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Cărbune p
De la începutul lunii și 

pînă în dimineața zilei 
de 29 august mina Lu- 
peni a dat peste plan 
2 539 tone cărbune cocsi- 
ficabil. La această depă
șire sectorul I B a con
tribuit cu 1 183 tone, sec
torul II cu 702 tone, sec
torul III cu 1 602 tone iar 

^sectorul IV cu 300 tone 
cărbune. Brigăzile care au 
contribuit în mod deose-

este plan
bit la aceste realizări sînt 
c ele conduse de Băcanu 
Sava și Suciu Andrei de 
la sectorul I B, frontaliș- 
tii din brigada minerului 
Popa Ioan de Ia secto
rul II, Petru Constantin. 
Ghioancă Sabin și Ghioan- 
că Ioan de la sectorul III 
și I.ucaci Andrei, Gheor- 
ghe Mihai și Angelescu 
loan de la sectorul IV B.

Printre muncitorii evidențiați de la I.P.I.P. Live- 
zeni se numără și strungarul Ciocan Voicu. Organi- 
zîndu-și bine munca, el depășește lunar 
lucru cu 30 la sută.
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CL1ȘEU: Strungarul Ciocan Voicu 
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strunjind
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Cu zece zile înainte de termen

!

de la TerniBienirala ParBSBDi
hărniciei

o

ca-

8 brigăzi se 
bază de an-

începutul acestui an, colec- 
centralei electrice Petroșani

baza sarcinilor economice ce 
colectivului pe anul acesta, 
în urma angajamentelor luia-

de partid a 
administrati-

pe 
în-

crom-molibden 
preîncălzitoare 
presiune.

La întreținerea mașinilor de filaj lăcătușii Nițu Dumitru și Hri-, 
bal Augustin, de la Viscoza Lupeni, aduc o contribuție prețioasă.

Iată-i pe cei doi discutînd despre buna întreținere a mașinilor 
de filaj. , . ( i • ’Oglindă a

De la începutul anu
lui și pînă în prezent, 
colectivul termocentralei 
Paroșeni a înscris 
graficul de producție 
semnale realizări.

Folosind din plin
pacitatea de lucru a a- 
gregatelor și instalațiilor 
din dotare, extinzând în 
secții mica mecanizare, 
sporind continuu produc
tivitatea muncii în toate 
ramurile de activitate și 
miiitînd neîncetat pentru 
introducerea noului, el 
a reușit să producă pes-

Recent, echipele con
duse de Vodislav Vic
tor, Abrudeanu Simion, 
Fieraru loan și Vil voi 
Nistor din secția repara
ții termomecanice a uzi
nei Paroșeni au executa; 
cu zece zile mai devre
me reparația mijlocie a 
cazanului nr. 1. Exem
plul acestor echipe a 
fost urmat de cele con
duse de Doicu Vasiie, 
Bugaru Andronic, Popes
cu Ioan și Șerban Ghe- 
orghe care, in aceeași 
perioadă, au primit sar
cina să execute repara
ția mijlocie a turbinei 
nr. 1. Organizîndu-și 
lucrul după un grafic-
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(e plan in această pe
rioadă 11000 000 kWh 
de energie electrică, a 
scăzut consumul specific 
de combustibil cu 4721 
tone și consumul propria 
tehnologic de energie cu 
474 471 
totodată 
loare de 4 251 000 lei.

La aceste succese 
contribuit substantial 
muncitorii din secțiile 
cazane, turbine, combus
tibil și reparații terme- 
mecanice.

kWh obținînd 
beneficii în va-

orar, muncitorii și spe
cialiștii secției au reușit 
să termine lucrările în 
jumătatea timpului pla
nificat. Redată produc
ției cu 10 zile mai de
vreme, turbina nr. 1 pro
duce acum în plus mari 
cantități de energie elec
trică.

Tot în cursul lunii au
gust a.c. co ectivul sec
ției reparații termome
canice a recondiționat 
cu mijloace proprii nu
meroase prezoane, garni
turi din otel carbon 
o{el 
două 
joasă

Munca politică — strins legată 
de îndeplinirea sarcinilor de producție

Coborînd din Carpați, de acolo de unde munții 
se frîng deodată pe mijloc, Teleajenul străbate va
lea ce-i poartă numele susurîndu-și apele jucăușe 
peste stînci, pînă mai la vale de Ploiești, unde își 
ostoiește undele în Prahova, după ce a oferit dru
mețului, cu generozitate, panorama unor frumuseți 
nebănuite. Valea taie uneori, cînd pieptiș, cînd mol
com, masive uriașe de sare, în care s-au dăltuit 
haotic, sălbatec, bizare crestături, adînci avene. Sa
rea își pune pecetea aici pretutindeni, chiar și în 
toponomie : Slănic, Băile Slănic, Muntele de Sare...

Valea Teleajenului, cu care natura a fost atît de 
darnică, nu prezintă însă numai un interes pur tu
ristic. Geografia sa reunește numele vestite ale sche
lelor petroliere de la Băicol și Țintea — renăscute 
în ultimii ani
Scăeni și de conserve de la Văleni. 
Verde — masiv de tuf dacitic de 
culoare verde deschis, care confe
ră regiunii un decor caracteristic 
— există o imensă carieră de pia
tră, de unde se trimite materie 
primă multor fabrici de geamuri și 
de ciment din țară. Tot pe Valea 
Teleajenului se află Salina' Stani
cului. una dintre cele mai mari 
din tară. Cu mașini moderne, în 
mare parte automate, oamenii ex
trag cantități imense de sare, din 
inima munților. Sortată, curățată, 
măcinată, sarea Teleajenului dă 
gust bucatelor romînului, elveția
nului, sirianului, ajungînd 
departe în inima Europei, 
Africii.

Drumețul ajunge lesne 
te locuri, venind dinspre
fie parcurgînd șosele pietruite ca
re duc la Slănic sau Măneciu-Un- 
gureni, fie călătorind cu trenurile 
de lucru ce circulă pe liniile fe
rate industriale Ploiești—Măneciu 
sau Ploiești—Slănic. Mai sus de 
Slănic, la Cheia, spre Ciucaș, dru
mul devine anevoios chiar și pen
tru cei obișnuiți să parcurgă că-

Angajament înfăptuit
Odată cu dezbaterea 

cifrelor de plan pe anul 
1953 colectivul de mun
că al secției chimice de 
la termocentrala Paro
șeni s-a angajat să re
ducă consumul de chi
micale și reactivi de la
borator cu 20 000 lei.

Sporindu-și preoctipa- 
rea iată de acest obiec
tiv al întrecerii, ingine
rii, laboranfii și mecani
cii din secție și-au asu
mat în cursul fiecărei

decade și luni, sarcini 
precise. Zilele trecute, 
cu prilejul bilanțului de 
producție, colectivul sec
ției chimice a fost evi
dențiat pentru calitatea 
muncii și importantele 
economii realizate. In 
șapte luni, el a reușit să 
execute analize de pre
cizie și să reducă con
sumul de fosfat trisodic, 
sare industrială, alcool 
izoamilic, alcool benzen 
etc cu 22 000 lei.ale fabricilor de geamuri! de la

In muntele Piatra oocooocooooooooooooooooooQOOoooooooeooooooeoeooooooooooooo

La 
tivul 
s-a angajat să asigure furnizarea 
ritmică a energiei electrice plani
ficată pentru anul 1963 care a cres
cut cu circa 5 la sută față de rea
lizările anului trecut, să reducă cu 
2—3 zile timpul de reparații la 
fiecare turbină și cazan, să modi
fice sistemul de alimentare cu 
combustibil al centralei electrice 
și să obțină economii însemnate 
la prețul de cost al energiei e- 
lectrice.

