 
in valoare de 9.655 lei. Lunar, 
muncitorii care lucrează în mediu 
vătămător au beneficiat de ali
mentație specială. S-au distribuit 
în medie, în fiecare lună, cca. 1200 
litri de lapte, iar pentru munci
torii ce lucrează în sulșterasi la 
locuri de muncă călduroase, s-a 
dat lunar 350—400 litri apă car- 
bogazoasă. S-a extins 
locurile de muncă din 
țeaua de apă potabilă.

Pentru îmbunătățirea 
general în mină, s-au
in anexa la contract o seamă de 
lucrări capitale. Se lucrează în 
prezent la rebetonarea puțului 2 
vest și la rearmarea galeriei 
tul nou 
curs de extindere perforajul 
med la înaintările în piatră-

guverna- 
frunte cu 
Hrușciov, 
C.C. al 
Consiliu -

S-—-ti

Spre culmi tot mai înalte
1 se -poate 

Gînd pornești

A

întîmpla oricui, 
la un drum lung, 

ori cît de greu ar fi, dacă în față 
ai o țintă precisă, îl străbați cu 
spor. Din cînd în tind drumețul 
se oprește pe cite o colină șl 
scrutează zarea măsurîndu-și din 
priviri sporul pașilor. Am putea 
compara colectivul exploatării mi
niere din Petrila cu un astfel de 
drumeț vrednic, înaintînd spre 
culmi tot mai înalte.

Au trecut din 
acest an aproa
pe 6 luni. Co
lectivul Е.Л1. Pe
trila privește cu 
rmndrie in urmă, 
la rodul muncii 
depuse în această 
perioadă. Cîteva 

cifre sînt edifica
toare. Ele înmănunchează nenu
mărate fapte 
ale colectivului 
amintim cîteva 
mai importante realizări: 
mai zilele trecute, colectivul 
nei a extras peste sarcinile de 
plan 14.000 tone de cărbune. De 
la sfîrșitul anului trecut, 
-productivitatea 
ploatare era de 
bune pe post și 
lunii mai, ea a
bine de 50 kg. pe post. Dar

la toate 
mină re-

aerajului 
prevăzut

orizontul X. Este

In domeniul social..

es- 
în 
u-

Conducerea minei Petrila îm
preună cu comitetul sindicatului 
au acordat toată atenția asigurării 
unor condiții de locuit cît mai 
optime pentru angajați, combusti
bil pentru familiști, masă la can
tină și cazare pentru nefamiliști, 
asistență medicală pentru angaja- 
ții bolnavi și membrii lor de fa
milie. La cantina abonaților s-au 
făcut renovări, cantina a fost do
tată cu veselă rouă. Baia munci
torilor a fost racordată la rețeaua 
de apă potabilă.

In trimestrul I, sindicatul a tri
mis eu bilete la-odihnă și trata
ment, la diferite stațiuni balneo • 
climaterice din țară, un număr de 
45 salariați, iar în trimestrul II — 
121. In trimestrul III urmează să 
plece la- odihnă și tratament alți 
363 muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari.

...și cultural
Eforturi susținute, prin toate 

mijloacele, au fost făcute pentru 
ridicarea nivelului cultural al sa- 
lariaților, pentru educarea lor în 
spiritul conștiinței înaintate. Au 
fost sprijinite să-și îmbunătățeas
că activitatea toate formațiile ar
tistice care activează în cadrul 
clubului minier Petrila. In ultimul 
timp, formația teatrală a pus în 
scenă opereta „Silvia*1, care a fost 
prezentată cu succes în toate lo -

MOSCOVA 15 — Corespon
dentul Agerpres transmite:

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romin, a Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne și a Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne. în 
seara zilei de 15 iunie a plecat 
cu trenul spre București, în 
tr-o vizită de prietenie, dele 
gația de partid și 
mentală sovietică în 
Nikita Sergheevici 
prim-secretar al 
P.C.U.S., președintele
lui de Miniștri al U.R.S.S.

Din delegație fac parte : V. 
V. Grișin, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din U.RJS.S., V. 
V. Kuznețov membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim locțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., D. A. Kunaev, mem 
bru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Kazahstan, I. V. Andropov, 
membru al C.C. al P.C.U.S.. șef 
de secție in C.C. al P.C.U.S., 
I. I. Bodiul, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din R.S.S. Moldo 
venească, M. S. Sinița, membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secre
tar al Comitetului regional O 
desa al Partidului Comunist din 
Ucraina, R. A. Eldarova, preșe 
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. A. Daghestan. 
E. Г. Afanasenko, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., pre 
ședințele Consiliului de condu 
cere al Asociației de prietenie 
soviete-romînă, ministrul' învă-

țămintului al R.S.F.S.R.. pre
cum și I. K. Jegalin, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ambasado
rul Uniunii Sovietice în В. P, 
Romînă, care se va alătura de 
legației în R.P.R.

Cu același tie" a plecat la 
București N. Gumă, ambasade 
rul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P. Romîne în Uniunea 
Sovietică.

La gara' Kiev din Moscova, 
împodobită cu drapelele de stat 
ale U.R.S.Ș., delegația de partid 
și guvernamentală a fost con-> 
dusă de tovarășii: L. I. Brej- 
nev, A. P. Kirilenko, A. N. Ко- 
sîghin, О. V. Kuusinen, A. L 
Mikoian, N. V. Podgomîi, M. A. 
Suslov, N. M. Șvernik, G. I. Vo
ronov, S. R. Rașidov, К. T. 
Mazurov, V. V. Scerbițki, P. N. 
Demicev, L. F. Ilicev, B. N. Po - 
nomariov, de miniștri al 
U.R.S.S., membri ai Comitetu
lui Central al P.C.U.S., preșe
dinți ai comitetelor de -stat ale 
U.R.S.S., deputați ai Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., mareșali ai 
Uniunii Sovietice, conducători 
ai organizațiilor de partid și 
sovietice ale Moscovei și regiu
nii Moscova și alte persoane o- 
fieiale.

Pe peronul gării Kiev se aflau 
șefi ai misiunilor - diplomatice 
acreditați în U.R.S.S., membri 
ai ambasadei R.P. Romîne, stu- 
deirți romîni care învață în 
institutele superioare din capi
tala sovietică, ziariști sovietici 
și străini.

Cei prezenți au urat tovară
șului N; S. Hrușciov -si -celor
lalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale^ drum 
bun.

