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Reparalii tae 
lili-o tiw mai sioil 
Brigada lui Guiaș, 

ia loc de cinste
' Brigada lăcătușului Guiaș Ștefan 
care execută lucrările de reparații 
la turbinele uzinei electrica din 
Vulcan a obținut în luna aceasta 
un nou succes. Ea a efectuat 
rația mijlocie a turbinei nr. 
care s-au înlocuit piesele 
de la pompele de circulație
vid și de la mecanismele regula
torului și s-a fîăcut 

amănunțită a întregului 
al agregatului respeclv. 
de reparații, conduse de 
Pardos Dincă, au fost
bine și într-un timp scurt. Astfel, 
turbina respectivă a fost pusă în 
funcțiune cu două zile mai devre- 
m».

repa-
2 la 

uzate 
și de

revizuirea 
ansamblu 
Lucrările 
maistrul 

executate

Cu zece zue 
mai devreme

a-
de bobinaj greu al S.R.E. 
a obținut zilele trecute un 

remarcabil : a terminat de 
cu 10 zile mai devreme

Bobinatorul Ionică Petru, din 
telierul 
Vulcan, 
succes 
reparat
un motor de 290 kW. Tot în ca
drul acestui atelier, bobinatorul 
Burger Mihai a reparat un motor 
de 285 kW cu 6 zile înainte de 
termen.

Pînă acum — 
trei zile avans

După ce au terminat repararea 
cazanelor nr. 9 și 10, echipele con
duse de tovarășii Cuțucă Vasile, 
Berețchi Petru, Berindea Traian și 
Secula Toma au trecut la executa
rea reparațiilor capitale la cazanul 
nr. 11 de 40 atmosfere.

Ritmul viu în care ș-a lucrat a 
asigurat pînă acum un avans al 
lucrărilor de reparație de trei zile.

CĂRBUNE PESTE PLAN
sectorului III Vulcan 
această lună un loc de 
întrecerea pe exploatare, 

cu randamente sporite, e>

Minerii 
ocupă în 
frunte în 
Muncind
au reușit să extragă în perioada 
1-17 iulie 460 tonă de cărbune coc- 
sificabil peste sarcinile de plan. 
Cele mai bune rezultate au fost 
dobîndite de brigăzile de mineri

Activitate rodnică
Cu planul depășit

con- 
sec- 
bo-

zu-
au
pe

dulgheri și instalatori 
să depășească planul 
cu 13 la sută.
mai substanțiale depășiri

Semestrul I din acest an a 
stituit pentru muncitorii din 
torul I.L.L. Lupeni o perioadă 
gata în succese. Organizîndu-și ac
tivitatea după metode de muncă 
înaintate, brigăzile de zidari, 
gravi, 
reușit 
sector

Cele
s-au obținut la următorii indici : 
întreținerea locuințelor, încălzire 
centrală, coșerit, prestări populație, 
reparații capitale 
vestiții.

S-au evidențiat 
conduse 

. Constantin, Barabaș Io- 

. loan, Finta Eugen, Mus-

proprii, fond in-

brigăzile < 
sile, Micu 
sif, Iliescu 
coiu loan.

în mod deosebit 
de Nemeș Vâ-

Prin
245 000 lei economii

recuperări

Obiectiv principal în întrecere, 
economiile au stat încă de la în
ceputul anului 1963 în centrul a- 
tenției brigăzilor de la seetorul
l. L.L. Lupeni. Recuperînd lunar im
portante cantități de cărămidă, ta
blă, nisip și cherestea și valorifi- 
cînd din resurse locale
m. c. de piatră și balast, 
au realizat în semestrul 
nomii la prețul de cost 
de 245 000 lei.

Au adus o prețioasă
brigăzile și echipele conduse

zeci de 
muncitorii 

I a.c. eco-
în valoare

contribuție
de

Drob 
peste

conduse de Gantz Ștefan, Negres- 
cu Vasile, Pîrvu Ștefan și 
Gheorghe, care au extras 
plan între 120-200 tone de cărbune.

Realizări frumoase au obținut și 
brigăzile de la pregătiri conduse 
de Pădureanu Simion și Azamfirei, 
Dumitru. Aceste 
lucrări de bună

brigăzi execută 
calitate.

la I.L.L Lupeni
Martin și Heinrich Iosif (zi- 
Rizescu Florea (zugrav), Ne-

Sereș 
dări), 
meș Nicolae (tinichigiu), Peter Adal
bert și Peter Arpad .(dulgheri), То- 
dorici Adam (electrician).

Cursuri pentru ridicarea 
calificării

Nu de mult un număr de 31 
zidari de la sectorul I L.L. Lupeni 
au terminat cursurile cercului de 
ridicare a calificării profesionale 
înființat în unitate. Depășiril-э de 
normă obținute de ei la locul de 
muncă și faptul că nici o brigadă 
de zidari nu a rămas în luna iu
nie a.c. sub plan dovedește cit de 
indicate și de folositoare 
ceste cursuri.

Cel de-al doilea 
pentru muncitorii 
se va încheia Ia 1 
este frecventat în 
muncitori. Hotărîți
pețească timpul și eforturile pen
tru îmbunătățirea lucrărilor ce se 
efectuează la întreținerea fondului 
de locuința, muncitorii dulgheri și 
instalatori din sector au cerut să 
se înființeze și pentru ei~rtte-u»- 
curs de ridicare a calificării.

sînt a-

înființat 
și care

curs 
zugravi 
septembrie 1963 
prezent de 35 
să nu-și precu-

Comunistul Blag Teofil este cunoscut de întreg colectivul sectoru
lui VIII al minei Aninoasa. Ca secretar al organizației de partid din 
sectof, tovarășul Blag este în primele rînduri în procesul de produc
ție, îndeamnă pe fiecare muncitor să depună suflet pentru realizarea 
sarcinilor de producție, pentru sprijinirea activității minerilor prin re
pararea la timp și de calitate a utilajelor miniere.

IN CLIȘEU: Blag Teofil în timpul lucrului, în atelier.

de pe șantierele Văii Jiului. Iată-i 
la Cîmpu lui Neag în această du
minică de iulie pe constructorii 
Cioarca loan, împreună cu mem
brii brigăzii sale, Bendes Ioan I, 
Bendes Ioan II, Budică Grigore, 
Goricearov Ioan, de pe șantierul 
din Petroșani, pe comunistul Greicu 
Mihai cu tinerii Gojocaru Pavel, 
Sloidulescu Nicolae, Tânase Mu
cenic și Stoica Dominic, de pe 
șantierul din I.upeni.

Constructorii au lucrat umăr la 
umăr cu țăranii muncitori din co
mună la ridicarea zidurilor noilor 
săli de clasă. Și zidurile s-au ri
dicat văzînd cu ochii. Zidăria a 
fost ridicată în cîteva ore 
centura ferestrelor.

A fost o zi de muncă 
atît pentru constructori 
pentru țăranii din comună.

La toamnă, odată cu începerea 
noului an școlar, elevii din co
mună. fii de muncitori forestieri 
și țărani întovărășiți vor păși în 
două noi săli de clasă luminoase. 
Elevii din ciclul doi nu vor mai 
trebui să meargă pînă la școala 
din Uricani. Vor 
lor comună.

lată care va 
telor acțiuni de
pentru lărgirea școlii din .comună.

Cîmpul lui Neag. Duminică 14 
iulie. In comună se petrece un e- 
veniment deosebit. Zeci de oameni 
înarmați cu unelte s-au adunat de 
dimineață Ia școala elementară 
din comună. Incinta școlii a deve- . 
nit un șantier. Se construiesc două 
săli de clasă, pe Iîngă cele exis
tente. pentru lărgirea școlii, ast

fel ca începincl din toatnnă șcdala 
. de 4 ani din Cîmpu lui Neag să 
se transforme în școală de 8 ani.