Angajamentul luat de colectivul 
centralei în întrecerea socialistă a 
pus în fața organizației de partid 
sarcina de a studia mai profund 
activitatea economică din fiecare 
sector de muncă și paralel cu a- 
ceasta să acorde un sprijin sub
stanțial comitetului de secție sin
dical în vederea mai bunei orga
nizați a Întrecerii socialiste și în
deplinirii angajamentelor de între
cere.

Pe 
revin 
cît și
te, organizația de partid a îndru
mat comitetul de secție să treacă 
la reînnoirea agitației vizuale, ast
fel ca aceasta să fie strîns legată 
de activitatea economică din fie
care loc de muncă. Totodată s-a 
trecut la reorganizarea colectivu
lui de redacție al gazetei de pe
rete, care desfășoară o activitate 
susținută, publicînd cu regularitate 
articole vii, interesante, ce oglin
desc munca entuziastă a colecti
vului centralei. La îndemnul orga
nizației de partid, biroul organiza
ției U.T.M. a trecut la înființarea 
unui post utemist de control care 
militează continuu pentru mobili
zarea tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de producție și angajamen

telor de întrece
re. In același 
timp, comitetul 
de secție se în
grijește de răs- 
pîndirea
rienței

expe- 
înain-

pină 
Asiei și

în aces- 
Ploiești,

(Continuare în pag. 2-a)
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Brigada condusă de membrul de partid Apostol Vasiie se bucură la mina Uricani 
un binemeritat prestigiu. Lucrările executate de ea sînt totdeauna de bună calitate.

Recent, cu prilejul bilanțului de producție pe 7 luni, membrii acestei brigăzi s-au 
angajat să depășească planul .lunar cu 10 la sută.

IN CLIȘEU: Apostol Vasiie (al treilea din stînga) discutînd cu ortacii despre an-
1 gajamentul luat.

♦

tate, de popularizarea muncitori
lor care sînt în fruntea luptei pen
tru bunul mers al producției și rea
lizarea angajamentelor de întrece
re. Este demn de remarcat faptul 
că în prezent la centrala electrică 
Petroșani. toate cele 
află în întrecere pe 
gajamente concrete.

Biroul organizației 
îndrumat conducerea
vă a centralei să organizeze în 
așa fel activitatea brigăzilor încît 
în fiecare dintre ele să existe cîte 
doi sau mai mulți membri de partid. 
Biroul s-a mai îngrijit de recruta
rea de noi tovarăși în rîndurile 
activului fără de partid și agita
torilor. Cu aceștia tovarășul Jurca 
Ștefan, secretarul organizației de 
bază a organizat discuții arătîndu- 
le ce anume au de făcut pentru 
a mobiliza întregul colectiv la în
deplinirea angajamentelor de în
trecere. In discuția avută, tov. 
Jurca a vorbit agitatorilor și to
varășilor din activul fără de partid 
despre importanța traducerii în 
viață a planului de măsuri tehnico- 
organizatorice, întreținerea în bune 
condițiuni de funcțiune a turbine
lor și cazanelor, despre reducerea 
consumurilor specifice.

Paralel cu aceasta, biroul a ur
mărit felul în care își desfășoară 
activitatea cursurile de ridicare a 
calificării profesionale a muncito
rilor, a îndrumat pe tov. Olteanu 
Dionisie, Maioș Iosif ca expunerile 
pe care le țin la cursurile de ri
dicare a calificării să fie expuse 
pe înțelesul muncitorilor și strîns 
legate de ceea ce trebuie făcut în 
centrală pentru ridicarea nivelului 
tehnic al producției.

De asemenea, biroul s-a îngrijit

(Continuare in pag. 3-a)

Entuziasm tineresc
Printre acțiunile ini

țiate de comitetul U.T.M. 
al U.R.U.M. Petroșani, 
se numără și organiza
rea tinerilor din secții 
în brigăzi de muncă pa
triotică. Venind în în- 
tîmpinarea propunerilor 
unor tineri, care doreau 
ca în timpu! lor liber să 
participe la înfrumuseța
rea orașului, comitetul 
U.T.M. pe uzină a or
ganizat în secțiile meca
nică, turnătorie și ajus- 
taj brigăzi de muncă 
patriotică. Totodată a 
fost stabilit un grafic pe 
baza căruia organizațiile 
de bază din secții să 
participe la diferite ac
tivități concrete și s-au 
stabilit sarcini precise 
In acest sens fiecărui 
membru al comitetului.

Ca rezultat al acestei 
organizări s-au ivit și 
primele succese. De la 
începutul anului și pînă 
în prezent au fost colec
tate prin muncă patrid- Pesternac Iosif.

♦ 
♦

tică peste 800 tona de* 
tier vechi pentru oțelă- • 
riile patriei. Tot prin * 
muncă patriotică au fost • 
extinse zonele verzi 
tre noile blocuri ala 
fierului

din- • 
car- • 

Petroșani-Live- • 
zeni și s-au săpat sute X
de gropi pentru planta- • 
rsa unor arbori orna-* 
mentali. Peste 400 de ti- • 
neri au participat la lu- X 
crările de săpare a fun- • 
dațiilor, stivuirea mate- • 
rialelor și la alte lucrări • 
pe șantierul unde sa» 
construiește casa de cui- X 
tură din Petroșani. Nu- * 
mai în ultimele două* 
luni utemiștii de la* 
U.R.U.M.P. au efactuat X 
1 200 ore de muncă pa- • 
triotică. •♦

In acțiunile patriotice • 
s-au 
bruș
Mircea, 
Holingher Vasiie, Florea • 

si •

evidențiat tov. Am- *
Martin, Cesovan X 

Ștefan Marin, X
Ioan, Rusu Tudor

•♦♦♦•♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•>♦♦♦♦«•••••
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Tinărul maistru Tudor Gheorghe de la centrala electrică Vulcan su
praveghează in camera de comandă telul cum funcționează transforma
torii de sarcini interni ai uzinei.

Teleajenului

® PUBLICITATE
/■------------- ......... ~

ANUNȚ
Se aduce la cunoș

tința publicului că spec
tacolele date de artiș
tii de circ din Buda
pesta intitulate

STELELE BUMPESTEP*si
vor avea loc în arena 
instalată în strada Ins
titutului (vizavi de că
minul studențesc) și nu 
în piafa Petroșani cum 
se anunfase în preala
bil.

I.E.I.t.
.... s Pe Valea

(Urmate din pag. l-a)

»

IILE
ȘANTIERUL DE MONTAJ 

PAROȘENI

ANGAJEAZA 
IMEDIAT:

Doi contabili 
principali materiale

ANUNȚ 
Atelierul de zonă 
C.F.R. Petroșani, 

angajează cu dată ime
diată în următoarele 

funcții:
— 3 lăcătuși cu școala

profesională.

— 1 strungar cu școala
profesională.

Citiți și răspîtidiți 
ziarul

„Steagul roșu" 
organ al Comitetului o- 
rășenesc de partid Pe
troșani și al Sfatului 

popular orășenesc

Pentru a primi în fie
care zi ziarul la domici
liu sau la întreprindere, 
faceți abonamente trime
striale sau semestriale.

LIVADA CU MERE

rări de munte. Potecile ce șer
puiesc printre munți sînt dificile, 
adeseori primejdioase. La Cheia 
se poate ajunge și pe alte căi, o- 
colind cu trenul pe Valea Buzău
lui. Spre Cheia se poate începe 
ascensiunea, plecînd din Fundul 
Siriuiui, la est de vîrful Tătăruțu, 
pentru ca din Pasul Boncuța, tre- 
cînd pe la Poiana Stînei, fie pe 
potecă, fie cu trenul forestier, să 
se coboare domol. Mica așezare 
oferă clipe de negrăită desfătare. 
Frumusețile naturale, de un pito
resc rar întîlnit, ale Cheii sînt cu
noscute de mii de oameni ai mun
cii, de alpiniști și turiști. Localita
tea cunoaște neînce it o mare a- 
fluență de vizitatori. Un drum prin 
pădurile răcoroase ne duce de aici 
spre una dintre cele mai frumoase 
cabane turistice din țară, cabana 
de pe Muntele Roșu.

