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IN DRUMEȚIE
De la începutul acestui 

an și pînă în prezent/ prin 
intermediul filialei O.N.T. 
„Carpați" din orașul Pe
troșani, au fost organizate 
un număr de 60 excursii 
la care au participat pes
te 1500 oameni ai muncii. 
Tot în această perioadă un 
număr de peste 100 persoa
ne au efectuat călătorii în 
străinătate.

De asemenea, la sfîrși- 
tul fiecărei săptămîni pot 
fi întîlniți numeroși mineri 
împreună cn familiile ■ lor 
la cabanele turistice unde 
își petrec timpul liber în 
mod plăcut și- recreativ., In 

' perioada scursă din acest 
an și pînă acanj cabanele 
din jurul Orașului Petroșani 
au găzduit peste 5 000 tu
riști.

In subsecția depănat a Viscozei Lupeni lucrează și 
muncitoarea Bejenaru Ida care de la începutul anu
lui este mereu evidențiată în întrecerea socialistă. 
Clișeul o înfățișează în timpul lucrului.

Uricaniul - mereu mai frumos
Zone verzi și flori

Oricine vizitează comuna Uricani poate constata 
strădania ce se depune aici pentru înfrumusețarea 
continuă a localității. Cetățenii din cele 46 circum
scripții electorale se întrec cu entuziasm pentru ob
ținerea de noi realizări în domeniul bunei gospo
dăriri și . înfrumusețări a comunei. In acest an spa
tiile verzi au fost extinse cu încă 1 000 mp. au fost 
plantați 1 500 arbori ornamentali, iar pe strarturile 
dintre blocuri au fost plantate mii de flori.

. La aceste activități au fost mobilizați 1 937 de ce
tățeni care au realizat 6 600 ore de muncă patriotică. 
Valoarea economiilor realizate pînă în prezent însu
mează peste 16 000 lei. In activitatea de înfrumuse
țare a comunei s-au evidențiat cetățenii din circum
scripția deputatului Ordog loan, printre care amintim 
pe tov. Pop Nicoiae, Pătrășcoiu loan și Pătrugan 
Anghel.

întrețineri de drumuri comunale
In acest an, prin grija comitetului executiv și a 

deputaților sfatului popular; în satele aparținătoare 
comunei Uricani au fost reparate și întreținute dru- 

( muri pe o suprafață de Î6 000 mp. La această activi- 
> tate' au fost' mobilizați - peste 500 de cetățeni ■ care 

au efectuat 4 000 ore de muncă patriotică. Valoarea 
lucrărilor realizate la repararea și Întreținerea •dru- 
muriloi depășește suma de 10 000 lei.

Iii circumscripția Bulzu a fost lăr
git drumul pentru a fi accesibil 
mașinilor, iar în circumscripția de
putatului Ionașcu Petru s-a reparat 
drumul de lingă cinematograf, care 
duce în satul Popești, pe o por
țiune de 700 mp. Realizări frumoa
se în munca de întreținere a dru
murilor au obținut și cetățenii din 
circumscripția deputatului Ciora 
Cornel.

VASILE COCHECI 
corespondent

Citiți în paq, a lV-a

• N. S. Hrușciov a plecat în
Norvegia

• Nota sovietică în legătură cu 
Berlinul occidental ,

• In Congo a început referen
dumul

• Sesiunea parlamentului japo
nez și-a încheiat lucrările

• Inonu a sosit la Londra

28 iunie

Expresie a grijii ипііііііі ii шидіііі 
lată de tei u numi

Imbold spre
Mă aflam într-o excursie 

prin țară, împreună cu un 
grup de fruntași ai minei 
Lupeni, cînd am aflat ves
tea despre recenta 
re a partidului și a 
nului nostru..

Alături de rriinfe,
tocar se afla și unul din 

care o 
miner 

el ani 
cu to-

noi realizări

hotărî- 
guver-

m ău-

membrii brigăzii pe 
conduc, ajutorul 
Manda Nicoiae. Cu 
stabilit, să disputăm
varășii noștri de muncă și 
împreună să răspundem 
prin fapte, cu noi succese 
în producție la măsurile 
luate pentru sporirea veni
turilor noastre, ca astfel 
să contribuim la crearea 
de noi condiții1 pentru în
făptuirea politicii partidului 
și guvernului.

Întors acasă rti-am gră
bit să-mi întîlnesc ortacii 
— cei 106 oarperti din bri-

gadă, cu care împreună 
am dat viață angajamen
tului de a extrage peste 
prevederile planului jjînă 
la sfîrșitul anului 3 500 
tone cărbune (angajament 
pe care l-am și . realizat 
zilele trecute).

Am discutat cu ortacii 
și ne-am majorat angaja
mentul cu 1000 tone de 
cărbune, potrivit posibili
tăților și condițiilor ce le 
avem în abatajul nostru 
frontal

Dot im ca astfel să răs
pundem , grijii partidului și 
guvernului pentru noua 
sporire a veniturilor Celor 
ce muncesc, să• contribuim 
la obținerea de noj reali
zări pe calea întăririi eco
nomiei naționale.

PEIRP' CONSTANTIN 
șef de brigada,— mina 

Lupeni

Aportul brigăzii de lăcătuși
Brigada nr. 6 de lăcătuși 

de la secția construcții me
talice a Uzinei de reparat 
utilaj minier din Petroșani, • 
condusă de către tovarășul 
Ciiiș Teofil deține diploma” 
de brigadă fruntașă în în-.- 
'trecerea socialistă și toți 
membrii brigăzii - mai pu
țin unul venit în brigadă in 
acest an —sînt purtători ai 
insignei de fruntași. La în
deplinirea. lună de, lună, a 
planului secției construcții 
metalice și-a adus contri
buția în mod deosebit bri
gada condusă deț către Ghiș 
Teofil, cea mai bună briga
dă de lăcătuși din secție. 
Brigada a fost evidențiată 
lună de lună, iar frînele 
pneumatice, coliviile, moa- 
zele, cintrele metalice ne 
care le confecționează sînt 
de cea mai bună calitate

In legătură cu recenta 
hotărîre a C.C. al P.M.R 
și a Consiliului de Miniș
tri al R.P.R. tovarășul Chis 
Teofil ne-a declarat urmă
toarele :

— întreaga noastră bri
gadă a aflat cu satisfacție 
de liotărîrea partidului și 
guvernului privind majora

ca-

prin 
pro- 
fost 

acu-

rea salariilor, la' toate 
tegoriile. de. salariați. redu
cerea unor cote ale ’impozi
tului pe salarii ași’,creșterea 
plafoanelor de salarii în 
funcți de ' care ' se acordă 
âloda'țiâ de Stat pfentrți-'co-t 
pii. Ne dăm seama' că nu
mai nrin contribuim între
gului popor muncitor 
creșterea producției și 
ductivităt'i muncii a 
posibil” realizarea de
mulări sî drept urmare au 
putut fi luate . recentele 
măsuri de. creștere a ve
niturilor .tuturor salariați- 
1or. întreaga brigadă se 
angajează ci în viitor 
să-și respecte angajamen
tul luat de a depăși în 
fiecare lună sarcina de 
plan în proporție de 20—30 
la sută, să reducă pe mai 
departe rebuturile și să rea
lizeze economii d.e metal 
prin judicioasa folosire я 
materialului» Pe. exemplu, 
în prezent executăm o co
mandă de 40 cintre meta
lice. Prin con'ecționarea e- 
cliselor cfntrelor -din de-

. șeuri am adus o economie

(Continuare in pag. 3-a)
' ■ я s 1 : ' l

Printre brigăzile cu cele mai frumoase rezultate de la mina Uricani 
se numără și cea condusă de Teodorescu Stâncii. In fiecare lună ea ex
trage pînâ la 300 tone de cărbune peste plan.