Este o dorință a locuitorilor a- 
cestei comune din mijlocul mun
ților. Pentru realizarea acestei do
rințe, ei au votat încă la începu
tul anului o contribuție voluntară 
de 12 000 lei. S-a ales tot atunci 
un comitet de cetățeni pentru 
sprijinirea lucrărilor de construc
ție. Ca membri ai comitetului au 
fost aleși cei mai activi cetățeni, 
cei mai buni gospodari, tov. Fur- 
dui loan, deputății Oprea Vasile, 

Roth Maria, Popovici Florian, Mi- 
hăiasa Lazăr II. In frunte cu ei, 

-cetățenii comunei participă cu en
tuziasm la lucrările de construc
ție. Au adunat materiale, au săpat 
fundația noilor încăperi, au strîns 
bolovani, au cernut nisipul și pie
trișul, au stins varul, au pregătit 
totul, pentru ca zidurile noilor 
clase să înceapă a se înălța cît mai 
CUTÎnd. ■

Și iată, construcția a început cu 
adevărat. In sprijinul sătenilor 
din comună au venit constructorii

------ —=©=-

Crește numărul 
inovațiilor

In acest an la cabinetul tehnic 
al minei Vulcan au fost înregis
trate 36 propuneri de inovații, 
adică un număr egal cu cel de 
pe întreaga perioadă a anului 
trecut. Dintre inovațiile acceptate, 
cele mai importante sînt: „Mări
rea siguranței în funcționarea lăm
pilor cu benzină Sadu II", inova
ție concepută de muncitorii 
cuță Teodor și Ciocîrdel Ilie 
locuirea stivelor din lemn 
armături metalice în abatajele 
tale din stratul 18, blocul 
vație propusă și aplicată 
ful de brigadă Domocoș 
și „Manșon special A.G.
zutos) pentru îmbinarea cablurilor 
caucîucate" care aparține ingineru
lui Venczel Karol.

D. ALBESCU 
corespondent
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Fruntașii minei fruntașe
2 încă de la începutul anului, 
S minerii din Uricani și-au luat 
g angajamente mobilizatoare în în- 
g trecere. Tot de pe atunci a în- 
g ceput și bătălia pentru traduce- 
8 rea lor în viață.
8 cere, minerii de
8 la loc de cinste.
8 ultima vreme îi
8 urmă cei de la Lupeni, dar pînă 
8 acum tot ei sînt fruntași pe 
g Vale. Cum și mina situată pe 
g primul Ioc în întrecere își are 
8 sectoarele ei fruntașe, la Uri- 
8 câni această cinste revine co- 
8 lectivului sectorului I.
® Buna organizare a procesului 
? de producție, disciplina în mun- 
5 că și asistența tehnică de o 
o înaltă calificare au făcut ca a- 
g cest harnic colectiv să extragă, 
g lună de lună, însemnate canti- 
g lăți de cărbune peste sarcinile 
g de plan. Pînă în dimineața zi-, 
g lei de 16 iulie, din abatajele 
8 sectorului au pornit spre prepa- 
g rația Lupeni 12 336 tone de căr- 
g bune cocsificabil în afara planu- 
g lui anual la zi. E o cifră care 
g vorbește 
g nicia și 
g neritului 
g Se vede
8 din sector nu se culcă pe laurii 
g victoriilor anterioare că îi dau mai 
8 pogan. Intr-o jumătate de lună, 
8 ei au dat în afara planului 1312 

tone de cărbune, ceea ce înseam
nă 922 tone peste angajament. 
Adăugate la
Cifră
nuâl
tone.

Prinși în între-* 
aici s-au situat 
E drept că în 
cam calcă din

de la sine despre hăr- 
priceperea în ale mi- 
a colectivului de aici, 
însă treaba că minerii

mai ales brigăzile 
Pînzaru Alexandru, 

Victor, Maftei Stan

dobîndite s-au făcut
învăța în propria

Mo- 
„In- 

cu 
fron-

II", ino
de șe- 
Andrei 

(antigri-
fi rodul entuzias- 
muncă patriotică

succese ? Bineînțeles că întregul 
colectiv dar 
conduse de 
Cîrciumaru 
și altele.

Succesele
pe seama creșterii productivită
ții muncii. In multe abataje din 
sector productivitatea întrece 6 
tone pe post. Cînd ai în aba
taje productivitate înaltă, 
posturile auxiliare reduse 
randamentul pe sector e 
mare. El se ridică la 2,516 tone g 
pe post, 
mai mult 
necaz au 
Uneori Ia recepție se 
tîmplă să se găsească o canti- 8 
tate cam mare de șist în cărbu- 8 
ne. In ultimul timp ei au înce
put însă ,,ofensiva" și împotri
va șistului. Doar nu o să-și știr
bească prestigiul de fruntași pen
tru pîrdalnica de piatră.

Vorbind despre mina situată 
la loc de cinste în întrecere, nu 
poți să nu amintești și de co
lectivul sectorului II. Deși are 
unele greutăți, a adus și el o 
părticică de contribuție la suc
cesele exploatării. Și bineînțeles g 
că alături de sectoarele produc- 8 
tive. și-au adus aportuP minerii 8 
de la pregătiri, meseriașii de Ia 8 
sectorul electro-mecanic, munci- 8 
lorii de la 
ceilalți.

E drept 
tașii minei 
la sectorul 
să-i dea pogan pentru ca să nu 
Ie-o ia alții înainte.

D. CRIȘAN

iar
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cu 140
decît cel planificat. Un 
minerii din sectorul I.
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transport si toți

GHEORGHE ELISEI
șeful comisiei organizatorice- 

a Sfatului popular al orașului 
Petroșani
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In Petroșani, zilele trecute, scriitoarea clujană Văradi Zsuzsa a avut o întîlnire cu un grup de ci
titoare ale scrierilor sale și ale revistei „Dolgozo no" — femei care fac - parte din aetivul obștesc, al co
mitetului orășenesc al femeilor.

IN CLIȘEU: Aspect de la întîlnire.
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celelalte, această
face ca angajamentul a- 
să fie întrecut cu 8 575 de

Cine sînt autorii acestor

că deocamdată frun- 
fruntașe sînt cei de 
I, dar și ei trebuie

i



STEAGUL ROS

muncitoresc din Petrila.

re cărări de munteștiinței și tehnicii
Itinerar in munții Retezatului

într-un loc fermecat al na

zo-
Instffat de farmacologie

aliaj confine platină și 8 
wolfram. Bl poate fi fo- 
temperaturi cuprinse între

eu
și

ne 
de-acolo

bruscă trecere de 
mai blind Ia unui

de vinii substanță bac- 
distrug bacteriile și mu- 

sînt

un pajur cu un coif itnpu- 
veghează peste această tiu- 

sălbatică a naturii vlrful

temperate, vîrfu- 
excursioniști- 

priveliște în care este 
altă floră, specifică

liclorulă 
tericidă, 
cegaiurile, din care cauză 
adecvate pentru executarea echipa
mentului destinat spitalelor, băilor, 
garderobelor etc. Proprietățile bacte- 
ricidî ale echipamentului se mențin 
atunci cînd este folosit în mod 
normal și bine întreținut.

la 
mai 
pe 

poartă 
mai

— Amforă din antichitate î
— Nu I Fotografia reprezintă 
vază ornamentală ce înfru

musețează interiorul clubului

o 
o 

care 
puțin în funcție de tampe-

Aliaj nou
S-a pus la punct un aliaj 

mare rezistență la coroziune 
rezistență electrică ridicată, 
variază 
ratură.