In Valea Teleajenului există și 
alte numeroase puncte de interes 
turistic, rivalizînd cu cele mai fru
moase locuri din țară: Stefești, 
Drajnele, Vălenii de Munte și alte 
localități, unde în fiecare an sînt 
amenajate tabere republicane și 
regionale pentru miile de elevi și 
studenți din țară, care își petrec 
aici vacanța de vară. Slănicul, o- 
rășelul de munte care se întinde 
kilometri în șir de-a lungul pîrîu- 
lui cu același nume, este apreciat 
îndeosebi pentru băile sărate.

Foarte interesant, prin raritatea 
și înfățișarea sa deosebită, este 
Muntele de Sare de la Baia Ba
ciului, declarat monument al na
turii și rezervație a Academiei 
R. P. Romîne. In imensul pîntec al 
acestui munte se află o veche ocnă 
— astăzi parțial umplută de apă, 
căreia localnicii îi spun „Grota 
miresii". Tristă este amintirea a-
cestor vechi exploatări, în care 
și-au găsit sfîrșitul, veacuri în șir, 
mii și mii de oameni. In imediata 

-------  =ssv<a==-..... ...... ..........

A sosit un nou sortiment de mărfuri în magazine. Instantaneu 
k la magazinul textil ar. 1 din Petroșani i : >

apropiere de muntele de sare, la 
nord-vest de Slănic, se află Baia 
Baciului. Ea este formată dintr-un 
lac adînc de 10 m., cu un diame
tru de 100 m. Apa acestuia are o 
salinitate mai scăzută. Nămolul de 
pe fundul lacului are proprietăți 
terapeutice similare cu cel de Ia 
Techirghiol. In ultimii ani, aici au 
fost făcute instalații speciale de 
băi, ceea ce atrage vară de vară 
numeroși vizitatori.

Băi reci, cu efecte terapeutice, 
se pot face și pe flancul de vest 
al dealului „Fîntîna cu apă rece", 
în apropiere de valea „Tulburea", 
unde se află trei lacuri sărate de 
formă circulară, cu diametrul de 
50—80 m., cunoscute sub denumi
rea de „Baia verde".

La sud — în drum spre Ștefești 
— loc de recreere pentru pionieri 
și școlari — se află Baia roșie, lac 
alimentat de o serie de izvoare și 
ape subterane, colorate în roșu 
datorită sărurilor de fier. Instala
ții anume făcute permit ca, spre 
deosebire de celelalte lacuri, să 
se poată face și băi calde de sa
ramură.

Frumusețile și bogățiile Văii 
Teleajenului îndeamnă mereu, an 
de an, tot mai mulți vizitatori, să 
cunoască acest minunat colț al pa
triei. Și Valea Teleajenului îi găz
duiește primitoare, urîndu-le „Bine 
ați venit".

I. ZAMFIRESCU
Corespondent Agerpres pentru 

regiunea Ploiești

ALCOOLUL : ALIMENT SAU OTRAVA ?
Așa cum a mai făcut în urmă 

cu zece ani Academia de Medici
nă din Paris a consacrat recent 
una din ședințele ei săptămînale 
discutării diferitelor probleme pe 
care le ridică consumul de alcool. 
Considerînd că concluziile foarte 
limpezi care reies din această dez
batere științifică merită să fie a- 
duse la cunoștința unui public cit 
mai larg, redăm mai jos cîteva 
din aceste concluzii, extrase din
tr-un articol publicat în revista 
franceză „La Nature — Science, 
Progres". „

Prima problemă caTe a făcut o- 
biectul unei comunicări a fost de
seori pusă și rezolvată în diferite 
feluri. Este vorba de problema : în 
ce măsură este alcoolul un ali
ment ? Răspunsurile care s-au dat 
în trecut la această întrebare n-au 
fost întotdeauna obiective. Propa
gandiștii antialcoolismului au pre
tins adeseori că alcoolul n-ar fi în 
nici un caz un aliment. Apărătorii 
consumului de băuturi spirtoase, 
și îndeosebi de vin, au acordat 

dimpotrivă alcoolului o valoare 
exagerată. Adevărul, așa cum este 
de așteptat, se situează destul de 
departe de aceste două extreme. 
Trebuie arătat de Ia început că 
din singurul punct de vedere al

Gardul viu, înalt ascunde cu per- 
deaua-i deasă de verdeață, caste- 
iui și livada. Din fata porții cu 
grilaj de fier o alee acoperită cu 
zgură roșie, străjuită pe margini 
de două rinduri de trandafiri du
cea pînă ia castel. De aici castelul 
se vedea in toată măreția lui. Pi
cioarele bătătorite și crăpate a.'c 
sărăntocilor din sat nu călcau pe 
alee. Se temea boierul ca nu care 
cumva s-o murdărească țărănoi: 
Cind zefirul călduț de primăva
ră trezea la viată întreaga fire, jar 
din pămintul reavăn se înălțau, 
spre bolta azurie, iuioare de aburi 
călduți, erau chemați și clăcașii Ic 
castel. Purtînd coșuri mari de ră
chită, se duceau taman pînă la Ri- 
pa Roșie după zgură. Muncă trud
nică.

— De ce oare nu ne-o fi dl nd 
boierul telegarii să aducem zgură ? 
— zise cu năduf Gheorghe a lui 
Mitu, un clăcaș măruntei și cu 
obrajii scofîiciți, după ce puse co
șul jos.

— Apăi, ăia nu-s învățafi ca noi 
cu povara. Cind ii pui la greu dau 
din picioare — răspunse Nicodim, 
în timp ce răsucea intre degetele 
noduroase o tigare din hirtie de 
ziar.

Apoi, opintindu-se, și-au ridicat 
coșurile pline cu pămînt In spi
nare. Aleea răvășită de ploaie era 
din nou frumoasă. Răzoarele de 
trandafiri săpate cu migală ■, merii 
din livadă curăjiji de uscături au 
început să înmugurească. Clăcașii 
au făcut iarăși, ca în fiecare pri
măvară, conacul ca un colțișor de 
rai. Acum nu mai aveau ce căuta 
la castel. Boierul îi mina de la 
spate ia treburile cimpului care 
nu sufereau amînare.

...Toamna și-a anunțat sosirea cu 
rod bogat. Hambarele uriașe ale 
boierului s-au dovedit prea mici, 
in schimb cele pitice, plecate pe-o 
rină ale clăcașilor abia de aveau 
cîțiva știuleți de cucuruz pe fund.

Pornit din livadă stăteau gala, 
gata să se rupă de povara mere
lor aurii. Pentru o asemenea trea
bă sini buni și copiii clăcașilor 
că-s iuți ca piperul și ușori de se 
pot căfăra prin pomi fără să le 
rupă crăcile. Numai că-s minei- 
cioși ai dracului. Dar nu-i nimic 
că le vin eu de hac — își spunea 
boierul. Și in fiecare dimineață îna
inte de a intra in Livadă, ii pu
nea pe copii să bea cite o ulcică 
mare cu apă. Pe inima goală.

— Beți, pui de tîlhari, că apa-i 

utilizării sale de către organism, 
concluzia este deosebit de lim
pede : alcoolul nu este niciodată 
indispensabil și este preferabil să 
se renunțe complet la consumul 
de alcool, decît să se depășească, 
în oricît de mică proporție, doza 
folositoare. Să vedem de ce:

Organismul animal oxidează al
coolul la fel cum ox'dează zaharu- 
rile, și obține deci calorii care 
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Din lumea științei
aoooooeeoceeoeeeooeooeeoeeooooeeeoeee

sint utilizabile din punct de ve
dere fiziologic. Dar această ener
gie, în proporție de șapte calorii 
per gram de alcool, nu este utili
zabilă de către organism, decît în 
condiții destul de restrînse. Mai 
întîi, alcoolul nu este folosit de 
către mușchi, ci doar pentru între
ținerea căldurii. Apoi, oxidarîa se 
face după anumite reguli spe
ciale. Prima regulă este că folosi
rea sa de către organism este în
totdeauna imediată. Zahărul, pro
teinele, grăsimile, atunci cînd sînt 
absorbite în cantități superioare 
față de aceea care este imediat 
utilizabilă, sînt înmagazinate de 

sănătoasă de cu dimineață — răc
nea la ei hapsinul de boier.