Schimb fruntaș 
al sectorului fruntaș

de mineri eît și de persona
lul tehnic al sectorului. Ia- 
tă-i pe tov. Stănilă loan, șe
ful sectorului, Mănescu Sfâ-

Minerii sectorului IV al mi
nei Vulcan sînt denumiți șl... 
raehetiști — după racheta 
care simbolizează pe graficul 
de întrecere sectorul fruntaș. 
In prezent, minerii sectorului 

î IV ocupă primul loc în in- 
j trecere.
t Ei sînt hotărîți să obțină 
ț succese de seamă! și în viitor. 
; Sarcinile de plan pe trimes- 

.«• trul III sînt discutate atît

i
*
4 
4 
4I 

tozar, secretarul organizației î 
de partid, discutînd cu to- Z 
varășii Moraru Icsif. prim- ț 
maistru miner și Niculescu ț 
Dumitru, maistru miner • 
tehnicienii din schimbul frun- ! 
taș al sectorului fruntaș — 
despre planul de producție 
pe trimestrul И1.

dJ
♦(Continuare in pag. 3-a)productivitatea muncii nu este 

singurul indice care atîmă greu 
în balanța activității colectivului 
acestei exploatări. Față de reali
zările anului trecut, pe trimestrul . 
I a.c. prețul de cost al tonei de 
cărbune a fost redus cu aproape 
6 lei. 
cerea 
nelui 
tenită 
materiale. Astfel, la consumul de 

material lemnos, 
față de realiză
rile anului 1961, 
tind era de 
.48,01 т.с.ПООО 
tone de cărbune, 
în mai a.c. a fost 
realizat un con
sum de 46,40 
c.UOOO tone

O pondere mare în redu- 
prețului de cost al cărbu- 
a avut-o scăderea necon- 
a consumului specific de

de 
minei.
din

hărnicie
Să 

cele 
pînă 
mi-

cînd
muncii pe ex~ 
1,206 tone câr
pind la sfîrșitul 
crescut cu mai

ZW. 

de
cărbune.

Și în anul 
ploatării Petrila a obținut reci
tate bune. Ele au fost însă um
brite întrucâtva de faptul că din 
totalul brigăzilor existente la mi
nă, 21,8 la sută пи-și realizau in 
mod ritmic sarcinile de plan. Se 
înțelege, rămînerea lor în urmă 
avea urmări negative asupra ac
tivității întregului colectiv. Piu-

С. M.

trecut colectivul ex-

(Continuare in pag. 3-a)
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Nu 
Ci, 
Ck

Connecticut din 
clini, Însoțiți de

Cind temerar planetele porniră 
In cursa lor prin spațiul infinit. 
Atomul a jucat un rol de frunte 
Și îl

Prima fabriefl de celuloză 
din stuf

spațiul cosmic, azi cînd zboară omul 
certitudini, nu mai sînt păreri.

Spre Verms sau spre Marte, fantezia 
Bătrânului Jules Verne, întruchipată, 
De o rachetă cosmică, se pare
Că n-a fost nicidecum exagerată I

î înșiși părăsind Parnasul,

Cu vremea arta înorată, nici nu mal știi cum să te Îmbraci. 
Cel mai cuminte lucru e să ieși la plimbare ln pelerină de 
gloata. Nu-I așa ?

Poeții
vor trăi cu capul doar prin stele, 
pe и navă prescbimbînd pegasul 
Uram mină, vor porni spre ele...

A devenit neîncâpătoare Terra 
Căci era noastră cosmică înscrie. 
Realitatea visului de veacuri; 
„Itinerar de drum, prin Galaxie

Din forța-i
De cînd a 
Pămîntul a

cîte-anume,

Ci, este clar că din povestea asta 
Puterea buclucașului atom, 
S-a dovedit prin calcul matematic 
Și-i stăținită azi, de către om.

Au dispărut credințele păgîne
Și biblicele crezuri de mai ieri.
Prin
Sîm

mai joacă, și azi negreșit.

Măsură n-avem pentru vremea scursă 
De tind a apărut întîia stea 
Și cîte lumi au dispărut de atunci ? 
Ptoblcma-ntr-adevăr, e foarte grea!

centrifugă pe orbită 
fost lansat de către soare, 
suferit metamorfoze 

semn de întrebare l

Televiziunea 
în extracția petrolului 
La uzina de teleaparataj și 

aparate automate din Baku — 
capitala Azerbaidjanului — au 
fost construite primele aparate 
de televiziune pentru măsura
rea presiunii in sonde.

Aparatura, proiectată de un 
colectiv de oameni de știință 
de la Institutul „Neftehlmatv- 
t.omat“, permite să se măsoare 
presiunea in aproape 2Ѳ0 de 
sonde, situate pe o rază de 10 
km. de la pupitrul de dispe
ceri.

in sudul Uniunii sovietice, in 
regiunea Hersan, sînt pe ter
minate lucrările de construcție 
a primei fabrici de celuloză 
din U.R.S.S. care va prelucra 
stuful ce crește pe cursul in
ferior al Niprului.

Noua fabrică, care va intra 
curînd in funcțiune, va livra 
producția sa fabricilor de hîr- 
tie pentru Înnobilarea sorturi
lor de hîrtie de calitate supe
rioară și pentru producția de 
carton.

lumea capitalului
nat pe curierii săi, caro trans
portă bani, cu pălării speciale, 
rezistente la loviturile de bltă. 
50 de curieri al băncii respec
tive poartă acum astfel de pă
lării. Nu se știe daoă pălăriile 
ii vor apăra In suficientă mă
sură pe purtătorii de bani îm
potriva atacurilor tot mai frec
vente, cărora le cad victimă.

ȘTIAȚI CA...
...deși igiena era foarte res

pectată de către popoarele an
tice, ale cftraț instalații de băl 
uimesc și azi prin luxul lor 
Săpunul nu era cunoscut ? Oa
menii foloseau apa caldă și-și 
frecau corpul cu frunze de 
plante, cu nisip, pietre și cu 
rădăcini de „săpunariță", 
plantă ale cărei rădăcini șl 
tulpini dau o spumă groasă.

- In Egipt se extrăgea sodă 
din cenușa unei plante sopo- 
Pifere, care creștea pe malul 
mării și cu care se freca cor
pul. Fenicienii au răsplndit a- 
Ceastă plantă pînă în Galia, 
unde era întrebuințată și ca 
produs de Înfrumusețare. Pli- 
nlu vorbește cu admirație des
pre acest săpun, cu 
ișl ungeau părul, 
strălucire deosebită.

Specialiștii afirmă 
Săpunului modern a 
eoperită întîmplător de o spă
lătoreasă din orășelul italian 
Savona, de unde i se trage șl 
numele. Dar răspîndirea săpu
nului n-a fost posibilă decît 
o dată cu dezvoltarea chimiei.

care galii 
dîndu-1 o

că rețeta 
fost dee-

Mobila cere o îngrijire specială
In casele noi, sau in casele 

umede, e bine să așezăm mo
bila la o distanță de cel puțin 
15 cm. de zid. Aceasta, întru- 
cît lemnul atrage umezeala. Tot 
astfel, căldura excesivă dău
nează mobilei. O distanță de 
cei puțin 
intre sobă! 
bilă.

