
aguiroșu Anul XVI 
XXI Nr. 4539

Sîmbâtâ
23 mai

1964

3

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 20 bani

Oaspeții yemeniți 
într-o călătorie prin țară

Zile de florar, în cartierul enengeticienflor de la 
Paroșeni.

Terminarea amenajarn

înainte de termen
Colectivul de muncitori 

și tehnicieni de la atelie
rele I.E.M. — sectorul U- 
ricani, realizează lună d< 
lună importante depășiri 
de pian. De ’a începuW 
acestui an și pînă la 20 
mai, media lunară a de 
pășirilor la reparații ș 
diferite confecții metalic, 
se ridică

Recent, 
strungari 
executat 
inte de 
capitală

а 
35 

s-au
materia- 

mare 
pentru 

sonde, 
acestor 

e- 
Ga-

Președintele Republicii Arabe 
Yemen, Abdullah al-Sallal și per
soanele oficiale care îl însoțesc 
au plecat vineri într-o călătorie 
prin țară. Oaspeții sînt însoțiți de 
Gogu Rădulescu vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Președintele Yemenului și cele
lalte persoane oficiale s-au oprit 
la- uzina de utilaj petrolier , 1 
Mai" din Ploiești, unde au fost sa
lutați de Constantin Năcuță, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini și de condu
cerea uzinei.

a uzinei, felicitînd co- 
aici pentru rezultatele 
muncă și urîndu-i noi 
activitatea de viitor.

de
în

în
vizita făcută la Ploiești,
yemeniți și-au continuat

In amintirea vizitei, mareșalul 
Abdullah al-Sallal a semnat în car
tea de aur 
lectivul 
obținute 
succese

După 
oaspeții
călătoria pe Valea Prahovei, oprin- 
du-se la Sinaia, unde au partici
pat la un dejun oferit în cinstea 
lor. După amiază, ei au vizitat 
Muzeul Peleș, după care au plecat 
la Brașov, unde au fost întîmpi- 
nați de conducători ai organelor 
locale de stat și organizații obștești.

(Agerpres)

la 8,4 la sută, 
echipele de

și lăcătuși au 
cu 10 zile іпгг- 
termen reparația 
a unui motor

Diesel de 10 c.p. și 
unui motor K.D. ds 
c.p. De asemenea, 
confecționat din 
le recuperate un 
număr de scule 
instrumentații la

La obținerea
realizări au contribuit 
chipele conduse de 
vrilâ Roman și Băltărete 
Constantin si muncitorii 
Gheorghe Nicolae, Cher- 
ciu Gheorghe, Răgălie 
Gheorghe și Corn eseu 
Dumitru.

Realizări ale muncitorilor 
forestieri

eforturile, 
din 

ob. 
In

ma

Sporindu-și 
muncitorii forestieri 
sectorul I.F. Lupeni an 
ținut noi realizări, 
două decade din luna
brigăzile complexe de le 
gurile de exploatare Dea 
Iul Babii. Straja II. Mier- 
leasa, Sohodol și Valea 
de Brazi au valorificat 
peste sarcintle planificate 
aproximativ 300 m.c. buș 
teni și lemn de foc, și au 
executat la cabane și sta
țiile de funiculare lucrăr 
de reamenajare. S-au re
marcat prin hărnicie, inî-

tiativă și bună organiza
re brigăzile conduse de 
Tămășilă Iosif. Bădicu 
Dumitru, Topor Nicolae. 
Avram Gheorghe drujbis- 
tul Bucur Teodor, șefii 
de parchete Enăsesni Stă 
nilă și Radulescu Ioan.

Tot în cadrul acestui 
sector, muncitorii din bri
găzile forestiere care lu
crează in 
au primit în 
de căști de 
plastidur, 40
ploaie, 75 perechi 
de

acord global 
folosință 
protecție 
pelerine

100 
din 
de

cizme 
cauciuc, genunchiere 

șl jambiere din piele.

Puterea exemplului
I

Deschizătorii noilor mine 
LA DATORIE

subterane a

Zi de zi, in adincurile Văii Jiu
lui se desfășoară o bătălie intensă, 
clocotitoare. In sute de abataje ră
sună vuietul tumultuos al muncii. 
Adincurilor li se smulg tot mai 
multe bogății ce iau apoi drumul 
spre uzinele patriei.

Cimpul bătăliilor
fost completat însă in ultimii ani 
cu un detașament 
cutezător — detașamentul făurito
rilor noilor mine, ale noilor dru
muri spre bogățiile subsolului. A- 
cest detașament — colectivul Ex
ploatării de deschidere de mine 
noi — înscrie și el în palmaresul 
său înfăptuiri de seamă. Iată doar 
cîteva cifre edificatoare. Planul 
valoric pe E.D.M.N. a fost realizat 
de la fnceputul anului 
ție de 123,5 la sută, au 
vate 3440 m c de steril 
vederile planului fizic,
de cost s-au obținut economii de 
500 000 lei.

nou, harnic și

în propor- 
fost exca- 
peste pre
ia prețul

cu 30 m 1. O contribuție importan
tă la punerea în exploatare a noii 
mine aduc și brigăzile conduse de 
Hornung Ioan, care execută lucru
rile de betonare a galeriilor trans
versale de la orizontul 607 și Ked- 
veș Emeric, care se apropie de su
prafață cu săparea 
aeraj din blocul II

suitorului de 
A.

omului, pornite 
demne de zilele 

schimbă neîncetat înfăți-

completat acum de 
al celui de-al 4-lea 
Dar schimbări în- 

nu numai la supra-

Recent s-a terminat a- 
menajarea celei de-a doua 
galerii de legătură — în 
lungime totală de 655 m 
— între puțul nr. 7 și 
puțul nr. 8 de la orizon
tul 480 al minei Vulcan. 
De la blocurile IV, V și VI 
se transporta sterilul că
tre puțul nr. 7 vest. Pe 
același traseu trebuie să 
treacă și goalele către 
partea vestică a minei.

noii ga- 
de tra- 
pietrui-

în urmă, ‘ 
terinome- 
termocen- 
a reame-Linia ferailâ a 

lerii, montarea 
verse din stejar, 
rea și podul peste tra
verse, au. fost executate 
îr. termen redus de către 
echipa condusă de Igreț 
Constantin, sar linia de 
troley de către echipa 
de lăcătuși condusă de 
Ardeleanu Victor. In pre
zent pe noua galerie de 
legătură transportul 
desfășoară normai.

Cu două luni 
secția reparații 
canice de la 
trala Paroșeni
rajat model interiorul ate. 
lierului mecanic. Mașini- 
le-unelte din atelier au 
fost amplasate mai judi
cios, s-au făcut postamen
te de beton pentru poli- 
zoare, liniile de acces au 
fost' marcate conform nor
melor 
rității 
najat
curi pentru piese brute 
și pentru piese finite. Ur-

de tehnică a secn- 
muncii, s-au ame- 

și marcat două lo-
se
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— Vezi, se face vre
me burtă. Ce zici, jucăm 
fotbal? Gel întrebat, un 
pionier ceva mai înalt 
decit colegul său, dacii, 
dm cap.

— Numai să mâ lase 
mama... In rîndul trecut 
rn-a pedepsit, pentru că 
am 
i1 te

ale Jiului. In 
malului abrupt, 
se ivj pentru o 

mină, ca apoi să
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plecat 'o joacă ina- 
de a-mi iace lecțiile.
Atunci amină m jo

cul de fotbal pentru du- 
pă-amiază.