IN CLIȘEU : Un grup de mineri din brigada lui Teodorescu Stancu.

cs ___

însemnări de reporter : MIXDRIE
Amiază de vară. Soarele își tri

mite razele cu dărnicie... In vale se 
zăresc construcțiile de suprafață 
ale minei Dîlja, adevărate opere 
de artă ridicate de meșterul om 
în noul peisaj industrial al bazi
nului Petroșani. La umbra mestea
cănului, minerul Pop loan, astăzi 
ca și în alte după-amieze privește 
cu nesaț și cu mîndrie cum se ri
dică noile edificii la care are și el 
părticica lui de contribuție. Liniș
tea atmosferei e sfîrtecătă de zgo
motul vagonetelor ce alunecă pe 
linii, de moletele de la turnul de 
extracție, de cupele funicularului. 
Parcă fără voia lui aminitirile-i bat 
ca niște clopote în nopțile uitării.

Da. anii copilăriei lui. Anii cu 
nuanțe de zmoală și de cărbune. 
Intprcîndu-se într-o seară de pe 
haldă văzuse pe tatăl său istovit 
și abătut cu coatele rezemate de 
masă, privind undeva în gol, fără 
o țintă precisă.

Nu a îndrăznit să-l, întrebe nici 
un cuvînt. bdddată auzi doar tros
netul mesei sub puterea vînjdăsă 
,a bțațului său.

•— Da I sîntem pierduti. Au în
chis mina. Cîinii I

Scăpărarea ochilor aprinși de 
mînie ai tatălui său nu i-a uitat 
niciodată. Cuvintele i-au pătruns 
în inimă ca niște piroane și i-au 
rămas acolo înfipte. Nu a înțeles 
însă de ce fusese închisă mina, nici 
ce cîștigau cei ce o închiseseră. 
Știa din . spusele mamei că tatăl 
e mereu dispărut de dimineață și 
pînă în seară în căutare de lucru.

După cîtva timp pe aceste lo
curi crescuseră în voie bălăriile și 
doar existența haldei de steril mai 
amintea că aici a fost cîndva o 
mină.

Dar . anii au trecut prin albia 
vremii. Exploatatorii dispăruseră 
pentru totdeauna.

Pop Ioan a îndrăgit meseria ta
tălui. Cînd s-au început lucrările 
pentru redeschiderea- minei Dîlja 
a cerut să fie angajat aici.

A văzut cum în scurt timp pe 
locurile părăsite . apăreau cons
trucții moderne și de aceea în tim
pul liber, după orele de șut, urcă 
dealul și privește de sub streașină 
mesteacănului cum întinerește Va

lea cu fiecare zi. Mijloacele mo
derne de muncă, mașinile, utilaje
le, condițiile optime create pen
tru mineri de partid și guvern îi 
dau aripi în muncă.

Acasă, în noul apartament în 
care s-a instalat recent cu familia, 
fata lui, Aura, îl primește în fiecare 
seară cu veselie senină. Ii poves
tește din activitatea ei de școlă
riță. O vede crescînd mereu, sub 
ochii lui. Această tinerețe a ei, 
această tinerețe a meleagurilor lui 
natale îi umplu inima de o bucu
rie caldă. Uneori povestește des
pre el, despre copilărie, dar eu 
teamă ca nu cumva cuvintele de 
ură cu care ar vorbi de acele tim
puri să-i strice buna dispoziție. 
Mult ar fi vrut ca și bătrînul să 
prindă aceste vremuri cînd omul 
e stăpîn pe propria sa soartă.

Gîndurile lui însă nu se opresb 
aici.

Privește în viitor cu temeritate. 
Vede timpul cînd pasiunea lui, 
mineritul, va atinge nivelul cel 
mai ridicat. Imaginația aruncată' în 
viitor îi aduce în față un tablou 
imens de comandă așezat undeva 
la suprafață, iar alături un ecran 
de televizor. Toate procesele e- 
fectuate în subteran începînd de 
la depilarea cărbunelui și pînă la 
punctele de încărcare pentru ex
pediere se desfășoară cu ajutorul 
automatelor. Omul doar coordo
nează întreaga activitate prin apă
sarea butoanelor. Aparate elec
tronice înregistrează defecțiunile 
de pe traseu, stabilind cu preci
zie locul și cauza lor. Pus în slnj- 
ba omului, știința îi ușurează mun
ca și viața.

Furat de imaginile pe care Ie 
vede cu ochii minții minerul Pop 
zîmbește. Toate acestea fac ca el 
să-și trăiască azi a doua tinerețe. 
De aceea urcă în timpul liber dea
lul ca să privească întreaga Vale. 
Și parcă cu fiecare zi ea i se des
fășoară în fața oehilor mai fru
moasă, mai atrăgătoare. Și parcă 
fiecare construcție nouă, fiecare 
edificiu e făcut după gustul său:

Poartă pretutindeni cu el aceste 
frumuseți. Le are răsădite în ini- ț 
mă - și Ie păstrează ca pe un lucru 
dg care nu se poate despărți ni
ciodată. <i

ION BUREȚEA

Magazîn 
bine aprovizionat

In aceste zile însorite de vară, 
magazinul sportiv nr. 80 aparținînd 
O.C.L. Produse Industriale din ora
șul Petroșani cunoaște o animație 
deosebită. Aici vin zilnic oameni de 
toate vîrstele să cumpere articole de 
sport.

Această animație e urmare a mă
surilor luate pentru buna aprovizio
nare a magazinului cu mărfuri de 
sezon. Cumpărătorului i se oferă aici 
un bogat sortiment de cămăși sport, 
bocanci de munte, teniși. pantaloni, 
rucsacuri. De asemenea, în magazin 
se găsesc de vînzare saci de dormit, 
saltele pneumatice, căști de baie, 
termosuri, sacoșe, colaci de baie etc.

C. IOAN 
corespondent
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Activitate rodnici
Biblioteca centrală a orașului Pe

troșani cunoaște o animație zilnică 
continuă, 
bibliotecii

— Vă 
autor.

— Mie 
tare autor

Cu multă promptitudine, tovară
șul responsabil al bibliotecii Rusa- 
lim Bălșan și bibliotecarele Bic Ma
ria și Jurca Paraschiva își servesc 
Cititorii.

Atît în orele de dimineață cît și 
în cele de după-a miază zeci de oa
meni ai muncii doritori de hrană 
spirituală pășesc pragul bibliotecii 
ca să-și împrumute cărțile nece
sare. Cei ce îi servesc sînt mereu

• la datorie. Biblioteca aprovizionată
* cu peste 24 000 volume le stă la 

dispoziție.
Răsfoim cîteva din fișele citito

rilor. Printre cei care au împrumu- 
4 tat cele mai multe cărți vedem nu-
♦ mele minerului Cucu Victor care a
♦ împrumutat printre altele ..Ulița
* piperului sălbatic" de Dimos Ren- 
? dis, „Dispariția unui om de rînd“

Îdc Mihai Beniuc, „Anii tineri" de 
Nicolae Țic. Minerul Vereș Ștefan 

♦ citește pe Gorki. Cehov, Dickens, 
f Balzac, N. Deleanu. Din zecile de 

cărți împrumutate de muncitorul 
ceferist Grigoriu Valentin deslușim 
„Străinul" de Titus Popovici. „Adio 
arme" de Ernest Hemingway, cărți 
de Guy de Maupassant.

Setea de cultură prinde rădăcini 
tot mai puternice în rîndurile ce
lor ce muncesc. Biblioteca are în
scriși 2 365 cititori care au citit de

4 
i 
i 
i
i
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Tînără Bud F.lisabeta este o
bului muncitoresc din Aninoasa ea are fișa 

nouă carte pentru citit.din bibliotecă o

Din nou in

în drăgostită de carte. La biblioteca ciu
li 50. iat-o alegîndu-șinr.