Fapte diverse din
In statul 

S.U.A. 68 de 
stipinli lor, au asistat la in- 
mormînterea unui celebru psi
hiatru pentru clini. Defunctul, 
s-a subliniat ln cuvintarea fu
nebră, „a eliberat de comple
xele și sentimentele lor de in
ferioritate" numeroși cățeluși.

■k
Domnul Lorenzo SpaUino, 

ministru italian al Poștelor și 
Telecomunicațiilor, și-a găsit 
moartea în timp ce conducea 
mașina sa cu o viteză excesivă 
pe șoseaua Milano-Como.

Cu câteva ore înainte, el 
inaugurase noul sediu al Clu
bului automobilistic din Vare
se, unde vorbise despre pro
blemele circulației șl despre 
„responsabilitatea cetățenilor la 
volan".

35 cm. e necesară 
sau Calorifer și mo-

LUSTRUITĂ esteMOBILA
deosebit de sensibilă. Cea de 
culoare închisă nu suportă ra
zele soarelui. De aceea vă re
comandăm să țineți storurile 
trase în cazul cînd aveți o în
căpere deosebit de luminoasă, 
vara. Mobila lustruită nu tre
buie curățată nici cu apă, nici 
cu spirt sau gaz, cl numai cu 
o ceară specială.

dă). Petele de muște se Înde
părtează cu gaz.

MOBILA BĂIȚUITA se frea
că cu o bucată -v 
de piele umedă, ■t 
După ce s-a us
cat, se dă lus
tru cu o cîrpă 
moale îmbibată 
cu ceară.

MOBILA DIN 
lemn natu
ral nu trebuie 
spălată cu 
lă. Riscă să 
Înnegrească
să se înnăsprea- 
scă. Cel mai bine 
se spală cu nisip 
mulat în a- 
pă fierbinte. Fre. 
câți cu o 
rie ln 
fibrelor 
lemn și 
cu apă

SO- 
se
Ș*

■Pt
Una dintre cele mai mari 

bănci din Londra a aprovizto-

Recent a avut ioc un cam
pionat original. A fost ales .Cel 
mai bun dintre cel mai bt**! 
palavragii. La concurs au * 
tlclpat concurenți din Franță, 
Belgia, Canada, Germania oc
cidentală și alte state. Juriul 
a oferit premiul francezului 
Emile Chaumintin. Nu l-a fost 
ușor să obțină victoria : pen
tru a-și Întrece vorbăreții con- 
curenți, el a trebuit să turale 
888 de cuvinte pe minut.
--- ------ yv-vszv*--

BOALA ȘI...

MOBILA VOPSITĂ SAU LĂ
CUITĂ poate fi spălată cu o 
soluție de săpun ras (fără so-

pe- 
direcția 

din 
Clătiți 

curată.

Băiie „Victoria** din Oradea. Atei, pe vremuri, huzureau ln dezmăț și des- 
friu cel avuți. Astăzi, băile, vilele, parcul au drept stăpini pe asuprițll de altă
dată. Oamenii muncii vin atei să-șl refacă sănătatea. După cum se vede și din 
clișeu, vila frumoasă, parcul cu copaci seculari, totul îndeamnă la odihnă.

(
Г 
s 
(

L
( 
r

I

— Of ! De trai ori of! 
Munca asta la sectorul 
ae rambleu e cea mai 
ingrată. Auzi frate: tot 
șutul îi dai cu apă, că 
altfel nu se poate. Și 
să-mi fie cu iertăciune, 
cu zilele astea răcoroase 
— apa nu-i buni nici în 
pantofi. De băut — nici 
atîta. Cînd mă gîndesc 
cit e de rece și udă. mă 
trec fiori prin spate. E 
drept câ-i bună și un 
pic de udătură. dar să 
fie din aceea dătătoare 
de curaj și veselie...

Așa filozofa în gîrtd 
Albu Alexandru, aștep- 
tînd cu nerăbdare termi
narea șutului. Deodată 
fu întrerupt din medita
ție de vocea de bariton 
a lui Dionisie, ortac de 
lucru și pahar al lui A* 
lexandru.

— Ce ești așa îngîn- 
durat, Sandule ?

— Tocmai mă g'ndeam 
ce bun ar fi un păhărel 
de țuică, vin sau orice, 
numai apă să nu fie.

— Un „păhăruț" cam 
cit o ureche de măgar — 
spuse zîmbind Dionisie.

— Pot fi și două — 
intră în vorbă, 
ca din pintînt. 
Petru, al treilea 
mușchetari.

—- Dar tu de 
nimerit f

— V-am auzit

răsărit 
Bledea 
dintre

unde ai

vorbind 
și am știut că se pune la 
tide ceva cu țuică, și cum 
țuica miroase, am fi ve
nit. Doar știți bine că 
daci-i vorba de udătu- 
ri, am un miros pe cins
te. Nu -mi scapă nimic!

— Atunci rămfotem- 
înțeleși, spune Alexarr

dru, ne întîlnim tați trei 
la un pahar de agh'tazmă.

...Nu se poate spune 
despre cei trei ortaci că 
nu-s muncitori 
Au e i însă o 
tind se apucă 
opresc greu.

Prima tură

harnici', 
meteahnă : 
de băut se

au băut-o 
grăbiți, de parcă iar fi 
alungat cineva din urmă. 
A doua, ața, mai pe în
delete, Dar să te Oprești

□ОООООСЭООЭООООООООСОЭОСХХХ

FOILETON

la tura doua — nu se 
face. Ce, sînt ei din ăia 
cu caș la gură ? Nu I Așa 
că eroii noștri au dat pe 
gît un nou rînd. O 
cu al treilea rînd, 
sporit și curajul 
toate sticlele de pe.
turi puteau și aveau de 
ce să tremure...

— Măi Sande mă, mai 
un

dată 
le-a 
incit 
rat-

am

Șl 
mi

eu, 
s-a

bem un rînd că 
țug de...

— Asta voiam 
Bledea dragă, că 
uscat gîtlejul.

— Numai să vină mai 
’ repede I spuse fi Dioni- 
sie.

Cum erau în „unani
mitate", au fost ascultați 
întocmai de ospătar.

Cite rînduri au mai ur
mat —• greu de socotit 
ți pentru o minte lim
pede. Limbile începuseră 
să se împleticească, așa 
că atunci cînd cereau un 
nou rînd, o făceau mai 
mult prin semne. Apoi, 
intr-un tîrziu, mergînd 
fiecare pe este trei că
rări, au pornit-o spre 
casele lor.

