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DE PE ȘANT1ERE

ultimul

В—4 care astăzi va ii re-

fixat ca
obiectiv îmbunătățirea

O inițiativă 
lăudabilă

timp, constructorii 
șantierului 9 Petroșani au dat în 
folosință un număr apreciabil de 
apartamente — 92 în decurs de o 
lună și jumătate și pregătesc pen
tru tecepție o nouă serie de blo
curi. Paralel cu lupta pentru cit 
mai multe apartamente, constructo
rii acestui șantier și-au 
principal
continuă a caiitafii lucrărilor.

Blocul
cepționat a fost pregătit de către 
constructori ca bloc etalon din 
punct de vedere al calității. Și 
intr-adevăr. Calitatea vopsitoriilor, 
a zugrăvelilor, a parchetelor din 
apartamente cit și cea a exterioa
relor nu-i dezmint calitatea de eta
lon. Pentru ziua de astăzi sînt in
vitați aici șefi de brigăzi de pe 
toate șantierele Văii Jiului pentru 
a învăța din experiența 
torilor de la șantierul 
ca toate apartamentele 
nivelul celor din blocul 
fafa lor inginerii Hevery Eugen și 
Andreiescu Marin vor 
scurte referate 
care s-a ajuns 
tui bloc.

construe- 
9, pentru 
să fie la 
etalon. In

prezenta 
despre telul în 

la realizarea aces-

G.
I. POPA

MĂTASĂREANU
corespondenți

Magazin apreciat
Lingă gara Lupeni, se găsește 

magazinul nr. 69 de produse indus
triale, care desface articole de fie
rărie, aparate electrice, casnice etc.

Micul colectiv de aici, compus 
din responsabilul Andrei Aurel și 
vînzătorii Barabaș Sara, Pop Maria, 
Lascu Gheorghe se străduiește să 
asigure o bună aprovizionare a 
magazinului și o deservire civi
lizată, plină de atenție față de 
oamenii muncii cumpărători.

In cursul trimestrului II, prin 
această unitate au fost desfăcute 
către populația din Lupeni produ
se în valoare de 1 200 000 lei, prin
tre care 165 aparate de radio, 139 
mașini de spălat rufe, 25 frigidere, 
16 aspiratoare de praf.

Recepționera de bobine Nicoară Luiza, din secția răsucit a Viscozei 
Lupeni este exigentă în munca sa, fapt pentru care a fost evidențiată în 
întrecerea socialistă.

IN CLIȘEU: Recepționera Nicoară Luiza în timpul lucrului.

O

COLECTIV HARNIC
Colectivul de mun
citori și tehnicieni 

de la exploatarea fo
restieră „Maleia" se 
numără printre colec
tivele cele mai har
nice din cadru) 
Petroșani. Astfel, 
cest colectiv a

6 luni

I.F.
a- 

ter- 
deurinat cu 

zile mai repede 
ploaitarea materialului 
lemnos din parchetul

ex-

Maleia, scoțînd 24 000 
metri steri de lemn de 
foc.

In această acțiune, 
evidențiat briga

de muncitori fo- 
conduse de 
Nicolae, Ar-

s-au 
zile 
restieri 
Roșoga
delean Nicolae, mais
trul forestier Grecu
Toma — șeful par
chetului —, muncito-

rii Zamfir Constan
tin, Grecu Nicolae, 
Militam Dumitru, Din- 
că Gheorghe, Rusan- 
da loan, DinCă I. 
Constantin. șoferul 
Franț Iosif și alții 
care au adus o con
tribuție de seamă 
terminarea 
mătate de 
pede a 
respectiv.

la
ju-
re-

cu o 
an mai 
parchetului

o

Evidentiati
De curînd, la secția tîmplărie din 

cadrul I.I.L. „6 August" Petroșani 
a avut ioc analiza activității des
fășurate în cursul lunii iunie.

Ținîndu-se seama de succesele 
dobîndite în întrecere, titlul de cea 
mai bună brigadă de tîmplari a fost 
acordat brigăzii conduse de comu
nistul Popa Petru care și-a depășit 
planul cu 1,50 la șută, dînd mobilă 
de bună calitate. Pe bună dreptate,

în întrecerea socialistă
brigada lui a
trei drapele de brigadă evidențiată 
în întrecerea socialistă. Al doilea 
drapel a fost decernat brigăzii con
duse de comunistul Crișan Gheor
ghe cșre și-a depășit planul cu 1,10 
la sută. O stimulare frumoasă a fost 
făcută și tovarășului Biro Alexan
dru 
dual
țiat
rea

primit unul фп cele

L—

Realizarea ritmică și la toți in
dicii a sarcinilor de plan necesită 
luarea de măsuri care să asigure 
condițiile tehnico-organizatorice ne
cesare unei activități rodnice la 
toate locurile de muncă, întregului 
colectiv al .unității respective. La 
sectorul I A ai minei Lupeni, mă
surile ce trebuie luate pentru asi
gurarea realizării ritmice a sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
stabilite în întrecerea . socialistă 

sînt cuprinse in planul de măsuri 
tehnico-organizatorice.

Preocupată de asigurarea obține
rii unor realizări cit mai însemna
te în sporirea producției și a pro
ductivității muncii, organizația de 

partid din sector acordă o deose
bită atenție traducerii în viață a 

prevederilor planului. Faptul că de 
la începutul anului colectivul sec
torului a extras peste plan mai bi
ne de 2100 tone de cărbune, în- 
treeîndu-și angajamentul anual luat 
în întrecerea socialistă a realizat 
o productivitate sporită față de 
cea planificată, reflectă cu prisosin
ță că traducerea în viață a planu
lui de măsuri tehnico-organizatorice 
a stat mereu în 
zațlei de partid din

Pentru realizarea 
nului de producție 
re brigadă, 
s-a 
întreținerii 

toate 
sector, 

de transport 
orizonturi. încă 
ale anului, rearmarea 
îndeosebi a celor 
rile 614, 621, 423 
sebit de acută. In 
sectorul nu șl-a

atenția organi- 
sector.
ritmică • pla- 
de către fieca-

iu planul de măsuri 
prevăzut îmbunătățirea 

de 
de

acces 
muncă 
galeri- 
multe

■De 
din inițiativa biroului, 

brigăzilor rămase în ur- 
puși membri de partid 

celor mai destoinici și 
Зе
рн
ам 
ju-

îndeplinirea pMi й йяяі I 
io atenția liiooloi oiganizației й tea

deplini sarcinile .In această adu
nare s-a iăcut o nouă repartiție a 
tehnicienilor pe brigăzi, avîndu-se 
în vedere sprijinirea, in primul 
rind, a acelor brigăzi care întîmpi- 
nau greutăți in realizarea sarcinilor 
de plan. Cu îndrumarea acestor 

brigăzi au fost însărcinate cele mai 
bune cadre tehnice, între care tov. 
ing. Cătană Mihai, tehnicienii Nagy 

Carol, Gozman Iacob, Fodor loan, 
Ciontoiu Petru și alții, în majori
tatea lor membri de partid, 
asemenea, 
în fruntea 

mă au fost 
din rîndul
iscusiți mineri, cum sînt tov. 

leru Ilie, Stuparu iulian, Golea 
colae și alții. Aceste măsuri 
avut drept urmare reducerea la
matale a brigăzilor rămase sub plan. 