Valea Jiului
ca în fiecare an 
dimineață afișele

Pe aer иве le ctaematoyfalor din Petroșani 

„SCANO BOA“
Inspirat dinlr-un fapt real petre

cut în anul 1954 în delta Padului, 
filmul redă o pagină dramatică din 
viața pescarilor italieni.

După o absență de zece ani, care 
începuse din ziua în care îi murise 
soția, pescarul Cavarzran revine în 
orășel pentru a-și lua fiica, o ado- 
lescentă plină de farmec și delica
tețe ce fusese crescută de mătușa 
ei. Tatăl și fiica se stabilesc în 
Scano Boa din Valea Padului 
duc o viață de mizerie ca de 
toți pescarii din sat.

Seceta se face resimțită în
pescarilor din Scano Boa. Nisetrii 
uu se mai arată în apele fluviului.

care trăiesc 
acestor pești, 
a mizeriei.

satul 
unde 
altfel

viața

iar asupra pescarilor, 
exclusiv din pescuitul 
se lasă aripa neagră

In acest cadru dramatic se des-
fășoară viața Clarei, care fiind vio
lată de pescarul Baroncello, așteaptă 
un copil.

In timpul unui pescuit. Cavarzran 
este ucis în lupta 
uriaș. Zguduita de 
a tatălui ei, Clara 
copilul. Fericirea și
tată vor trezi sentimentele lui Baron- 
cello.

Filmul rulează pe ecranul cine
matografului „7 Noiembrie" începînd 
de mîine 29 iunie a.c.

cu un nisetru 
moartea tragică 
naște prematur 

mtndria de a ti

Lîngă tine trăiesc oameni*
Intre 1- 5 iulie pe ecranul cinema

tografului „Republica" va 
mul „Lîngă tine trăiesc 
o producție a Televiziunii 
Germană.

Acțiunea filmului începe
In timpul unei vizite în capitala ce
hoslovacă, profesorul neurochirurg 
german Marschner recunoaște în 
interpreta cehă pe Bara, o tînără 
care în timpul războiului prestase 
muncă obligatorie în casa lui. 
urma unui denunț al fiului lui, 
țer nazist. Bara fusese ridicată 
Gestapo. Din lașitate, profesorul 
interveni pentru salvarea ei.

rule îi!- 
oameni', 
din R.D.

la Praga.

In 
ofi-
de 
nu

Astăzi Bara este soția doctorului 
Melichar. care lucrează în clinica pro
fesorului Marschner, fiind foarte a- 
preciat de acesta.

Povestea dramatică a suferințelor 
prin care trecuse Bara, poveste ce 
este împărtășită de Melichar. cuvin
tele acestuia operează în conștiința 
profesorului o adîncă transformare.

Omul care pînă acum privise oa
menii numai cu ochii chirurgului, 
înțelege marea importanță a grijii 
față de om, a preocupării continue 
față de cei din jur.
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♦ la începutul anului și pînă în pre-
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zent peste 30 000 volume. In afara 
împrumutului de cărți, biblioteca 
organizează diferite acțiuni de ma
să în scopul popularizării celor 
mai recente realizări în diferite do
menii, comemorări, recenzii litera
re. S-au organizat de la începutul 
anului 31 asemenea acțiuni.

Pe lîngă bibliotecă funcționează
• 30 cercuri de citit și 15 biblioteci 
j de casă. Dintre cercurile cu acti-
* vitate mai bună se numără cele 

conduse de Cucu Silvia, Vinga 
Maria. Korosi Iuliana.

Oamenii pleacă mulțumiți purtînd 
sub braț lumea cărților care le va 
fi de un real folos în activitatea 
cotidiană. Astfel, zi de zi bibliote
ca centrală din Petroșani își des
fășoară obișnuita activitate, atît de 
utilă pentru masele largi. Zi de zi 
muncitori, ingineri, profesori, elevi

i

4
.-4-
4
4

4
t

♦
I

I
I 
If
I j studenți vin aici să-și ceară cărțile 
j de care au nevoie. Și oamenii care 
♦ îi servesc sînt la datorie.4I A. DUMBRAVA
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Ne-am obișnuit 
să găsim într-o 
Ansamblul i de cintece și dansuri al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
răspîndite prin întreg orașul, invi- 
tîndii-ne ia un nou spectacol.

Cîteva cuvinte despre spectacolul 
din acest an, pe al cărui afiș se 
înscrie un număr mare de perso
nalități artistice, lucru care consti
tuie de la început o garanție a cali
tății lui.

Desfășurîndu-se sub semnul săr
bătoririi celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, spectacolul sg 
deschide cu o amplă lucrare muzi
cală pentru cor. soliști, recitatori și 
orchestră intitulată „Poemul lui Au
gust ; muzica maestrului emerit al 
artei Gheorghe Dumitrescu, iar ver
surile lui Victor Tulbure, laureat al 
Premiului de stat, sînt un înălțător 
omagiu al celor douăzeci de ani de 
victorii :

Din cîntecele cîte-n lume sînt
11 vom cînta pe cel mai drag din 

toate
Partidului iubit și neînfrînt 
Și steagurilor lui împurpurate, 
Tot ca un omagiu marii sărbători 

este și finalul spectacolului în care 
se prezintă un tablou din poemul 
..Sub soarele libertății", scris de 
compozitorul Florin Comișel pe ver
surile poetului Daniel Drăgan.

Un lucru nou față de spectaco
lele din alți ani este prezentarea u- 
nui medalion de muzică de operetă, 
mai ales dacă ținem seama de fap
tul că este vorba de o nouă ope-

George

turnee, 
muzică

retă rornînească „O navă pleacă de
parte..." scrisă pentru ansamblu de 
compozitorul Florin Comișel, pe li
bretul lui Nicușor Constantinescu, 
maestru emerit al artei și 
Voinescu.

Continuînd tradiția altor 
se prezintă un tablou de
ușoară în primă audiție „Bună di
mineața. dragă țara mea", 
de Florentin Delmar 
gescu și un tablou 
dansuri populare.
Spectacoiul oferă o 

de dansuri începînd 
popular romînesc și 
sul modern. Coregrafia semnată de 
Ștefan Gheorghe. Vladimir Bedea șl 
Vașile. Marcu asigură un succes real 
spectacolului.

Una din cele mai plăcute surpri
ze ale turneului din anul trecut își 
găsește pontinuitatea și în acest an. 
Este, vorba de șugubățul „Ceas năz
drăvan", care cu hazul său cunoscut 
ne prezintă o nouă suită de minia
turi coregrafice.

Ea Petroșani spectacolul dat de 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. va avea loe în ziua de 12 
iulie, iar la Lupeni în 13 iulie a.c.

, scris 
și Sașa Geor- 
de cîntece și

mare bogăție 
de, la dansul 
pînă la dan-

Scena din film
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etaj, 
una confortabilă, cu mai 
camere, cu geamuri spați- 

baie șl parchet. Cele cîteva 
ale „oficianților" erau sin-

Г Căminul cultural din iscroni posedă o bibliotecă compusă din 3000 
volume. Bibliotecara Dan Georgeta este o tînără inimoasă, care a reu
șit să atragă la bibliotecă peste 500 de cititori.

Un aspect din interiorul bibliote cii comunale.
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Vechii lupeneni își amintesc 
de vremurile cînd pe tot cuprin
sul orașului nu exista nici o lo
cuință muncitorească cu 
nici 
multe 
pase, 
case
gurele locuințe mai răsărite din 
tot Lupeniul de odinioară.

Vechea colonie Braia așezată 
de o parte și de alta a drumului 
ce duce spre Cimpu lui Neag, 
s-a dărimat ca un castel de căr
ți de joc. sub acțiunea entuziaș
tilor constructori, care au înăl
ța! pe locul ei blocuri semețe cu 
cîte 3-4 etaje, cu zeci de apar
tamente confortabile.