Așa și făcură. După- 
amiază, dintr-un fluierat 
scurt Mânu Ioan înțelese 
că afară îl așteaptă co
legul și prietenul său de 
joacă Reniu loan. Se în- 
tilni cu el și antrenînd și 
alți copii încinseră un joc 
de fotbal in toată regula.

Meciul era în toi Cînd 
deodată, dinspre Jiu, se 
auzi un strigăt.

— Ajutor ! o femeie se 
îneacă...

Uitînd 
Ioan o 
direcția
strigătul A ajuns pe ma
lul Jiului in apro ierea 
coduiui suspendat. Urcă 
în grabă pe pod și de a-

de minge, Manii 
luă la fugă, in 
de unde venea

♦

colo cu mina streașină la 
ochi privi apele învo,- 
burate 
dreptul 
din apă 
clipă o
dispară iar. Pionierul Mâ
nu se avîntă in apa rece 
a Jiului, pînă ajunse in 
apropierea locului unde 
zări mina Apoi cerceta 
din nou apa. La numai 
citiva metri de el valu- 
iile aduceau cu sine fe
meia. Abia acum începea 
greul pentru el. Dar pio
nierul Mânu nici o clipă 
nu se gîndi la sine, se 
avîntă în apă. smulse 
din stăpinirea ei femeia 
și porni spre malul 
propiat. Dar de malul 
rupt se izbeau, valuri, 
luri și nu era chip
luptat împotriva lor. Cău
ta un alt loc de ieșit la 
mal, pentru că puterile 
începeau să-l părăsească. 
Mai avea de parcurs cca. 
50 metri. De pe malul 
înțesai de lume se auzi 
chemat. Era vocea priete
nului său. Jr.că un ultim 
efort și iată-l pe mal.

Deși dinți} îi clănță-

a- 
ab- 
va- 
de
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în adîncurile 
Paroșenittfui

Mina și mintea 
pe fapte mari, 
noastre,
șarea Paroșeniului, această veche 
așezare de oieri. In lunca Paroșe
niului complexul de clădiri al ce
tății luminii e 
grandiosul corp 
grup energetic, 
noitoare au loc
fața Paroșeniului, ci și in adincu
rile lui. Ortacii minerului Mo
toci 
metri 
leria

-nordică , a cîmpului minier. Din ga
leria de coastă nr. 2, brigada lui 
Hanz Aure] a început deschiderea 
zonei estice. Cea mai mare avan
sare — 220 m — a realizat-o bri
gada lui Vitcă loan. Ea execută un 
suitor de aeraj pină

Ortacii
Tudor inaintează 

în fiecare lună 
direcțională spre

de 
ga-

zeci 
în

pari ea
Și acum — spre stratele 
de cărbune !
y. ••’ii- ■

Minerii diljeni au pătruns . pe 
orizontală la peste 4000 m cu ga
leria de coastă — artera principală 
a minei. Din galerie, minerii au 
săpat prima lucrare verticală — 
puțul orb nr. 1. Și acum, spre stra
tele de cărbune. Din puț a început 
săparea noilor
482, 442. Noile orizonturi sînt e- 
xecutate de cunoscuta brigadă de 
înaintări rapide condusă de mine
rul Demeter Augustin, iar lucrările 
speciale se execută de brigada lui 
Mihai Dumitru. Brigada lui Deme
ter, printr-o 
muncii, prin 
utilajului cu 
intează 
cu cite 
brigada 
plan în

Continuă cu succes săparea pu
țului orb nr. 2, lucrare deosebit de 
urgentă pentru deschiderea cimpu- 
rilor de cărbune din blocurile П 
și III. Aici lucrează brigada mine
rului Bartha Coloman, care avan
sează lunar spre adîncuri în medie

mînd acest exemplu, 
muncitorii din atelierul 
mecanic al centralei e- 
lectrice Vulcan, după ce 
au revăzut1 modul în care 
sînt amplasate masinile- 
unelte au trecut la re- 
amenajarea sculăriei. Raf
turile de lemn au fost în
locuite cu rafturi de me
tal și dulapuri încăpătoa
re, confecționate din ma
teriale recuperate, iar 
sculele au fost aranjate 
în ordine, după urgenta 
cerințelor. In prezent am

bele ateliere pot 
fi date ca nrodel 
pentru multe 
trbprinderi 
Valea Jiului.

la suprafață.

orizonturi 565,

bună organizare a 
folosirea judicioasă a 
care este dotată, îna- 
cîmpurile de cărbune 
m l./lună. Pe 4 luni, 
realizat sarcinile de

spre
100 
și-a 
proporție de 168 la sută.

La 350 m sub
Lazului

dealul

naturii, im-Invingînd vitregiile 
potrivirea apelor infiltrate din ro
die înconjurătoare, membrii bri
găzii minerului Bartha Diohisie 
continuă șirul succeselor la săpa
rea noului puț — Aninoasa sud. 
De la începutul anului, minerii au 
săpat spre adîncuri 162 m, ajungind 
cu puțul la 350 m de suprafață. In 
ultimele două luni, bunăoară, bri
gada a atins avansări de peste 40 
m 1/lună. Numai în aprilie, briga
da a excavat 838 m c steril peste 
plan. Iată victoriile ortacilor lui 
Bartha Dionisie, roadele muncii en
tuziaste și ale priceperii lor în fo
losirea utilajelor moderne cu care 
au fost dotați.

Prietenul
C urî nd, a

Se lucrează intens la rectificarea albiei Jiului în dreptul minei Paroșeni.

neau de irig, Mânu Ioai. 
se apucă să-i dea femeii' 
primul ajutor, 
său îl ajuta.
sosit și salvarea. Un doc
tor a coborît la mal, nău
cind 
meia
pînă

cu sine o targă. Fe- 
a fost transportată 
la mașină.
Va trăi ? — ii în- 
îngrijorat pionierul 

pe medic.
Sigur, pionierule ! 

Cu riscul vieții tale 
salvat-o de la înec 
apoi i-ai acordat primul 
ajutor. La spitaj ii vom 
da îngrijirile necesare s-o 
punem în afară de orice 
pericol. Dar 
sta, fugi și 
nu răcești...

'МЛ':

A -x.

t rebă 
salvator

acum nu mai 
te îmbracă să

De atunci a trecut Cît- 
va timp. Pionierul Mânu 
loan, 
ѴІІ-а 
de 8 
șani, 
Femeia care a fost salva
tă de el de la înec a pă
răsit spitalul.

După o corespondență 
de la iov. PETRU 
DRĂGHICI

elev în clasa a 
В a Școlii generale 
ani nr. 2 din Petro- 
are o mare bucurie.



In plin efort de creație.

VARIETĂȚI

NOTE $1 COMENTARII

Sîngele artificial
De mult timp se fac cercetări 

pentru obținerea unui sînge arti
ficial. Unul dintre colaboratorii 
științifici ai Institutului de medi
cină din Tokio, dr. Kimoto a reu
șit să obțină o substanță sintetică 
care poate înmagazina și transmite 
mici cantități de oxigen. In cor
pul omenesc este știut că acest 
rol îl are hemoglobina din globu
lele roșii (hematii) compusă din 
două substanțe hem și globină. 
Dr. Kimoto a extras hem din sîn- 
gele de vacă la care a adăugat în 
loc de globină o substanță macro- 
moleculară (material sintetic) ca
re are capacitatea de a se încărca 
cu oxigen și de a-1 transmite. Se 
speră că în urma perfecționării 
produsului sintetic obținut se va 
ajunge la un înlocuitor universal 
*1 sîngelui uman.