Biroul organizației de bază a 
sprijinit conducerea sectorului în 
traducerea în viață a măsurilor 
prevăzute în plan privind îmbună
tățirea calității producției, extin
derea susținerii moderne in abata
je și pregătiri precum și îmbună

tățirea protecției muncii. In legă-! 
tură cu realizarea acestor măsuri 
biroul a întreprins acțiuni cu agi
tatorii, a inițiat consfătuiri. In adu

narea generală din luna iunie or
ganizația de partid a analizat preo
cuparea conducerii sectorului pen
tru realizarea în întregime a pla
nului de măsuri, formîndu-se cu a- 
cest prilej un colectiv din membrii 
biroului și tehnicieni care studiază 
ia locul de muncă felul cum sînt 
aplicate în viață prevederile pla
nului urmînd să prezinte propu
neri în acest sens biroului orga
nizației de bază pentru stabilirea 
de măsuri în vederea îmbunătățirii 
activității 

Rămîne 
bază să 
realizarea 
gătură cu 
producției, ridicarea tuturor brigă
zilor la nivelul celor fruntașe, res
pectarea N.T.S.-ului asigurînd astfel 
obținerea de noi succese de către mi

nierii ' sectorului în depășirea sar
cinilor de plan.

de viitor a sectorului, 
ca biroul organizației de 
urmărească și pe viitor 
planului, îndeosebi în le- 

îmbunătățirea calității

căilor 
locurile 

rearmarea 
pe mai

din primele luni 
galeriilor, 

de pe orizontu 
a devenit deo- 

această perioadă, 
îndeplinit sarci

nile de pian datorită rămînerii in 
urmă a mai multor brigăzi de mi
neri din cauza greutăților intimpi- 
nate de sector în transportul căr
bunelui și al materialelor, datorită 
galeriilor care au intrat în presiu
ne și s-au degradat. . Remedierea 
acestor neajunsuri, a fost discutată, 
într-o ședință a biroului organiza
ției de bază în care s-a cerut con
ducerii sectorului să țreacă de ur- 

, gențâ la . realizarea prevederii din 
planul de măsuri privind rearma
rea galeriilor degradate.' Acest lu
cru s-a și realizat. Galeriile au fost 
rearmate in cea mai mate parte 
cu armături metalice Т.Н., s-au cu
rățat canaturile , etc., creîndu-se 
condiții pentru îmbunătățirea trans
portului în sector, lucru ce a con
tribuit în mare măsură la lichida
rea rămînerii in urmă a sectorului.

Biroul organizației de bază a 
acordat o deosebită atenție acelei 
prevederi din plan care se referă 
la ridicarea la nivelul realizării 
sarcinilor de plan a tuturor brigă
zilor de mineri. Intr-o adunare ge
nerală, biroul organizației de bază 
a pus in discuția comuniștilor fe
lul cum se preocupă cadrele tehnice 
de îndrumarea și crearea condiții
lor fiecărei brigăzi pentru a-și in-

I. DLBEK

în pag. IV-a

• Miting
• Greva 

este iminentă

pentru pace la Atena 
feroviarilor din S.U.A.

Pentru împiedicarea .reîntoar
cerii lui Otto de Habsburg în 
Austria

• Documente care demască tre
cutul criminal al 
și Hopf

• Guvernul englez 
trimită trupe in 
tanică .

lui Globke

continuă să 
Guyana bri-

• W. Lippmann despre diver
gențele dintre țările occiden-

care a primit drapelul indivi
de eviden- 
în întrece- 

socialistă.

De ce nu-și realizează planul sectorul 
investiții de la Aninoasa

Sectorul V 
executat în 
importante pentru dezvoltarea 
minei Aninoasa. In cadrul a- 
cestui sector muncesc brigăzi 
de mineri cu multă experien
ță în lucrările de deschidere și 
pregătire, cadre tehnice temei
nic pregătite. Toți la un loc 
formează un colectiv capabil 
să îndeplinească sarcinile ce-i 
sînt încredințate, să obțină re
zultate frumoase în muncă. Cu 
toate acestea, rezultatele ob
ținute de sectorul de investiții 
al minei Aninoasa nu sînt nici 
pe departe mulțumitoare. In 
primul semestru, sectorul a 
executat cu 380 m.l. 

de înaintare, lărgire și beto- 
nare mai puțin decît era plani
ficat. In același timp, produc
tivitatea valorică a fost rea
lizată în medie numai în pro
porție de 80—90 la sută. Lu
crările principale au rămas 
mult în urmă

investiții are de 
acest an lucrări

Cum s-ar spune treburile au 
mers slab în sector. Care sînt 
motivele ? Ele trebuie căutate, 
în majoritatea lor, puțin în 
afara sectorului. Se știe că în
treprinderea de construcții și 
rrrontaje miniere are o strînsâ 
legătură cu activitatea sec
toarelor de investiții. Această 
întreprindere a cauzat o serie 
de greutăți sectorului de inves
tiții de la Aninoasa. Iată cum 
stau lucrurile. La începutul a- 
nului I.C.M.M. a preluat asu
pra sa sarcina de a executa 
construcțiile și montajele de 
suprafață necesare săpării pu
țului sud. Cei de la I.C.M.M. 

lucrări .s-au angajat prin minuta 
cheiată cu beneficiarul că 
nă la data de 28 februarie 
da in folosință instalațiile 
cesare, prevăzute pentru săpa
rea puțului sud. Să admitem 
că vitregia iernii le-a încurcai 
socotelile. Insă aceste instalații 

au fost terminate doar la 10

în- 
pî- 

ѴОГ 
ne-

In prezent, deși insta- 
funcționează, 

betonieră, iar 
trebuie re- 

întîrzierii pu-

iunie 
lațiile puțului 
mai lipsește o 
cea în funcție 
parată. Datorită
nerii în funcțiune a instalații
lor, lucrările de săpare au ră
mas mult în urmă. Pînă la 10 
iunie la puțul sud, datorită 
cauzelor amintite, s-a lucrat, 
numai sporadic, cu formații 
incomplete de lucru. Lucrările 
de săpare au decurs cu mare 
încetineală. Abia de la această 
dată a putut fi plasată o bri
gadă care pînă la sfîrșitul 
lunii a realizat 26 metri de 
săpare și betonare. In prezent 
puțul are o adîncime de a- 
proape 60 metri. Prevăzut era 
însă ca pînă la 1 iulie el să 
fie săpat și betonat pînă la o 
adîncime de 125 m. Iată deci 
numai una din cauzele nerea-

ȘT. EKART
(Continuare în pag. 3-a)

Ciuciu Andrei și Dascălu Gheorghe sînt prieteni buni. Primul este șef de brigadă 
sectorul 1 В al minei Lupeni iar cel de-al doilea, tot brigadier, dar în sectorul l 
Amîndoi sînt mineri vrednici și evidential în producție.

IN CLIȘEU: Ciuciu Andrei și Dascălu Gheorghe înainte de intrarea în mină.
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A.



CANICULARA

t

Sus la munte ori la mare 
Nici să-ți pese că văpaia 
Va topi pe străzi asfaltul 

La Predeal ori la Mamaia.

ultimilor 80 de ani 
din Marea Meditera-

Valea-ntreagă e cuprinsă 
Parcă de-un imens incendiu; 
Vezi, acum ar ii momentul 
Să pleci undeva-n concediu 1

...Pe planeta noastră se vorbesc 
aproximativ 6 000 limbi.

Termometru-nregistrează 
„40 Ia umbră — plus - 
Și... ambițios, mercurul. 
Urcă zilnic, tot mai sus.

cursul
Corsica
deplasat cu 10—12 km. spre

ii trăit Guttenberg, 
confecționau caracte- 
secolul al Xili-lea.

„carte conține textul unei scri
sori a lui Galileu.

...Pinguinii pot parcurge zilnic 
cite 160 km. fără să dea semne de 
oboseală....In 

insula 
nă s-a 
est.

Uf, se prăpădește lumea 
De călduri dogoritoare 1 
Vara, a-nceput programul, 
Zilelor caniculare.

Ș T В A T
...Caracterele tipografice erau cu

noscute in India cu multe secole 
înainte de a 
In China se 
re din lut în

.ArheolQgil irakieni au descoperit 
tăblițe de lut din cate reiese că 
Matematicieni necunoscuți foloseau 
vestita teoremă a iui Pltagora cu 
1500 de ani inainte de nașterea 
acestuia.

...Păianjenii stat vietățile care pot 
trăi la cea mai mare altitudine — pî

nă la 7 500 m. Ei se hrănesc cu 
insecte aduse de vînt. Păsările 
pot trăi pînă la o înălțime 
4 500 m, iar unele varietăți de 
turi — la 6 000 m.

Dar... ți-al consumat concediul 
Și-ți continui datoria, 
In căldura subterană
Ori pe schele, cu mistria.
Șl muncind cu îndîrjire 
Faci planuri de viitor:
— De la anu-mi iau concediul, 
Numa-n luna lui Cuptor !