...A sunat ea, sirena, în 
dimineața următoare pl- 
nă 4 răgușit. Țîrîit-au șt 
ceasurile deșteptătoare, 
dar degeaba. Cei trei 
mușchetari dormeau un 
somn de plumb, intr-un 
tîrziu, unul dintre ei a 
făcut ochi.

— Nu mai pot, sini 
bolnav mort. Mă doare x 
capul de parcă-i strîns 
în cercuri. Musai să merg 
la medic să-mi deie scu
tire. Și, cu acest gînd 
Albu Alexandru o porni 
spre dispensar. La dis
pensar îșj aștepta rîndul 
și Parcaș Dionisie fi 
Bledea Petru, la fel de 
„bolnavi".

— O scutire tovară
șe doctor, că nu mai pot 
de durere de cap. Tare 
mie frică să nu fie cum- 1 
va gripă, se jeluia fie- . 
care.

— Gripă ? S-ar putea. i 
Și doctorul le~a dat seu- 1 
tire și cîte o rețetă Iun- i 
gă la fiecare.

De cum au ieșit de la 
dispensar „cei trei" au 
ținut o scurtă „consfâ- '< 
tuire“.

— Tot sintem bolnavi. 1 
Hai să luăm medicamen
te să ne dregem, Și. vor- j 
ba din popor. iUi pe cui . 
se scoate. S~au aus din 
nou la bufet.

Numai că s~a 
leac și pentru
lor. Și nu se știe precis 
dacă, după vreo nouă 
„ieșire in trei", sau chiar 
de unul singur la bufet, 
urmată de dispensar, пн 
va fi urmată și de vreo 

d brigăzile, un
de lucrează.

-^w

găsit 
purtarea

D. CRISTKA
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tul pe care ll agoniseau brigăzile 
fruntașe era în bună parte „în- 
gbițiț' de minusul acestor brigăzi. 
Organizația de partid, sindicatul, 
organizația V.T.M., precum fi 
conducerea exploatării au înțeles 
că în direcția lichidării rămînerii 
în urmă a brigăzilor codașe mai 
slnt multe de făcut și trebuie să 
se acționeze cu cea mai mare bo~ 
tărîre. Dovadă este faptul că în 
luna mai, din totalul brigăzilor de 
mineri care lucrează la exploata
re, numai 9,4 la sută au rămas 
cu sarcinile de plan neîndepli- 
Uite. Și acest procent, d°și mic. 
va fi redus în continuare.

Sporul muncii colectivului ex
ploatării miniere din Petrlla este 
— alături de munca entuziastă 
a minerilor — rodul unui șir în
treg de măsuri tebnico organiza- 
tortce care au condus la obți
nerea rezultatelor anumite. Se 
cuvine să amintim cîteva din a- 
ceste mături.

In centrul atenției conducerii 
exploatării miniere Petrila a stat 
problema •asigurării minei cu li
nia de fronturi de lucru — aba
taje cu trepte răsturnate și aba
taje cameră — necesare îndepli
nirii sarcinilor de plan. Pentru 
atingerea acestui tcop « fost ur
mărit în mod permanent felul cum 
se desfășoară lucrările de pregăti
ri. In trimestrul l al anului cu
rent ele au fost depășite cu peste 
340 ml. iar în ultima Urni pre
gătirile s-au desfășurat la , ni
velul sarcinilor de plan. Se cons- 
tetă la E.M. Petrila o simțitoare 

i^țaforare a vitezelor de avansare 
' ta lucrările de pregătiri în Ste-

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

Cartea — un
у
1 La biblioteca clubului mun
citoresc ai sindicatelor din Pe
troșani, tot mai multi munci
tori tineri și virat nici găsesc 
ln carte un prieten apropiat.

In primele cinci luni oare 
s-au scurs din acest an, la a- 
ceastă bibliotecă s-au înscris 
885 cititori care au Împrumu
tat 5.450 cărți.

Merită evidențiat faptul că 
din numărul total al cărților 
împrumutate, majoritatea sînt 
lucrări beletristice. Pentru a- 
tragerea de noi cititori colecti
vul bibliotecii organizează di
ferite acțiuni de masă cu car
tea, între care seri literare, re- 
censli, prezentări de cărți etc. 
Aceste activități stimulează In- 
te -esul muncitorilor pentru 11- 
«eiătură.

tot mai înalte
ril și in cărbune. Angajamentele 
stabilite la începutul anului au 
fost încă de pe acum îndeplinite 
in această privință. Printre mă
surile care și-au spus din plin 
cuvlntnl la atingerea acestor re
zultate au fost utilizarea largă a 
armărilor sfredelolor cu plăcuțe 
dure, extinderea Utilizării suporfi- 
lor pneumatici pentru susținerea 
perforatoarelor ș.a. Sau un alt 
exemplu care vorbește convingă
tor despre eficacitatea introdu
cerii cu curaj a tehnicii noi. Mi
na este dotată cu o forezi de 
Up S.B.M.-3U. In primele 5 luni 
ale anului tui fost săpați cu a- 
ceastă foreză 300 m.l. 'uitori în 
cărbune, cu un efectiv redus de 
muncitori. Dacă această lucrare 
ar fi fost executată cu metode 
obișnuite, ea ar fi necesitat un 
efectiv mult sporit de mineri, iar 
randamentele de astăzi n-ar fi 
putut fi comparate nici pe de 
parte cu cele ane au fost obți
nute în ultimele luni.

Se pot spune multe lucruri 
despre măturile tehnico-organiza
torice luate in ultima vren/e atît 
în privința sporirii randamente
lor în abataje, cit și în privința 
reducerii necontenite a prețului 
de cost al cărbunelui, a îmbună
tățirii calității lui.

Sînt fapte cere vorbesc despre 
vrednicia colectivului E.M. Pe
trila. Ele înmănunchează intr-un 
lot unitar eforturile, chibzuință 
ca și priceperea a sute și mU de 
oameni.

■•.Și după ce a privit înapoi la 
drumul parcurs, colectivul minei 
își îndreaptă privirea înainte, spre 
noi culmi, spre care pornește bă
lării să le cucerească.

prieten bun
In succesele obținute plnă 

ln prezent in munca cu cartea, 
un merit revine tovarășei VII- 
ceanu Constanța, bibliotecara 
clubului, care ajutată de co
lectivul bibliotecii, a folosit 
forme variate de popularizare 
a cărții in rlndui muncitorilor.

Printre cititorii pasionați al 
bibliotecii enumerăm pe mun
citorii Muntean Ferdinand de 
ia secția turnătorie a U.R.U.M.P. 
Cojocaru Ioan, de la șantie
rul de construcții Petroșani, 
Gaier Carol, miner la sectorul 
1П al E.M. Petrila, Berbec Va- 
sile, miner la E. M. Dllja, 
Grumber Gheorghe, muncitor 
la secția construcții metalice a 
U.R.U.M.P. șl mulți alții.