Excavatorul „ZFM—3"
In Uzbekistan, cu prilejul con

struirii canalului magistral al la
cului de acumulare din Surhanul 
de sud, a fost încercată cu succes 
cea mai puternică mașină sovietică 
de excavat — „ZFM-3". Această 
mașină a deplasat 2 500 m3 de pă- 
mînt pe oră. Capacitatea noii ma
șini este de patru ori mai mare 
decît a excavatoarelor germane Cu 
retori. Un singur excavator „ZFM-3" 
poate săpa înlr-un timp scurt un 
canal de irigație in lungime de 
00 km, deplasînd în acest scop 
circa 4 milioane metri cubi de pă- 
mînt.

Curaj $1 frică
Igor Sobolev, un băiețel de șase 

ani din Tedjen (Turkmenia) se 
juca liniștit într-o grădiniță cînd 
un vultur uriaș s-a repezit la el, 
fnhățîndu-1 în ghearele sale pu
ternice. Copilul s-a apărat cu vi
tejie pînă cînd trecătorii, alarmați 
ou omorît pasărea de pradă, sal- 
Vînd victima.

Micul Igor, care își păstrase tot 
calmul în timpul aventurii a înce

put să plîngă, în hohote cînd a fost 
vorba să i se pună tlncturâ de iod 
pe zgirieturile căpătata în timpul 
luptei, .

Transfuzie de sînge 
unui făt

Pentru prima dată în Canada 
s-a efectuat o transfuzie de sînge 
unui copil care nu se născuse 
încă.

Fătul, avînd ,,RH pozitiv" a su
portat patru transfuzii făcute prin- 
tr-un ac introdus în abdomenul 
mamei sale, Nașterea s-a desfășu
rat normal.

Locuri care merită 
a ii cunoscute

Pentru oamenii muncii din Valea 
Jiului, varietatea reliefului din îm
prejurimi, abundența frumuseților 
naturale, punctele de interes is
toric, etnografic, faună și flora din 
zonele de rezervații, cabanele și 
înălțimile cu aer puternic ozonat, 
constituie ispite la drumeție.

Uneori însă excursioniștii al că
ror număr crește de la an la an 
își pun îndreptățiți următoarea în
trebare : încotro să-și îndrepte pa
șii prima dată ? Spre lacurile, tău- 
rile sau iezerele alpine? Spre lo
cul de obîrșie a apei Jiului ? Sau 
poate spre una din numeroasele 
poieni însorite în care flori de toa
te culorile se oferă cu o gingașă 
dăruire privirii vizitatorului? De 
obicei, pentru o mai bună cunoaș
tere a ținutului în care trăim, ie
șirile în mijlocul naturii se fac 
întîi spre locurile cele mai apro
piate. Cei care au urcat deseori 
munții Sebeșului, ai Vllcanului sau 
Retezatului, dar nu au poposit ba
rem pentru cîteva ore la Peștera 
Boli, nici nu își închipuie cîte 
frumuseți și lucruri interesante au 
pierdut pînă acum.

Așezată la intrarea trecătorii spre 
Cîmpia Mureșului, localitatea Peș
tera Boli și împrejurimile el. gru

Cum ajunge nieotiaa 
in plămîni

...După măsurătorile efectuate s-a constatat că jă
ratecul țigaretelor are o temperatură între 720- 740 
grade C, iar atunci cînd se „trage" un fum, tempe
ratura ajunge între 950—1050 grade C. La tempera
tura de 247 grade C nicotină fierbe, iar ia 300 grade 
sublimează. Se știe că în plăniîni ajunge o cantitate 
Însemnată de nicotină. Explicația este că în apropie
rea porțiunii aprinse a țigării, unde temperatura este 
sub 250 grade, nicotină ia formă gazoasă și gazul 
acesta este inhalat de fumător. Cu cit țigara se a- 
propie de sfîrșit cu atît mai mult crește cantitatea 
de nicotină care ia formă gazoasă și este inhalată 
de fumător. In afară de nicotină gazoasă fumătorul 
inhalează și catran gazos format prin arderea hlr- 
tiei. fum care este, de asemenea, extrem de nociv.

Fumul unei singure țigarete conține cam 5 tnili- 
grame de nicotină, din care aproximativ 1,6 miligra- 
me ajunge în plămîni.

...Medicul iugoslav dr. Radoslav Kuzmanovici a 
elaborat niște pilule care dezvață pe fumători de... 
fumat și care au o acțiune asemănătoare preparatu
lui Antabuz, folosit în tratamentul alcoolismului.

Preparatul doctorului Kuzmanovici conține sub
stanțe apropiate de cele conținute în tutun. In doze 
mici acestea sînt absolut inofensive. Ele crează în 
organism senzația de saturație, înlătură nevoia de a 
fuma, provoacă repulsie pentru tutun și fumul de 
țigară.

Dr. Kuzmanovici a încercat preparatul pe 100 de 
fumători — 70 la sută din aceștia S-au lăsat com
plet de fumat foarte scurt timp după începerea tra
tamentului. Ceilalți au declarat, de asemenea, că

tratamentul are și asupra lor o 
acțiune foarte favorabilă.

Etectrostimulator 
cu tranzistor}

Inginerul ungar Karoly Kaffka a 
pus la punct un electrostimulator 
cu tranzistori care nu cîntărește 
decît 400 grame. Prin doi electrozi 
așezați pe tîmplele pacientului a* 
paratul transmite pe fruntea aces
tuia curent electric foarte slab, de 
numai cîțiva miliamperi. Acesta 
este însă suficient ca să stimuleze 
organele cerebrale care din anu
mite motive au încetat să funcțio
neze. Cu ajutorul electrostimulato- 
rului pot fi reanimate persoanele 
care și-au pierdut cunoștința In 
urma unui șoc electric, otrăvite 
cu gaze etc. De asemenea, poate 
fi folosit și în tratamente tera- 
peutloe.

pează la o mică distanță unele 
de altele un șir de obiective tu
ristice inedite. Vă prezentăm clte- 
va din ele:

Pe vîrful Conului ce străjuiește 
localitatea spre nord-est se găsește 
ruina una străvechi cetăți dacice, 
construită în secolul I î.e.n. Aici 
săpăturile arheologilor au scos la 
iveală numeroase vestigii materia
le. Fostele terase de observații, 
săpate cu două milenii în urnră 
in argintul masivului caloaros dan 
și azi vizitatorilor posibilitatea 
unei minunate cuprinderi panora
mice.

La sud față în față Cu uriașul 
con pe care se găsește cetatea, 
într-un perete stîncos se deschide 
gura de ieșire a uneia dintre cele 
mai mari peșteri din Ardeal. Oco
lind 8pre vest acest impunător mo
nument al naturii o pantă domoe- 
lâ CU grădini cultivate și livezi în 
floare duc spre cîteva culmi cu 
bogate crînguri de corn și liliac. 
Mai departe, dar cu locuri tot 
atît de pitorești și odihnitoare a- 
pat pe fundalul zării înălțimile 
împădurite ale munților Sebeș.