Știa el ce știa. Dacă bei apă și 
maniaci mere, te apucă o pîntecă- 
raie de a săptămină nu mai ești 
bun de nimic. Dar cind îți chiorăie 
mafele de foame te mai gîndești 
parcă la așa ceva ? Dar pas de te 
atinge de un măr. Cei doi dulăi 
mari și -lățoși, boierul Încruntat 
ce se plimba cu pușca Încărcata 
cu sare pe umăr, sînt cu ochii in 
patru. Nici de pe jos n-ai voie să 
măninci. Astea le hâpăiesc porcii 
boierului.

Să culegi la mere din zori și 
pina-n noapte fără să guști măcar 
un măr e chin și pentru un virst- 
nic, dar mi-te pentru niște copi
landri. Si ce aromă mai au iona- 
t anele. Spre seară Ion a lui Ni
codim, un copilandru slăbuț și 
galben ca lămiia, a strecurat trei 
mere în sin. Cînd să iasă din gră
dină ii ticăia inima, ca unui po
rumbel fugărit de uli.

— Numai de nu m-ar prinde bo
ierul — se ruga el în gind. -

Cînd să iasă din grădină boie
rul i-a așezat In rind. Dresați, cîinii 
începură să-i scotocească mai di
hai ca niște jandarmi. Ajunși în 
dreptul lui Ionuț, au început să 
mîilie dușmănos,

— la-n scoate merele tîlharule— 
răcni boierul și biciul vîjîind în 
aer sficui spinarea copilului.

— Furi, ai I De hoți n-am nevoie 
In livadă De mîine să nu mai vii 
la lucru, ai înțeles ?

— Dar cu simbria pe ce am mun
cit, cum rămîne boierule ? — în
drăzni să intrebe copilul.

— Simbrie! După ce te-ai îndo
pat cu mere mai vrei și simbrie. 
Ieși I Ori pun dulăii să te scar- 
mene.

Ionuf a plecat purtînd în suflet 
ură și minie neostoiată împotriva 
boierului Prea multe n-a înțeles 
el pe ceea vreme.

Castelul parcă a întinerit. Li-ti^ 
vada e și acum plină cu meri. Por
țile inaite de Her nu mai sînt Insă 
ferecate. Din livadă se aud cîntecc 
și tisele de copii. Aleargă și se 
joacă de-a ascunselea. E cu ei și 
un om în vîrstă. Nul nu-i boie- 
rul. N-are fața încruntată și nici 
pușcă încărcată cu alice cu sare. 
Pe buze ii flutură un zlmbet blind 
de bunic șt o voce domoală de 
părinte. E directorul taberei de va
ră a copiilor. Printre ei se află și 
copiii culegătorilor de mere de al
tădată.

D. CRIȘAN

organism în diverse forme și pot 
fi mobilizate ulterior. Cu alcoolul 
nu se întîmplă la fel. Rezultă de 
aici că alcoolul este folosit în pri
mul rînd și că în anumite condiții 
el poate să ducă la economisirea 
altor alimente energetice care, în 
lipsa sa, ar fi fost imediat con
sumate.

Totuși, și aceasta este cea de-a 
doua regulă, această înlocuire prin 
alcool a unor metabolite pentru 
necesitățile de bază nu se reali
zează decît în anumite limite. In 
condițiile normale și pentru orice 
origanism viu, fie că este un a- 
nimal cu o temperatură constantă 
cum este șoarecele, cu o tempe
ratură variabilă cum este broasca, 
sau chiar de o celulă vegetală ca 
drojdia de bere, alcoolul nu poate 
înlocui decît 50 la sută din mela- 
bolitele necesare întreținerii meta
bolismului de bază. La fel se în- 
tîmplă Ia un om unde coeficientul 
de oxidare a alcoolului nu depă
șește 80—100 mfligrame per kilo
gram de corp și pe oră. Se poate 
trage concluzia că oxidarea alco
olului nu poate să se facă decît 
prin cuplarea unei molecule de 
alcool cu o moleculă a unui alt 
metabolit a cărui valoare energe
tică el o dublează dar pe care nu-:



încă din fragedă copilărie, tînărul Ivașcu Dumitru a îndrăgit pă
durile. Venit pe meleagurile Văii Jiului, a poposit la I. F. Petroșani 
unde s-a calificat ca mecanic la fierăstrăul „Drujba". In exploatarea 
forestieră Polatiște, unde își desfășoară activitatea, utemistul Ivașcu 
Dumitru reușește zilnic să doboare 35—40 m.c. material lemnos, situ- 
îndu-se astfel la loc de cinste în întrecerea socialistă.

IN CLIȘEU: Utemistul Ivașcu Dumitru doborînd mecanic un 
arbore. , ■ ■ ■ ' ' • * - -
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Munca politică — strîns legată 
de îndeplinirea sarcinilor de producție

(Urmare din pag. l-a)

ca fiecare membru și candidat de 
partid să aibă repartizate sarcini 
concrete, în strînsă legătură cu o- 
biectivele politice și economice ce 
stau în fata organizației de bază. 
Biroul nu s-a mărginit numai la 
repartizarea de sarcini, ci a cerut 
periodic comuniștilor să prezinte 
informări de felul cum își duc la 
îndeplinire sarcinile. Asemenea in
formări au prezentat comuniștii 
Lucaci Dragomir, Bercea loan, le
nei Ladislau, Habina Ștefan, Leca 
Gheorghe și alții.

In felul acesta, organizația de 
partid a reușit să dezvolte spiritul 
de răspundere al membrilor săi 
față de îndeplinirea sarcinilor, să-i 
atragă la o muncă perseverentă 
pentru îmbunătățirea procesului de 
furnizare a energiei electrice. Toa
te acestea au făcut ca în perioada 
care s-a scurs din acest an. ener- 
geticienii din centrala electrică 
Petroșani să dobîndească noi suc
cese în procesul de producție.

poate în nici un caz înlocui. Tre
buie subliniat faptul că aici nu 
este vorba decît de metabolismul 
de bază și de nici o altă formă de 
cheltuire de energie, cum ar fi e- 
nergia musculară.

t ■
Oxidări periculoase
Problema care se ridică în con

tinuare este aceea de a se ști ce 
se întîmplă cu alcoolul atunci cînd 
el este consumat într-o doză su
perioară aceleia pe care o repre
zintă acest aport de energie de 
50 la sută din metabolismul de 
bază ? In urma unor lucrări recen
te s-au aflat lucruri noi în această 
problemă. Peste doza utilă alcoolul 
este de asemenea oxidat, dar el 
este oxidat pe alte căi, care sînt 
nefolositoare și chiar periculoase. 
De altfel, și asupra acestui aspect 
trebuie insistat, pericolul este în
deosebi mare atunci cînd este vor
ba de un obicei. In organismul 
care absoarbe regulat alcoolul, li
mita de folosire scade, la fel cum 
ea scade intr-un organism slab 
nutrit, sau care are o carență în 
proteine. In vreme ce organismul 
uman normal poate folosi pentru 

metabolismul său de bază pînă la 
două grame per kilogram și pe zi, 
posibilitatea de folosire nu mai 
este decît cu ceva superioară unei 
jumătăți de gram la un alcoolic. 
Alcoolul absorbit în plus devine 

Astfel, planul de producție a fost 
depășit cu 9 la sută, iar consumul 
propriu tehnologic planificat a fost 
redus cu 0,44 la sută, realizîndu-se 
pe această cale o economie de 
114 612 kWh. Tot în această peri
oadă a fost redus simțitor și con
sumul specific de combustibil pe 
kilowat oră. Succese frumoase au 
obținut și echipele ce lucrează la 
repararea cazanelor și turbinelor. 
De pildă, echipele conduse de co
muniștii Benceat Iosif și Caracon- 
cea Nicolae au terminat cu 2—3 
zile mai devreme repararea caza
nelor I și III. Rezultate asemănă
toare au obținut și membrii de 
partid Boantă Nicolae, Fancsaly 
Ignație, Cătuțoiu loan și alții.