SASAREANUI.

Lac (йп gaz metan
In munții Mitumba din Africa 

centrală se află lacul Kivu.
In anul 1935 hidrobiologul belgian 

Damas a descoperit în adîncul ape
lor acestuia un lac de gaz metan.

Cercetările au dovedit că el este 
de origină biologică și că s-a for
mat din descompunerea planctonului 
cere pierind cade de sute de ani 
pe fundul lacului. Presiunea mare 
care există la această adîncime și 
densitatea apei, sporită din cauza’*1 
conținutului de sare, împiedică ga
zul să se ridice la suprafață.

In adîncul lacului s-au adunat ast
fel 57 kilometri cubi de metan.

—©

Cel mai mare curent
Golfstreamul nu este cel mai ma

re curent din Oceanul Pacific. In 
jurul Antarctidei, prin mările care 
o scaldă curge un „rîu" lat în une
le locuri de 1 300 km. Se numește 
Deriva răsăriteană sau ■ curentul 
Vînturilor apusene. In vîrtejurile lui 
este atrasă o cantitate de 6 mili
oane de kilometri cubi reprezen
tând a 200-a parte din apa ocea
nelor de pe planeta noastră. Apele 
superficiale ale curentului înconjoa
ră continentul o dată la 16 ani.

...De la 
s-au editat în 
ne titluri de

descoperirea
lume peste 2
cărți.

...Cea mai

tiparului 
milioa-

voluminoasă 
din lume este Enciclopedia 
ză scrisă în secolul al XVlI-lea. 
Ea numără în total 853 450 de pa
gini.

Cea mai mică carte a fost edi
tată în 1896 la Padua Dimensiu
nile ei sînt de 16x11 mm. Această

lucrare 
chine-

Atitudim: Decîf

...Suprafața Antarcticii este 
13 milioane km. patruți, adică este 
egaiă cu supiuiața Europei șl a 
S.U.A. luate la un loc. Antarctica 
este cel тщ Înalt continent de 
Pămlnt, grosimea lui depășește 
alocuri 4 kilometri.

(>e 
pe

dia...S-a constatat că 85 la sută 
cutremure au epicentrul la o adîn
cime de 80 km., 12 la sută între 
80—320 km. și numai 3 la sută la 
u adîncime de peste 320 km. In 
regiunile de pe litoralul Oceanului 

pacific epicentrul cutremurelor se 
află ia o adîncime de 700 km. de 
supralața Pămîntului.

O

E bine să-i cunoașteți. Sînt șase 
la număr și formează o brigadă. 
Dar ce brigadă! Cînd supraveghe
torul le spune: „A sosit Un nou 
transport" — membrii ei își fac de 
lupru tocmai în celălalat capăt al 
depozitulu i. Deh I De ce să mun

cească la descărcatul lemnului și 
a balastului cînd pot sta de- 
SMțfelk Sar. .jți la salariu tot pe ei 
Ii ustură la inimă citiți văd „ne- 
„ctasptațea,;; , ce li se tace. Adică văd 
cS' ceilalți muncitori ai depozitului 
primesc o leafă bună, pe cînd 

ei... după cum le-a fost și munca.
înainte, brigada ce o formează 

cei șase era condusă de Pușkaș 
Emeric —- un om lipsit de spirit 
organizatoric. L-au înlocuit pe ve
chiul șef de brigadă cu Sprlncena- 
tu Gheorghe. Acesta dovedește 
reale aptitudini „organizatorice". Și 
să vedeți în ce fel:

Pe rampa de descărcare a depo
zitului de lemne Petrila tocmai a 
sosit o nouă încărcătură. Supra
veghetorul este preocupat de gîn
dul organizării descărcării vagoane
lor la timp, ca acestea să nu intre 
în locație. Și fără să piardă vreme 

trece la repartizarea sarcinilor.
— Veniți aici la aceste două 

goane, iar ceilalți la celelalte 
începeți rapid descărcarea. Dar

brigăzii, 
pămint 
unei alte 
Dar un

lui 
cele- 

sfîr- 
cău-

va-
в.

un-
:A

să fie mult 
Petrila sînt

Căldura toridă din ultimele zile a făcut ca ștrandurile 
căutate. După cum se vede și din clișeu, la ștrandul din 
multi amatori...

așa brigadă...
de or fi oamenii lui Sprîncenatu, 

căci mai avem încă trei vagoane 
de descărcat ?

Oamenii căutați nu sînt de gă
sit. Ba, nici chiar șeful

— Parcă ar fi intrat în 
își întregi gîndul șeful 
brigăzi de descărcători.
muncitor trecut de vîrsta tinereții 
ii spuse. „Las' ii cunoaștem noi pe 
alde Sprîncenatu și ai săi, Așa Că 
nu căutăm după ei, ci ne, vedem 
de treabă".

...Orele de muncă au trecut re
pede. Dar și vagoanele de pe ram
pă au fost descărcate la timp de 
bușteni și cherestea. Ba chiar și 
cele trei vagoane care ar fi tre
buit să le descarce brigada 
Sprîncenatu le-au descărcat 
lalte brigăzi. Și pe cînd se 

șise șutul, iată r că apar și cei
tați. Dar ce să vezi! Unul se ținea 
mai greu pe picioare ca celălalt...
Clipeau din ochi ca niște pisoi 

prinși... în vasul cu smîntînă. Arun
cau vina unul asupra celuilalt. Nu

mai șeful de brigadă n-a mai avut 
pe cine să învinovățească, căci 
doar cu el in frunte s-au dus la 

băut în timpul serviciului.
De aceea se zice despre Sprînce

natu Gheorghe, Pușkaș Emeric, Ha- 
toș Dionisie, Hatoș Francisc, Neagu 
Iosil și Kiss loan că sînt oameni de 

o potrivă. Toți șase formează o 
brigadă, dar una de care s-ar linși 
bucuros colectivul de muncă al de 
pozitului de lemne Petrila.

МѲТЕ
De cînd se așteaptă.

©•

Сішриі magnetic al nervului
de psihiatri de la U- 
din California au sta- 
magnetic al nervului, 
la aproximativ 0,005 

nervului

Un grup 
niversltatea 
bilit cîmpul 
care apare
secunde după excitarea 
Pînă acum acest fenomen nu era

cunoscut. Este evident 
rea impulsului in nervul excitat es
te legată de modificarea, poziției 
moleculelor, care ar putea fi și 
cauza apariției «timpului magnetic.

cS transmit»

Cu mai bine de două luni în ur
mă personalul bufetului „Carul eu 
bere" din Petroșani și-a amenajat în 
spatele localului un loc de depo
zitare a lăzilor cu sticle goale. Au 
curățit de bălării și alte resturi te
renul destinat pentru a deveni loc 
de depozitare a ambalajului. Ce
tățenii de vizavi — locatarii blo
cului C, din cartierul Constructorul, 
au privit cu bucurie lucrările de 
amenajare care se făceau sub ochii 
lor. Dar bucuria le-a fost de scur
tă durată. Resturile rezultate de la 
amenajarea locului au fost „depo
zitate" chiar în fața blocului cu 
locatari entuziaști și nici pînă azi 
nu au fost îndepărtate din acel loc. 
In zadar au fost sesizate organele 
competente, situația a rămas nes
chimbată.

De cînd se așteaptă îndepărtarea

Valea Tăii este gîtuită între stîncile înalte de calcar. Pînă și dru
meagul străbătut de motocicletă 
și răcoarea dintre stinci te îmbie 
drum spre 
din tabăra

Lunca Florilor. Aici pe 
de vară.

se îngustează. Frumusețea peisajului 
la un scurt popas. Apoi, din nou la 
lunca înflorită, alte flori. Sînt copiii

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

AR FI BINE DACĂ
„Grădinița" din Petro- 

dotat de către T.A.P.L.fi
multe pahare de un sfert 
In acest fel s-ar evita ne- 

situație de a se consuma

...Bufetul 
șani ar 
eu mai 
de litru, 
plăcuta
berea direct din sticlă. De asemenea 
ar fi bine ca Radvanschi Aurica, 
responsabila bufetului să se îngri
jească mâi des de curățenia „Gră
diniței" care lasă de dorit.