C. IOAN 
corespondent

Gazete da, articole nu
Sectorul УШ electro-meca- 

nic de la mina Aninoasa este 
format din patru secții mari. 
atelierul mecanic, atelierul e- 
lectric, funicularul și lămpă- 
rlă. Pentru oglindirea activită
ții colectivelor lor, în fiecare 
secție a luat ființă cite o ga
zetă de perete.

Pină aici toate bune: ga
zete sînt, colective de redacție 
sînt. Și totuși, dacă faci un 
raid prin secții constați cu pă
rere de rău că ceea 
ce este esențial ln activitatea 
gazetelor de perete, adică ar
ticolele, lipsesc. Unde găsești 
cite unul, șl acesta datează 
de săptămini întregi. Aceasta 
scoate in evidență inactivita
tea membrilor colectivelor de 
redacție. Lipsa de preocupare 
pentru ca gazetele de perete 
Bă fie la înălțimea menirii lor 
se manifestă și in sensul că și 
atunci cînd apar unele arti
cole, ele sint consacrate unor 
zile comemorative sau situați
ei internaționale. Iar proble
mele procesului de producție, 
probleme de care gazetele de 
perete ar trebui să se Ocupe 
in primul rind sînt neglijate.

Deși au fost instruițl de bi
roul organizației de bază din 
sector, membrii colectivelor ga
zetelor de perete nu se achită 
de sarcinile ce le revin. Așa 
se explică faptul că, într-una 
din zilele trecute, la gazeta de 

perete din atelierul electric nu 
era nici un articol. Dacă nu 
ar fi fost inscripția „gazetă de 
perete1*, puteai avea impresia 
că te afli in fața unui afișier. 
Nici gazeta de perete „Mese
riașul" din atelierul mecanic 
nu era într-o situație mal bu
nă. La gazetă era expus un 
singur articol care era intitu
lat „Importanța zilei de 11 iu
nie**. Despre importanța ace
leiași zile trata și unul din ar
ticolele afișate la gazeta „Fu- 
nicularul**. In sfîrșlt, se părea 
că colectivul de redacție al 
gazetei de la lămpărie este mai 
preocupat de problemele pro 
cașului de producție, Intruclt 
la gazeta de perete era publi-

---------------- ©-----------------

Realizări frumoase înregistrate 
la mina Petrila, la toate caoitolele

(Urmare din pag. l-a)

calitățile Văii Jiului. încasările la 
spectacolele date de formația tea* 
trului cu opereta „Silvia*1 au adus 
clubului un venit net de 20.000 
lei. Bine au muncit și formația 
corală, fanfara, orchestra populară 
și cea semisimfonică, echipa de dan
suri care recent s-au prezentat bine 
pregătite la faza orășenească a 
festivalului cîntecului și dansului 
„Pe plaiuri hunedorene**. Brigada 

cat un articol despre impor
tanța Inovațiilor, Dar nici a- 
cest arttool nu conține nimic 
concret. Totul se rezuma la a- 
precieri generale.

Pe bună dreptate, muncito
rii care se opresc în față ga-. 
tetelor de perete, lși pun în
trebarea :

__ Dar despre munca noas
tră n-ar fl nimic de scris ?

Este o întrebare la care bi
roul organizației de bait, pre
cum și tovarășii Burlee Petru 
II, ing. Mende Zoltan, Muce
nic Viorel șl Beserman Maria, 
responsabili ai colectivelor de 
redacție ale gazetelor de po* 
rete, sînt datori să mediteze.

V. O£M

de agitație a prezentat în repe
tate rînduri programe în fața mi
nerilor.

S-a îmbunătățit, de asemenea, 
activitatea la biblioteca clubului. 
Anul acesta, numai pînă în pre
zent, numărul volumelor biblio
tecii a crescut cu peste 3.500. Au 
fost organizate numeroase acțiuni 
cu cartea ca : recenzii, seri litera* 
re, seri de basm pentru copii, cer
curi de citit etț. ,

A DOUA TINEREȚE A UZINEI
Un drum bătătorit șerpuiește 

spre sud- In urmă cămine Iasnaia 
Poliana : coloane albe în fața in
trării pe teritoriul muzeului-co
nac, copaci plantați probabil încă 
pe vremea lui Lev Tolstoi. Iar mai 
încolo se văd coșurile înalte din 

Ț^are se ridică un fum albăstrui. 
Cînd te apropii, peisajul indus
trial devine tot mai impozant. In 
fața ochilor apar numeroase cor
puri de clădiri ale uzinelor. A- 
cesta este combinatul chimic din 
Scekino — una din cele mai 
mari întreprinderi de lîngă Mos
cova.

In urmă cu zece ani, pe locul 
unde se înalță astăzi clădirile 
combinatului se afla un timp 
de cartofi. Dar au venit construc
torii și uriașa cîmpre parcă a în
viat. Curind au început să fumege 
coșurile centralelor termoelectrice, 
să sosească vagoanele cu lignit ex 
tras din minele din apropiere.,.

A trecut un timp ,și viața a pj- 
în fața colectivului noi probleme 
Ele erau legate de descoperirea 
unor zăcăminte bogate de gaze 
naturale. Locuitorii din Scekino au 
început să chibzuiaecă. Combusti
bilul lor nu poate concura cu ga
zul natural. Pe lîngă acegsta, unu 

. din cele mai mari conducte de ga- 
r2e trecea pe pămîntul Tulei, nu 
departe de Scekino. Oamenii de 
știință sovietici au făcut o expe
riență curajoasă: au obținut cel 
mai important orodus chimic — s-

de A. DOROFEEV

moniacul — din gaze naturale. A - 
tunci s-a născut ideea de a trans
forma uzina din Scekino într-o 
mare întreprindere chimică.

...Uriașa clădire industrială a 
fost repede construită. Pe căile fe
rate ak uzinei porneau spre toate 
colțurile țării cisterne cu amoniac

Meridiane sovietice

lichid și cu apă amoniacală, un 
minunat îngrășământ.

Dar în scurtă vreme, uzina nu 
mai încăpea între hotarele ei vechi 
și a treouii să fie lărgită. Au în
ceput oin pcu să huruie camioa 
nele basculante și buldozerele. A 
incepuc o construcție de mari pro
porții.

Viața pe șantier clocotea zi și 
noapte. De la începutul construc
ției, eroii șantierului au devenit 
brigăzile lui Vasili Garbuzov, 
Gheorghi Gruzunov, Ivan Kiriukin, 
Betoniștii, în frunte cu Garbuzov, 
nu se dădeau în lături de la nici 
o muncă. Cînd excavatoarele săpau 
gropile pentru fundații betoniștii 
curățau traseele. Locul unde s-au 
înălțat după aceea clădirile s-a 
dovedit a nu fi prea „primitor". 
In ciuda gerurilor, roca curgătoare 

pătrundea în groapă, pompele nu 
reușeau să scoată apa. Oamenii 
luptau împotriva stihiei naturii. 
Luptau și izbîndeau și apoi a por
nit betonul...