Noul 
la sută 
losit la 
0 și 800° C.

Foița din acest aliaj va cunoaș
te aplicații ta aparatele pentru mă
surarea tensiunilor în cursul func
ționării sub sarcină a arborilor ro
tativi, a paletelor de turbine, cor
purilor de motoare etc.

Material plastic bacterlcid
O firmă vest-germană livrează o 

substanță plastică cu adaos bacte- 
ricid. Materialele imprîgnate cu po-

După cum relatează ziarul „Neues 
Deutschland" la Academia de me
dicină din Erfurt a fost dat în fo
losință Institutul de farmacologie. 
Noul Institut este înzestrat cu la
boratoare moderne pentru cercetări 
asupra celulelor, experiențe asupra 
animalelor etc. ca și cu aparate 
moderne pentru studierea efecte
lor medicamentelor și otrăvurilor

potecii de
ex- 

prin 
ca-

* <
'î-

* V1

Nu numai Peștera Bolii ci și împrejurimile ei oferă vizitatori
lor acestor locuri priveliști de neasemuită frumusețe. Apa zglobie a 
pfrîului Bănița a săpat în peretele de calcar, in decursul milenilor,
o adevărată capodoperă sculpturală. După cum se vede și din fotogra
fie, natura și-a exercitat in aceste locuri talentul de mare artist cu
o iscusință ce depășește cea mai îndrăzneață fantezie a omului.

★

Frigidere...

mai
va

plătit, 
merge

Л
bere"

— Merge ? 
e- Merge...
— Cît?
— 300 dș lei.
— Nu asta te-am întrebat, frate. 

Prețul îl știu că l-am 
dar ne interesează cît 
frigiderul...

• • к
La restaurantul „Carul cu 

e un friqider. In alte restaurante 
există, de asemenea. In Patroșani 
există un A.R.U.C. ceea ce înseam
nă Atelier de reparat utilaj comer
cial. Intre A.R.U.C. și frigidere 
există o strînsă legătură : frigide
rele fiind articole comerciale, 
atunci cînd se strică trebuie să Jie 
reparate de A.R.U.C. Pare-se însă că 
această legătură între frigiderul de 
la „Carul cu bere" și A.R.U.C. e... 
unilaterală. Constă numai în faptul 
că frigiderul se strică. Și cum 

A.R.U.C. are obligația, reprezentan
tul său lunar „vizitează" frigiderul 
de la „Carul cu bere" (pracuta și 
altele), constată defecțiunea și ca 
prin minune, îl face să funcțio
neze... două-trei ore. Pentru aceas
tă treabă reprezentantul 
primește o semnătură, iar 
achită 300 de lei. In rest 
îi lasă... rece. Lăsîndu-i...

A.R.U.C. 
T.A.PX. 

lucrurile 
reee pe

șerpuită urcă 
după
mai

care se 
sus, mai

de brad

O priveliște deosebit de plăcută 
oferă iubitorilor de excursii impu
nătorul masiv al Retezatului. Da
că la poalele munților e o floră 
specifică zonei
rile munților oferă 
lor o altă 
prezentă a 
nei alpine.

Această 
un climat
aspru se poate simți, pășind 
drumul turistic care 
spre cabana Buta și 
departe.

Chiar la începutul
munte stau spre întimpinarea 
cursioniștilor Cheile Buții, 

fcare cu o repeziciune vioaie, 
racteristică apelor de munte, curge
pîrîiașul Buta, domolindu-și cursul 
abia după ce a scăpat din strim- 
toarea cheii. Poteca 
un povirniș abrupt 
continuă drumul tot 
sus, pe Valea Buții.

Pe nesimțite pădurile 
se sfîrșesc și apare în fața noas
tră, ca un uriaș spătos, Plaiul Mic, 
ce se întinde spre vîrful Custura, 

un efort printre bolovănișuri, 
o pauză scurtă și după 4—5 
de ascensiune iată-ne la ca- 
Buta. De aici o priveliște

de
Pe

Si

darea glacială a Bucurei. De aiti 
oriunde privești, nu vezi decît 
virfuri și văi și ai impresia că ești 
închis 
turij.

Ca 
nătOr 
părăție 
Peleaga de peste 2500 de metri 
altitudine.

Grohotișuri, jnepeni, lacuri, să
răcăcioasa floră alpină dar mîndră 
de vitregia naturii căreia îi re
zistă — iată ce oferă Retezatul. 
Toate acestea nu pot fi trecute 
cu vederea, 
obiectivul 
peste tot 
turii care 
peliculă.

Ca să ieșim din Căldarea Bucu
rei urcăm lin Custura Bucurei, apoi 
coborîm în valea care apare ca o 
imensă groapă, cu bolovani și pie
triș, de unde ii provine și numele 
Valea Pietrile. Continuînd drumul 
în vale ajungi din nou în zonă 
verde, cu un brădet bogat, în mij
locul căruia — parcă din adins 
ascunsă — se pitulețte cabana 
Pietrile. Am ajuns la încă un po
pas, la o găzduire bună cu somn 
fără vise, după care vine iar deș
teptarea, în ciripitul păsărelelor și 
din nou pornim la drum, pe alte 
poteci

Oriunde ai îndrepta 
aparatului de fotografiat 
întîlnești măreți» ale nă
mețită să fie fixate pe

de munte.

Ou naunris al lai іиіімм 
iwnt la Dilma Snli№

Vreme de mai bine de uii secol 
s-a păstrat în arhivele ruse un ma
nuscris de mare valoare : un caiet 
de 174 pagini, scris aproape în în
tregime de Beethoven în perioada 
anilor 1802—1803 și conținînd proU1. 
iectele unor compoziții ca simfo
nia „Eroica", „Sonata Kreutzer"? 
oratoriul „Christos pe muntele E-

vo- 
lui

leon" Opus 85, Sonata pentru pian,
Opus 31 nr. 3 ș. a.

Manuscrisul a fost publicat re-
cent la Moscova în Editura Mu-
zicală sub formă de album de

tenie de dogoreala soa- 
căldura caniculară a'

peste Plaiul Mic, în fata

bana
panoramică se deschide spre cursul 
superior al Jiului de vest.

De la cabana Buta o potecă 
munte duce spre Plaiul Mic. 
ici. colo, apar brăduți răzleți

■ jnepenl. iar apoi mari întinderi 
pleșuve acoperite pe alocuri cu 
petece de zăpadă care persistă cu 
încăpățânare inverșunată chiar și 
în luna lui cuptor. Aci nu avem 
de ce ne 
relui, de

verii.
Trecînd

noastră apar mici ochiuri de apă. 
Din depărtare ele pot fi asemănate 
cu niște mărgele lucitoare. De aici 
orizontul șe deschide în toate di
recțiile rozei vînturilor. Ori unde 
te uiți vezi văi adinei și piscuri 
de o neasemuită frumusețe. Pentru 
a-ți urma drumul trebuie să co
bori în Valea Lăpușnicului. Dru
mul nu se oprește în această oază 
de munte, ci se cațără spre locu
rile stîncoase și pătrunde în căl-

★- T"

DIONISIE HEGEDUS

facsimile. El constituie primul 
lum al cărții „Proiectele 
Beethoven din anii 1802—1803". 
Al doilea volum conține partiturile 
transcrise, iar al treilea —- studii 
și comentarii pe marginea manu
scrisului.

Să fie luate mdsupi
cîtva timp I.C.O. Petroșani 
la dispoziția oamenilor mun

De
a pus
cii din Vulcan două autobuze care 
efectuează transportul 
pe ruta Coroiești — 
Coroiești — Paroșeni.