In localitatea Peștera Boli chiar 
și șoseaua prezintă un splendid loc 
de plimbare. Vederea descMai spre

Locatori și... locatori
Majoritatea muncitorilor care io. 

cuiesc in blocul nr. 10 din orașul 
Vulcan se bucură de prestigiul 
unor bun; gospodari. In lunile care 
au trecut din acest au. ei împreu
nă cu familiile lor, au participat 
la numeroase acțiuni pentru înfru
musețarea clădirii in care stau, 
păstrînd și îngrijind cu dragoste 
apartamentele, scările, exterior :l și 
chiar pârculețele mai apropiate.

Din păcate în acest bloc slau 
și locatari care, pe lîngă că nu au 
contribuit :u nimic la acțiunile 
întreprinse pentru înfrumusețarea 
și păstrarea clădirii in care lo
cuiesc, se abat de ht regulile de 
conviețuire socială, deteriorează 
bunuri, au o comportare necivili
zată.

Să luăm, de exemplu, pe tocata 
. rul Tofaleânu Virgil de pe scata 
1, ap. 9. Neglijînd instrucțiunile Cu 
privire la controlul preventiv pa 
care fiecare cetățean trebuie să-1 
facă înainte de a lăsa locuința 
fără supraveghere, a plecat la ser
viciu, lăsînd deschis robinetul pen 
tru apă potabilă din bucătărie. In- 
filtrîndu-se prin podea, apa a de
teriorat tavanul «i pereții aparta
mentului nr, 5 făcînd și alte stri
căciuni.

Un alt locatar Care provoacă cer 
turi și interminabile discuții este 
Moga Gheorghe, de la etajul IV. 
care și-a însușit obiceiul de a scu
tura covoarele șl preșurile pe bal
con.

Asemenea atitudini care nu au 
nimic comun cu omul Zilelor noas
tre și care duc la certuri șl pa
gube materiale trebuie lichidat" 
fără întîrziere. Acest lucru presu
pune însă o poziție hotărită din 
partea celorlalți locatari și măsuri

ȘTIAȚI
• Pe lîngă Institutul electroteh

nic din Tașkent a fost creat Mu
zeul de istotie a radiotehnicii ? 
El dispune dc interesante și nu
meroase exponate, documente, fo- 
togratli. Printre acestea se numără 
utia din primele mașini electronice 
din lume, construita ia începutul 
sec. XX

• Expedițiile efectuate de oa
menii de știință sovietici în ulti
mii nouă ani și stațiile în derivă 
ale Uniunii Sovietice au stabilit 
câ din Polul Nord se desprind în 
flecare an între 8 000 șî 1 000 km.c. 
de gheată ?

• Oamenii de știință din Brazilia 
și Statele Unite studiază debitul de 
apă, compoziția chimică șl carac
teristicile fizice ale fluviului Ama
zoanelor ? Debitul Amazoanelor — 
750 500 metri cubi pe secundă — 
este de Î4 ori mai mare decît al

★.
micul șes pe care se află situată 
așezarea, firul șerpuit al pîrîului 
cu unde molcome, tăpșanul neted 
șl larg al luncii, fața argintie a 
conului ce domină trecătoarea al

Vedere spre masivul calcaros, în iortM de con, din localitatea 
Maștera Boli.

hotărî te din partea comitetului de 
bloc, a administratorului și depu- 
taților din cartier.

Nepăsare
Muncitorii din cadrul depozitu

lui de lemne al minei Petrila des
fășoară o rodnică activitate. Valo
rificarea unui mare număr de ca
pete de lemn pentru bandaje, con
tinua reducere a deșeurilor la ga
ter, sortarea la timp șî dimensio
narea exactă a cherestelei și lem
nului de brad pentru armături, 
constituie doar cîteva din realiză
rile obținute.

Circulariștii Fodor loan și Cos- 
iln Franclsc merg in contrapas cu 
Străduința și realizările celorlalți 
muncitori.

Are nevoie cineva de un ciutac 
uscat pentru așchii ? Fodor loan și 
Cosțin Francisc îl setvește cît ai 
clipi. Asia nu-i rău dacă i-ar ser
vi din lemn ce nu mai poate fi 
folosit dar îl taie dintr-uUul lung 
de 2-“3 metri, pregătit pentru mi
nerii din subteran. Ce contează ri
sipa pentru ei ? Practică doar a- 
ceastă „metodă" de luni de zile. 
Că lemnul pe care l-eu tăiat In 
acest răstimp ar putea umple ct- 
leva cărucioare, de asemenea, hu 
are importanță. Principalul e să-și 
servească prietenii. Un vechi pro
verb popular spune: „Ulciorul hu 
merge de multe ori la apă".

Pînă în prezent sectorul le-a mal 
dat cîteva avertismente. Ele au 
fost însă uitate și de Fodor si de 
Costin, Se Iscă întrebarea : oare 
dacă se va imputa celor doi cir- 
culariști întreaga valoare a lem
nului degradat în atîtea luni aceș
tia vor da dovadă tot de nepăsare 
fată de un bun care de fapt le 
aparține și lor ?

A. NICULESCU

C Â ... ?
fluviului Mississippi și de șase ori 
mai mare decît al fluviului Con
go.

• La Dubna a lost construit un 
nou. generator electro-static care 
are o putere de 5 milioane elec- 
tronvolți ? El este destinat cerce
tărilor din domeniul fizicii ener
giilor reduse,

• Cheagurile de singe — trom
bele — din vasele sanguine dis
par In urma unul tratament prin 
electroliză aplicat de medicii vest- 
germani ? Aplicațiile se fac cile 
o ară pe zi timp de o săptămină.

• Pentru protejarea locuințelor 
învecinate cu un imobil unde s-a 
declarat un incendiu, ele sînt stro
pite cu apă din eleșteele bogate 
în pește ? Această apă, păstrată 
în rezervoare speciale, aderă foarte 
bine la fațadele imobilelor, cu con
diția ca acestea să nu fie zugră
vite în tonuri pastel.

cătuiesc la un loc un neasemuit 
ansamblu de frumuseți care merit* 
neapărat cunoscut.

A. NICHIFOREL



ЛИЛ

„Bobocii** își schimba numele
9, 8, 7... 1. Filele calendarului își 

l-au zborul cu repeziciune una 
cite una. Se pare ca zilele trec 
mai repede. Cei mai mici, „bobo
cii" privesc cu mirare această 
scurgere rapidă a timpului. Nici 
nu le vine să creadă. Mai ieri 
deabia au pășit timizi, ascunzîn- 
du-se în spatele mămicii, pragul 
școlii. Priveau pe atunci, totul cu 
ochii mirați: clasa, băncile, tabla, 
colegii. Ba unii din ei ar fi vrut să 
dea chiar de la început bir cu fu- 
giții. Au așteptat cu înfrigurare 
începerea școlii dar cind au dat 
ochii cu ea, s-au pierdut. Mămi
cile însă i-au mai liniștit. Apoi în
vățătoarea sau învățătorul i-a luat 
în primire. A discutat prietenește 
cu ei, pentru fiecare avînd cite un 
cuvînt, cite o mîngîiere. „Bobocii" 
s-au mai liniștit. Apoi cu fiecare zi 
au început să se familiarizeze cu 
școala, colegii, învățătorul. Pe tablă 
ți caiete, aii apărut primele linii 
•pol primele litere. Cu cită mirare 
au privit pe „1", prima literă în
vățată. Aceasta a fost o adevărată 
sărbătoare. Mamele erau în fier
bere. Se învlrteau tn jurul co
piilor, fiecare admirîndn-1 pe al 
ei; „cî<t e de deștept puiul mâ
inii". Din acea zi, copiii veneau 
•casă cu cite o nouă literă scrisă 
In caiet. Ochii le luceau de bucu
rie. Treptat au început să se în
chege Cuvinte, iar din cuvinte 
mai tîrziu propoziții și apoi fraze. 
Zilele continuau să se scurgă cu 
aceeași repeziciune : primul trimes
tru, vacanța de iarnă — trimestrul 
П, vacanța de primăvară -- tri
mestrul III și... Nu, pînă la vacan
ța de vară, vacanța cea mare, mai 
sînt cîteva zile.