In Inima acestui nou cartier 
muncitoresc, în plină iarnă, în- 
fruntfnd gerul de 25 grade care 
se încăpățfna să se mențină, 
constructorii din Lupeni au pus 
temelia unui edificiu de cultură: 
al unui cinematograf modern cu 
500 locuri, cu aer condiționat, 
cu ecran lat șl sunet stereofo
nic.

...După brigăzile de zidari ale 
lui Posveiler Gheorghe și Hor
vath Iosif care au ridicat ziduri-

să muncească aici pe șantierul 
cinematografului, echipele de in
stalatori și de finisare, electri
cienii în frunte cu Hărănguș 
Ariton, instalatorii de apă sub 
conducerea comunistului Istodor 
Vintilă, parchetarii în frunte cu 
Dimitriu Aurel, echipa de tîm- 
plari condusă de Рога Constan
tin și mai la urmă, zugravii de 
sub conducerea lui Berciu Gbe- 
orghe. In total 250 de construc
tori au muncit la construirea a- 
cestui edificiu de cultură, am
plasat în mijlocul cartierului. 
250 de oameni entuziaști, sub 
conducerea tînărului inginer Io- 
nescu Nicolae și a maiștrilor 
Forgo Iosif, Feleki Ga vrii ă și 
Manole Radu, au dat viață unui 
vis arhitectonic schițat de pro
iectanta Moraru Viorica, și odată 
cu aceasta au adăugat o nouă 
frumusețe urbanistică celor în
făptuite pînă acum în Lupeni: 
cinematograful „Cultural".

Deunăzi
matograful cel nou și-a deschis 
larg ușile. Spectatorii au avut 
ce vedea: Un edificiu de cultură 
fără pereche de frumos în Va
lea Jiului, un cinematograf cu 
o linie arhitecturală nouă, mo-

cartierul 
cuvînt
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în plină vară, cine-

ci ai pus

cinemato- 
a viziona

demă, cu pereți tapetați cu pla
caj lustruit și cu bănci dispuse 
în trepte, cu tavanul sălii de cine
matograf ce unduiește în valuri, 
valuri și prin orificiile sale lasă 
să se strecoare în sală o lu
mină discretă, odihnitoare.

Cinematograful din 
Braia Lupeni pe drept
constituie o mîndrie a construc
torilor, ca și a tuturor locuito
rilor orașului. Doar nu-i puțin 
lucru să Fii contemporan al noi
lor prefaceri care înfrumusețea
ză cu fiecare zi viața noastră 
și să știi că la zidirea 
și tu o cărămidă...

Pășind în frumosul 
graf de cartier, pentru
un film, vechii lupeneni își vor 
aminti de vremurile cînd în a- 
ceastă așezare minerească nu e- 
xista nici un lăcaș de cultură, 
nici un cinematograf. Ei și ur
mașii lor — locuitorii acestui 
oraș în continuă dezvoltare — 
vor ști să prețuiască și această 
nouă expresie a grijii partidului 
și guvernului, care vine să le 
înfrumusețeze viața.
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♦ le noului cinematograf au venit o linie arhitecturală nouă, mo- ’ MARGARETA MICA J



Obiectivele ifidustriate — 
predate în termen !

Valea Jiului cunoaște în anii pu
terii populare o puternică dezvoltare : 
a fost deschisă mina nouă Uricani 
și redeschise minele Vulcan și Cim- 
pa, s-au construit funiculare la Lu- 
peni. Vulcan, Petrila, Lonea, au 
fost săpate puțuri și orizonturi noi, 
au fost ridicate construcții industria
le care aduc un aport însemnat la 
buna desfășurare a activității ex
ploatărilor miniere.

Colectivul l.C.M.M. Petroșani de
pune eforturi pentru a realiza în 
bune condițiuni obiectivele pe care 
le ridică, la un înalt nivel tehnic și 
in termenele prevăzute., Invingînd 
greutățile, muncitorii și tehnicienii 
constructori de obiective industriale 
obțin succese meritorii. Despre stră
daniile acestui colectiv ne-a vorbit 
Zilele trecute tov. ing. Gomboș Mi
hai, directorul l.C.M.M. care a relatat 
următoarele:

— Munca pe șantierele noastre se 
desfășoară cu multă însuflețire. După 
urgența lucrărilor, efectivele și ma
terialele sînt concentrate pe obiecti
ve mai importante, ceea ce asigură 
darea lor în folosință, venindu-se 
în ajutorul exploatărilor respective. 
Astfel, de exemplu, pînă la 23 Au
gust, colectivul nostru va da în fo
losință linia electrică aeriană — 
puțul ѴІП Vulcan și depozitul de

PE TEME GOSPODĂREȘTI
Realizări la

Colectivul serviciului administrativ 
al minei Lupeni și-a propus să în- 

i^tîmpine cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării patriei cu noi realizări 
gospodărești. In acest scop s-a în
tocmit un plan de măsuri în care 
s-au prevăzut: zugrăvirea clădirilor 
din incinta întreprinderii, terminarea 
amenajării canalului de evacuare a 
apelor de la puțul Ștefan, amena
jarea rampei de la depozitul nr. 7 
precum și alte sarcini.

Pînă în prezent 70 la sută din 
sarcinile prevăzute îa plMtal de -hi®< 
O au și fost îndeplinite. Zugră- 
vOi<- execnțațg,Mgîiiă ațjipj jjjsumțg- 
ză 20 000 mp. S-au înlocuit 25 de 
ferestre metalice cu ferestre obîșnui- 

■ te, în depozitul de lemne s-au făcut 
amenajări și stivuiri, s-au reparat 
pardoseala din rampa puțului Ște
fan, gardul de beton pe porțiunea din
tre poarta nr. 3 și podul de peste 
Jiu, au fost plantate flori pe ron
durile din incinta exploatării.
___________—— 

Mică publicitate
• S-a pierdut grija pentru între

ținerea scuarului de pe lingă gră
dina de vară din centrul orașului 
Lupeni. Găsitorii ei sînt solicitați 
să se prezinte cu ea la grădinarii 
sectorului LC.O. din Lupeni, ori 
chiar și la sectorul gospodăresc a! 
orașului. Recompensă : își vor putea 
«ftlecta privirile cu acest colț verde 
al Lupeniului.

• Secția salubritate a I.C.O. A- 
ninoasa, angajează inventatori care 
să le vîndă „secretul" transportu
lui resturilor menajere din străzile 
mărginașe ale comunei, ca să nu 
mai aibă bătaie de cap cu această 
problemă mereu nerezolvată. Oferte
le se depun direct pe... movilele de 
resturi menajere, care cresc în fie
care zi, amenințînd cu schimbarea 
reliefului geografic al comunei.

• Pasagerii care staționează în 
gheretele 1.С.О., în așteptarea au
tobuzelor sînt rugați să vină de 
acasă cu mături și lopeți (eventual 
și eu aspiratoare de praf) iar unii 
dintre ei cu inscripte memorate 
despre... păstrarea curățeniei ca sec
țiile de salubritate I.C.O. să nu mai 
aibă grija curățeniei gheretelor.

Io mrijinol difuzoiiloi 
voloolail

Librăria noastră din Lupeni lună 
de îună realizează o vînzare consi
derabilă de cărți avînd sprijinul difu- 
zorilor voluntari din întreprinderi. 
Astfel, difuzorii voluntari Raicu Flo- 
rea. Voinea Gabriela. Cărăguț Ileana. 
Szoke Rozalia. Mirt Catalina au vîn-
dut lunar cărți în valoare de 1 000— 
1500 lei. 

explozivi Lupeni, iar în perioada ur
mătoare vor fi puse în funcțiune 
stația de ventilatoare Petrila, insta
lația de săpare puț est — Petrila, 
instalația de haldare puț XI Vul
can etc.