Din cauza trecerii

în comun 
Crividla și

autobuzelor
--Ѳ

care 
inte-

ȘI COMENTARII
cei de la
derului, se... încălzesc preparatele 
ținute în el, ceea ce arată că lu
crurile stau tocmai... pe dos. 
A.R.U.C.-uI rămîna... rece, iar fri
giderul se... încălzește. Cum A.R.U.C 
nu este A.D.I.F. (atelier de „în
călzit" frigidere) ci atelier de re
parat utilaj comercial, ar fi tim
pul să se lichideze cu lucrările de 
mîntuială (și cu Încasarea unor 
sume de bani pentru o „vizită" 
lunară), afectuîndu-se reparații de 
calitate care să asigure funcționa
rea frigiderelor atît de necesare ta 
anotimpul călduros.

A.R.U.C. repararea irigi-

Combinații ciudate

coboară vălul înse- 
luminate în multe 

involuntar privirile 
bogat împodobite cu 

spre locurile

Iluminatul fluorescent dă centru
lui orașului Petroșani un aspect 
plăcut. Cînd 
rării, firmele 
culori, atrag 
spre vitrinele
mărfuri d a sezon, 
unde se poate petrece o seară plă
cută — grădini, restaurante

Toate stat bune pînă în momen
tul în care unele litere sau cuvin
te nu se încăpățînează să rămînă 
în... întuneric, fapt ce face ca pe 
unele fațade, ta loc de firme lu
minoase să întîlnești veritabile 
șarade, create de capriciul geze-

lor din tuburi și menținute din 
neglijența celor ce se dezintere
sează de întreținerea în bună 
stare a acestui mijloc modern de 
reclamă.

Pare cu totul ieșit din corpuri 
ca biletele de spectacole să fie 
cumpărate la „Agenția... ă". E vorba 
de „Agenția teatrală", dar cîteva 
litere nu mai sînt iluminate de 
mult, așa că agenția rămîne... „ă". 
Cum rămîn însă cei ce răspund de 
această star» de lucruri?

Tot astfel o firmă mare indică 
„Restaurantul Cap". Chiar așa: cap. 
Aici lipsesc ultimele litere din 
cuvlntul „Carpați", iar printr-o iro
nie, din litera „R‘“ majusculă a 
rămas doar partea superioară, 
transformîndu-se în „P" Firma e 
„cap", e nevoie însă de puțin... 
suflet spre a o completai In alta 
părți, de. pildă, la magazinul de 
încălțăminte „Select", adesea firma 
nu e de loc luminată, fiind uita
tă pe semne. Astfel de ciudățenii 
se găsesc încă și altele.

N-ar fi rău ca cei în cauză 
facă o revizie conștiincioasă
iluminatul firmelor, pentru a evita 
surprize de tot felul. Mai știi, din 
literele vreunul cuvlnt ar putea 
rezulta combinării cu totul năs- 
trușdcel

ȘTIAȚI
...bufnița este singura pasăre 

poate privi obiectul care o
resează cu amîndoi ochii și deoda
tă.

...un grup de scafandri sportivi 
finlandezi au descoperit în apropie
re de Hango, sub un strat de mîl 
gros de cițiva metri, 50 de vase 
rusești care s-au scufundat In a- 
nul 1717 în timpul unei bătălii na
vale. Această descoperire va per
mite să se afle date prețioase des
pre arta construcțiilor navale 
acea vreme.

...o fabrică de fire sintetice, 
re dă anual 30 000—35 000 tone 
produse, poate înlocui o turmă
oi de 12—15 milioane de capete ?

...prirrtul aerostat cunoscut în is
torie a fost înălțat în Rusia. în anul 
1731, de către Kriakutnîi, ajutor 
de diacon din Nereti. Deci cu o 
jumătate de secol înaintea fraților 
Montgolfier.

din

ca
de 
de

eă 
la

Pelicanii din 
șeu n-au fost 
tografiați în Delta 
Dunării. Ei fac 
parte din colonia 
de pelicani a gră
dinii zoologice din 
frumosul parc al 
Capitalei — Clș- 
migtal,

cli- 
fo-

II

statii, majo- - 
le folosesc 

pe jos. De 
deselor de-

cu nerăgularitate prin 
rltatea călătorilor nu 
preferind să meargă 
asemenea, din cauza
fecțiuni autobuzele mai mult stau 
în reparații decît circulă. Astfel, 
în orele de intrare și ieșire a 
muncitorilor din mină, aceștia sînt . 
obligați să parcurgă pe jos dis-л 
tanța de 3 km. între centru 
nă (atît la ducere cît 
cere).

Este necesar să fie 
pentru îmbunătățirea
în comun al oamenilor muncii din 
orașul Vulcan. In acest sens mi
nerii din Vulcan vin cu 
propuneri.

Traseele 
nile să fie 
rul lor de
pe autobuze; să fie afișate în sta
țiile principale tăblițe indicatoare 
cu orarul sosirii 
buzelor; în orele 
trase autobuzele 
puțin frecventate
deservească traseul
— mină deoarece intervalul de o 
oră între fiecare sosire și plecare 
de autobuz este prea mare, fapt 
care aduce multe nemulțumiri. 
Astfel, toate neajunsurile semna
late vor fi evitate.

BENDEA SORIN 
corespondent

și la
și mi' 

întoar-

măsuriluate 
transportului

cîteva

mași- 
numă-

pe care circulă 
numerotate, iar 

ordine să fie trecut și

Și 
de 
de 
Și

plecării auto- 
vîrf să fie re- 

pe traseele 
să fie puse să 
Vulcan centru

V. ADBIAN
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Pentru ca locatarii noilor blocuri 
să beneficieze de tot confortul

Din cele 18 6 50 apartamente din 
Valea Jiului aflate în administra
rea I.L.L.-ului, 15 960 sînt încălzite 
prin sobe, iar restul de 2690 a- 

partamente primesc căldură de la 
16 centrale termice. Aceste cen
trale alimentează între 44 și 414 
apartamente fiecare. Anul acesta 
urmează să se dea în funcțiune 
încă două centrale care vor de
servi alte 600 apartamente.

Pînă în anul 1962, aceste cen
trale au lest exploatate de comi
tetele de blocuri. Sarcina întreține
rii, exploatării centralelor și în- 
cașării costurilor trecînd asupra 
I,L,L.-ului, acestei întreprinderi îi 
revinэ implicit obligația asigurării 
locatarilor cu apă caldă și căl
dură. In realizarea acestei obligații 
de multe ori LL.L. întimpină greu
tăți. Din ce cauza ? In primul rînd 
din cauza intîrzierii exagerate cu 
care constructorii dau în exploa
tare încălzirile centrale.

Dar și după ce sînt puse in func
țiune centralele, se intîmpină greu
tăți din cauza lipsei de presiune 
a apei. Apa încălzită din cazane 
și împinsă de pompe ajunge să 
urce în fiecare apartament la ra
diatoare. Apa caldă pentru baie și 
bucătărie insă in majoritatea ca
zurilor nu poate urca neavînd pre
siunea necesară. Se mai intîmplă 
foarte des (în Vulcan) că se în
trerupe curentul electric și atunci 
pompele se opresc, trebuie să se 
scoată repede focul din cazane, 
conductele se golesc și apoi... ține-te 
reclamații de la locatari, care nu 
știu motivul pentru care nu se 
dă apă caldă.