...Organele sfatului popular din 
Uricani nu ar mai permite precupeți- 
lor de ouă, brînză și fructe să comer
cializeze marfa pe scuarul din fața 
magazinului alimentar nr. 79. Pe 
lingă aspectul neestetic, procedeul 
— neigienic de a se vinde oriunde 
mărfuri de calitate îndoielnică, 
poate duce la îmbolnăviri.

...Vînzătorii magazinului alimen
tar unitatea nr. 52 din Dealul Babii 
(Vulcan) nu ar mai uita să dea 
clienților restul cuvenit așa cum 
s-a întîmplat zilele trecute cînd

tovarășul Sîrb Teodor a cumpătai 
mărfuri în valoare de 58,40 lei șt 
a plătit 60 lei.

...Conducerea stației C.F.R. Petro
șani nu ar mai gara trenurile cursă 
(cu destinația Lupeni) la o depărta
re apreciabilă de peron. S-ar evita 
astfel trecerea călătorilor peste li
niile ferate, anevoioasă din cauza 
lucrărilor terasiere, iar cetățenii nu 
ar mai pierde trenul.

...Secția rame și oglinzi a coope
rativei „Sprijinul miner" din Lu
peni nu ar mai expune în vitrină 
diferite tablouri«.indecent lucrate 
de „pictori" anonimi, deoarece acest 
soi de reclamă depărtează în loc 
să atragă clientela. Pentru a spori 
numărul comenzilor de rame și 
a demonstra calitatea bună a lucră
rilor executate se pot găsi zeci și 
zeci de alte forme de reclamă a- 
trăgătoare.

A. N1CULESCU

Templele de la Abu-Simbel vor fi mutate
La propunerea U.N.E.S.C.O., cele 

două temple de la Abu-Simbel, care 
datează de pe vremea lui Ramses 
II, vor fi demontate într-un număr 
de circa un milion de piese și tran
sportate, bucată cu bucată, în par
tea de sus a falezei care' domină 
valea 
date 
urma 
suan.

Comisia consultativă a U.N.E.SC.O. 
a adoptat proiectul egipteano-sue- 
dez care 
tor două 
eșalonate 
iectul, a

Nilului, pentru a nu fi inen- 
de apele care vor crește în 
construirii barajului de la As-

prevede deplasarea aces- 
temple în trei mari etape, 
pînă în anul 1970. Pro- 
cărui realizare va costa

36 milioane de dolari, a fost apro
bat de guvernul egiptean.

In prima etapă se va construi un 
baraj în jurul templelor pentru a 
le proteja împotriva creșterii ape
lor în timpul lucrărilor. A doua e- 
tapă prevede demontarea templelor, 
a stalnirw și a camerelor subtera
ne. Fiecare element, după ce va fi 
minuțios numerotat, va fi transportat 
pe penta птя’с-’ві Abe-Simbel, la o 

1Ж2 m. Reconstruirea 
rwal lor loc va tre- 
practic în anul 1968. 
a proiectului prevede

altitudine de 
templelor pe 
bui terminată 
A treia elapă
întărirea templelor reconstruite, a. 
menajarea și înfrumusețarea lor.

au de ce să fie. Ori 
mașina care aduce bi- 
lapte sosește cu întîr-

gunoiului, dacă exista puțin simț 
gospodăresc din partea conducerii 
T.A.P.L. — Petroșani locatarii blo
cului C n-ar mai avea prilej de 
supărare.

Dar așa...
Si dacă veni vorba de mormane 

formate din tot felul de resturi, apoi 
și pe strada Ana Ipătescu își face 
„veacul" astfel de mormane. Cam tot 
de atîta timp așteaptă și locatarii 
de pe această stradă să apară vreo 
mașină destinată transportului de 
resturi menajere, dar așteptarea lor 
pare zadarnică deși promisiunile 
n-au lipsit nici aici.

E cazul să se treacă la respec
tarea promisiunilor I
r*

Cu puțin interes
In ultimul timp, filatorii și toți 

acei muncitori ai Viscozei Lupeni 
care primesc lapte ca antidot, sînt

supărați. Și 
de cîte ori 
doanele cu 
ziere. laptele este stricat.

— Căldura e de vină -- se scu
ză cei în drept, dar trec în tăcere 
faptul că transportul e defectuos 
organizat. De ce, e lesne de înțe
les. Laptele sosește la centrul de dis
tribuire al orașului Lupeni în pri
mele ore ale dimineții, dar de urr' 
timp nu este ridicat îndată ce se 
deschide centrul și adus la Viscoza, 
pentru a fi depus în sala special 
amenajată pentru păstrarea laptelui 
la o temperatură scăzută și' astfel 
se alterează.

Cu puțin interes din partea con
ducerii administrative a „Viscozei" 
Lupeni s-ar 
tul laptelui 
mineață și 
specială -- 
să nu stea
dura de afară.

putea rezolva transpor- 
antidot în orele de di- 
chiar printr-o 
ca

ore

cursă 
bidoanele cu lapte 
de-a rîndul în căi*

M. LUPENEANU д
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Examenele de sfîrșit de an și de 
absolvire la universitatea și școala 
serală economică de partid de pe 
lîngă Comitetul orășenesc de 
partid Petroșani au luat sfîrșit.

Majoritatea cursanților au obți
nut calificative bune, au participat 
cu regularitate la predări și semi- 
narii, luind notițe la cursuri, în- 
tocmindu-șl conspecte Printre aceș
tia se numără tov. Moldovan Mir
cea de la mina Petrila, Borșany 
Ritta din Lupeni, Bobotea Viorica 
de la Anir.oasa, Surda Octavian din 
Petroșani, toți din anul I, precum 
șl tov. Kovacs Tiberiu, Mischie 
Ioan, Jerca C., Patrășcioiu D. 
din Petroșani, din anul II și alții. 
Punind un accent deosebit pe stu
diul individual pe baza bibliografiei 
recomandate și în primul rînd pe 
studierea lucrărilor clasicilor mar- 
Xism-leninismului și a documente
lor partidului nostru, o bună parte 
din cursanți au acumulat cunoștin
țe bogate în domeniul construc
ției de partid, a economiei politice 
si construcției economice în patria 
noastră, lucru pe care l-au dove
dit la ședințele unde au luat parte 
activă la dezbaterile din cadrul 
grupelor de seminar șl mai ales la 
examenele de sfîrșit de an și de 
absolvire.

Așa, de exemplu, tov. Hercsik 
Francisc a vorbit documentat des
pre „Legea economică fundamen
tală a socialismului și acțiunea ei 
în R.P.R." dlnd exemple în acest 
sens, iar tov. Giliclea Paula a ex
pus teza „Prețul de cost al produc
ției industriale, Căile de reducere 
și analiza îndeplinirii planului pre
țului de cost".

Au fost însă și cazuri cînd unii 
cursanți nu s-au achitat de obli
gațiile pe care le aveau în cadrul 
școlii. Este vorba în primul rînd 
de frecvența slabă la școală a uno
ra, care cu tot ajutorul primit nu 
au înțeles că participarea cu re
gularitate la cursuri și seminarii, 
pe lîngă faptul că este obligatorie, 
este și o condiție de bază pentru 
asimilarea materialului predat. Pen
tru aceasta a fost nevoie ca să fie 
•coși din școală unii cursanți, ma
joritatea din Lupeni și Vulcan. 
Printre aceștia se numără tov. 
Huszti Ștefan, Florian Moise, Mun- 
teanu Vasiie, Duna loan, Ivan Gra
tian, Soo Francisc șl alții, care fără 
a avea motive temeinice au absen
tat des de la predări și seminarii. 
De la mina Vulcan, de exemplu, 
din cei 12 cursanți înscriși, 3 au

(ost excluși în cursul anului, 2 
nu s-au prezentat la examene, 2 au 
obținut calificativul insuficient la 
examenele de sfîrșit de an și nu
mai 5 elevi au terminat anul din 
care 3 cu calificativul suficient, 1 
cu bine, iar tov. Stoican Gheorghe 
cu calificativul foarte bine.