Acum după Ce au parcurs aceas
tă etapă, primul an școlar, mira
rea cu care privesc tot ce au în
vățat în acest timp este justificată. 
Ieri, nici nu știau ce e aia o lite
ră, azi scriu și socotesc ca pe... 
apă. E o etapă încununată de bu
curie și satisfacție, la a cărei ob
ținere au participat în egală măsu
ță învățătorul și elevul.

Bueuria, satisfacția și bineînțe
les... mirarea am surprins-o ți în 
ochii elevilor din clasele a I-a de la 
Școala generală de 8 ani nr. 1 din 
LUpeni. Am vizitat zilele trecute 
două din cele 4 clase paralele, 
clasa a I-a A și clasa a I-a B. Priete
noși din cale afară, fiecare elev 
ee străduia să vorbească cit mai 
frumos, să-și arate cunoștințele 
bogate pe care le-a acumulat în 
•cest an școlar. Hoda Constantin, 
Aldica Mihai, Lomonar loan, Opriș 
Sorin, Bacso Lucia din clasa a I-a

hi pas cu cerințele populației
Recent, colectivului cooperati

vei „Jiul" Petroșani i s-a acordat 
drapelul de cooperativă fruntașă 
pe regiunea Hunedoara și diploma 
de onoare a Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești, 
pentru realizările obținute în a- 
nul 1963!

In cursul anului trecut, unită
țile cooperativei noastre, îndru
mate îndeaproape de organizația 
de partid au desfășurat o largă 
întrecere pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, con
tinua dezvoltare și îmbunătățire 
a deservirii oamenilor muncii din 
Valea Jiului. Datorite acestei stră
danii, planul anual la producția 
globală a fost realizat în 10 luni 
și jumătate, înregistrîndu-se o 
depășire de 11,02 la sută, iar la 
planul prestațiilor de serviciu ne- 
indust'riale o depășire de 10 la 
sută. La obținerea acestor re
zultate și-au adus contribuția ma
joritatea unităților noastre: croi
toriile nr. 8 și 20, cizmăria nr. 1 
reparații, frizeriile nr. 11 și din 
complex, unitatea de coafură nt. 
13, unitatea de mecanică fină și 
altele.

Conducerea cooperativei a avut 
o preocupare permanentă în direc
ția dezvoltării continue a capa

A, Dobocan Mariana, Pușcașu Io
nel, Beneche Adrian, Turcuș Epa- 
tninoda, Radu Adrian, sînt clțiva 
din eei 91 de elevi eîțl învață în 
aceste două clase, ale căror note 
foarte bune ilustrează hărnicia lor. 
Dar ca ei mai sînt mulți. Cele 
dotiă învățătoare Olimpia Ghi2ela 
și Maria Pupăză, sînt mulțumite 
de elevii lor. Unul mai curajos s-a 
apropiat de mine și tn-a întrebat :

— Nene, nu-i așa că la anul 
colegii noștri mai mari, n-o Să ne 
mai spună „boboci" ?

— Așa este. Ai dreptate — i-ain 
răspuns.

In ochi i-a apărut un licăr de 
bucurie. Dealtfel și ceilalți „bo
boci" erau satisfăcuți. Am văzut 
în privirea lor mlndria și nerăb
darea de a-si schimba cît mai re
pede numele. Cred că n-ar mai ad
mite pentru nimic în lume să li 
se mai spună așa. Locul lor, îl vor 
lua alții și odată cu aceasta și 
numele de „boboci". Ei însă vor 
deveni elevi mari, în clasa... a Ii-a,

...9, 8, 7... 1. Zilele sînt numărate 
în calendar pînă Cînd elevii clase
lor I—IV vor încheia anul școlar 
și vor intra în vacanță. „Bobocii" 
însă se pregătesc de pe acum să-și 
schimba numele.

C. COTOȘPAN

La Petrila se ridică anul acesta 344 noi apartamente. Iată în clișeu 
pe dulgherii Geamăna Mihai, Cojo earu Pavel și Tughin Victor lucrînd 
la cofrajele de elevație a blocului E 5 avînd 56 apartamente noi.

cității de producție în unitățile 
existente și a deschiderii de noi 
unități, potrivit cerințelor popu
lației. Astfel, pentru folosirea mai 
judicioasă a spațiului și utilajelo, 
Ja croitoria-bărbeți — din complex 
am organizat munca în două schim
buri cu doi responsabili: Nicșa 
Adam și Cristea Beniamin, fapt ce 
nu a întîrziat să arate rezultatele. 
La fel, la unitatea de cizmărie re
parații nr. 1 din complex, prin 
mutarea întregului colectiv de co
operatori din vechea unitate în 
noul local s-au obținut rezultate 
frumoase. Anul acesta, în cartie
rul Livezeni a fost deschisă o 
unitate de croitorie-bărbați și fe
mei —- cu 10 cooperatori (respon
sabil Chirchiș Eugen) și s-a în
ființat o unitate de încadrat ta
blouri cu sticlă pisată avînd 3 
cooperatori, o unitate de tîmplă- 
rie cu 3 cooperatori, o unitate de 
confecționat mături și altele. Pen
tru îmbunătățirea activității în 
cadrul Cooperativei noastre, s-au 
organizat numeroase schimburi de 
experiență, cursuri de ridicare a 
calificării.

In cadrul cooperativei avem mul
te unități evidențiate și fruntași 
în muncă cum sînt Csulai Io
sif, Phlianoș Margareta, Ghergely

Reatairi la rakia Petica

In fruatea întrecerii
Minerii din sectorul III al minei 

Petrila au obținut cele mai bune 
rezultate în întrecerea socialistă 
de la începutul lunii mai și pînă 
în prezent. Brigada condusă de 
tov. Bartoc Iosif a extras în aceas
tă perioadă 440 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan și a realizat 
un randament zilnic de 8,2 tone 
pe post situîndt.i-se astfel în frun
tea întrecerii socialiste. Realizări 
de seamă au obținut și brigăzile 
conduse de minerii Purda Constan
tin, Enache Chiriță, Cîșlaru loan. 
Laszlo Stefan. In perioada care a 
trecut din luna mai, minerii din 
sectorul III au extras peste sar
cinile de plan 672 tone de cărbu
ne.

O inovație valoroasă
Comunistul Baco Dionisie, mais

tru electromecanic la sectorul VIII 
al minei Petrila a realizat recent 
o inovație valoroasă. El a conceput 
și construit cu ajutorul electricie
nilor Ciorbă loan și SeimianU loan 
o stație de dispecer pentru supra
vegherea transportului la suprafa
ță și în subteran. Recent noua sta
ție a fost montată. Ea este prevă
zută cu un tablou central pe care 
se pot urmări transportul pe gale
rii și pe puțuri, precum și func
ționarea instalației de culbutare.