Trăglnd învățăminte din pățani
ile trecute, conducerea I.L.L. Petro
șani a întreprins încă din luna 
mai a.c. o acțiune de depistare

« Ctt mai multe bobine spă- * 
« late fără nici una degradata,-» ’ 
ț acesta este unul din obiectivele ♦ 
J întrecerii ce se desfășoară im
• tre brigăzile de la bateriile
• de spălare ale „Viscozei"
J Lupeni.
♦ IN CLIȘEU: Pastor Pavel,
♦ ciștigătorul fanionului de „E-
• vldențiat în Întrecerea socia- 
t listă", lucrfnd la o baterie de
J spălare Împreună cu o parte jj.
♦ din membrele brigăzii sale cu 4
* care a reușit să asigure in ♦
ț luna trecută spălarea a 207 600 •
! bobine. •X •

Măsuri operative pentru creșterea productivității muncii 
la nivelul posibilităților

In ziarul „Steagul roșu" s-a pu
blicat în ziua de 16 iunie a. c. ar
ticolul intitulat „Productivitatea 
muncii a sporit considerabil, dar 
mai sînt încă rezerve de folosit I", 
în care a fost analizat modul cum 
sînt folosite la minele Văii Jiului 
posibilitățile pentru creșterea pro
ductivității muncii. Mina Lonea a 
fost citată în acest articol ca e- 
xemplu negativ în privința înde
plinirii sarcinei de creștere a pro
ductivității muncii pe primul tri
mestru din acest an. In răspunsul 
trimis redacției, conducerea minei 
Lonea ne aduce la cunoștință că 
sub îndrumarea comitetului de 
partid a procedat operativ la lua
rea măsurilor necesare pentru fo
losirea mai bună a rezervelor e- 
Xîstente în cadrul exploatării me
nite să asigure un ritm mai înalt 
de creștere a productivității mun
cii. Iată ce relatează conducerea 
exploatării în legătură cu a- 
ceasta.

„După apariția articolului in 
ziar, conducerea E. M. Lonea a a- 
nalizat activitatea colectivului pen
tru realizarea indicatorului de plan 
privind creșterea productivității 
muncii. Jn același timp conducerea 
minei a prezentat comitetului de 
partid un referat despre preocu
parea acesteia pentru crearea con
dițiilor tehnico-materiale necesare 
realizării unei productivități spo
rite. Din analiză a reieșit că în 

riguroasă a defecțiunilor tahnice. 
Au fost organizate echipe speciale 
compuse din mecanici, fochiști, e- 
lectricieni, care au început și con
tinuă remedierile la mai multe in
stalații pentru ca toate centralele 
termice să fie revizuite și pregă
tite pentru iarna Î963-1964, pînă la 
1 septembrie a.c. Pregătiri s-au 
făcut și pentru asigurarea cadre
lor de deservire a centralelor. Au 
lost selecționate cadre de deservire 
și exploatară; ia trei centrale ter
mice se organizează cursuri de 
instruire pentru fochiști și ajutori 
fochiști de centrale. Cu toate aces
tea tovarășii de ia I.L.L. care se 
ocupa cu problema încălzirilor cen
trale, mai trebuie șă aibă în ve
dere unele lucruri : formarea unor 
echipe de coșari care să curețe 
încă în trimestrul 111 toate coșu
rile de fum; montarea de termome
tre pe toate cazanele și țevile de 
tur-retur; îmbunătățirea sistemului 
de ventilație și de evacuare a ga
zelor ca și a cenușii din încăperi
le centralelor; intensificarea. Ilumi
nației în respectivele încăperi; re
vizuirea izolației la boilere și con
ducte; instalarea de manometre in 
rețea la loc vizibil, și alte ase
menea măsuri.

De funcționarea centralelor ter
mice depinde asigurarea locatarilor 
cu căldură (iarna) și apă caldă la 
baie și bucătărie în tot cursul 
anului. Iată de ce trebuie luate 
toate măsurile pentru ca încălzirea 
blocurilor și alimentarea lor cu apă 
caldă după programul stabilit să 
se facă în condițiile cele mai bune.

MIHAI ȘTEFAN

urma folosirii tehnicii noi, ridică
rii nivelului de calificare a mun
citorilor și a îmbunătățirii organi
zării muncii, productivitatea a spo
rit la mina Lonea de la 1,014 tone 
cărbune pe post realizat în 1960 
la 1,063 tone pe post în 1961, la 
1,169 tone pe post în 1962 și 1,179 
tone pe post pe semestrul I a. c. 
Dar cu toate că E. M. Lonea și-a

oooooooooooooooooaooooaoeoeoooooooooo

Pe urmete .materialelor 
publicate

realizat în prunul semestru sarci
na privind creșterea productivită
ții muncii, nu trebuie uitat că în 
munca colectivului nostru mai per
sistă încă o serie de deficiențe, 
mai există rezerve interne neuti- 

' lizate în sectoarele de producție 
prin care s-ar putea impulsiona 
creșterea randamentelor. Aceste 
deficiente au fost cauzele princi
pale pentru care în trimestrul I 
s-a realizat productivitatea plani
ficată pe mină în proporție de nu
mai 99,4 la sută. La mina Lonea 
un număr destul de ridicat de bri
găzi continuă să nu-și realizeze 
planul de producție din cauză eă 
nu li se acordă ajutor suficient, 
nu li se asigură cond'th optime 

de lucru, ca să poată obține ran*,

----------------------- - ----- ------------ а-д ■........

Din activitatea femeilor 
de la Upicani

Ca în multe alte localități ale 
patriei noastre, și în comuna Uri- 
cani s-a construit în anii trecuți 
o școală nouă spațioasă cu І6 
săli de clasă. In această școală 
învață azi copiii harnicilor noștri 
mineri, copiii muncitorilor și ță
ranilor din această nouă așezare 
minieră.

Părinții copiilor care învață în 
noua școală sînt preocupați mereu 
de buna gospodărire a școlii.

După încheierea anului școlar 
,1962—1963, școala din Uricani a 
fost văruită. Mobilizate de comi
tetul de femei din comună, ma- Г 
mele copiilor și-au adus din plin j 

damente la nivelul sarcinilor de 
plan. Există o slabă preocupare în 
sectoare pentru întreținerea lucră
rilor miniere, mai cu seamă în 
sectoarele I și II. In seGtorul II. 
de exemplu, s-au produs în se

mestrul I șase surpări în abataje, 
iar în sectorul I, din cauza slabei 
întrețineri a galeriilor principale 

de transport, s-au înregistrat stran
gulări în transportul subteran. Din 
pricina neîntreținerii lucrărilor mi
niere, ambele sectoare nu și-au 
realizat planul în trimestrul II.

Neîndeplinirea sarcinilor de plan 
pe exploatare și a productivității 
muncii prevăzute pe trimestrul I 

a fost determinată în mare măsu
ră și de slaba disciplină în mun
că. Numai în decurs de cinci luni 
la E. M. Lonea s-au înregistrat 
453 de absente nemotivate. Intre 
angajații exploatării care absentea
ză frecvent de la lucru se numără 
Pop Virgil, Bartha Tiberiu, Kertesz 
Adalbert, Sukovski Dragoș și alții. 
Conducerile sectoarelor și comi
tetul sindicatului nu s-au preocu
pat îndeajuns de acești tovarăși 
pentru a-i educa în spiritul atitu
dinii noi fată de muncă și a-i de
termina să-și potrivească pasul 
după cadența colectivului în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție.

Colectivul exploatării a tras în
vățăminte din insuccesele avute 
în trimestrul I. O parte din lip

contribuția la curățirea sălilor de 
clasă după văruire.

In această muncă s-au eviden
țiat tovarășele Săulescu Estera, 
Mogoș Iuliana, Gîlcă Clementa, 
Lazăr Rozalia, Velica Nastașia, Ar- 
meanu Fănica, Elek Elisabeta, Io- 
rieșcu Maria, Florea Victoria și al
tele. In total 78 de femei au par
ticipat la această acțiune, cfec- 
tuînd 685 ore de muncă volun
tară. Școala va fi în curînd pusă 
la punct în vederea deschiderii 
noului an școlar.