De condamnat este atitudinea 
unor tovarăși care nu s-au prezen
tat la examen fn ziua planificată 
sau a acelora a căror faptă este și 
mai gravă deoarece nu s-au pre
zentat deloc la examen cum sînt 
tov. Glodeanu Maria de la U.R.U.M. 
Petroșani, Biro Mihai de la Lupeni, 
Balaszi Tiberiu de la Petrila, Bor- 
neci Martin, Bălășiu Ladislău, Bă- 

lășiu Paula, Cioată Constantin de 
la Vulcan, cu toate că în afară 
de zilele planificate s-au programat 
și zile suplimentare pentru exa
mene.

Au mai fost unii tovarăși, puțini 
la număr, care deși in aparență 
s-au achitat de unele sarcini avute 
că: participarea la lecții ș, semi
narii, prezentarea 1. etc.,
totuși, răspunsurile pu care le-au 
dat la examene nu au fost satisfă
cătoare, di nd dovadă de pasivitate 
și dezinteres față de studiu. Printr» 
aceștia amintim pe tov. GyOrgv 
Iosif .Bercea Gheorghe, Barkoc?
Alexandru, Boțea Ioan. Petrescu 
Marin, Vlad Gruia și alții care s-ari 
prezentat la examen cu cunoștințe 
minime, mulțunrindu-se doar cu oi 
notă de trecere la limită fără ca sî' 
se străduiască prea mult pentru 
Însușirea cit mai temeinică л mate
rialului.

Arătînd aceste aspecte negative 
ce s-au manifestat nu se poate de
sigur trage concluzia că rezultate
le obținute nu sînt bune Faptul 
efi peste 70 Ia sută din cursanți 
au obținut calificative bune la exa
menele de sfîrșit de an și de ab
solvire ne dovedește că marea ma
joritate a cursanților s-a străduit 
și a reușit să asimileze materia 
predată, dlnd dovadă de interes 
și conștiinciozitate în tot cursul 
anului:

Pentru a elimina lipsurile In 
viitorul an de invățămint, comite
tele de . partid șl organizațiile de 
bază vor trebui să sprijine acțiu
nile întreprinse de conducerea 
școlii, să asigure o frecvența bună 
a elevilor, să urmărească însuși
rea de către aceștia a materialului 
predat în timpul anului.

N. POPON
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Reparații înainte 
de termen

La termocentrala Paroșeni, co
lectivul sectorului de gospodărire 
schimbă de la o zi ta alta înfă
țișarea secțiilor și a locurilor de 
muncă din uzină.

Recent, el a terminat cu două 
sâpiămlni mai devreme reamena- 
jarea unei magazii de materiale, 
a completat la toate clădirile gea
murile și burlanele lipsă și a exe
cutat cu mijloace proprii in secții
le cazane, turbine ți stația de cOn- 
casoare numeroase lucrări de ten- 
cuire, zugrăvire și 
interioarelor.

Asemenea lucrări 
pentru viitor și in
cd, chimică și combustibil.

revups/fone a

sînt prevăzute 
secția electri-

Cantină modei
. Bine gospodărită, cantina ener- 
; getlcienllor de ia Paroșeni se bu- 
J cură pe merit de aprecierea abo- 
j naților săi. Spațioasă, cu mobilier
* nou în sala de mese, cu irigidere 
І In magazii și instalații moderne 
f in bucătărie, cantina deservește
♦ zilnic In condițiurti optime (și fără 
I nici o 
l.ciloti, 
' niuriie
•gătite

J noi abonați. 
!. Cantina e
4 d 
4 4 Л 4 
I

reclamație) sute de mun
te hnicie ni și ingineri. Me- 
consistente, variate și bine 
atrag lună de lună noi și

Cantina energeticienilor din Pa- 
toșeni poate servi ca exemplu 
multor cantine din Valea Jiului. 

Organizarea unor schimburi de ex
periența între personalul cantinei 
Paroșeni și colectivele de muncă 
ale altor cantine ar ii bine venită.

: Ștrand termoficat
J Nu de mult, la propunerea îngi- 
J nerilor și tehnicienilor cate lu-
• crează la termocentrala Paroșeni, 
î șl rundul din localitate a îosl ter- 
J moileat. Folosind materiale recu- 
*perate,două echipe au montat in
* bazin, în mod voluntar, un număr 
Jde trei radiatoare termice (cu 4, 
Z 6 și S registre). In prezent, oame-
• rdi muncii pot
* dijiuni plăcute, apa rece a pîrluluî
• Sohodol nemai fiind un inconve- 
» nient.
* Tot aici, muncitorii din secția 
, reparații construcții au montat vo-
• iuntar o cișmea cu apă potabilă 
t și au dat în folosință o instalație
* sanitară.

/ace baie în сой-

De ce nu-și realizează planul sectorul V
investiții de

(Urmare din pag. l-a)
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CARNET ; A DOUA ANIVERSARE
28 iunie 1963 dimineața. începe 

o nouă zi de muncă. In fața puțu
lui auxiliar de la mina Uricani trei 
șiruri de mineri așteaptă să co
boare în adîncuri. Puțin mai depar
te, răzlețiți de ceilalți, mai mulți 
tineri mineri, felicită zgomotos un 
ortac de-al lor care fusese numit 
cu o zi înainte șef de brigadă. Pri- 
vindu-i, Drăghici Aurel, secretarul 
organizației de partid din sectorul 
I a! minei încercă un sentiment de 
bucurie. Gindurile îl duc înapoi 
cu ani în urmă. Se vede copil în 
căsuța părintească de pe malurile 
Rîmnicului, pe băncile școlii să
tești, mică cît o chichineață, apoi 
păzind vitele celor avuți și trudind 
ia munci prea grele pentru vîrsta 
lui. Pe rînd își amintește de zilele 
crîncene din 1944.

— Urmălorii să intre în coli
vie !

Trezit de glasul cuplătorului, 
Drăghici zîrnbi. In semiîntunericul 
coliviei amintirile îl năpădiră din 

nou. li venea mai ales în minte 
chipul luminos al minerului Tudora 
loan, acum pensionar care l-a ca
lificat în meserie Minunat om. 
Cînd conducerea sectorului i-a în
credințat sarcina de a conduce o 
brigadă, Tudora. deși nu se afla în 
localitate, i-a trimis următorul ră
vaș : „Te felicit din inimă. Sînt 
mîndru de tine Cînd s-au întilnît, 
bătrînul l-a dat următorul sfat: 
„Șeful de brigada e caDUl unei

familii cu foarte mulți copii — s<i 
nu uiți acest lucru. Pentru tineri el 
este părinte și învățător, iar pen
tru vîrstnici, exemplu în muncă și 
inițiativă'.

...Brigada condusă de minerul 
Drăghici Aurel lucrează la orizon
tul 510, blocul IV nord. Ea bate o 
galerie în cărbune cu profil sim
plu. Condițiile actuale nu permit 
să se puște. Înaintarea se realizea
ză numai din ciocan de abataj. 
Dar oamenii știu să se descurce. 

Dovadă sînt depășirile lunare de 
pian cuprinse între 25—30 la sută. 
Pină uu de mult, Bucur Gheorghe, 
Popovici Haraiambie, Tănase Florea 
și ceilalți membri din brigadă lu
crau după metode de muncă obiș
nuite. Acum însă, la propunerea 
nhne,rulu? Drăghici. depilarea căr
bune: ui se realizează prin opunerea 
picurilor la tăere în mod conver
gent. Astfel, a crescut viteza de 
înaintare și s-a ușurat mult efor
tul fizic al minerilor. In sector lo
cul de muncă al brigăzii e consi
derat model. Armat în fier, curat și 
Urnit întotdeauna în regulă, el este 
des pomenit in timpul consfătuiri
lor de producție și dat exemplu de 
maiștri minieri.