Biroul organizației de bază, co
muniștii din sector sînt hotărîți 
ca pe viitor să obțină succese și 
mai frumoase în procesul de pro
ducție, să depună toate eforturile 
pentru mobilizarea întregului co
lectiv la îmbunătățirea continuă a 
procesului de producere și furniza
re a energiei electrice.

atunci extrem de periculos. Expe
riențele făcute pe șoareci, cu doza 
de trei grame per kilogram și pe 
zi, demonstrează că se produo o- 
xidări anormale în plasmă. In a- 
celași timp, în ficat și în special 
în pancreas, procentul de acizi nu
cleici scade, ceea ce duce la ne
croze celulare, analoage cu necro
zele hemoragice care se constată 
la om. Astfel, obișnuința cu al
coolul nu este în nici un caz o a- 
daptare fiziologică. Un exces de 
alcool este mai periculos pentru 
acela care are obiceiul de a-1 con
suma decît pentru acela care nu-1 
consumă decît în caz excepțional.

Din cele de mai sus, se poate 
ușor trage o concluzie practică. 
Omul care se hrănește normal și 
se află într-o stare fiziologică bu
nă, nu poate considera alcoolul ca 
un aliment decît într-o doză mai 
mică de 100 grame pe zi, ceea ce 
corespunde Ia cel mult un litru 
de vin cu o tărie medie. Dacă 
muncitorul care depune o muncă 
grea poate fără pericol, să depă
șească puțin această doză, aceas
ta nu se datorește de loc faptului, 
așa cum se crede de obicei, că 
el folosește alcoolul în efortul său 
muschiular, ci faptului căi rația sa 
alimentară totală este superioară. 
Persoanele cu o greutate a corpu
lui sub greutatea medie muncito
rii sedentari, persoanele care de
pășesc cu regularitate doza, sau a-

cu re»n uniți
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Despre colectivul sectorului II 
al minai Uricani nu se poate spu
ne că nu-i format din oameni har
nici și pricepuți în ale meseriei. 

Dar cina a spus că mina nu-i far
macie, să pui mina pe raft și să 
iei doctoria care-ți trebuie, a avut 
multă dreptate .Munca în adînc 
e plină de neprevăzut. Cînd le aș
tepți mai puțin îți apar în cale 
niște greutăți, cărora de-abia după 
multă trudă le dai 
de capăt. Greutăți 
cam multișoare au 
avut și cei din sec
torul II al minei. 
S-a străduit între
gul colectiv să Iz 
învingă și a reușit în parte. Ieșea 
el planul lunar, dar în schimb de
pășirile erau mărunte.

— Or fi ele multe greutăți — 
și-au spus tovarășii din conduce
rea sectorului — dar cînd pornești 
cu forțe unite la înlăturarea lor, 
trebuie să le dai de capăt.

Odată pornită „ofensiva" împo 
triva lor, greutățile au „capitulat" 
una după alta. Avînd asigurate 
condiții tehnico-organizatorice bu
ne, brigăzile conduse de Pop Ga
vrila I și Rudic Constantin au luat 
inițiativa de a face din abatajele lor 
locuri de muncă model. Și cînd ai 
un abataj fain, organizarea bună a 
locului de muncă, ai mineri harnici 
și pricepuți în brigadă cresc și 
randamentele, iar odată cu ele și 
producția de cărbune.

Avînd condiții asemănătoare de 
muncă, cde două brigăzi vecine 
s-au prins în întrecere avînd ca 
obiective principale sporirea ran
damentelor și extragerea de cărbu
ne de calitate. Despre cele aproape 
10 tone cărbune pe post obținute
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Campania de recoltare a fructelor de pădure
In întreaga țară continuă campa

nia recoltării fructelor de pădure. 
Prin cele peste 1 250 centre de a- 
chiziții ce funcționează pd cuprin
sul țării în diferite localități din 
apropierea pădurilor, organizate de 
Ministerul Economiei Forestiere, au 
fost colectate pînă acum peste 
9 600 tone smeură, 9 630 tone afi
ne, 3 460 tone mure etc.

In afară de fructele de pădure, 
silvicultorii au recoltat pînă acum 
circa 70 tone de miere.

Cele mai mari cantități de fructe 
au fost achiziționate în regiunile 
Suceava, Cluj, Mureș — Autonomă 
Maghiară, Iași, Oltenia, Galați și 
Argeș.

Pentru obținerea unor preparate 
de o calitate cît mai bună, cum ar 
fi, de pildă, dulcețurile, gemurile, 
siropurile etc. centrele dispun de

celea care sînt în stare de proastă 
alimentație, sau de dezechilibru 
endocrinian, trebuie să aibă grijă 
să consume mai puțin decît doza 
menționată mai sus. Unul dintre 
autorii comunicării respective — 
Tremolieres — a stabilit la 60 cen- 
tilitri doza de vin de 10 grade ca
re poate fi consumată în mod re
gulat fără pericol, în fiecare zi de 
către un funcționar de birou cu 
o sănătate bună.

Este bine cunoscut faptul că 
alcoolul determină pe loc o stare 
de euforie și o ușoară excitație 
care poate da unora iluzia că își 
pot folosi mai bine facultățile lor. 
In orice caz, această stare nu este 
decît trecătoare și ea este curînd 
urmată de o depresiune. De aceea, 
sportivii, piloții și în general per
soanele care au nevoie de pleni
tudinea facultăților lor, pentru un 
efort deosebit, se abțin de la con
sumarea alcoolului, chiar în doze 
slabe.

Se vede că dacă este contrar 
adevărului fiziologic să se afirme 
că alcoolul nu este în nici un caz 
un aliment, în schimb este perfect 
stabilit din punct de vedere știin
țific, că el nu este un aliment 
decît în limite foarte stricte, din
colo de aceste doze, mult mai mici 
decît se orede în mod obișnuit, și 
în special atunci cînd consumul 
lui devine un obicei, alcoolul este 
o otravă puternică. 

de cale două brigăzi au aflat în 
scurtă vreme toți minerii exploa
tării.

— Faine randamente — a excla
mat cu admirație șeful de brigadă 
Cazan Stelian. Ce ar fi să merg 
in vizită la cele două abataje și 
să văd și eu cuni e organizată 
munca ?

Zis și făcut. S-a dus omul în 
vizită și în abatajul lui Popa și în 

al lui Rudic. Os
pitaliere, cele două 

•brigăzi i-au dezvfi 
luit toate „se
cretele" succeselor, 

încă de a doua 
zi, în abatajul 

condus de Cazan Stelian organiza
rea muncii a luat alt curs. Aprovi
zionarea cu material lemnos se face 
la începutul fiecărui schimb, iar 
oamznii sînt repartizați la munci 
potrivite gradului de calificare. 
Potrivit unui grafic, fiecare opera
ție se execută în timpul planificat. 
In asemenea condiții, brigada a 
început să pușta cu regularitate de 
cite două ori pe schimb în fiecare 
latură a abatajului. Și să vezi „mi
nune". Randamente! a au început să 
crească mereu. De la 6 tone pe 
post ele au săltat la 7, apoi la 8 
tone, iar în ultimul timp ele s-au 
ridicat la 9 tone. Dar parcă se vor 
opri aici? Brigada lui Cazan Ste
lian e hotărîtă să rivalizez s nu nu
mai în organizare, ci și în randa
mente cu cele de la care a îm
brățișat inițiativa. E drept că și 
conducerea tehnică a sectorului se 
străduiește să-i asigure condiții op
time de muncă, iar cînd se por
nește cu forte unite, realizările 
sporesc nu numai pe brigadă ci și 
pe întregul sector.