Zidarul Gheorghi Gruzunov știe 
să-i organizeze pe oameni, să*i 
însuflețească și, ceea ce este prin
cipal, să le transmită experiența 
lui. Nu în zadar brigăzii lui i s-au 
încredințat cele mai grele sarcini. 
Darea în exploatare â uzinei a 
coincis la Gruzunov cu o dublă 
bucurie : brigăzii lui i s-a atri
buit titlul de colectiv al mujicii 
comuniste, iar el a fost primit în 
partid.

Astfel, împreună cu șantierul au 
crescut și oamenii, umăr la umăr 
cu constructorii au muncit men
torii. I.ucrînd după grafic, men
torii instalau fără întîrziere Utila
jul F’entru a cîștiga timp, ei au 
introdus asamblarea de blocuri 
mari; pregătirea centralizată a con
ductelor, sudura automată și alt 
inovații.

Instalarea și reglarea sistemului 
de conducere automată - a produc
ției a cerut multe eforturi și a- 
tenție din partea montatorllor.

Cînd s-a deschis cel de-al 
XXH-lea Congres al P.C.US. 
constructorii de la Scekino au ra
portat darea în exploatate a pri
mei linii tehnologice. S-a obținut 
amoniac din gaze naturale. Șan
tierul și-a încheiat lucrările în doi 
ani și jumătate, aproximativ cu 

trei ani mai repede deck au fost 
create alte asemenea întreprinderi. 
Reducerea termenelor de construc
ție a permis să se economisească 
3,5 milioane de ruble. Cu acești 
bani se pot construi 12 blocuri 
cu cîte 80 apartamente.

Nu demult a intrat în funcțiu
ne cea de-a treia linie.

Constructorii au plecat să înalțe 
întreprinderi ale industriei chimice. 
Acum la Scekino se construiesc 
secții auxiliare, deoarece inovatorii 
întreprinderii au propus să mon
teze fără cheltuieli mari un utilaj 
suplimentar și să sporească, con
siderabil producția de amoniac.

Se ridică clădirile necesare la* 
boratorulufi pentru prelucrarea 
uteei sintetice. Amoniacul obținut 
va fi în linii mari folosit pentru 
a fi prelucrat în uree — produs 
neccsgr îngrășării vitelor.

Nu departe se află viitoarele 
secții de kaprolactam. Se desfă
șoară lucrările de pregătire pentru 
construcția altor objective.

Mărețele planuri i-au cucerit 
pe oameni. De pe acum se contu
rează gigantul industriei chimice, 
care într-uri viitor apropiat va 
putea concura cu cele mai mari 
întreprinderi din țară.

...Brațele macaralelor se Văd 
pînă departe. Noaptea, aidoma 
fulgerelor, apar sdnteile sudurii. 
Constructorii întreprinderii chimi
ce din Tuia își continuă ofensiva 
lor.

(Material transmis de agenția 
Novostij

• Muncitorii de la gaterul П* 
1 Lonea realizează lună de lu- •
* nă depășiri Însemnate de ț
♦ plan șl produse de calitate. f
* Ei acordă o atenție neslKbi- * 
î tă bunei Întrețineri a unei- Z 
î telor cu care lucrează, ceea T 
j ce 11 ajută să muncească cu j
♦ randament bun. Iată, In cil- *
• șeii, pe maistrul gaterist Ia* > 
J cob Rudolf eontrolind unei- f
♦ tele cu care lucrează munci- j
♦ terii G5rcl Ion și Balog Ni- î
I colae. $

I 1

Cărți apărute 
în Editura tehnică,

N. K. SITKO
Dinamica construcțiilor

(Traducere din limba rusă)
Lucrarea tratează metodele 

de calcul ale construcțiilor la 
acțiunea sarcinilor dlnamlee 
oarecare.

O. CHIOT AN — A. BUȘILĂ 
— G. FODOR

Izotopii radioactivi 
și radiațiile nucleare 
în industria chimică

Lucrarea face parte din co
lecția „Tehnica nouă" șl pre
zintă obținerea și proprietă
țile izotopilor radioactivi. 41 a 
radiațiilor nucleare, cu deeeri- 
erea principalelor aplicații în 
industrie și cercetare.
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Val de protest

Protestul femeilor din S.U.A

Ședința Comisiei pentru elaborarea 
proiectului noii constituții a U.R.S.S. 
MOSCOVA 15 (Agerpres).
La 15 iunie la Kremlin a avut 

loc o ședință a Comisiei pentru 
elaborarea proiectului noii cons
tituții a U.R.S.S.; aleasă de So
vietul Suprem al U.R.S.S.

N. S. Hrușciov, președintele co
misiei, a fiăcut oi scurtă caracte
rizare a principalelor ei sarcini 
în pregătirea proiectului noii cons
tituții a U.R.S.S. Au 
nouă subcomisii.

Subcomisiile se vor 
problemele de politică 
teoretice ale constituției, de pro
blemele .orînduirii sociale și de 
stat, conducerii statului, activită-

fost create

ocupa de 
generală și

ții sovietelor și organizațiilor ob
ștești.

Au fost create, de asemenea, 
subcomisii pentru probleme e- 
conomice și conducerea economiei 
naționale, pentru problemele po
liticii naționale și construcției na
ționale — de stat, pentru proble
mele științei și culturii, învățămîn- 
tului public și ocrotirii sănătății, 
pentru problemele politicii ex
terne și relațiile interna
ționale, precum și pentru proble
mele controlului obștesc și ordinei 
juridice socialiste.

A fost instituită o subcomisie de 
redactare.

----------------Q-----------------

Intîlnirea prieteneasca a partidelor 
comuniste din Franța și Algeria 

Thorez și Larbi Buhali au sub
liniat uriașa importanță a vic
toriei repurtate de poporul al
gerian ca rezultat al semnării 
acordurilor de la (Evian și au a- 
rătat că cele 
hotărît ferm 
solidaritatea 
pace, pentru

PARIS 15 (Agerpres).
In suburbia pariziană Nan- 

terre a avut loc o întîlnire prie
tenească a reprezentanților par
tidelor comuniste din Franța 
și Algeria.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială. In 
scurtele lor cuvântări, Maurice

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

două partide au 
să-și întărească 
în lupta pentru 

prietenie. I

I

Pe calea reglementării pașnice laoțiene
XIENG KUANG 15 (Ager 

preș).
La 14 iunie prințul Suvanna 

■Fumma, primul ministru al gu
vernului provizoriu de coaliție 
al Laosului, s-a înapoiat la 
Xieng Kuang venind de la Lu
ang Prabang, unde a fost în 
audiență la regele Laosului.