Pentru ca brigada să ajungă frun
tașă și locui de muncă să devină 
model, au trebuit multe luni de 
muncă. Popovici venise din armată. 
Deși mai lucrase în mină trebuia 
specializat In anumita lucrări - de

pregătire. Nistor cunoștea bine mi
neritul, dar nu se putea debarasa 
de o meteahnă buclucașă: graba 
In tot ce făcea. Tănase Florea și 
Bartok Mihai aveau și ei unele lip
suri. Amintindu-și de vorbele bă- 
trlnulul Tudora, comunistul Dră
ghici nu și-a precupețit eforturile. 
A solicitat ajutorul tehnicienilor, a 
stat de vorbă cu oamenii, s-a ocu-
pat de educația lor și s-a împrie
tenit cu ei. După cîteva luni, briga
da a ocupat pe graficul de produc
ție un loc de cinste. д

Uzării planului sectorului V Ani- 
noasa.

O alta lucrare principală a sec
torului de investiții o constituie 
deschiderea orizontului 10. Dar și 
aici se bate pasul pe loc. Lucră
rile de deschidere trebuiau înce
pute la 1 aprilie, insă nici pină 
acum nu s-au început, Aceasta 
din cauza că pe puțul orb numă- 

rul 6, ce a fost terminat la data 
prevăzută și de la care pornesc 
aceste lucrări, nu se poate face 
transport deoarece nu e amenajat. 
Lipsesc coliviile, rampele metalice, 
nu sînt montate ghidajele. Aceste 
lucrări sînt întîrziate cu mai bine 
de două luni.

O a treia lucrare principală este 
galeria de legătură cu puțul sud. 
Aici lucrează trei brigăzi de mi
neri. Deși aceste brigăzi se stră
duiesc să obțină avansări sporite, 
ele întîmpină greutăți din cauza 
transportului. Transportul pentru 
aceste locuri de muncă se face la 
orizontul IX, prin puțul orb nr. 5 

care deservește și sectorul II al 
minei. Așa că de multe ori se în- 
tîmplă ca materialul trimis jos, de 
la ziuă prin puțul principal, să a- 
jungă la orizontul IX... după ci- 
teva schimburi s-au chiar zile, 
deoarece la puțuL 5 orb se dă în-

la Aninoasa
totdeauna întlieiate transportului 
de producție. Minerii din brigăzile 
sectorului de investiții Aninoasa 
duc B«eorl lipii da materiale, In 
special ide bandaje.

Acestea Sînt principalele greutăți 
care au influențat în cea mai mă
re parte nereallzarea indicilor de 
plan la sectorul У investiții. Bine
înțeles, au existat șt unele defi
ciențe in cadrul sectorului. Ele, 
însă nu erau în măsură să stin
gherească prea mult bunul merș 
al procesului de lucru. De aceea 
se cere mai mult sprijinită activi-j 
tatea acestui sector. Utilajul ne. • 
cesar să fie adus dia timp, trans-' 
portul să fie îmbunătății și astfel: 
să se creeze condiții brlgăzlloir de 
la investiții să-și realizeze ritfniq 
sarcinile de plan. '

Conducerea combinatului este 
cea mai In drept să ia măsuri pen. 
tru ca greutățile întâmpinate aă 
lie lichidate și cei care colaborea
ză cu acest sector să respecte ter
menele fixate privind punerea în 
funcțiune a instalațiilor și livra
rea utilajelor necesare. Trebuie 
dat tot sprijinul sectarului de in
vestiții, pentru că ее munca aces
tui colectiv depinde în mare mă
sură viitorul minei Aninoasa, dez
voltarea capacității de producție 
a acestei exploatări carbonifoic.

O------------
In Editura Științifica а apirut
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(Din istoria invențiilor și descoperirilor rominești
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riri din ultimele veacuri. Aflăm 
astfel că tratatele moderne consem
nează „babesiile și corpusculii 

Babeș-Negri", „fenomenul Ganta- 
cuzino", efectul Coandă", „reacția 
Spacu", „electroscopul Jjurmuzescu", 
„becul Teclu", „prooedeul și insta
lațiile Edeleanu", „metoda Filipes- 
cu", formula Longinescu", „sincro- 
nizatorul George Constantlnescu", 
fenomenul Procopiti", „spurafe- 
țele șl curbele lui Tițeica”,. „func
țiile lui P om peni". „frontiera Kerek- 
jart-Stoilov", sau „profilele Cora- 
foli".

Lucrarea „Foeul viu" face cunos
cut unui cerc larg de cititori cele 
mai importante invenții ele poporu
lui romîn, de la realizările inge
nioase ale tehnicii populare pină 
la însemnatele invenții și descope

...Ajungînd la capătul galeriei pe 
care o mînau, Drăghici Aurel și or
tacii care,-l însoțeau rămaseră ui
miți : schimbul de noapte plecase 
fără să dea lucrul în primire.

Rotind nedumerit privirea în jur, 
șeful brigăzii se apropie de frontul 
de cărbune. Fixat de minerul unui 
ciocan de abataj se găseau un fru
mos buchet de flori de cîmp de 
care era prins un bilețel cu urmă
toarele cuvinte : Te felicităm cu pri
lejul aniversării a doi ani de la 
numirea ta ca .șef de brigadă. După 
șut ortacii te așteaptă la un pahar 
cu bere...

A. NICHIFOREL

Brigadierul Drăghici Aurel (primul din dreapta), Popovtci Haraiam
bie și Bucur Gheorghe au ținut să se fotografieze lmpreunt.

PR08RAM DE RADIO
7 Iulie

PROGRAMUL I. 7,10 Concert de 
dimineață, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 „Pacea va triumfa" — 
program de cintece, 8,50 Melodii 
populare cerute de ascultători, 
10,00 Piese de estradă, 11,00 Noi 
înregistrări de muzică populară rea
lizate în studiourile noastre, 12,20 
Interpret de muzică ușoară, 13,10 
De toate pentru toți, 14,00 Concert 
de prînz, 15,40 Program muzical 
dedicat fruntașilor de pe ogoare, 
16,10 Instrumentiști roinlni de mu
zică ușoară, 17,00 Valsuri vocale 
de estradă, 17,30 „Am o țară ca o 
floare". In program muzică popu
lară, 18,45 Transmisiune sportivă, 
19,40 Vitrina cu noutăți de muzică 
ușoară, 20,00 Teatru ia microfon: 
„Mult zgomot pentru nimic", de 
Villiam Shakespeare, 21,32 Muzică 
instrumentală, 22,25 Muzică de 
dans. PROGRAMUL 11. 7,35 Jocuri 
populare din diferite regiuni ale 
țării, 8,30 Muzică ușoară interpre
tată la diferite instrumente, 9,00 
Melodii de estradă, 9,30 Cintece 
din folclorul nou și jocuri popu
lare, 10,38 Muzică distractivă, 11,30 
Muzică populară cerută de ascul
tători, 13,00 Clntă Constantin Dră- 
ghici, 14,15 Cine știe, clștigă! 15,00 
Muzică ușoară cerută de ascultă
tori, 16,30 Din folclorul muzical al 
popoarelor, 17,00 Recital Nicolae 
Secăreanu, 18,00 Teatru la microfon 
pentru copii : „Douăzeci de mii de 
leghe sub mări" de Jules Verne, 
19,00 „Melodii... melodii..." — emi
siune de muzică ușoară romlnească, 
20,05 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Drumul spre chei,- Al. SAHIA : Ca
botinul,- PETRiLA : 713 cere ateriza
rea, VULCAN : Vîntul sudului, URI- 
CAN1 • Teroare In munți.



4 STEAGUL КѲ$0

Miting pentru pace 
la Atena

ATENA 5 (coresp. Agerpres 
transmite):

Din inițiativa Comitetului grec 
pentru destindere și pace, a avut 
loc la Salonic un mare miting care 
s-a desfășurat sub lozincile „Nu, 
bazelor", „Pace și democrație".

Participanții la miting s-au pro
nunțat pentru încheierea de urgență 
a anchetei în legătură cu dosarul 
Lambrakis, pentru dizolvarea orga
nizațiilor neofasciste, pentru resta
bilirea democrației în țară, pentru 
crearea în Marea Mediterană a 
unei zone lipsite de arma nucleară.

La miting a luat cuvîntul Mano- 
lis Glezos care a cerut poporului 
grec să-și intensifice lupta pentru 
pace și democrație. Au mai luat 
ouvîntul Acad. Kostas Varnalis, 
Leon Kukulas, președintele Asocia
ției Scriitorilor din Grecia și avoca
tul Patsas, din partea Comitetului 
păcii din Salonic.