C. D.

prese mecanice, motopompe, buda- 
ne pentru omogenizatul strugurilor, 
tiltre pentru sucuri etc.
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Din noua recoltă 
de sfeclă de zahăr
Colectivele de muncă ale fabri

cilor de zahăr au început să li
vreze primele cantități da produse 
din noua recoltă. După prima de
cadă de la încep area campaniei de 
prelucrare, muncitorii fabricii de 
zahăr din Timișoara, de exemplu, 
au produs cu 140 tone zahăr mai 
mult decît prevedea planul. Fabri
cile de zahăr din întreaga tară au 
prelucrat pînă acum peste 55 000 
tone de sfeclă.

Datorită bunei organizări a lu
crului, aprovizionării ritmice a fa
bricilor cu materia primă nec’sară, 
ele reușesc să prelucreze zilnic can
tități mult mai mari de sfeclă de
cît cele prevăzute în graficele de 
plan. Fabricile de zahăr din Ti
mișoara, Arad și Chitila, d ? exem
plu, lucrează cu un spor de pro
ducție da 8—10 vagoane zilnic. A- 
cest lucru crează garanția că în

treaga recoltă de sfeclă va fi pre
lucrată la timp și în condiții bu
ne. (Agerpres).
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NOTA

Pe nude ae treat toiittittetll
Cu peste un an în urmă, cons

tructorii șantierului 9 Petroșani au 
început lucrările pentru instalarea 
conductei noi de apă Jieț-Petroșani. 
Ca să-și ușureze munca ei au ins
talat la Petrila, în punctul denu

mit „Pîrîul Dracului'', o stafie de 
izolare-bitumizare a țevilor de oțsl 
de unde apoi le transportau pe 
traseu. Instalarea conductei s-a ter
minat. La începutul verii, stația 
respectivă a fost desființată, iar 
instalația de bitumizare ’ demontată. 
Au rămas însă în urma construc
torilor 31 bucăți țevi de oțel pen
tru conducte. Țevile ruginssc în 
voia soartei și nimeni nu se mai 
îngrijește de ele.

Ce părere are tov. Andreescu 
Marin, șeful lotului de instalații, 
despre această manifestare de ri
sipă ?

M. ȘTEFAN

Cei mai buni 
primifi în partid 
Una din preocupările biroului or

ganizației ds bază nr. 3 de la mina 
Lonea este primirea în partid a 
celor mai buni mineri, inovatori.

Exemplu putem da pe tov. Mo- 
meu Sabin, miner șef de schimb, 
care nu de mult a fost primit di

rect în rîndurile membrilor de 
partid. Comuniștii din această or
ganizație au fost cu totii de acord 
ca acest miner harnic și conștiin
cios să facă parte din marea fami
lia a membrilor de partid. El are 
merite atît în producție cît și în 
activitatea obștească. Utemistul Be- 
țiu Ioan a fost primit și el în 

rindurile candidaților de partid.
ȘTEFAN NAGY 

corespondent
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IN EDITURA POLITICAAU APĂRUT :
CAUCIUC

de MANFRED KUNNE
Cartea scriitorului german Man

fred Kunne constituie așa cum o 
arată și subtitlul ei, „romanul unei 
materii prime".

Cartea are un puternic caracter 
demascator. Sînt zugrăvite în mod 
pregnant cruzimile conchistadorilor 
spanioli împotriva populației băș
tinașe din America de Sud, unde 
începe în anul 1600 istoria cau
ciucului, exploatarea nemiloasă a 
muncitorilor de către proprietarii 
de plantații, manevrele și fățăr
nicia colonialiștilor britanici și 
belgieni și a imperialiștilor ame
ricani.

La sud 
de Rio Grande

de LIONEL NIȚESCU
Scrisă într-o formă vie, atrăgă

toare și bazată pe un material do
cumentar bogat, lucrarea, prezintă 
istoricul penetrației imperialismu
lui american în țările Americii 
Latine și diferitele metode de a- 
servire pe care le folosește S.U.A; 
în această regiune a lumii analii 
zînd totodată situația economică 
și politică a țărilor de la sud de 
Rio Grande. O parte importantă 
din lucrare se ocupă de prezen
tarea luptei politice care a cuprins 
întregul continent, a forțelor de 
clasă și a sarcinilor mișcării de 
eliberare națională a popoarelor 
latino-americane.

PROGRAM DE RADIO
31 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen- 
trade, 9,00 Roza vînturilor, 9,25 
Muzică populară, 10,00 Scene din 
opeire, 10,33 Muzică ușoară dis
tractivă, 11,28 Cu cîntecul și jocul 
pe plaiuri oltenești, 12,00 Arii din 
operetele lui Johann Strauss, 12,30 
Muzică ușoară, 14,00 Din muzica 
popoarelor, 15,00 Muzică ușoară, 
15,45 Actualitatea literară în zia
rele și revistele noastre, 16,15 
Vorbește Moscova I 17,10 Melodii 
de estradă, 18,00 Program muzi
cal pentru fruntași în producție 
din industrie și agricultură, 19.00 
In ■ pas cu știința, 19,20 Muzică din 
operele lui Carl Maria Weber, 
20,25 Seară de dans, 21,25 Melodii 
populare cerute de ascultători. 
PROGRAMUL II. 10,10 Duete vo
cale și instrumentale de muzică 
ușoară. 11,00 Cîntece pionierești, 
12,05 Uverturi, 13,03 Muzică popu
lară, 13,30 Soliști de muzică ușoa
ră, 14,35 Piese de estradă, 16,30 
Știința în slujba păcii, 18,05 „File 
de calendar" — Emisiune muzical- 
literară, 19,00 Muzică ușoară, 19,40 
Melodii populare cerute de ascul
tători, 20,40 Pagini orchestrale din 
operete și comedii muzicale con- 

' temporane, 21,10 Muzică de dans, 
| 21,45 Agendă teatrală, 22,00 Ro- 
1 mante.

—= ©=—

CINEMATOGRAFE
31 august

PETROȘANI — AL. SAH1A : La
birintul inimii; PETRILA: Flăcări 
și flori; VULCAN : Circul fără cu
polă; LUPENI : A fost pr e’e- 
meu; BĂRBĂTENI: Raze pe ghea
ță; URICANI : Hamlet.
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Industria cărbunelui din 
una Jiu (ele 

Iiwi mecanizate din lume
MOSCOVA 29 (Agerpres).

Industria cărbunelui a Uniu
nii Sovietice este în prezent una 
dintre cele mai mecanizate din 
lume. Minele și carierele sînt 
înzestrate cu 4 000 de combine 
miniere, 16 000 de locomotive e- 
lectrîce și alte utilaje miniere 
moderne.

Minerii sovietici au extras 
în primii 4 ani și jumătate ai 
septenalului, peste plan, 24 mi
lioane tone de cărbune. Numai 
din cărbunele extras peste plan 

i' ar putea fi produse în termocen- 
' i trale circa 50 de miliarde kWh 
1 de energie electrică, 
i' Anul

I
bune a
de 517

mii 10
milioane tone. In aceeași pe- 1 
rioadă producția de cărbune coc- i 
sificabil a crescut de 2 ori, de- i 
pățind odată și jumătate pro- , 
dueția cărbunelui respectiv a 
s.u.a. :

Greva lucrătorilor poștali 
din Irlanda

U.R.S.S.

căr- 
fost 
ulti-

trecut producția de 
Uniunii Sovietice a 
milioane tone. In 

ani ea a crescut cu 217

LONDRA 29 (Agerpres).
Greva declarată la 26 iulie 

semn de protest împotriva conce
dierilor a cuprins rețeaua poștală 
și telegrafică din Irlanda. La grevă 
participă în prezent funcționarii din 
aproximativ 200 de servicii de poș
tă și telegraf din Weford, Water
ford, Tipperary și din alte oraș.e

Ca urmare a acestei greve, una 
din cele mai mari declarată în 
ultimul timp, în întreaga Irlandă 
nu funcționează mii de telefoane, 
iar serviciile poștale sînt pertur
bate.