Nicolae, Popescu Dumitru, Kinschi 
Ecaterina și alții. Din păcate mai 
avem și unități și membri coope
ratori care nu ae aduc multe bu
curii. Dimpotrivă. In acest sens pu
tem arăta frizeriile nr. 12, 27 și 28 
Petroșani, cea din Petrila, frizeria 
și cizmăria din Cimpa, unitatea 
foto din Lonea, cojocăria Petro
șani, ceasornicăria nr. 25 Petro
șani ca și pe cooperatorii Koncz 
Iosif, Șofrin Mihai, Filth Elisebetâ, 
Stan Etelca, Cîmpeanu Dorica. 
Drăuceanu Emil, Demeter Rudolf, 
Nagy Mihai, Bone Ludovic, care 
nu-și îndeplinesc în mod conștiin
cios îndatoririle.

Rezultatele obținute în cursul 
anului 1963 și în primele luni 
ale anului 1964 arată că în cadrul 
cooperativei noastre există sufi
ciente rezerve interne care pot' 
duce la realizarea înainte de ter
men a sarcinilor economice și fi
nanciare. Astfel, prin îndeplinirea 
angajamentelor luate în cinstea 
măreței sărbători — 23 August — 
vom realiza un important pas îna
inte pe calea dezvoHărli și îm
bunătățirii activității de deservi
re a populației din localitățile 
noastre, spre satisfacția oameni
lor muncii.

V1SALON DAN 
președintele cooperativei „Jiul" 

Petroșani

PUBLICITATE

Bluze, jachete, scampolouri tricotate din bumbac, în modele și cu
lori variate, realizate cu coloranți de calitate superioară — constituie 
îmbrăcăminte plăcută și atrăgătoare pentru serviciu și spori. îmbrăcă
mintea tricotată din bumbac este lejeră, practică, modernă 1

A N V N Ț
Școala profesionala comercială Petroșani str. 23 

August nr, 6 școlarizează în anul școlar I964]65 ce* 
dre la următoarele meserii :

— Vînzăiori produse alimentare
— Vînzători feștile — încălțăminte 
—- Ospătari, barmani, bufetieri, vînzăiori 

produse de cofetărie.
înscrierile se fac între 22 mai — 25 iunie а. С. la serviciile 

de cadre din cadrul direcțiilor O.C.L. Alimentara, O.C.L. Produse 
Industriale, T.A.P.L., I.C.R.A. și I.C.R.T.I. din orașele Petroșani, 
Deva, Hunedoara și Alba Iulia.

Examenele se ver ține între 1 — 12 iulie 1964 It 
sediul școlii la următoarele materii:

limba romînă — scris și oral
— matematică — scris și oral

Candidaților li se asigură cazare gratuită și masă contra cost, 
în limita locurilor.

Si

Exploatarea minieră „Mofru 
cu sediul în comuna Ploștîna 

Raionul Baia de Aramă 
Regiunea Oltenia 

ANGAJEAZĂ 
muncitori calificați în specialitatea:

— mineri
— ajutori mineri
— eieotro-iăoâtuși de minâ 

ASIGURA:
— locuință corespunzătoare.

Prezentarea spre angajare se poate face fără 
o prealabilă comunicare.

SE
І 
i I

PROGRAMUL I. 7,10 Dansuri 
simfonice, 8,30 Teatru la microfon 
pentru copii: „Cocoșelul neascul
tător", adaptare radiofonică după 
comedia muzicală cu același titlu 
de Ion Lucian, 10,50 Cîntă corul 
de copii al Radioteleviziunii, 11,30 
„Drag mi-e cîntecul și jocul" — 
emisiune de muzică populară, 13,10 
De toate pentru toți, 14,00 Melodii 
populare îndrăgite de ascultători, 
15,20 Progratn muzical dedicat frut?- 
tașilor de pe ogoare, 17,15 Trans
misiune sportivă, 19,30 Program 
de romanțe, 20,05 Teatru la micro
fon : Premiera „Nunta însîngerătă" 
de Federico Garcia Lorca, 21,45 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Clubul voioșiei, 8 36 Program 
de valsuri. 10,00 Muzică populară, 
11,00 Retransmisiunea concertului 
orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu", 13,45

j;

!i 
a» 
«i

M

• I

Muzică ușoară interpretată de Do
rina Drăghici, 14,15 La microfon : 
Satira și umorul, 16,30 „Cu cîntecul 
și jocul prin lumea întreagă", 17,25 
Cîntece, 19,05 Pagini alese din mu
zica de operă, 20,30 Dansați cu 
noi.

CINEMATOGRAFE
24 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie;
Totul rămîne oamenilor; Republica: 
Locotenent Cristina; PETRILA •• 
Ucigașul plătit ; LÎVFZENÎ: Buni
ca Sabella ; ANINOASA: Regina 
stației de benzină ; VULCAN : Ul
timul tren din Gun Hill ,- CRIVI- 
DIA : Mirajul ; PAROȘENÎ : Estra- 
dă-estradă; LUPENI; Bate toba ; 
BÂRBÂTENI : Să ne trăiești Gnat.



Situația din Cipru
N1COSLA 22 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al forței 

OsN.U. a declarat că joi s-au înre
gistrat doar două incidente în Ci
pru și anume în preajma fortăreței 
Saint Hilarion. Pe de altă parte, 
însă, s-a anunțat că un militar fin
landez, Juhaini Matikainen, a fost 
ucis în preajma unui punct întărit 
deținut de ciprioți turci. Vicepre
ședintele Kuciuk a anunțat că vor 
fi întreprinse cercetări în legătură 
cu acest caz. De asemenea, minis
trul de externe cipriot, Kiprianu, 
a trimis un mesaj secretarului .ge
neral al O.N.U. în care își 
primă regretul pentru acest 
dent.

Guvernul turc a adresat o 
gramă lui U Thant în care
eliberarea cît mai grabnică a tu
turor ostaticilor ciprioți turci luați 
de ciprioții greci după 
de săptămîna trecută 
gusta.

spanioli ia amploare

presa 
lună 

mine- 
să ia

ex-
inci-

tele-
cere

ciocnirile 
de la Fama-

In Comitetul special al O.N.U.

(Agerpres).

G- ■ tasul 
tai moartea a

SAARBRUCKEN 22
In orașul vest-german Saarbruc- 

ken a început procesul împotriva 
unui director de mină și a 12 su
praveghetori acuzați de omor prin 
neglijență. In februarie 1962 la 
mina de cărbune Louisenthal s-a 
produs o explozie în subteran și 
299 de mineri au murit, iar nume
roși alți au fost răniți.

Cele 13 persoane sînt acuzate 
că datorită neglijenței lor, au fost 
ignorate cele mai elementare re
guli de securitale și s-a putut pro
duce explozia.

După cum transmite agenția Reu
ter, la proces vor depune aproxi
mativ 
perți, 
ar fi 
rilor
măsuri elementare de securitate.