Atenția principală a colectivului 
este însă concentrată pe lucrările 
industriale de suprafață de la mina 
Dîlja. Aici avem în execuție alimen
tări cu apă potabilă și apă indus
trială, magazii de materiale și stații 
de concasarer îndiguiri ale malului 
Jiului și drumuri de acces, instalații 
de săpare și casă de compresoare.

Gu toate că multe din aceste o- 
biective nu nu termen de predare în 
trimestrele următoare, noi luptăm 
pentru a le încheia rînd pe rînd. 
concentrîndu-ne forțele pe acele lu
crări de care minerii au mai multă 
nevoie: tablouri de distribuție a 
energiei electrice și alimentări cu 
apă, linii de forță și stații de com
presoare. venind astfel în sprijinul 
grăbirii lucrărilor de deschidere a 
noii exploatări miniere.

Sîntem hotărîți ca în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei să ne achităm cu cinste 
de sarcinile de plan privind punerea 
în funcțiune a noilor lucrări in
dustriale destinate exploatărilor mi
niere.

mina Lupeni
Pentru realizările obținute merită 

să fie evidențiați tovarășii Foray 
Ambrozie, Ldrincz Ștefan, Petric 
Gheprghe, Haidu luliu, Șchmidt Io
sif. Gui Mihai, Popa Alexandru, 
Cioca Ștefan, Ergoni Petru, Rus Ca
rol, Rus Gavrilă, Mladin Constantin 
și mulți alții, care au dat dovadă 
nu numai de pricepere în rezolvarea 
sarcinilor prevăzute în planul de 
măsuri ci și de inițiativă în înfru
musețarea incintei minei.

Pentru viitor ne propunem să mă- 
’ rim capacitatea serei de flori, să ter

minăm reparațiile la căminul nr. 5, 
-- să ridicăm un gard din plasă de 

metal paralel cu drumul ce duce 
la uzina electrică și la gara de va- 
gonete.

In vederea înfrumusețării continue 
a incintei .minei au mai rămas încă 
multe de făcut. De pildă, pe por
țiunea de teren cuprinsă între ate
lierul electric, canalul puțului Ște
fan și depozitul de lemne se găsesc 
aruncate tot felul de piese meta
lice. iar lîngă funicularul 4—5 se 
găsesc diferite cabluri și vagonete. 
De aceea cerem conducerii sectoare
lor VIII și IX să ia măsuri din timp 
pentru curățirea și amenajarea aces
tor! locuri, pentru înfrumusețarea 
incintei exploatării.

IOAN POPESCU
șeful biroului administrativ — mina 

Lupeni

Sfatul medicului

Gastrita este un proces infla
mator localizat la nivelul pere
telui stomacului prinzînd în pri
mul rînd stratul interior al său, 
mucoasa stomacului.

Gastritele se împart în două 
mari categorii: acute și cronice. 
Gastritele acute apar brusc si pot 
avea cauze multiple: cauză ner
voasă în cadrul unei stări de in
toxicație sau pot fi expresia unui 
reflex de apăsare al organismului 
după consumarea unor alimente în 
cantitate prea mare, alimente in
digeste sau toxice.

Cauzele care pot provoca apa
riția gastritei cronice sînt mul
tiple. Intre cele mai importante 
amintim : alcoolul consumat pe 
stomacul gol. sau băuturile alco
olice mai slabe. însă în cantitate 
mare, tutunul, condimentele folo
site în mod obișnuit (ardei, piper, 
muștar), o serie de medicamente 
(salicilati, chinină etc.), apoi ali
mentele prea calde sau prea reci 
și în sfîrșit mestecarea insuficien
tă a alimentelor înainte de a fi 
înghițite și alimentația la ore ne
regulate.

Bolnavul se prezintă la medic 
plîngîhdu-se că are dureri în cu
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de 2 044 lei. îndeplinirea planului, a 
angajamentelor este aportul pe care 
И aduce brigada noastră la reali
zările întregului popor, pentru obți
nerea de noi succese în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid.

Bunăstare 
în casele noastre

Sînt mamă a șapte copii'. Soțul 
шеи lucrează la mina Lupeni. Lo
cuim : intr-unui din noile cartiere 
ale Lupeniului, într-un apartament 
cu trei camere, bucătărie, baie. Co
piii îmi sînt viguroși. plini de 
viată.

Am citit cu interes și bucuire 
de măsurile luate recent de partid 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Sporirea sa
lariilor ia toate categoriile de sa- 
lariați, „reducere? unor cote de im
pozite pe salarii și- creșterea pla
fonului de salarii în funcție de 
care se acordă alocația de stat pen
tru copii — sînt expresie a ma
rilor realizări înfăptuite de popo
rul nostru sub conducerea partidu
lui. 1

Cit de mult s-a schimbat viața 
noastră ! Oamenii muncesc cu drag, 
obțin realizări însemnate, pe ba
za cărora li se îmbunătățește con
tinuu viața. S-au înăttat mii și mii 
de case de locuit, școli, s-au cons
truit magazine noi, bine aprovi
zionate, cinematografe, toate în 
folosul celor ce muncesc, obidiți 
altădată. în ale căror case pătrun
de tot mai mult bunăstarea.

Drept recunoștință pentru viața 
noastră nouă îmi voi crește copiii 
în așa fel încît să devină munci
tori harnici și cetățeni de nădej
de ai scumpei noastre patrii — 
Republica Populară Romînă.

MARIA LBPADATU
casnică

EVIDENȚIAT!
ÎN ÎNTRECERE

Muncitorii de la I.P.I.P. Live- 
zeni care asigură supravegherea 
și întreținerea stațiilor betoniere 
și conducătorii auto aduc o contri
buție însemnată la îndeplinirea șt 
depășirea sarcinilor de plan.

Recent au fost evidențiați pentru 
merite deosebite în muncă mecanicii 
Sumlamski Vasile (stația de betonare 
Vulcan), Cristea Ilarie (stația de be
toane spumogene Livezeni.) și condu
cătorii auto Arămitu Mihai. Stoicescu 
Traian, Roată Vasile. Lencz Mihai 
și Butz i Alexandru care, pe lîngă 
că întrețin autocamioanele în stare 
exemplară, au depășit pianul de trans
port cu 8—25 la sută.

ST RIT A
pul pieptului, vărsături (ce apar 
cîteodată dimineața), rîgîieli, ar
suri, un gust rău în gură (acru- 
sărat) și îi lipsește pofta de mîn- 
care. Uneori apar : transpirația, bă
tăi de inimă accelerate. călduri 
și durere de cap.

Evoluția gastritelor cronice este 
periodică, adică sînt stări de li
niștire si stări de manifestare a 
simptomelor deobicei cu o durată 
neregulată. Nu trebuie să se con
funde gastrita cronică cu ulcerul, 
cu toate că între aceste două boli 
sînt multe asemănări și de cele 
mai multe ori gastrita este premer
gătoare ulcerului gastric. De aceea 
bolnavii care prezintă simptomele 
mai sus amintite e bine să se pre
zinte la medic deoarece, printr-un 
tratament corect, medicamentos șl 
igieno-dietetic, se evită complica
țiile și se vindecă boala. Dintre 
metodele cele mai sigure folosite 
spre a diagnostica gastrita croni
că, principala este radioscopia gas
trică. Pentru prevenirea apariției 
gastritelor se vor respecta măsu
rile de igienă alimentară (alimen
tație la ore fixe, evitarea alimen
telor prea fierbinți și prea reci 
etc.J, se vor evita folosirea toxi-

Ea fasonatul buștenilor în parchetul Cîmpu Mielului din apropierea
Uricaniulul. Foto: N. Moldoveanu

notă: LIPSĂ DE ACTIVITATE
Dacă cineva l-ar întreba pe tov. 

ing. Stoica Marin, responsabil cu 
munca de propagandă și agitație 
în comitetul U.T.M. de la mina A- 
oinoasa că ce părere are despre 
activitatea posturilor utemiste de con
trol. nu ar putea primi decît ur
mătorul răspuns : „Nici c părere",

Și, să vedem cărui fapt se dato- 
rește acest lucru. Desigur în primul 
rînd lipsei de răspundere a tineri
lor care fac parte din colectivele a- 
cestor posturi, iar pe de altă parte 
faptului că tov. Stoica Marin a ui
tat probabil că răspunde din partea 
comitetului de munca de propagandă 
și agitație și implicit și de activitatea 
posturilor U.T.M. de control. Se 
poate convinge despre, aceasta în sala 
de apel a minei.