în

Reprezentanții R.S.A. si 
Portugaliei au fost excluși

ROMA 29 (Agerpres).
La 28 august, a avut loc o nouă 

ședință a Conferinței O.N.U. pen
tru turism și călătorii internațio
nale, în cadrul căreia a fost adop
tat proiectul de rezoluție prezentat 
de un grup de state africane prin 
cars au cerut excluderea de la 
lucrări a delegațiilor sud-africane 
și portugheze. Delegații au con
damnat politica de discriminare ra
sială dusă de guvernul Verwoard 
în R.S.A. și Africa de sud-vest și 
represiunile dezlănțuite de colonia
liștii portughezi în coloniile lor.

Incercînd să împiedice adoptarea 
rezoluției africane, reprezentantul 
Australiei a prezentat o altă rezo
luție în care propune încetarea dis-

cutării proiectului african și înce
perea discuțiilor propriu-zise, în 
conformitate cu ordinea de zi. îm
potriva acestei manevre s-au pro
nunțat majoritatea delegaților la 
conferință. Au votat împotriva ei 
38 de stata printre care Uniunea 
Sovietică, R.P. Bulgaria, R.P. 
nă, R.P. Roniînă, R.P. Ungară, 
nezia. India și alte 
jinul rezoluției
pronunțat reprez antanții
Unite, Angli ai. Franței, 
R.F.G., Japoniei și alții.

După vot, subliniază
A.P., delegații portughezi

Polo- 
Indo- 
»prl- 
s-au

țări. In 
australiene

Statelor 
Italiei,

agenția 
și sud- 

africani au fost invitați să pără
sească conferința, „prezența lor 
fiind inoportună și indezirabilă".

©-------------------

Destrămarea „axei Paris-Bonn'li

se manifestă o adevă- 
față de destrămarea în 
faimoasei „axe Paris— 
de lăudată de presa 

„Francezii își

PARIS 29 (Agerpres).
In cercurile guvernamentale fran

ceze, scrie corespondentul din Pa
ris al săptămînalului englez „New 
Statesman", 
rată derută 
practică a 
Bonn", atît
oficială franceză.
pun întrebarea — scrie revista — 
ce a mai rămas din tratatul franco- 
vesbgerman semnat cu atîta solem
nitate abia cu cîteva luni în ur
mă ?". Ceea ce provoacă resenti
mentul și neliniștea guvernanților 
de la Paris, pe lingă faptul că la 
Bonn nu se mai face nici o aluzie 
oficială la acest tratat, este că 
„Germania federală a trădat Fran
ța" renunțînd, fără să anunțe Pa
risul în prealabil, la un important 
proiect militar franco-vest-german. 
Este vorba de proiectul de fabri
care a „unui tanc mixt" de către 
Franța și Germania federală pentru 
armatele celor două țări și de pe

urma căreia Franța ar fi urmat să 
cîștige, prin comenzile făcute fa
bricilor franceze, cîteva sute de mi
lioane de franci. „Iată însă, scrie 
revista, că la începutul lunii august 
ministrul de război vast-german a 
semnat cu ministrul de război ame
rican un acord pentru construirea 
unui tanc mixt americano-vest-ger- 
man... Franța resimte înțelegerea 
dintre Bonn și Washington ca o lo
vitură pentru interesele proprii... și, 
de asemenea, ca o lovitură pentru 
tratatul franco-vest-german".

Această „rupere", cel puțin în
tr-un punct, a „axei Paris-Bonn" 
scoate în evidență, după cum sub
liniază „New Statesman", încă un 
aspect al izolării diplomatica a gu
vernului francez și în general al 
politicii sale da constituire a unei 
„hegemonii franceze" în Europa oc
cidentală.

Manevre primejdioase 
ale lui

PERU Intensificarea !■
mișcării muncitorești
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Telegrama F.S.M.
PRAGA 29 (Agerpres).
Secretariatul Federației Sindicale 

Mondiale a adresat Frontului na
țional de eliberare a Vietnamului 
de sud o telegramă în care se 
arată, între altele, că „Oamenii 
muncii din întreaga lume condam
nă introducerea stării excepționale, 
arestările în masă, torturile și per-

adresată F.N.E.
secuțiile cu ajutorul cărora clica 
ngodinhdiemistă încearcă să înă
bușe mișcarea patriotică și acțiuni
le budiștilor și ale altor pături ale 
populației din Vietnamul de sud. 
Oamenii muncii din întreaga lume 
își exprimă sincera admirație față 
de lupta curajoasă a poporului sud- 
vietnamez".

DECLARAȚIA LUI J. NEHRU
DELHI 29 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la ședința Comi

tetului Executiv al fracțiunii par
lamentare a partidului Congresul 
Național Indian, primul ministru J. 
Nehru a declarat că „guvernul In
diei este serios îngrijorat de fap
tul că budiștii care reprezintă 80 
la sută din populația Vietnamului 
de sud sînt persecutați de minori
tatea catolică".

Primul ministru a arătat că si
nuciderile preoților budiști, în 
semn de protest împotriva politi
cii de represiuni, dusă de autorită
țile sud-vietnameze, dovedesc con
dițiile grele în care trăiește popu-

Nehru i-a in- 
Comitetuluî 

masaj adresat 
al O.N.U., U

lația budistă din Vietnamul de sud. 
„Această stare de lucruri, a de
clarat el, nu mai poate continua".

In continuare, J. 
format pe membrii 
executiv că într-un 
secretarului general
Thant, guvernul indian și-a expri
mat îngrijorarea în legătură cu 
persecutarea populației budiste din 
Vietnamul de sud.

Comitetul executiv a adoptat o 
rezoluție în care protestează îm
potriva discriminării religioase și 
persecutării populației budiste de 
către autoritățile diemiste.

BONN 29 (Agerpres).
Săptămînalul britanic „Spectator" 

Dublică o relatare din Bonn în care 
atrage atenția asupra primejdiei pe 
care o reprezintă în viața politică 
vest-germană fostul ministru de răz
boi, Strauss, care desfășoară în 
momentul de față o serie de mane
vre de culise pentru a obține un 
post în guvernul federal ce se va 
constitui în toamna aceasta după 
demisia cancelarului Adenauer. 
„Strauss face în Momentul de față 
vizite aproape zilnice lui Erhard, 
care după cum se știe urmează să 
devină cancelar după demisia lui 
Adenauer și deci să constituie noul 
guvern de la Bonn — scrie revista 
britanică. Fără îndoială, el vrea să 
sublinieze viitorului cancelar cît de 
mult l-ar costa pe acesta opoziția 
partidului Uniunea creștin-socială, 
ramura din landul Bavaria a Parti
dului creștin-democrat pe care o 
conduce Strauss", 
liniază „Spectator
că în fe’ui acesta sa 
adevărat 
rilor de 
sciziunea 
dacă nu
tant în viitorul cabinet — și mai 
precis, postul de ministru de exter
ne. Strauss reprezintă însă, în mo
mentul de față, cum subliniază co
respondentul publicației engleze, 
un personaj politic total compromis, 
căci nimeni nu uită dezvăluirile cu 
privire la afacerile frauduloase și 
atitudinea sa agresivă și fățiș 
antidemocratică pe vremea cît a 
deținut portofoliul Ministerului de 
război .