-=©=—

0 nouă înfrîngere a partidului 
conservator din Anglia

LONDRA 5 (Agerpres).
La 4 iulie au avut loc în Marea 

Britanie alegeri parțiale pentru com
pletarea mandatelor parlamentare 
rămase vacante în două circumscrip
ții electorale. In ambele cazuri vic
toria a revenit candidaților parti
dului laburist, care și-au sporit în 
mod substanțial voturile față de can- 
didații guvernului. La Deptford, cir
cumscripția electorală situată în re
giunea docurilor londoneze, candi
datul partidului conservator, care 
a obținut numai 19 la sută față de 
38 la sută la alegerile precedente, 
a pierdut și locul al doilea, fiind 
întrecut de candidatul partidului 
liberal. In cealaltă circumscripție 
electorală. West Bromwich, în re
giunea industrială din centrul An
gliei, candidatul conservator a pier
dut, de asemenea, aproape 20 la su
tă din voturi.

HANOI. — Anul trecut, volumul 
total al comerțului cu amănuntul 
a crescut în R.D. Vietnam cu 4,5 
ia sută in comparație cu anul pre
cedent. Populația R.D, Vietnam a 
cumpărat in cursul anului 1962 cu 
17,5 la sută mai multe produse 
alimentare. Achizițiile de zahăr au 
crescut cu 69,5 la sută, de carne 
de porc — cu 76,6 la sută, de peș
te uscat — cu 49,6 la sută, de 
lapte condensat — cu 19,7 la sută.

SAIGON. — Potrivit știrilor so
site din Vietnamul de sud, prețuri
le produselor alimentare din Viet
namul de sud au crescut, în timp 
ce salariile au rămas neschimbate. 
Prețurile zahărului, cărbunelui, lem
nelor de foc și zarzavaturilor etc. 
au crescut de Ia 50 la 100 la sută. 
In ultimul timp autoritățile regimu
lui Ngo Dinh Diem au majorat de 
la 10 la 25 la sută prețul apei po
tabile.

PARIS. — Proiectul guvernamen
tal care prevede „reglementarea" 
dreptului ia grevă a stîrnit în 
Franța un val de proteste din par
tea organizațiilor sindicale.

Biroul Confederației Generale a 
Muncii, subliniind dezaprobarea u- 
nanimă de către organizațiile sindi
cale a- acestei măsuri proiectate de

Pentru împiedicarea reîntoarcerii 
lui №o de Habsburg în Austria

Greva feroviarilor din 
este iminentă

S.U.A.
VIENA 5 (Agerpres),
In Austria se manifestă un pu

ternic curent de opinie împotriva 
reîntoarcerii eventuale în țară a 
arhiducelui Otto de Habsburg, fiul 
ultimului împărat al Austro-Unga- 
riei, și care se autointitulează 
„pretendent" la coroana „Imperiu
lui Austro-Ungar". După cum se 
știe, prezența sa în Austria fusese 
interzisă, dar în urma unor mane
vre diplomatice sprijinite de parti
dul populist, unul din partidele gu
vernului de coaliție al Austriei, s-a 
adoptat un text juridic prin care 
se permite reîntoarcerea și stabili
rea sa în Austria. De la început

Documente care demască trecutul 
criminal al lui Globke și Hopf

BONN 5 (Agerpres).
Revista „Stern", care apare Ia 

Hamburg, bazîndu-se pe o serie de 
documente, citează noi fapte des
pre trecutul criminal al actualilor 
înalți funcționari do la Bonn, Glob
ke și Hopf. Primul deține postul 
de secretar de stat în Departamen
tul cancelarului federal, iar al doi
lea este secretar de stat la Minis
terul de război.

Pînă în prezent, despre trecutul 
nazist al lui Globke se știa că el 
a fost interpretul cel mai compe
tent al legilor rasiste în Reichul hit- 
lerist. Din inițiativa lui Glob- 
ike, care era pe atunci consi
lier în Ministerul Afacerilor Inter
ne, și a lui Hopf, care era consi
lier superior în administrația hit-

Guvernul englez continuă să trimită 
trupe în Guyana britanică

LONDRA’ 5 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că gu

vernul britanic continuă să trimită 
trupe în Guyana britanică unde, 
după cum a declarat un purtător 
de cuvînt al Ministerului de Război 
al Angliei „situația se înrăutățeș
te". După cum se știe, aceasta se 

datorește atacurilor și acțiunilor în
treprinse împotriva guvernului con
dus că Cheddi Jagan de către cer
curile procolonialiste, sprijinite de 
unii conducători ai sindicatelor 
care au declanșat în țară o grevă 

de lungă durată.
Deși de cîteva săptămîni guver

nul britanic trimite în Guyana bri
tanică noi și noi trupe, acestea nu 
întreprind nimic pentru remedierea 

guvern, cere tuturor organizațiilor 
sale să desfășoare neîntîrziat o miș
care de protest,

LONDRA. — Trei membri ai par
lamentului englez au depus la 4 
iulie în Camera Comunelor o mo
țiune în care îi condamnă pe cei 
vinovați de incidentul care a avut 
loc recent în urma pătrunderii u- 
nui grup de soldați englezi pe teri
toriul Republicii Arabe Yemen șl 
propun guvernului englez să re
examineze posibilitatea restabilirii 
relațiilor diplomatice cu guvernul 
yemenit, care, cu prilejul inciden
tului, a dat un exemplu de respec
tare a dreptului internațional, eli- 
berînd bolnavii și femeile, iar ulte
rior, în urma tratativelor, eliberînd 
pe toți prizonierii. '

NEW YORK. — In ședința din 3 
iulie a congresului Asociației Na
ționale pentru propășirea popu
lației de culoare, care se desfășoa
ră în momentul de față la Chicago, 
delegații care au luat cuvîntul au 
criticat cu vehemență Biroul Fede
ral de investigații ai cărui agenți 
în statele sudice ale țării colabo
rează strîns cu autoritățile locale

acest text a fost viu combătut nu 
numai de către partidele de opozi
ție, ci chiar și de partidul socialist, 
membru al coaliției guvernamentale.

La 4 iulie au avut loc dezbateri 
parlamentare în această problemă 
și cu acest prilej, după discuții pe 
care agențiile de presă le-au califi
cat drept „furtunoase", partidul po
pulist a fost pus în minoritate. Cu 
84 de voturi (76 aparținînd parti
dului socialist și 8 partidului liberal) 
contra 81 — partidul populist — a- 
dunarea națională austriacă a adop
tat o rezoluție prin care „invită" 
guvernul să ia măsuri pentru a îm
piedica reîntoarcerea în Austria a 
lui Otto de Habsburg.

©------------

leristă din orașul cehoslovac Eline 
(actualmente Gottwaldov), erau con 
damnați la moarte piloții cehoslo
vaci luați prizonieri care făceau 
parte din aviația aliaților.

Revista publică extrase din aces
te documente, în care se aiată că 
Globke, opinînd pentru condamna
rea la moarte a piloților prizonieri 
a acționat chiar fără aprobarea lui 
Hitler. Dictatorul fascist nu se de
cidea la această măsură pentru că 
se temea de contramăsuri împotri
va prizonierilor germani de către 
aliați. Știind acest lucru, Globke 
a obținut ca sentințele de condam
nare la moarte să fie pronunțate 
nemijlocit de către administrația 
protectoratului german al Boemiei 
și Moraviei.

©------------ 

situației.
După cum relatează agenția Reu

ter, Brindley Benn, prim-ministru 
adjunct al Guyanei Britanice, aflat 
la Londra încă de săptămîna tre
cută pentru a discuta cu oficialită

ți ale guvernului britanic și cu 
membri ai Parlamentului britanic 
situația din Guyana Britanică, a de

clarat că „guvernul britanic, guver
natorul și comisarul poliției din a- 
cest teritoriu poartă întreaga răs
pundere pentru înrăutățirea situa
ției". El a cerut guvernului en
glez să dea curs „răspunderii ce-i 
revine conform constituției de a 
sprijini guvernul Guyanei Britanice 
în menținerea legalității și ordi- 
nei".