Aici, de o parte și de alta sînt 
înșirate 5 posturi utemiste de con
trol. Dacă te oprești în fața unora 
dintre ele n-ai să vezi decît pur și 
simplu gazetele vopsite în roșu, fără 
nici un articol. In această situație 
sînt posturile U.T.M. de control ce 
aparțin organizațiilor de bază din 
sectoarele III și V. Ne punem în
trebarea : Ce părere au tov. Roșea 
loan și Crișan Teodor secretarii a- 
cestor- organizații de bază sau An- 
dreescu Florian și Stamate Ioan II 
care răspund în cadrul birourilor 
organizațiilor de bază de activitatea 
acestor posturi ? Nu sînt oare în sec
tor probleme care să fie tratate la 
aceste posturi ? Desigur că sînt atît 
pozitive cît și negative. Dar problema 
e alta. Șl, pe bună dreptate, spunea 
tov. Foghel Francisc. locțiitorul se
cretarului comitetului de partid de 

celor ca alcool, tutun, condi
mente.

Ca tratament medicamentos se 
folosesc în mod deosebit: Pan- 
gastrin, calmogastrin, carbogastrin 
ertc. (după prescripție medicală) 
care au rolul de a calma durerile 
și de a înlătura efectul nefavorabil 
al sucului gastric.

Pe lîngă tratamentul medica
mentos o mare importantă o are 
regimul alimentar. Se vor . evita: 
mîncărurile cu fasole, varză, afu- 
măturile, salamul, condimentele, 
grăsimile prăjite, rîntașul, etc. Pa
ralel cu aceasta de un real folos 
este și tratamentul cu ape mine
rale. Dar și aceasta va fi, de ase
menea, aplicat, după indicațiile 

medicului deoarece în gastritele cu 
nrult acid (hiperaciditate) se indi
că apele de la Slănicul Moldovei, 
Sîngeorz (Hebe), iar în cele cu acid 
mai puțin (hipoacide) se folosesc 
apele de la Borsec, Biborțeni, Zi- 
zin, Olănesti.

Intrucît gastrita este o boală 
vindecabilă se pot evita multe ne
plăceri prin prezentarea bolnavu
lui la medic și urmarea întocmai 
a prescripțiilor date de el, în pri
vința folosirii medicamentelor și 
regimului alimentar.

Dr. TRAIAN MARCU

la mina Aninoasa că posturile 
U.T.M. de control de aici nu desfă
șoară nici o activitate.

Despre acest lucru trebuie să se 
convingă și tov. Cucoș Vlad, Ro
man Dumitru și Pociovălișteanu 
loan, secretarii organizațiilor 

U.T.M. din sectoarele I. II și IV, 
precum și tinerii Părăliță loan, Bel- 
mega Vasile și Pușkaș Mihai care 
răspund direct de felul cum mun
cesc posturile de control din aceste 
organizații U.T.M.

Se pune în mod legitim întreba
rea : Pînă cînd va accepta comi
tetul U.T.M. de la mina Aninoasa 
această stare de lucruri ? Este tim
pul ca comitetul U.T.M. să Ia mă
suri pentru îndreptarea situației, pen
tru activizarea posturilor utemiste de 
control.

29 iunie
PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 

șoară, 8,00 Radiojurnal: Sumarul 
ziarului „Scînteia", 8,16 Gîntece pa
triotice, 9,00 Muzică de estradă in
terpretată la diferite instrumente, 
9,35 Din operetele compozitorilor 
Elly Roman și Filaret Barbu. 10,4Q 
Soliști și formații artistice de ama
tori de la sate, 11,00 Melodii de 
muzică ușoară romînească, . 12,53 
Melodii populare. 13,10 Arii și duete 
din operete interpretate de soliștii 
noștri. 14.10 Cîntece : „Partid iubit 
cu tine mergem" de Matei Socor. 
15,00 Muzică populară, 16,10 Muzi
că ușoară, 17,15 Din comoara folclo
rului nostru, 18,35 Soliști de muzică 
ușoară. 19.20 Din muzica popoarelor, 
20,10 Muzică. 21.10 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II 8,40 Melodii popu
lare, 9,20 Muzică de estradă. 9,40 
Cîntece de Gheorghe Danga, 10,00 
Valsuri din operete, 11,03 Lieduri 
de Doru Popovici, 12.00 Muzică u- 
șoară, 12,30 Interpreți de operă, 
13,37 Soliști și orchestre de muzică 
populară. 14.30 Piese orchestrale de 
estradă. 15 30 Pp aripile cîntului — 
muzică ușoară. 18,30 Melodii popu
lare 17,10 Cîntece de petrecere din 
operete. 18.40 Muzică populară din 
regiunile patriei. 19,05 Tangouri vo
cale- și orclv-rale, 19.40 Arii celebre 
din opere. 21,10 Muzică ușoară de 
Unerase Dendrino. 22.45 Muzică u- 
joară interpretată de formația Za
charias. '

29 iunie
PETROȘANI — 7 Noiembrie:

Șea no Boa ; Republica : Totul des
pre Eva : PETRILA : Șapte dădace ; 
LONEA: Tutunul seria I—II; LI
VEZENI : Drumul spre chei; ANI- 
NQASA : Mărul discordiei; LUPENI :• 
A treia repriză



27. Trimisul spe- 
Alexandroaie, trans-

zilei de 27 iunie 
președintele Consi- 
al U.R.S.S.. și per- 
însoțesc, și-au în-

N. S. Hrușciov 
a plecat în Norvegia

STOCKHOLM 
cial Agerpres, C. 
mite :

In dimineața 
N. S. Hrușciov, 
liului de Miniștri 
soanele care îl
cheiat vizita oficială de cinci zile în 
Suedia, făcută la invitația guvernu
lui acestei țări. In cursul aceleiași 
zile, N. S. Hrușciov a părăsit capi
tala Suediei la bordul navei „Baș- 
kiria", îndreptîndu-se spre Norve
gia. La plecare, înalții oaspeți au fost 
conduși de primul ministru al Sue
diei, Tage Erlander, de membrii gu
vernului, precum și de șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Stoc
kholm, N. S .Hrușciov și Tage Er
lander au rostit cuvîntări.

Inonu a sosit la Londra
LONDRA 27 (Agerpres).
Venind de la Washington primul 

ministru al Turciei, Ismet Inonu, a 
sosit sîmbătă dimineața la Londra. 
Pe aeroportul din Londra, premierul 
turc a făcut o declarație corespon
denților de presă în care a declarat 
că Turcia nu intenționează să inter
vină cu forțele sale militare în Ci
pru, dar a precizat el, vom respecta 
angajamentele noastre speciale asu
mate prin acordurile de la Ziirich și 
Londra față de această insulă în ca
zul cînd s-ar crea o situație deose
bită în Cipru.