Agențiile de presă relatează 
că regele a fost de acord cu 
formarea guvernului de coal’ 
ție al Laosului.

După cum transmite agenția 
France Presse, Suvanna Fum ■ 
ma și-a exprimat convingerea 
că „problema laoțiană poate fi 
reglementată pe cale constitu 
țională". El a precizat că1 gu
vernul își va prelua imediat 
sarcinile și „va desemna o de
legație unică pentru Conferin
ța celor 14 state de la Geneva 
bi problema laoțiană, care ar 
putea fi convocată în jurul da
tei de 2 iulie. Lucrările vor du
ra cîteva zile și conferința va 
putea, fără îndoială, să se în
cheie pînă la 15 iulie. Prințul 
Suvanna Fumma a declarat că 
el va conduce delegația guver-

nulul de coaliție care urmează 
să plece la Geneva pentru sem
narea acordului cu privire la 
Laos.

în întreaga lume 
împotriva exploziilor nucleare americane

Spahiul cosmic 
aparține tuturor

HAVANA 15
„Spațiul cosmic aparține tu

turor" — sub acest titlu ziarul 
„El Mundo" a publicat un ar
ticol de fond în care critică’ 
vehement planurile nebunești 
ale militarlștilor americani.

Guvernul Statelor Unite scrie 
ziarul, își continuă politica sa 
oarbă, provocatoare care, dacă 
nu va fi înfrînată, s-ar putea 
solda cu o catastrofă.

Arătînd în continuare că 
Cosmosul ca și largul mării, a- 
parține întregii lumi și tre
buie să fie folosit în interesul 
păcii, spre bunăstarea tuturor 
locuitorilor globului.

NEW YORK 15 (Agerpres).
La 14 iunie reprezentante ale 

mișcării „Femei, luptați pentru 
pace!" au organizat în fața se
diului secției din New York a 
Comisiei pentru energia atomică 
o demonstrație de protest împo
triva exploziilor la mare alti
tudini, proiectate de guvernul 
S.U.A. Demonstrantele purtau 
mari baloane negre care sim
bolizează pericolul unei invazii

nucleare nesăbuite în Cosmos. 
Din pichete au făcut parte re
prezentante din cartierele ora
șului New York, din bond Is
land, din districtele Nassau, 
Westchester, din statele Con
necticut și New Jersey. Femeile 
au distribuit trecătorilor foi vo
lante, prin care ei erau chemați 
să se alăture protestului lor îm
potriva experiențelor nucleare.

(Agerpres).

LONDRA 15 (Agerpres)..
In Anglia continuă acțiunile 

de protest împotriva experien 
țelor nucleare amerieane în 
Pacific. Corespondentul din 
Londra al ziarului „Trud" re
latează că în fața Ambasadei 
americane la Londra sînt pos
tate în permanență pichete.

A trecut aproape o lună și 
jumătate, scrie ziarul, de cînd 
Statele Unite au început ex
perimentarea armei nucleare 
în Oceanul Pacific. In tot acest 
timp, în fața Ambasadei ameri
cane la Londra s-au aflat pi
chete. Ele pot fi văzute ziua 
și noaptea, pe timp de ploaie 
și frig. Muncitori ai uzinelor 
din Londra, studenți, oameni

le toate profesiile și de toate 
vîrstele vin să-și ocupe loicul 
lor în pichet. Pancarte pe care 
se poate citi ь „Să înceteze ex
periențele 1 Anglia protestea
ză !“ trec din mînă în mină.

Declarația Consiliului national 
al partizanilor păcii din Irak

BAGDAD 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Consiliul național al partiza
nilor păcii din Irak a dat pu
blicității o declarație în care se 
spune: 
tru cu 
riameni

„Ne unim glasul nos- 
glasul milioanelor de 
neliniștiți pentru des-

tinele păcii, cu glasul celor care 
protestează împotriva intenției 
guvernului Kennedy de a efec
tua experiențe cu arma nuclea
ră în Cosmos, cu glasul milioa
nelor de oameni care cer ча rrn ГГЛ WM n 1 O TT Л ПМПІаПО
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guvernul S.U.A. să anuleze 
ceastă hotărîre“.

Bandele O.A.S. își intensifică 
acfiunile criminale în Algeria

ALGER 15 (Agerpres).
Pe măsură ce se apropie ziua 

cînd în Algeria va avea loc re
ferendumul în problema auto
determinării poporului algerian, 
fasciștii din O.A.S. își intensi
fică amenințările și actele te
roriste împotriva populației 
pașnice arabe. După cum re
latează corespondentul din Al
ger al agenției France Presse, 
atacurile bandelor ultracolonia- 
liste s-au soldat la 14 iunie, 
la Alger și în celelalte orașe 
algeriene, cu moartea a 15 per
soane și rănirea gravă a ăltor 
9. Teroriștii din O.A.S. au in
cendiat in cursul zilei de joi 
21 de instituții publice, prin
tre care localul birourilor re
giunii petroliere Sahara, al în
treprinderii de mine și de ener
gie hidraulică.

din

Criza partidului conservator
Care este astăzi poziția par

tidului conservator, partidul de 
guvernămînt în Anglia, рг eși
chierul forțelor politice din ța
ră ? lată ce scrie ziarul 
York Herald Tribune 
articol consacrat acestei

PartldlK conservator 
are 300 de ani 
și uneori își ara- 
tă 
ce 
la 
re, 
niștrii săi nu numai că par, dar 
sînt chiar obosiți. La baza di
ficultăților lor se află situația 
economică a țării, care a devenit 
anul trecut disperată și a impus 
o recunoaștere publică, sub for
ma rie măsuri excepționale, care 
au inclus înghețarea salariilor — 
măsuri care devin astăzi foarte 
dificile.

Guvernul este acuzat de lipsă 
de calități de conducere atît de 
acei care sprijină Piața comună, 
cit și de cei care i se împotri
vesc.
, Rețeaua de școli nu se lărgeș 

te suficient de rapid, iar prof г ■ 
sorii supraaglomerați vor fi în 
curind ajutați de voluntari. 
Există o criză de locuri în uni
versități pentru tineretul prove

vîrsta. După 
au fost 11 ani 
rind la pute- 
umi dintre mi-

■plină

„New 
intr-un 
teme : 
britanic

nit din clasa mijlocie în 
evoluție.

In același timp, se aud 
teste constante împotriva 
grării de oameni de știință, me
dici și tehnicieni calificați. Pro
blema locuințelor este 
drumurile au

De asemenea, fasciștii 
O.A.S. au atacat Poșta din Al
ger, de unde au jefuit 50.000 de 
franci noi.