MARIA SCHUSTER 
corespondentă 
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li ІкПіЦІа: Мн
Un grup de studenți ai I.M.P. 

care se află în practică la prepa- 
rația Petrila, a organizat o acțiune 
patriotică pentru colectarea fieru
lui vechi din incinta preparației.

Impărțiți pe grupe, cei 50 de 
studenți participant! la acțiunea 
întreprinsă au colectat și Iranspor- 
tat la rampa de descărcare a pre
parației 2500 kg. fier vechi, pe 
care apoi l-au încărcat Intr-un va
gon cu destinația :. Hunedoara.

Studenții Muntean Minerva, Ma
rinescu Nlcolae, Iosif Cornelia, 
Pop Arghir, Vrînceanu Dina, Sa- 
bău Vaslle, Cazacu Lazăr și Vie
zure Vasile Sînt doar cîțiva din 
cei care și-au adus contribuția lor 
la colectarea fierului vechi.

P. GĂINĂ 
supraveghetor

surile ce ne-au frînat munca au 
fost înlăturate în cursul trimestru
lui II, și astfel am reușit să de
pășim cu 1,3 la sută productivi
tatea planificată pe trimestrul res
pectiv și să lichidăm r&mînerea 
în urmă din primele luni ale a- 
nului. Dar nu ne oprim aici cu Îm
bunătățirea muncii și vom aplica 
în continuare o serie de măsuri 
pentru lichidarea tuturor deficien
telor din procesul muncii în sub
teran. Intre aceste măsuri amin
tim : lunar se va analiza efecti
vul de muncitori pe locuri de pro
ducție, în scopul utilizării raționale 
a forțelor de muncă; la mina Lo
nea I vor fi formate încă două 
brigăzi de reparații capitale pen
tru a se lucra mai intens la rear- 
marea și reprofilarea galeriilor 
principale de transport; la lucră
rile de deschidere și pregătire se 
va trece la organizarea superioa
ră a lucrului pe baza graficului 
ciclic cu scopul de a se mări vi
tezele de avansare la aceste lu
crări; se vor folosi mai judicios 
utilajele cu care este dotată ex
ploatarea, iar serviciul mecanic va 
executa revizia și repararea aces
tora în baza unui grafic pentru 
a se preîntîmpina avariile meca- 
niee în timpul lucrului, precum și 
alte asemenea măsuri. Aplicîndu-le 
în viață, vom asigura condiții co
respunzătoare de lucru în fiecare 
abataj, astfel ca productivitatea 
muncii să sporească continuu, iar 
minerii de la Lonea să dea patriei 
tot mai mult cărbune".

De pe rampa 
depozitului final 
Banița sînt, expe
diate zilnic va
goane cu lemn 
adus din parche
tul de exploatare 
Jigoreasa.

Clișeul nostru 
îi înfățișează pe 
muncitorii fores
tieri din echipa 
de încărcători 
condusă de Su- 
basu Dumitru lu- 
crînd la încărca
rea buștenilor de 
fag în vagoane 
CF.R.

Cărți apărute în Editura tehnică

Lucrarea prezintă bazele teoriei 
termotehnicii cuptoarelor, anali- 
zîndu-se mecanica gazelor, propa
garea căldurii, combustibilii și ar
derea lor, precum și bazele tehno
logiei încălzirii raționale a oțelu
lui.

O atenție deosebită se acordă 
descrierii și funcționării dispoziti
velor pentru arderea combustibi
lilor (arzătoare, injectoare și gră
tare pentru arderea combustibili
lor solizi), a echipamentului auxi
liar și a dispozitivelor pentru va
lorificarea căldurii gazelor arse.

Separat se tratează despre ma
terialele și elementele construc
tive ale cuptoarelor.

548 pag., 37 lei

Cartea cuprinde operațiile ce se 
execută în procesul forajului hi- 
drogeologic de la proiectare și pînă 
Ia punerea în exploatare. Se dau 
noțiuni asupra clasificării și am
plasării sondelor hidrogeologice și 
se indică modul cum trebuie întoc
mit un proiect după care trebuie să 
se execute lucrările.

Se face clasificarea metodelor de 
foraj pentru sondele hidrogeologice 
și se dau indicații practice pentru 
fiecare metodă de foraj în parte, 
făcîndu-se descrierea instalațiilor de 
foraj folosite la acest gen de lu
crări. Prima parte mai tratează des
pre tehnologia forajului hidrogeolo- 
gic.

In partea a doua se prezintă 
modul de punere în producție a 
sondelor, cele 3 faze (decolnratarea. 
deznisiparea, pomparea experimen
tală) de punere în producție, des
crierea pompelor cu piston, 

centrifuge, submersibile, cu aer 
comprimat și modul normal de 
funcționare, defecțiunile și remedi
ile acestor utilaje.

336 pag., 11,50 lei



Iratatiiele № la Nasma 
la alileia latetăili 
emtiieHtlor oideare

MOSCOVA 19 (Agerpres).
In comunicatul oficial eu privire 

la continuarea schimburilor de pă
reri de la Moscova, se arată s

„La 19 iulie a continuat schim
bul de păreri dintre Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Averell Harriman, se
cretar de stat adjunct al S.U.A., și 
lordul Hailsham, ministrul pentru 
problemele științei și tehnicii al 
Marii Britanii, în probleme privind 
acordul eu privire la încetarea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă, precum 
și în alte probleme prezentînd in
teres reciproc. La discuție au parti
cipat consilieri și experți.

Următoarea întîlnire va
loc la 20 iulie.

avea

In Comitetele speciale 
ale O. N. U.

Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică a U. R. S. S

NEW YORK 19 (Agerpres).
La 18 iulie, Comitetul special al 

O.N.U. însărcinat cu cercetarea po
liticii de apartheid a guvernului din 
Republica Sud-Africană a adresat 
Consiliului de Securitate un raport 
în care recomandă aplicarea de 
măsuri urgente împotriva R.S.A., 
mergîndu-se chiar pînă la ruperea 
relațiilor diplomatice cu această 
țară.

Raportul recomandă 
de Securitate 
rile represive 
Verwoerd față 
triva politicii
ceară acestui guvern eliberarea tu
turor deținuților politici. Totodată, 
raportul recomandă Consiliului de 
Securitate să ceară țărilor membre

ale O.N.U. să aplice Republicii 
Sud-Africane sancțiuni economice 
și politice, precum și alte sancțiuni 
recomandate de către Adunarea 
Generală a O.N.U.

☆

punct producția și au realizat 
această perioadă aproximativ 

uti-
mo- 
fo.st 
toa-

Consiliului 
să condamne măsu- 
luate de guvernul 
de luptătorii împo- 

de apartheid și să

Succesele fopțeiop patpiotice 
din Guineea

Portugheză) 19

din Guineea 
reușit deja să

BISSAU (Guineea 
(Agerpres).

Forțele patriotice 
Portugheză care au
pună stăpînire pe 15 la sută din 
teritoriul Guineei Portugheze, con
tinuă lupta împotriva trupelor co
lonialiste 
relatează 
patrioților 
sudică a 
giuni. In

portugheze. După cum 
agenția U.P.I., atacurile 
se extind din regiunea 

tării și în celelalte re- 
regiunile de nord și de

Minerii canadieni cer 
majorarea salariilor

s 
t < <

OTTAWA 19 (Agerpres).
Potrivit agenției Prensa Lati

na, minerii societății „Malartic 
Gold Fields Limited" au decla
rat la 18 iulie grevă în sprijinul 
revendicărilor lor cu 
majorarea salariilor.