Nota sovietică în legătură 
occidentalcu Berlinul

(Agerpres).
a transmis textul

In Congo a început referendumul

MOSCOVA 27
Agenția TASS 

unei note adresate de Ministerul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. am
basadelor S.U.A., Marii Britanii și 
Franței în care atrage atenția asupra 
faptului că stabilirea Berlinului oc
cidental ca loc pentru alegerea viito
rului președinte al R.F. Germane se 
face în pofida acordurilor internațio
nale, potrivit cărora Berlinul occi
dental nu a aparținut niciodată și nu

aparține de R.F. Germană. In 
se arată că, față de această 
de lucruri, guvernul sovietic se află 
în fața necesității de a avertiza des
pre obligațiile ce și le-a asumat 
pentru asigurarea inviolabilității fron
tierelor R.D. Germane

★
O notă cu un conținut 

tor a fost dată publicității 
nisterul Afacerilor Externe 
Germane.

notă 
stare

asemănă- 
și de Mi- 
al R. D.

PROTOCOL POLONO-ELVEȚIAN
VARȘOVIA 27 (Agerpres).
La 26 iunie s-a semnat la Var

șovia Protocolul cu privire la schim
bul de mărfuri și reglementarea plă
ților între

Ambele 
bilirea de 
adoptă în
alcătuite numai

Polonia și Elveția, 
părți au renunțat 
liste de mărfuri, 

relațiile bilaterale, 
liste care

la sta- 
care se 
Au fost 
cuprind

cîteva produse agricole și mărfuri 
textile poloneze, al căror import este 
limitat în Elveția.

In cursul convorbirilor au fost re
zolvate unele probleme legate de a- 
cordul de plăți în vigoare, fiind in
troduse înlesniri și o mare elasticitate 
a decontărilor între cele două țări.

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres).
In Congo a început referendumul 

pentru aprobarea noii constituții a 
țării. Acest referendum va dura două 
săptămîni. După curo s-a mai a- 
nunțat, potrivit prevederilor noii 
constituții, în perioada următoare de 
6—9 luni, perioadă în care urmează 
să fie organizate noi alegeri, țara 
va fi condusă de un guvern de tran 
ziție. Constituția prevede, de aseme
nea, menținerea actual^ structuri fe
derale a țării, dar va schimba for
ma de guvernămînt de la sistemul 
parlamentar la o versiune modificată 
a sistemului prezidențial.

Mandatul de patru ani al actua
lului guvern expiră marțea viitoa
re. Singurul membru al actualului 
guvern care îșl va menține postul 
după această dată va fi președintele 
Kasavubu. După încheierea referen
dumului — în cazul în care noua 
constituție va fi aprobată — preșe
dintele Kasavubu va numi un nou

prim-ministru, care urmează să for
meze guvernul de tranziție.

Referindu-se la proiectul noii cons
tituții, primul ministru Adoula, a 
declarat într-un interviu acordat tri- 
misiului special la Leopoldville al 
radiodifuziunii belgiene că aceasta 
ar putea servi drept bază pentru re
concilierea tuturor fracțiunilor poli
tice.

După cum s-a mai anunțat, la 
Leopoldville a sosit încă de vineri 
fostul „președinte" katanghez, Moise 
Chombe, care a început convorbiri 
cu primul ministru șî cu președinte
le Kasavubu. Tot vineri a plecat 
spre Congo din Barcelona, unde s-a 
aflat în exil timp de doi ani. Albert 
Kalcnji. fostul „împărat1* al pro
vinciei Kasaiul de sud. In declarația 
făcută la plecare, el a subliniat că 
se întoarce la Leopoldville „pentru 
a-si alătura eforturile altor lideri în 
căutarea unei soluții definitive a cri
zei congoleze".

Conferința О. I. M
GENEVA 27 (Agerpres).
Conferința generală a Organizației 

Internaționale a Muncii (O.I.M.), 
întrunită la Geneva în cea de-a 48-a 
sesiune a adoptat vineri cu 279 de vo
turi pentru. . 133 de abțineri și un 
vot contra bugetul organizației pe a- 
nul 1965. După cum anunță agenția 
France Presse, cifra totală a bugetu-

lui O.I.M. se 
dolari.

La actuala
, 1 140 de delegați și consilieri teh

nici din 102 țări membre ale O.I.M. 
printre care și R.P. Romînă.

ridică la 18 648 000

conferință participă

s-u-*■ ■ Conferința „Asociației naționale 
pentru propășirea populației de culoare"

pu-

Pentru dezvoltarea schimburilor 
comerciale italo-sovietice
27 (Agerpres). 
anunță TASS, delega- 
de afaceri din Italia

MOSCOVA
După cum 

ția cercurilor 
a oferit o recepție la restaurantul
hotelului „Sovetskaia" din Moscova 
cu prilejul încheierii vizitei sale de 
două săptămîni în 
că.

Mario Martinelli, 
a declarat că unii 
gației au încheiat
ganizațiile sovietice, iar alții au în
ceput tratative care promit a fi rod
nice. Exprimînd părerea delegației.

Uniunea Sovieti-

șeful delegației, 
membri ai dele- 
contracte cu or-

WASHINGTON 27 (Agerpres).
La Washington se desfășoară 

crările celei de-a 55-a conferințe 
nuale a „Asociației naționale pentru 
propășirea populației de culoare". A- 

1 eeasta este una din cele mai vechi 
și cele mai puternice organizații ale 
populației de culoare din Statele 
Unite. ’

Ea lucrări participă aproximativ 
2 000 de delegați. Numeroși vorbitori 
s-au referit la situația în multe pri
vințe încă nesatisfăcătoare. în care 
se găsește populația de culoare.

lu- 
a-

La conferință a luat cuvîntul 
S. Shriver, consilierul special al pre
ședintelui S.U.A., care conduce „pro
gramul guvernamental de luptă îm
potriva sărăciei.

Participant! la conferință au adop
tat o rezoluție adresată președintelui 
Johnson în care îi cer ca. conform 
constituției țării, să treacă conduce
rea statului Mississippi în mîinile 
guvernului federal. In acest stat, du
pă cum se știe, au avut loc incidente 
rasiale.

?>

Declarația sindicate.or 
venezueleze

CARACAS 27 (Agerpres).
Sindicatele din Venezuela au

blicat declarații în Care condamnă 
politica dusă de companiile petro
liere străine în scopul sporirii profi
turilor, care în ultimii cinci ani au 
depășit 2100 000 000 dolari.

Această politică, arată sindicatele 
înrăutățește situația economică 
țării, duce 
de șomeri, 
la 700 000

el s-a pronunțat pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale italo-sovieti
ce. Schimbul de păreri cu Alexei Ko- 
sîghin. ne permite să sperăm, a sub
liniat Martinelli că . orice fel de 
greutate ar surveni, . în comerț, ea 
poate fi lichidată prin eforturile am
belor. părți.

Locțiitorul ministrului comerțului 
exterior al U.R.S.S., Ivan Semiceast- 
nov, a declarat că vizita delegației 
economice italiene în U.R.S.S. va 
contribui la dezvoltarea continuă, a 
schimbului comercial sovieto-italian.

Sesiunea parlamentului japonez 
și-a încheiat lucrările

1 '

a 
la creșterea rtihtiărului 

care în prezent se ridică 
persoane.

Iul Scranlon

vedere în 
politică in-

cursă care

Declarațiile
WASHINGTON 27 (Agerpres).
William Scranton, cel de-al doilea 

fruntaș al partidului republican, care 
și-a anunțat intenția de a se pre
zenta la convenția partidului de la 
San Francisco pentru a fi desemnat 
candidat la alegerile prezidențiale din 
toamnă, continuă campania electo
rală în diverse state ale S.U.A. El 
a luat vineri cuvîntul în orașul De
troit și a folosit acest prilej pentru 
a-și expune punctul de 
numeroase probleme de 
ternă și externă.

In legătură' cu actuala
se desfășoară între guvernatorul sta
tului Pennsylvania, și celălalt can
didat republican, senatorul Barry 
Goldwater, pentru a obține sprijinul 
unui număr cît mai mare de elec
tori la convenția de la 13 iulie, agen
ția France Presse arată că Scran
ton a adoptat o „tactică nouă" pen
tru a obține voturile delegaților la 
convenția republicană. Potrivit agen
ției. guvernatorul statului Pennsylva
nia afirmă că adversarul său nu 
poate în nici un fel să spere că îl 
va învinge pe Lyndon Johnson și că 
numeroși alegători republicani vor 
prefera să-și dea voturile lor actua
lului președinte, decît să-l voteze pe 
senatorul din Arizona.