și nu iau nici o măsură pentru de
mascarea persoanelor care se de
dau la acțiuni teroriste împotriva 
negrilor și a organizațiilor de ne
gri.

LONDRA. — La 4 iulie, ca ur
mare a cererii Consiliului legisla
tiv (parlamentul) al Zanzibarului, 
guvernul englez a anunțat că va 
începe consultări cu guvernul aces
tui teritoriu imediat după alegerile 
care vor avea loc în cursul săptă- 

mînii viitoare în vederea fixării 
datei acordării independenței.

După cum se știe, Zanzibarul 
care s-a aflat sub dominația Angliei 
încă din anul 1890 a obținut auto
nomie internă, la 24 iunie a.c.

HANOI. In ultima decadă a lunii 
aprilie, autoritățile lui Ngo Dînh 
Diem au trimis în zona demilitari
zată 662 de persoane, inclusiv 225 
militari, din care 11 militari străini. 
Acest lucru s-a făcut în mod sama
volnic, cu violarea acordurilor de 
la Geneva pentru Vietnam, a de
clarat misiunea de legătură a înal
tului comandament al armatei popu
lare vietnameze într-o notă de pro

WASHINGTON 5 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează des

pre iminența unei greve care ur
mează să „paralizeze întreaga rețea 
feroviară a Statelor Unite, antre- 
nînd consecințe economice foarte 
serioase".

încă de la mijlocul lunii mai, în
tre reprezentanții societăților fero
viare din S.U.A. șî ai sindicatelor 
feroviarilor se duc tratative în le
gătură cu noile „reguli de muncă" 
pe care proprietarii căilor ferate vor 
să le introducă, în vederea ușură
rii procedurii de concedieri a mun
citorilor. Poziția rigidă a patronilor 
a provocat ruperea tratativelor.

După cum relatează agenția Uni
ted Press Internațional, la 4 iulie 
între președintele Kennedy și mi
nistrul -muncii al S.U.A., Willard 
Wirtz, a avut loc o prelungită în
trevedere, a cărei obiect l-a con
stituit iminența grevei feroviarilor. 
Părăsind Casa Albă, Willard Wirtz 
a declarat ziariștilor că „trebuie

W. Lippniaiiu despre divergentele 
dintre țările occidentale

NEW YORK 5 (Agerpres).
Referindu-se la călătoria preșe

dintelui de Gaulle în Germania oc
cidentală la cîteva zile după vizita 
președintelui Kennedy în aceeași ța
ră, cunoscutul ziarist american 
Walter Lippmann atrage atenția a- 
supra adîncirii contradicțiilor dintre 
S.U.A. și Franța.

„Lăsînd la o parte explicațiile o- 
ficiale — scrie Lippmann în ziarul 
„New York Herald Tribune" din 
3 iulie — fapt este că cei doi șefi 
de state sînt acum angajați într-o 
competiție de popularitate... Ambii 
președinți încearcă șă rfștige favo
rurile Germaniei occidentale, ca și 
cum ar fi candidați într-o campanie 
electorală".

După cum se știe, Franța, re- 
vendicînd hegemonia în Europa în 
detrimentul S.U.A. și Angliei, în
cearcă să obțină în realizarea a- 
cestui scop sprijinul Germaniei oc
cidentale care, este în același timp 
ademenită de S.U.A. cu perspectiva 
accesului la arma nucleară — dezi
deratul principal al republicii de la 
Bonn.

Statele Unite, scrie Walter Lipp
mann, nu trebuie să riște un răz

test adresată Comisiei internațio
nale de supraveghere și control din 
Vietnam.

LONDRA. — In ședința sa din 4 
iulie Conferința anuală a Sindica
tului național al feroviarilor en 
glezi care se desfășoară la Scarbo
rough, a adoptat o rezoluție în care 
se subliniază că Anglia nu trebuie 
să participe la cursa înarmărilor 
nucleare. In rezoluție se sublinia
ză că Anglia trebuie să sprijine 
toate măsurile în vederea dezar
mării și să contribuie la încheie
rea unor acorduri cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare și 
la crearea de zone denuclearizate.

Aceasta, se subliniază în rezo
luție, poate constitui un punct de 
plecare pentru încheierea unor largi 
acorduri cu privire la dezarmare.

ELISABETHVILLE. — In urma 
apelului lansat de către guvernul 
central congolez, primul grup de 
115 soideți aparținînd fostei jan
darmerii katangheze s-a predat ia 
4 iulie guvernului provinciei katan
gheze. Cei ce s-au predat au fost 
înregistrați la Ministerul de Inter
ne. au fost amnistiați șl li s-a dat 
posibilitatea fie să intre în armata 
centrală, fie să-și aleagă un loc de 
muncă în viața civilă.

împiedicată cu orice preț declanșa
rea acestei greve, care ar fi ca
tastrofală". Totodată, el a menționat 
că dacă nu se va putea ajunge la 
o reglementare prin arbitraj, va fi 
necesar să fie supusă congresului 
discutarea problemei, astfel îneît 
„legiuitorii americani să poată lua 
măsurile necesare pentru a împie
dica această grevă pe plan natio
nal". Dar în ce privește arbitrajul 
el a mărturisit că este foarte puțin 
optimist.

Greva urmează să fie declanșată 
la 11 iulie. Potrivit agenției Fran
ce Presse, ea va cuprinde aproxi
mativ 200 000 de persoane și, în 
mod practic, toate societățile fe
roviare din Statele Unite.

Agenția France Prese menționea
ză. totodată, că „această încetare 
completă a lucrului va fi un act de 
protest împotriva hotărîrilor socie
tăților feroviare de a reduce în 
mod draconic numărul salariaților 
aflați în serviciile lor".

©------------

boi nuclear pentru a acorda sprijin 
total politicii Bonnului față de Ber
lin, Germania răsăriteană sau față 
de actualele frontiere cu Polonia. 
Miza este prea mare pentru ă fi 
jucată în cuvîntări cu caracter e- 
lectoral.

In momentul de față este mult 
mai important, este o necesitate vi
tală, să aibă loc consultații între 
Paris și Washington privind îmbu
nătățirea relațiilor cu Uniunea So
vietică, scrie Lippmann. Această 
problemă este mai importantă decît 
cea privind forța nucleară de șoc 
franceză — care reprezintă o pers
pectivă îndepărtată și nu de pri
mă importanță pentru această ța
ră — și decît propunerea privind 
crearea forței multilaterale a 
N.A.T.O., propunere care deocam
dată este înmormintată.

Ca urmare a mișcării țărănești

franța ra înceta inpoitol 
ile fracte $1 mii

PARIS 5 (Agerpres).
Ca urmare a puternicelor mișcări 

țărănești care s-au desfășurat în 
ultima vreme în Franța împotriva 
politicii oficiale de sprijinire a im
porturilor de produse agricole pe 
piața franceză, deși Franța nu are 
nevoie de ele, guvernul a fost si
lit să dea publicității un comuni
cat în care se spune că, începînd 
cu data de 1 iulie, Franța va în
ceta în mod provizoriu importul de 
roșii și fructe.

Această măsură provizorie , a gu
vernului francez, care oprește tem
porar importul numai la roșii șl 
fructe, este departe de a mulțumi 
pe micii producători care nu-și pot 
vinde produsele din cauza concu
renței monopolurilor și, în semn de 
protest, ei continuă acțiunile re
vendicative.

După cum relatează coresponden
tul din Paris al agenției United 
Press International, la 4 iulie, sute 
de țărani veniți din diferite loca
lități din sudul Franței au demons
trat pe cele patru poduri care tra
versează rîul Durance, în apropiere, 
de localitatea Meyrargues. împo
triva demonstranților care manifes
tau pașnic încolonați în rînduri, 
precum și urcați pe tractoare și 
autovehicole, au fost trimise pu
ternice forțe polițienești înarmate 
cu puști și bastoane de cauciuc. 
In timpul ciocnirilor, după cum a 
declarat un reprezentant al politiei. 
27 de demonstranți au fost arestați.
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