Agenția menționează 
giunea Malartic, de la 
iulie 
torii
Gold
Gold
Malartic Mines L-td", care 
încetat lucrul în sprijinul acelo
rași revendicări. Activitatea mi
nelor din această regiune a fost 
aproape paralizată.

Portugheză
răsărit au avut loc lupte 
s-au soldat cu 
tru colonialiști.

Știrile sosite 
despre sprijinul 
populația detașamentelor de parti
zani, dîndu-le alimente, informații 
și adăpost.

îngrijorați de știrile alarmante în 
legătură cu înfrîngerile pe care le 
suferă trupele colonialiste, guver
nul portughez pregătește trimiterea 
de noi întăriri militare. La cei 
10 000 de soldați existenți în pre
zent se vor adăuga efective noi, tri
mise încă în ziua reluării opera
țiunilor militare, precum și altele 
ce urmează să sosească în Guineea 
Portugheză la 20 iulie.

care
gr ale pierderi pen

din Bissau vorbesc 
pe care îl acordă

i 
I

privire la

se află în grevă 
societăților miniere 
Mines L-td", „ 
Mines L-td" i

că în re
data de 2 
și munci- 

,,Barnet 
,East Malartic 
și „Canadian 

au

s

NEW YORK 19 (Agerpres).
La 18 iulie Comitetul Special al 

O.N.U. pentru examinarea proble
mei aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale a adoptat 
raportul referitor la situația din 
teritoriile portugheze din Africa. 
Raportul a fost transmis Consiliu
lui de Securitate, convocat pentru 
luni, 22 iulie.

Raportul amintește rezoluția a- 
doptată de comitet încă din luna 
aprilie 1962, prin care a fost con
damnat refuzul Portugaliei de a co
labora cu O.N.U. și politica da 
represiuni pe care aceasta o duce 
împotriva popoarelor din teritoriile 
africane. Aceeași rezoluție prevedea 
necesitatea 
Consiliului 
tuației din 
pul luării
zătoare, inculsiv aplicarea de sanc
țiuni severe Portugaliei, pentru a 
o determina să respecte rezoluțiile 
Adunării Generale a O.N.U. și Con
siliului da Securitate".

Acest document este anexat la 
dosarul referitor la situația te
ritoriilor Portugheze din Africa ce 
va fi pusă în discuția Consiliului 
de Securitate. •

de a atrage atenția 
de Securitate asupra si- 
aceste teritorii „în sco- 
unor măsuri corespun-

„Ajutorul44 Angliei pentru Federația 
malayeză

a „ajutorului" va fi acordată în 
arme și muniții. Restul „ajutoru
lui", în bani, va fi dat guvernului 
federației psntru a-1 folosi la crea
rea așa-ziselor forțe „de apărare". 
Guvernului federal îi vor fi trans
ferate, de asemenea, clădiri și alte 
instalații militare engleze din Sin
gapore. Tot din acest „ajutor" Fe
derația Malayeză va trebui să su
porte costul întreținerii personalu
lui militar britanic, ce va ^funcționa 
pe lîngă forțele „de apărare" ale 
federației.

Camera Comunelor

coloni- 
la 18 

că An-

LONDRA 19 (Agerpres).
Duncan Sandys, ministrul 

ilor al Angliei,a anunțat 
iulie în
glia va acorda noii Federații Mala- 
yeze care își începe existența la 
30 august, un „ajutor" pentru pri
mii doi ani. Valoarea lui se ridică 
la 30 milioane de lire sterline și 
va consta, în cea mai mare parte, 
din ajutor militar.

Duncan Sandys a declarat că 14,5 
milioane de lire din suma totală

MOSCOVA 19 (Agerpres). TASS 
transmite :

Direcția Centrală de Statistică de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a dat publicității un co
municat în care se arată că indus
tria sovietică a îndeplinit planu 
semestrial al producției globale cu 
103 la sută. In comparație cu peri
oada corespunzătoare a anului tre
cut, volumul producției a crescut 
cu 8,5 la sută.

Planul semestrial a fost îndepli
nit de toate republicii a unionale 
la majoritatea produselor industria
le.

Întreprinderile sovietice au pus
----------- 0

Opinia, publică mondială condamnă 
intensificarea de către S.U.A. 

a blocadei economice împotriva Cubei
NEW YORK 19 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

anumite forțe reacționare din S.U.A. 
cer noi acțiuni împotriva Cubei. 
Agenția United Press menționează 
că senatorul republican 
(statul Dakota) a cerut 
Senatului ca guvernul 
„să intensifice boicotul
împotriva Cubei". Potrivit agen
ției, Mundt, a recomandat un pro
gram de acțiuni care cuprinde în
tre altele, interzicerea accesului 
în porturile nord-americane a na
velor oricărei țări care permite 
vaselor sale comerțul cu Cuba. 
Totodată, el propune ca Organiza
ția Statelor Americane și N.A.T.O. 
să ceară în mod 
membre încetarea 
Cuba.

Aceste acțiuni
sînt privite cu indignare de opi
nia publică mondială.

După cum relatează agenția 
United Press International, mai 
mulți deputați laburiști englezi au 
acuzat, în cadrul Camerei Comu
nelor, Statele Unite de faptul eă 
„comit un act de nebunie politică 
fără precedent intensificînd bloca
da economică împotriva Cubei".

Konni Ziliacus, reprezentant al 
Partidului laburist în Camera Co
munelor, l-a întrebat pe reprezen
tantul guvernului dacă nu consi
deră că „acțiunile S.U.A. împotriva 
Cubei constituie o amenințare la 
adresa păcii". Un alt deputat la
burist, John Rankin, a declarat că 
„a încerca să distrugi un popor 
prin mijloace economice este la

la 
în 
300 de noi tipuri de mașini, 
Jaje și aparate din cele mai 
derne. Intr-o mare măsură a 
modernizat utilajul existent în 
te ramurile industriei.

Cu 6 la sută fată de primul se
mestru al anului trecut a crescut 
productivitatea muncii în industrie. 
A fost depășit, de asemenea, pla
nul reducerii prețului de cost al 
producției.

Comunicatul relatează, da aseme
nea, despre rezultatele îndeplinirii 
planului în agricultură, transpor
turi și în alte domenii.

K. Mundt 
în cadrul 
Kennedy 
economic

oficial țărilor 
comerțului cu

împotriva Cubei

O M I S I U N E I GRATA
al fostului 
pe vremea

se
asi

fel de sîngeros ca și prin mijloace 
militare".

Intr-un articol editorial ziarul 
mexican „Dia", condamnă acțiu
nile Departamentului de stat îm
potriva Cubei, precum și cererea 
adresată de S.U.A. Canadei, An
gliei, Spaniei și Mexicului de „a 
ajuta" Statele Unite „să izoleze" 
Cuba. Ziarul subliniază că această 
acțiune constituie un amestec în 
treburile interne ale altor țări. 
„Ni se cere, nici mai mult nici 
mai puțin, scrie ziarul, deeît să 
fim complicii unei noi agresiuni" 
Mexic, declară ziarul, trebuie să 
respingă in mod categoric această 
„propunere" a S.U.A.

iulie
I. 8,00 Sumarul

8,30 Clubul voio-

Actualul turneu 
cretar de stat de 
ministrației republicane, Christian 
Herter, care este principalul ne
gociator al președintelui Kennedy 
în problema relațiilor economice 
cu Europa occidentală reprezintă 
un nou efort al S.U.A. de a vinde 
cît mai mult în Piața comună vest- 
europeană. Tentativele americane 
de a concura monopolurile vest- 
europene „la ele acasă" au provo
cat ca reacție ridicarea unor . ba
riere vamale protecționiste greu 
de trecut pentru produsele ame
ricane. Scopul tratativelor duse de 
Herter la Paris, la Bruxelles, la 
Bonn etc., este de a-și ' convinge 
interlocutorii să ridice măcar par
țial aceste stavile, așa cum s-a 
căzut de acord „în principiu" la 
conferința G.A.T.T. (acordul gene
ral cu privire la tarife vamale și 
comerț) în luna mai. Dar de la 
„principiu" nu s-a trecut la vreo 
aplicare practică, iar perspectivele 
nu sînt de fel trandafirii.