Agenția France Presse rela
tează că tot la 14 iunie, Ia 
Or an a fost grav rănit genera
lul Ginește, comandantul cor
pului de armată din Oran, iar 
colonelul Mabille, șeful spita
lului Baudin, a fost otmorît. Re- 
ferindu-se la această nouă cri
mă a O.A.S., agenția France 
Presse arată că ucigașul, care 
a acționat nestînjenit de ni
meni, a putut să părăsească 
spitalul și să se facă nevăzut.

Cu toate amenințările care 
planează asupra soartei lor, 
zilnic mii de algerieni continuă 
să sosească în Algeria atît din 
Franța cît și din Maroc și Tu
nisia. După cum reiese din- 
tr-un raport al înaltului comi
sar al O.N.U., însărcinat cu re
patrierea refugiaților 
algerieni, de la 10 mai 
la 8 iunie au sosit în 
25.000 de algerieni din
iar alți 7.000 din Tunisia.

Mitingul mamelor japoneze
TOKIO 15 (Agerpres).
La 14 iunie, mamele japoneze 

întrunite intr-un miting de 
protest împotriva experiențelor 
nucleare efectuate de S.U.A. 
au adresat Ambasadei america 
ne din Tokio o scrisoare.

Sindicatul lucrătorilor de la 
CompaniS japoneză de transpor 
turi aeriene „Japon Ari Lines" 
a adresat președintelui Ken
nedy o scrisoare de protest îm
potrivă experiențelor nucleare 
americane în Oceanul Pacific

Lucrătorii din aviația 
Japoniei arată în 
lor de protest că experiențele 
nucleare americane amenință 
viața echipajelor și pasagerilor 
de pe bordul avioanelor care 
zboară deasupra Pacificului.

Sindicatul lucrătorilor drn 
transporturile aeriene japoneze 
a cerut președintelui Kennedy 
să dea imediat ordinul de înce
tare a experiențelor nucleare a-: 
mericane.

civilă ar 
scrisoarea

Q

S. U. A. va efectua explozia la mare altitudine
washington 15 (Agerpres)
La 14 iunie. Comisia pentru 

energia atomică a anunțat că 
explozia nucleară la mare alti
tudine în regiunea insulei John-

ston, proiectată de Statele fi
nite, va fi efectuată la 18 ii^rie. 
Comisia a declarat că explozia 
va fi provocată la o altitudine 
de „cîteva sute de kilometri".

pro- 
emi~

NOTE EXTERNE

acută, 
nevoie să fie com
plet reparate, cos
tul abonamente
lor pe liniile fe
roviare aglome
rate este în creș
tere, iar vremea 

este nefavorabilă recoltelor.
Pe de altă parte, nu există 

nici o mare campanie în dome
niul problemelor externe care să 
contrabalanseze toate acestea și 
să dea țării sentimentul că este 
o putere importantă, sentiment 
pe care îl avea în 1959, iar în 
interior liberalii continuă să ră
pească voturile conservatorilor, 
ceea ce duce la resentimentul 
vădit al partidului.

Partidul conservator nu trece 
numai printr-un episod dificil, 
așa cum afirmă unii din membrii 
săi leali. El trece prin dificultăți 
serioase.

Ceea ce îl va salva va fi in
capacitatea probabilă a adversa
rilor săi de a valorifica frămîn- 
tăr'de politice actuale.

politici 
și pînă 
Algeria 
Maroc.
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Guvernul olandez continuă 
să trimită întăriri 
în Irianul de vest

HAGA 15 (Agerpres).
După cum reiese dintr-o 

re publicată în ziarul „! 
Vrije Volk“, guvernul olandez 
continuă să trimită întăriri în 
Irianul de vest.

Potrivit acestei știri, un pur
tător de cuvînt al Ministeru
lui de război al Olandei a de
clarat că la 12 iunie, la Kota 
Baru (Hollandia), capitala I- 
rianului de vest, a sosit un vas 
de transport cu 850 de soldați. 
In felul acesta numărul total 
al trupelor olandeze aflate în 
Irianul de vest se ridică la ă- 
proape 10.000.

Un nou lot de 800 de soldați 
olandezi a părăsit Olanda cu 
avionul, indreptîndu-se spre 
Curacao (Antilele olandeze). 
Aici ei vor fi transportați pe 
nave cu destinația Kota Baru.

Ști- 
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PROGRAM DE RADIO
77 iunie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
8,00 Școala și viața, 8,20 Muzi
că de estradă, 9,30 Teatru la 
microfon pentru copii : „Noi și 
comoara11, scenariu radiofonic de 
Marin Traian după romanul 
scriitorului sovietic N. Dubov.,
10.30 Program de cîntece romi • 
nești și sovietice^ 11,00 Soliști 
și orchestre de muzică populară 
romînească“ care au concertat în 
Uniunea Sovietică, 11,30 Vorbeș
te Moscova, 12,25 Arii de mare 
popularitate din opere; 13,10 De 
toate pentru toți, 14,05 Pentru 
fiecare melodia preferată, 15,00 
Melodii populare romînești, 16,15 
Jocuri populare romînești, 17,15 
Cîntăreți romîni de operetă, 18,05 
„Melodii... melodii11 — emisiune 
de muzică ușoară romînească 
19,50 Jocuri populare românești 
20,00 Teatru la microfon: pre
miera „Bariera albastră", scena
riu radiofonic de Ana Roman,
21.30 Muzică populară romîneas
că, 22,30 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 7,00 Muzică popu
lată romînească, 8,30 <
voioșiei, 9,00 „înfrățiți în 
că, în cîntec și joc"
de muzică populară romînească și

Clubul
I mun- 

program

a minorităților naționale, 10,00 
Noi înregistrări primite din par
tea Radioteleviziunii sovietice, ll,00j 
Program muzical pentru oamenii 
muncii aflați la odihnă, 12,45 Cîn
tece despre Moscova și București 
de compozitori sovietici și romîni, 
13,15 Concert de prînz, 14,10 
Cîntă Dorina Drăghici, artistă e- 
rnerită, 14,30 Cine știe cîștigă, 
16,08 Cîntece populare romînești, 
17,25 Muzică ușoară romînească, 
19,35 Din folclorul popoarelor, 
20,30 Noi înregistrări de muzică 
populară romînească realizate în 
studiourile noastre, 22,00 Muzică 
de dans.
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CINEMATOGRAFE
77 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Absență îndelungată ; Al. Sabia: 
In noaptea de ajun; PETRILA : 
Defileul ; ANINOASA : Insula 
fără nume ; ISCRONI : Cetatea 
Huranzamin ; VULCAN : Zafra ; 
PAROȘENI : Escrocii : LUPENI:. 
Primele încercări — seria I și II ; 
BĂRBĂTENI : Săritura în zori : 
URICANI-: Mai tare ca uraga

nul.
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