130 de martori și 10 ex- 
pentru a dovedi că acuzații 
putut preveni moartea mine- 
dacă ar fi luat o serie de

MADRID 22 (Agerpres).
Referindu-se la lupta revendi

cativă a minerilor spanioli 
franceză relatează că la o 
de la declanșarea sa, greva 
rilor din Asturia continuă
amploare. Numeroase elemente pro
gresiste din Catalonia pregătesc 
activ o manifestație populară de 
solidaritate Cu greviștii asturjeni, 
care va avea loc Ia 26 mai. In 
Catalonia au fost difuzate manifes
te care cheamă pe muncitori să 
participe la .această manifestație

manifes- 
sindicala 

„Opoziția 
muncito-toți

participe 1: 
din 26 ma > 
în mod paș-

de solidaritate. In textul 
telor difuzat de opoziția 
din Barcelona se declară : 
sindicală cheamă pe 
rii din Barcelona să 
adunarea populară 
pentru a-și manifesta
nic solidaritatea lor cu minerii din 
Asturia și cu metalurgiștii din Bil
bao, Puertollano".

Pe de altă parte se anunță 
greviștilor spanioli le-au fost 
mise primele fonduri financiare 
lectate de oamenii muncii 
Franța.

Lupta muncitorilor argentinieni
BUENOS AIRES 22 (Agerpres).
Un număr de 200 de întreprin

deri industriale din capitala Ar
gentinei au fost ocupate la 21 mai 
de către muncitori. Printre aceste 
întreprinderi se află fabricile 
„Phillips” și „Philco", un mare 
număr de fabrici metalurgice, mai 
multe uzine electrice, fabrici texti
le, Totodată, în seara aceleiași zi
le, în numeroase cartiere ale ora
șului au avut' loc mitinguri 
demonstrații ale oameniloT 
în sprijinul cererii lor de 
a salariilor și în semn de
împotriva creșterii șomajului și a 
costului ridicat al vieții) Potrivit

că 
tri- 
co- 
din

Associated 
nici un fel

au loc cu 
constituie

și 
muncii 
mărire 
protest

relatărilor agenției 
Press, nu s-au produs 
de incidente.

Aceste acțiuni, care 
o amploare deosebită,
o parte a planului de acțiune lan
sat săptămîna aceasta de Confe
derația Generală a Muncii. Planul 
prevede lupta pentru sporirea sa
lariilor, pentru stabilirea unui mi
nim garantat' de salarizare, precum 
și alte revendicări.

Confederația Generală a Muncii 
a publicat, de asemenea. <> decla
rație în care se subliniază că lup
ta nu va înceta atîta timp cît nu 
vor fi satisfăcute revendicările oa
menilor muncii.

Fotografia cea
22 mai, ziarul New 
Tribune” a publicat 
întreagă anunțul că

York He-
pe o pa- 
în numă- 
reproduce

NEW YORK 22 (Agerpres).
La

raid
gină
rul său de duminică va
„ceea ce probabil va fi cea mai 
controversată fotografie a deceniu
lui". In anunț se spune că „fo-

Ședința cabinetului sud-coreean
SEUL 22 (Agerpres).
.Cabinetul sud-coreean 

nit joi într-o 
reia au fost 
demonstrații 
care au avut
reei de sud. Un purtător de cuvînt

s-a întru- 
cursul că- 
recentele

ședință în 
examinate 

antiguvernamentale 
loc în capitala Co

Incident în Panama
CIUDAD DE PANAMA 22 (Ager

pres).
Fostul reprezentant permanent al 

Republicii Panama la O.N.U., 
Aquilino Boyd, l-a rănit joi cu fo
curi de revolver pe directorul zia
rului „Ea Hora”, Escolastico Calvo, 
în cursul unui incident care s-a 
petrecut pe una din străzile prin
cipale ale capitalei Republicii Pa
nama. Diplomatul panamez a vrut 
să se „răzbune" în acest fel pen
tru faptul că în ziarul „La Hora" 
au apărut' mai multe materiale în 
care se arată că el s-a folosit de 
manevre frauduloase pentru a de
veni deputat în parlament. Intrucît 
se bucură de imunitate parlamentară 
Aquilino Boyd a fost lăsat' în li
bertate.

PERU; Promulgarea legii 
reformei agrare

LIMA 22 (Agerpres).
Președintele Perului, Belaunde 

Terry, a promulgat legea reformei 
agrare care prevede distribuirea a 
17 milioane de acrii de pămînturi 
cultivate celor trei milioane de ță
rani din țară. Cei expropriați vor 
fi despăgubiți cu bonuri de stat.

Legea exclude de la expropriere 
plantațiile de pe urma cărora Peru 
obține o parte importantă din de
vizele străine. Pe de altă parte, 
organizațiile țărănești și-au expri
mat nemulțumirea față de legea re
formei agrare, considerînd că prea 
mulți mari latifundiari sînt scutiți 
de expropriere.

mai controversată

al guvernului a declarat că vor fi 
luate măsuri severe împotriva con
ducătorilor demonstrațiilor care se 
află în prezent arestați. Guvernul 
a hotărît să dea instrucțiuni auto
rităților 
și a lua 
potriva 
strații.

Poliția

tografia”, luată o fracțiune de se
cundă după ce președintele Ken
nedy a fost împușcat, arată un om 
stînd în pragul unei uși, în apro
piere de mașina președintelui, care 
are o asemănare extraordinară cu 
asasinul prezumat Lee Harvey Os
wald".

Anunțul din „New York Herald 
Tribune" pune întrebarea „Dar da
că omul din pragul ușii era Os
wald, cine a tras gloanțele care 
l-au ucis pe președinte” ?.

școlare de a exmatricula 
alte măsuri represive îm- 
participanților la demon-

arestat 182 de persoane, 
de Interne a comunicat, 
timp, că în cursul cioc- 

demonstranții au fost'

a 
Ministerul 
în același 
nirilor cu
răniți 21 de polițiști. Potrivit agen
ției Associated Press, deși autori
tățile nu au făcut cunoscut cifra 
demonstranților răniți se crede că 
numărul acestora este de peste 
50.

In
CAIRO. N. S. 

tele Consiliului 
U.R.S.S., și președintele Nasser au 
vizitat vineri satul El-Kahir, situat 
în apropierea orașului Alexandria.

Hrușciov președin- 
de Miniștri al

ROMA. Camera Deputaților a 
Parlamentului italian a aprobat cu 
314 voturi contra 5 Tratatul de la 
Moscova cu privire In interzice
rea experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă.

PARIS. „După o dezbatere care 
a luat adeseori forme tumultoase, 
transmite agenția France Presse 
proiectul de lege electorală pentru 
alegerile municipale a îost adop
tat de Adunarea Națională Fran
ceză cu 254 voturi pentru, 201 
contra și 17 abțineri, inregistrîn- 
du-se cîteva modificări de amă
nunt in textul propus de guvern"

GOTTINGEN. Joi a încetat din 
viață în orașul vest-german Got-

NEW YORK 22 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen

tru examinarea aplicării Declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale a adoptat joi o rezoluție în 
care condamnă refuzul guvernului 
Republicii Sud Africane de a co
labora 
blema 
Africa 
atenția 
asupra
în acest teritoriu”. Rezoluția reafir
mă, în același timp, „dreptul ina
lienabil la autodeterminare, unita
te națională, integritate teritorială 
și independență al poporului din 
Africa de Sud-Vest". Reprezent'an-

cu Națiunile Unite în pro- 
teritoriului sub mandat — 
de Sud-Vest — și atrage 
Consiliului de Securitate 

„situației periculoase create

imediat

pe re- 
Leone.

ții S.U.A., Marii Britanii și Austra
liei în comitet s-au abținut de la 
vot.

Intr-o altă rezoluție comitetul a 
condamnat acțiunile militare ale 
Angliei în Federația Arabiei de 
•Sud și a cerut să se pună 
capăt acestora.