In cercurile politice de la Bonn, 
scrie revista, nimeni nu poate lua 
în serios asemenea speranțe, „A-

ceasta face, însă, subliniază mai 
departe revista, ca Strauss să fie 
primejdios pentru viitorul guver
nului". „Spectator" explică că 
Strauss va căuta, după toate proba
bilitățile, să saboteze pe cît po
sibil activitatea viitorului parla
ment și a viitorului guvern, provo- 
cînd o scindare în Partidul creș- 
tin-democrat și opunîndu-se un:l 
serii întregi de reforme de multă 
vreme promise, de altfel, de gu
vernele de la Bonn. „Nu trebuie 
subapreciată această primejdie", 

încheie revista.

LIMA 29 (Agerpres).
Greva celor 700 de muncitori 

de la fabricile de efecte militare 
din Peru a intrat la 28 august 
în cea de-a cincea zi. In aceeași 
zi, greviști au organizat un marș 
spre clădirea Congresului națio
nal din Peru.

La 27 august greviștii au ce
rut președintelui Belaunde Terry 
să le asigure dreptul de orga
nizare în sindicate, drept pe care 
Luna Ferrecio, ministrul de răz
boi, l-a refuzat în mod categoric.

Greva muncitorilor a fost de
clarată in semn de protest îm
potriva exploatării singeroase și 
a violențelor la care sînt supuși 
de autoritățile militare din Pe-

După cum sub- 
, Strauss încear- 

exercite un 
șantaj asupra conducăto-
la Bonn amenințînd cu 
partidului guvernamental 
va primi un post impor-

- - - - - - - - - o- - - - - - - - -
„ Indulgenta** justiției vest-gepmane

BONN 28 (Agerpres).
Recentele sentințe pronunțate de 

tribunalele vest-germane în proca- 
sul unor criminali de război naziști 
au provocat o puternică reacție în 
Germania Occidentală. Potrivit zia
rului „New York Times", numeroa
sa critici au fost formulate împo
triva „indulgenței judecătorilor" și 
a încercărilor justiției de a prezen
ta criminali odioși drept instru
mente de execuție ale unor ordina 
superioare.

După cum relatează corespon
dentul din Bonn al acestui ziar, în 
prezent circulă printre membrii 
parlamentului vest-german precum 
și printre liderii politici și sindi
cali un memorandum întocmit de 
un consiliu condus de fostul pre
ședinta al Republicii federale,

------------0

împotriva sosirii submarinelor 
americane în porturile japoneze

TOKIO 29 (Agerpres).
In întreaga Japonie au

tense pregătiri în vederea demons
trațiilor ce urmează să aibă loc 
la 1 septambrie, în cadrul celei 
de-a 12-a campanii de luptă unită 
a poporului japonez împotriva sosi
rii submarinelor americane în por
turile japoneza. La Yokohama, un
de se află una din cele mai mari 
baze navale din Japonia, va avea 
loc o demonstrație, la care vor lua

Theodor Heuss, în care se arată 
că „indulgența tribunalelor poate 
conduce spre o tendință de a mi
nimaliza crimele comise de na
ziști".

Referindu-se la aceeași chestiu
ne, cotidianul britanic „Times" re
levă că memorandumul dat publi
cității aduce o serie de cazuri con
crete în care justiția vest-germană 
a manifestat l/'ndețe față de 
criminalii de război naziști. Printre 
acestea sînt citate sentințe pro
nunțate de tribunalul din Kalsruhe, 
din Munchen și din Aurich.

După cum relevă „Times", me
morandumul a fost trim's unui nu
măr de 60 de profesori de drept 
din universitățile vest-germane 
pentru ca aceștia să constate nea- 
plicarea legilor statului în cazuri 
grave de asasinate și crime.

loc in-

MADRID. — Buletinul spaniol 
„Informacion Comercial Espagnola" 
publică un articol redacțional în 
care se arată că în anul 1963 ten
dința spre înrăutățirea balanței co
merciale a Spaniei a continuat, ba 
chiar s-a accentuat. Deficitul ba
lanței comerciale, care în primul 
semestru al anului 1962 era de 
19 818 000 pesos, a atins în primul 
semestru al anului în curs 38 256 000 
pesos. Exportul Spaniei în această 
perioadă a scăzut cu 17 la sută.

TOKIO. — Sesiunea ordinară a 
Adunării Legislative a insulelor 
Ryukyu a adoptat două rezoluții 
în sprijinul realipirii imediate la 
Japonia a acestor insule transfor
mate în baze militare americane și 
administrate de S.U.A. Una din re
zoluții este adresată primului mi
nistru al Japoniei, Ikeda, și pre
ședinților celor două camere ale 
Parlamentului japonez, iar cealaltă 
președintelui S.U.A. și președinților 
Camerei Reprezentanților și Senatu
lui S.U.A.

BONN. — In Germania occiden
tală minimul de existență necesar

unei familii alcătuite din 4 persoa
ne a crescut în anul 1962 cu 10 
Ia sută în comparație cu anul pre
cedent. Acest lucru se datorează 
creșterii prețurilor la produsele a- 
limentare și la obiectele de primă 
necesitate, majorării chiriilor și a 
taxelor pentru diverse servicii. Du
pă cum arată ziarul „Neu? Rhein- 
Zeitung", o familie cu un venit 
mediu cheltuiește aproximativ 25 
la sută din acest venit pentru pla
ta chiriei.

MONTEVIDEO. — La 28 august 
profesorii de la școlile elementare 
și medii și de la instituțiile de în- 
vățămînt de specialitate din Uru
guay au declarat o grevă de două 
zile. Greviștii sînt sprijiniți de 
Centrala unică a muncitorilor din 
Uruguay, de elevi, de părinții a- 
cestora. Proiesorii cer majorarea a- 
locațiilor pentru învătămînt.

WINDHOEK. — Africa de sud- 
vest, fost teritoriu sub mandat al

Ligii Națiunilor, pe care rasiștii 
sud-africani l-au anexat în mod 
ilegal, a devenit teatrul unei în
verșunate lupte de concurență între 
monopolurile americane în scopul 
acaparării bogatelor zăcăminte de 
petrol care se găsesc aici. In ge
neral acest teritoriu a și fost îm
părțit între marile societăți petro
liferi americane. Depresiunea Etos- 
ha-Pan a fost concesionată societă
ții americana „Etosha" Petroleum 
Company", la nord de Luderitz ac
ționează societatea „Vidol Mine
rals", iar în partea centrală a Afri
cii de sud-vest, incluzînd Marien- 
taal și Aranos, stăpînesc alte so
cietăți americane

BONN. — La 28 august Minis
terul de Război al R.F. Germane a 
anunțat că generalul Johann Adoii 
von Kielmannsegg, va prelua de ia 
1 septembrie postul de comandant 
al forfelor terestre N.A.T.O. în Eu
ropa Centrală, deținui pină acum de

parte peste 3 000 de cetățeni din 
Yokohama, Niigata, Yamanashi și 
alte localități. La Sasebo, Saga, Ku- 
mamoto, Oița și Nagasaki, Consi
liul național de luptă împotriva 
„tratatului de securitate" japono- 
american, precum și organizațiile 
de luptă pentru pace și democra
ție fac, de asemenea, pregătiri în 
vederea demonstrațiilor de la 1 
septembrie.

iostul general hitlerist Hans Spei-

QUITO. — Bolivar Sandova 
Mendez, secretarul general al Fe
derației oamenilor muncit din pro
vincia Guayas din Ecuador, arestat 
din motive politice în timpul re
centei lovituri de stat, a fost 
berat din închisoare. După cum 
latează agenția Prensa Latina, 
ordinul juntei militare din Ecuador 
el va fi expluzat din țară.

LONDRA. — Ziarele britanice au 
anunțat apropiata închidere a unui 
important șantier de construcții na- 
vale din Scofia — șantierul Denny 
din Dumbarton, în principala re
giune industrială a Scoției, Clyde
side. După cum amintesc corespon
denții de presă care citează în a- 
cest sens ciirele oiiciale, această 
măsuță constituie numai o maniies. 
tare, e drept mai dureroasă, din- 
tr-un proces mai îndelung de a- 
gravare a situației sociale în Sco
ția.

eli-
re- 
din
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