După cum arată France Presse, 
Scranton își bazează afirmațiile pe 
rezultatele sondării opiniei publice. 
Acestea au arătat că în cazul candi
daturii lui Goldwater 62 la sută din 
alegătorii republicani vor vota pen
tru Johnson, 29 la sută pentru Gold
water și 9 la sută sînt nedeciși. 
„Numeroși democrați și republicani — 
scrie agenția — consideră că aceste 
sondaje reflectă real tendința actua
lă. In acest fel, există primejdia 
ca în cazul candidaturii lui Goldwa
ter, să se asiste în noiembrie la un 
„reflux" în rîndurile partidului re
publican, care va întîmpina mari 
greutăți pentru a-și putea reveni 
de pe urma unei înfrîngeri de o ase
menea importanță, puternic resimțită 
și în ce privește numărul republica
nilor aleși în Congres".

Subliniind că guvernatorul statu
lui Pennsylvania încearcă în conse
cință să-i pună pe republicani în 
gardă în fața unui asemenea pericol, 
agenția France Presse arată că el 
consideră ca masa alegătorilor va 
acționa în consecință asupra dele
gation lor. cu atît mai mult cu cît 
senatorul Goldwater nu a primit de
cît 30 la sută din voturile expri
mate în cadrul alegerilor prelimi
nare.

In Adunare Națională 
Franceza

PARIS 27 (Agerpres).
După ce Senatul francez a respins 

pentru a doua oară cu 134 de vo
turi contra și 56 pentru proiectul 
de lege guvernamental prin care per
sonalul de la aeroporturi este lipsit 
de dreptul la grevă. Adunarea Na
țională Franceză a votat sîmbătă 
proiectul de lege sus-amintit cu 
voturi pentru, 200 contra 
țineri:

Intre timp personalul a 
cele mai mari aeroporturi
ța continuă greva declarată cu trei 
zile în urmă. Greviștii revendică îm
bunătățirea 
respectarea

TOKIO 27 (Agerpres).
La 26 iunie, după o perioadă de 

190 de zile, sesiunea ordinară a par
lamentului japonez și-a încheiat lu
crările.

Făcînd bilanțul lucrărilor sesiunii 
presa japoneză relevă cu satisfacție 
ratificarea, aproape în unanimitate, 
a Tratatului de la Msocova cu privire 

interzicerea experiențelor nucleare 
cele trei medii.

la 
în

Intr-o declarație dată publicității 
după încheierea sesiunii, Narita, se
cretar general al Partidului socialist 
din Japonia, a subliniat că forțele 
democrate din țară au reușit să pre- 
întimpine adoptarea de către par
lament a unor proiecte de lege ne
populare, printre care și cel cu pri
vire la instituirea Ministerului Apă
rării.

și 12
206 
ab-

dindouă 
din Fran-

situației materiale și 
drepturilor la grevă.

л

Vizita lui Norodom
PARIS 27 (Agerpres).
Prințul Norodom .Sianuk, șeful sta

tului . cambodgian, și-a încheiat vi
zita oficială de trei zile la Paris

La sfîrșitul întrevederilor pe care 
șeful statului cambodgian le-a avut

Sianuk în Franța
cu președintele de Gaulle și cu 
oficialități ale guvernului francez n-a 
fost dat publicității 
nicat.

Prințul- Norodom 
rămîne neoficial în 
cîteva zile.

alte

nici un comu-

Sianuk. va mai 
capitala Franței

--------------------------------------------------

In legătură cu asocierea Greciei 
comună
va examina dezvoltarea relațiilor din
tre „cei șase" și Grecia, unele as
pecte ale colaborării Greciei după 
asocierea la Piața comună, politica 
agrară și problema utilizării ajutoru
lui acordat Greciei de Piața comună 
prin intermediul Băncii europene de 
investiții. Potrivit acordului de aso
ciere, Banca de investiții a acordat 
Greciei în 1963 împrumuturi în 
loare de 23 milioane dolari.

ia Piața
BRUXELLES 27 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

la 29—30 iunie va avea loc Ia Bru
xelles o reuniune a Comisiei parla
mentare de asociere a Greciei la Pia
ța comună (Grecia este prima țara 
europeană asociată lâ Piața comu
nă în noiembrie 1962).

Delegația greacă va fi condusă 
de Georges Athanasiades-Novas, pre
ședintele Parlamentului grec. Comisia

va-

ÎN CÎTEVA RIN DURI
WELLINGTON. Un avion al for

țelor navale americane care a decolat 
de pe aeroportul Christchurch 
Noua Zeelandă a reușit pentru 
ma oară în istoria zborurilor 
supra Antarcticii să aterizeze 
acest continent în plină iarnă,
vorba de un avion de tipul „C-130 
Hercules'* care a transportat de la 
baza americană McMurdo. din 
tarctica, în Noua Zeelandă un 
cetător serios accidentat.

din 
pri

dea
pe 

Este

Iosef Strauss, președintele filialei din 
Bavaria a Uniunii Creștin-democra- 
te, acuzat de defăimare de către re
vista „Der Spiegel1'.

tuielilor pentru învățămînt, care 
noul an financiar vor ajunge 
3 068 210 lire sterline.

în 
la

An- 
cer-

BONN. Bundestagul vest-german 
a ridicat imunitatea parlamentară a 
fostului ministru pentru persoanele 
strămutate și pentru problemele re- 
fugiaților. Haps Krueger. După cum 
s-a mai anunțat în perioada celui 
de-al doilea război mondial, Hans 
Krueger a condus în Polonia o se
rie de tribunale naziste. Potrivit a- 
genției France Presse, Bundestagul 
vest-german a refuzat să adopte a- 
ceeași măsură împotriva lui Franz

BELGRAD. După cum transmite 
agenția Taniug, vineri a sosit la Bel
grad o delegație de economiști greci, 
condusă de Dimitri Kariskakis, di
rector general în Ministerul Indus
triei. Această vizită are ca scop 
stabilirea de contacte directe cu eco- 
conomiștii iugoslavi și cunoașterea 
posibilităților industriei iugoslave 
pentru găsirea formelor concrete de 
cooperare între cele două țări.

ENTEBBE. Intr-un memorandum 
al guvernului Ugandei se arată că 
în anul financiar 1964—1965 cheltuie
lile de stat ale țării vor crește cu 
peste două milioane lire sterline, ci- 
frîndu-se la 27 351 040 lire. Printre 
altele, se prevede o sporire a chel-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 8 Petroșani, str. Republicii or. Б6. Teii interurban 322, automat 269.

TOKIO. La începutul lunii iunie 
rezervele de valută ale Japoniei au 
fost 
lari, 
mai 
lie

evaluate la 1 930 milioane do- 
fiind cu 45 milioane dolari 

mici decît la sfîrșitul lunii apri-

PARIS. Consiliul municipal al ca
pitalei Franței a ales 
a șasea oară în mod 
funcția de președinte 
general al Senei, pe 
del, deputat din partea 
cialist Francez

vineri pentru 
consecutiv, în 
al Consiliului 
Georges Dar- 
Partidului

(S.F.I.O.).
So-

COLOMBO.
solidaritate cu
Republica Sud-Africană, la Colombo 
a avut loc un miting de masă or
ganizat de Asociația ceyloneză de 
solidaritate cu țările Asiei și Africii.

Participanții la miting au adoptat 
în unanimitate o rezoluție care con
damnă politica rasistă promovată 
de guvernul sud-african.

Cu prilejul zilei 
poporul african

Tiparul 8 I.P.H. subunitatea Petroșani
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