Comitetul i-a însărcinat 
prezentanții Etiopiei, Sierra
Siriei, Iugoslaviei și Republicii Mali 
să plece la Londra pentru a purta 
tratative cu guvernul Marii Britanii 
în problema situației din Rhode
sia de sud. Comitetul i-a numit, de 
asemenea, pe delegații Cambodgiei, 
Coastei de Fildeș, Irakului, Vene- 
zuelei în calitate de membri ai 
Subcomitetului pentru examinarea 
situației din Aden.

Declarația ministrului agriculturii 
U. A.al S

NEW YORK 22 (Agerpres).
Verbind la New York, Orville 

Freeman, ministrul agriculturii al 
S.U.A., a declarat că, dacă fermie
rii americani țiu vor putea obține 
pentru produsele lor „o expansiu 
ne rezonabilă" pe piețele străine, 
pe viitor veniturile lor, afacerile 
legate de agricultură și întreaga 
economie americană vor avea de 
suferit". Subliniind că agricultur i 
depinde mai mult de exporturi de
cît industria, el a spus că repre
zentanții S.U.A. la negocierile 
G.A.T.T. de la Geneva se strădu
iesc să obțină un acces mai maro 
pentru produsele agricole pe piețe 
vest-europene.

Freeman a 
Unite ar duce

contestat că Statei'1 
o politică protecțio-

ce privește agricultura, 
a spus el, noi 
protecționiști în

sîntem 
aceas- 
impor-

nistă în 
„De fapt, 
mai puțin 
tă privință decît orice altă
tantă țară comercială".

El a apreciat că numai 
sută din produsele agricole ame
ricane sînt protejate de alte măsuri 
decît cele de ordin tarifar, față de 
37 la șută în Marea Britanie, 76 
la sută în Japonia, 94 la sută în 
Franța, 93 la sută în Germania oc
cidentală și 100 la sută în Portu
galia. El a mai arătat că 
vamale asupra produselor 
importate sînt foarte mici 
tele Unite și că jumătate 
ceste importuri 
taxe vamale.

26 ia

tarifele 
agricole 
în St'i- 
din a-

sînt scutite de

Situația comerțului exterior englez
337
373

LONDRA 22 (Agerpres).
Referindu-se la situația comerțu

lui exterior al Angliei, ziarul „Le 
Monde" scrie că „pentru a doua 
oară în patru luni, balanța comer
cială britanică înregistrează 
important deficit". Exporturile

un
bri1

lire sterline față de 
în martie, în timp ce 
au crescut, atingînd 
de lire în martie și
în aprilie. Ținînd cont de

nh-
451
457

Ouvîntarea lui Erhard
MtJNCHEN 22 (Agerpres).
Intr-un discurs pronunțat la Mun- 

chen cu prilejul deschiderii Tîrgu- 
lui internațional de produse mește
șugărești, cancelarul federal Lud
wig Erhard a vorbit despre ten
dințele inflaționiste care se mani 
festă în țările Pieței comune. Du
pă cum transmite agenția Reuter, 
el a adresat un apel țărilor Pieței 
comune în care le cere să adopte

o serie de măsuri care să garan
teze stabilitatea lor economică în 
fața „semnelor alarmante" ale in
flației. El a subliniat că guvernul 
vest-german prevede să întreprindă 
măsuri economice urgente care să 
preîntîmpine pericolul inflaționist. 
Erhard și-a exprimat speranța că 
reducerea de la 1 iulie a tarife
lor vamale dintre țările Pieței co
mune va contribui la combaterea 
inflației în rîndul celor „șase",

uri
tingen profesorul James 
laureat al 
fizică din

Premiului Nobel 
anul 1925.

Franck, 
pentru

PARIS.
dale au desfășurat o grevă de 24 
de ore în sprijinul revendicărilor 
lor cu privire la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și majorarea 
salariilor.

Marinarii Hotei comei-

NEW YORK. Reprezentanții țări
lor arabe la O.N.U. au hotărît, în 
cadrul unei ședințe organizate la 
sediul O.N.U., să ridice problema 
Adenului la Consiliul de Securi
tate, după ce acesta va examina 
problema apartheidului în R.S.A.

BATHURST. Guvernele Senega
lului și Gămbiei au ajuns la un 
acord privind organizarea la Da
kar a unor discuții preliminare pe 
marginea recomandărilor unei mi
siuni a O.N.U. Misiunea O.N.U. a 
propus unirea celor două stat’e, 
după ce Gambia își va proclama 
independența. Discuțiile prelimi
nare vor începe la 27 mai, la ele 
urmînd să ia parte primii miniștri 
aj celor 
membri 
cum s-a 
vire la 
Gambiei
la 22 iulie.

t'anice au atins în luna aprilie 
milioane 
milioane 
porturile 
milioane 
milioane
produsele reexportate, scrie ziarul, 
deficitul balanței comerciale se ri
dică astfel la 107 milioane lire 
sterline, față de 65 milioane în 
martie. „Deficitul din luna aprilie 
este apreciat ca cel mai mare după 
cel din luna ianuarie care a atins 
120 milioane".

„Le Monde" subliniază că publi
carea acestor cifre de către Minis
terul Comerțului al Marii Britanii 
a provocat în Anglia o puternică 
îngrijorare atît la bursa londo
neză, cît și în cercurile 
„Se apreciază că din nou 
lină a pierdut din teren 
cu dolarul".

polifâce. 
lira stra
in raport

TAIFUN
ÎN OCEANUL PACIFIC

în 
la 
la

două state, precum și alti 
ai guvernelor lor. După 
anunțat conferința cu pri- 
acordarea
va avea

independentei 
loc la Londra,

LONDRA. John

MOGADISCIO. Răspunzînd unei 
scrisori a primului ministru al 
Kenyef, Jomo Kenyatta, primul mi
nistru somalez, Șermark, a tăcut 
cunoscută hotărîrea guvernului său 
de a începe cît mai repede posibil 
tratativele directe cu Kenya pen
tru solutionarea problemelor de 
frontieră existente între cele două 
țâri.

Bovd-Carpenter, 
secretarul principal al trezoreriei 
britanice, s-a înapoiat la Londra: 
Timp de două zile, el a tăcut o 
vizită oficială în R.F.G., unde a 
avut întrevederi Cu ministrul vest- 
german de finanțe, Dahlgruen, în 
legătură cu cererea Angliei de a 
obține o sporire a contribuției 
vest-germane în cheltuielile de 
întreținere a trupelor britanice 
staționate pe teritoriul R.F.G.

• HONOLULU 22 (Agerpres). 
Primul taifun al sezonului 

Oceanul Pacific a fost semnalat 
circa 60 mile de insula Marcus,
sud-esf de Tokio. Taifunul se în
dreaptă spre larg și nu amenință 
pentru moment regiunile populate. 
Biroul meteorologic de pe insula 
Marcus a comunicat că vînturile 
cele mai violente ale taifunului 
ating viteza de 136 km. pe oră.

★
CARÂCI 22 (Agerpres).
Peste 60 de persoane au murit 

înecate în fluviul Gorai din Pakis
tanul de est în urma unui uragan: 
ce s-a produs joi în această re
giune. Toate aceste persoane se 
aflau pe ambarcații ce traversau 
fluviul. Se anunță, de asemenea, 
că numeroase alte persoane au fost 
rănite de acoperișurile smulse și 
arborii doborîți de uragan.
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