„Convorbirile lui Herter — 
lata agenția Associated Press 
sînt dificile ținînd seama că
există un acord complet între cele 
șase țări membre ale C.E.E. asu
pra formulei de micșorare a ta
rifelor vamale. Aceasta su toate

Geneva, unde 
urmează sa 

de micșorare

pen- 
este 
defi- 
a a-

numai 
și mai

re-

nu

asupra tratativelor 
în capitalele vest-

că la 1 august subcomitetul 
tru tarife de la 
sediul G.A.T.T., 
nitiveze planul 
cestor tarife.

Cu toate că 
duse de Herter
europene s-a păstrat o tăcere de- 
săvîrșită care nu a mers dincolo 
de consemnarea în comunicatele 
oficiale a întrevederilor pe care 
le-a avut trimisul special ameri
can, în presa occidentală s-a vor
bit chiar de „amenințări cu re
presalii" la adresa Pieței comune; 
căutarea unei formule de colabo
rare prin recurgerea la astfel de 
amenințări nu este, desigur, 
augur pentru viitoarea 
Kennedy".

Faptul că Herter a sosit 
гора occidentală în plin
al puilor de găină", amplificat de 
noul „război al sucului de fructe" 
nu este de natură să-i înlesnească 
misiunea. Desigur că nici puii, 
nici sucul nu sînt principalele 
mărfuri care afectează comerțul 
S.U.A. cu Europa occidentală, dar 
epitetul de „război" al 
produse are mai mult deeît 
nificație ironică. Ridicînd 
vamale la importul lor din
membrii Pieței comune și-au dez-

de bun 
„rundă

în Eu- 
„război

acestor 
o sem- 
tarifele 
S.U.A.,

văluit concret tendința nu 
de a menține, ci de a întări 
mult barierele vamale.

Lucrurile nu se opresc însă aici. 
Intr-un război, fie el și limitat la 
comerțul cu anumite produse, lo
viturile se succed inevitabil. Repli- 
cînd măsurilor adoptate de Piața 
comună, Biroul Asociației fermie
rilor americani i-a adresat lui 
Herter un mesaj cerîndu-i să ia 
măsuri pentru ca să fie interzis 
importul tuturor produselor agri
cole din Europa occidentală în 
S.U.A. Amplificarea războiului co
mercial dă, firește, naștere la în
trebarea : care va fi următoarea 
lovitură ?

In această atmosferă întîlnirea 
lui Herter la Bruxelles cu repre
zentanții agriculturii celor șase 
țări vest-europene membre ale 
Pieței comune nu putea fi deeît 
sumbră. Cu tot secretul care în
văluie tratativele, agenția France 
Presse evocă posibilitatea ca „tri
misul președintelui Kennedy să 
seară pe un plan cît se poate de 
general, încheierea de acorduri in
termediare cu Comunitatea Econo
mică Europeană (titulatura oficială 
a Pieței comune) pentru a conso
lida exporturile agricole america
ne în Europa celor șase la nivelul

atins înainte de a se fi pus pro
blema unei politici agricole comu
ne în cadrul C.E.E. Cei șase au 
fost însă întotdeauna împotriva 
unor astfel de acorduri care ar 
marca înapoierea la sistemul de- 
bușeurilor garantate (pentru S.U.A.) 
în contradicție cu mecanismul Pie
ței comune".

Raza de speranță a celor ce mi
zau pe o apropiere a pozițiilor 
S.U.A. și Pieței comune, în lumina 
hotărîrii Consiliului ministerial al 
Pieței comune de a organiza con
sultări periodice cu Anglia în ca
drul Uniunii Europei occidentale, 
este din nou întunecată. Dacă zia
rul englez „Times" scria conso
lator că organizarea acestor con
sultări este doar „mai mult deeît 
nimic", acum cînd Herter întîmpi- 
nă dificultăți de nebiruit se con
firmă că încercările de „integrare" 
pe un plan mai larg în lumea ca
pitalistă, bat în continuare pasul 
pe loe. înscrierea Londrei în 
nerariul lui Herter, ca ultim 
pas înainte de înapoierea 
S.U.A. săptămîna viitoare, a 
naștere în presa occidentală 
speculații în sensul că S.U.A. 
găsind porțile Pieței comune
chise — vor trebui să se mulțu
mească cu lărgirea penetrației pe 
piața engleză și a Commonwealthu- 
lui.

iti- 
po- 
în 

dat 
la

în-

ZANEL FLOREA
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PROGRAM UE RADIO
21

PROGRAMUL 
presei centrale,
șiei, 8,50 Melodii populare cerute 
de ascultători, 9,20 Aspecte ale 
naturii oglindite în muncă, 10,30 Mu
zică populară cerută de ascultători. 
11,00 întîlnire cu opereta : prezintă 
Virginica Romanovski și George 
Hazgan (reluare), 11,30 Vorbește 
Moscova ! 12,20 Interpreți de mu
zică ușoară, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,14 Concert de prînz, 15,40 
„Cîntecel de viață nouă"; cîntece 
și versuri populare, 17,00 Melodii 
de dragoste, 18,00 Fragmente din 
opereta „Teatrul plutitor" de D. 
Kern, 18,45 Transmisiune sportivă, 
20,00 Teatru la microfon. Premie
ra : „Ascensiunea lui Arturo Ui 
poate fi oprită" de Bertolt Brecht, 
21,26 Arii din opere, 22,25 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,00 
Dansuri simfonice, 8,30 „Pe litoral" 
— program de muzică ușoară ro- 
mînească, 9,00 Estrada melodiilor, 
9,30 Cîntece din folclorul nou și 
jocuri populare, 10,00 Muzică din 
opere cerută de ascultători, 10,30 
Revista presei străine, 10,38 Cîntă 
orchestra Mantovani, 11,30 Muzică 
populară cerută de ascultători, 
12,00 Emisiunea „Cinema", 12,57 
Cîntă Gică Petrescu, 13,15 Pro
gram muzical pentru oamenii mun
cii aflați la odihnă, 14,15 „Cine știe 
cîștigă 1", 15,00 Muzică ușoară ce
rută de ascultători, 15,30 Arii si 
duete din operete, 16,30 Muzică 
populară romînească și a minori
tăților naționale, 17,15 Emisiune 
literară : Amintiri despre Liviu 
Rebreanu — de I. Peltz, 17,25 ..Bas
mul în creația de operă" — mon
taj muzical-literar, 18,00 Teatru la 
microfon pentru copii. 19,00 „Me
lodii... melodii..." emisiune de mu
zică ușoară romînească, 19,30 Din 
comoara folclorului nostru muzical, 
20,05 Vitrina cu noutăți de mu
zică ușoară (reluare).
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CINEMATOGRAF’
PETROȘANI — 

Șapte dădace; AL. 
lucul; PETRILA: 
tr-un an; LONEA :
VULCAN: Frumoasa
URICANI: Planeta furtunilor.

7 NOIEMBRIE : 
SAHIA : Маше- 
Nouă zile din- 
Te iubesc viață» 

americană;

Tiparul : ..6 August" Petroșani


