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Succese în sporirea 
producției de cărbune

Randamente Înalte
Minerii din Uricani, cu- 

noscuți prin hărnicia lor 
în obținerea de randamen
te înalte continuă să ob
țină noi succese în spori
rea producției de cărbune 
cocsificabil. Aplicînd cu re
zultate bune inițiativa 
„două cîmpuri de cărbune 
pe schimb și aripă în aba
tajele c.meră", minerii din 
brigăzile conduse de Rudic 
Constantin, Pînzarn Ale
xandru, Burtea Niță, Teo-

dorescu Stancu și altele 
obțin randamente între 7 
— 8 tone de cărbune pe 
pest. Pe exploatare s-a în
registrat un randament de 
1.500 tone de cărbune pe 
post

Ca urmare a creșterii 
productivității muncii, mi 
norii din Uricani au reușit 
să extragă de la începutul 
anului aproape 20 000 de 
tone de cărbune peste sar
cina de plan.

Vești din Petrila

Intr-o sâptămînă — 
50 tone fier vechi

In cursul săptămînii tre
cute, tinerii Bancă Mihai. 
Mitrea Liviu, și Onica loan 
au încărcat mai bine de 
12 camioane de fier ve
chi care a luat apoi dru
mul bazei I.C..M. din Pe
troșani. Cei trei tineri fac 
parte din echipa condusă 
de Brîndușa Aurel care 
de-a lungul unei săptămîni

a colectat 50 tone de fier 
vechi. La cele 307 tone de 
fier vechi predate de mina 
Petrila întreprinderii pen
tru colectarea metalelor în 
acest зп, cu 67 de tone’ mai 
mult decît prevedea pla- i 
nul, a contribuit din plin 

echipa ce are în frunte pe 
muncitorul Brîndușa Aurel

mai mare sector
ce pe cel planificat în 
medie cu 1/2 tonă de căr
bune pe post. De remarcat 
că randamentul pe sector 
a ajuns la peste 3 tone 
de cărbune pe post. Pe 
această 
sectorul 
tras de 
pînă în 
17 498
cocsificabil 
de plan.

bază minerii din
111 I.upeni au ex- 

la începutul anului 
ziua de 16 iulie 

lone de cărbune 
peste sarcina

In abatajele celui
In abatajele sectorului III 

de la mina Lupeni — cel 
mai mare sector carbonifer 
din Valea Jiului — se des
fășoară o susținută muncă 
pent u consolidarea succe
se'.. în sporirea producție- 
de cărbune cocsificabil. 
Frontaliștii conduși de Pe 

. tre Constantin, frații Săbii 
și Ioan Ghioancă. Aslăr 
loan șl alții își depășesc 
zilnic sarcinile de plan. 
Randamentul obținut între-

Sectorul I, fruntaș pe exploatare
Dintre sectoarele minei

Aninoașa, în întrecerea so
cialistă primul loc îl ocu
pă sectorul I. Brigada con
dusă de Cristea Aurel ; 
obținut un randament de 
peste 7 tone cărbune pe 
post; cea condusă de Da
vid Ioan a reușit să ex
tragă zilnic două fîșii de 
cărbune în abatajul frontal 
în care lucrează, iar bri
găzii . conduse de Roman 
Petru, Berey Dionisie și 
Oprea Ioan au obținut ran
damente de 6 tone de căr
bune pe post. Toate aces
tea au dus la sporirea ran-

damentului pe sector 
2,600 tone cărbune 
post și la extragerea de. la 
începutul anului a 4 500 to
ne de cărbune peste sar
cinile de plan.

Sub mîioile îndemînatîce ale membrilor brigăzii lui 
Kinal loan, zidurile blocului E 4 de la Pețrila, se înalță 
cu fiecare zi. Și brigada lui Kinal e antrenată doar în 

întrecere, iar depășirile înregistrate sînt de 15-20 la sută.

Cîștigâtor: calitatea
Duminica trecută. încă 

înainte de ora 6 dimineața 
un numeros grup de ingi
neri, tehnicieni și funcțio- 
nari de la exploatarea mi
nieră Petrila s-a prezentat 
la mină. De data aceasta 
ntt au luat în primire ma
șinile de

obțin

meșfeșugă- 
au încheiat

Cooperatorii 
succese

Lucrătorii cooperativei 
rești „Jiul" din Petroșani
eu rezultate bune în muncă primul 
semestru.

Planul la producția globală in
dustrială a fost realizat în proporție 
de 131,77 la sută, al producției mar
fă de 117 la sută, iar la deservirea 
industrială a populației s-a obținut 
o realizare de 129.10 la sută. Suc
cese semnificative au fost obținute 
și la ceilalți indici de plan.

In dobîndirea acestor însemnate 
realizări o contribuție prețioasă au 
adus-o colectivele secțiilor de croi
torie nr. 8 și 20 din Petroșani, 
evidențiindu-se în mod deosebit to
varășii Cristea Beniamin. Nicșa A- 
dam, Albu Toma, Popa Gheorghe 
precum și Palianoș Margareta și 
Negoțiu Aurica de la secția coafu
ră din cadrul complexului Petro
șani. Kinski Elisabeta de la secția 
frizerie nr. 11, Popescu Dumitru de 
ia secția nr. 19 cizmărie
Meseriașii cooperatori se străduiesc 
să întîmpine sărbătoarea 
cu realizări cît mai

și alții.

eliberării 
semnificative.

C. IOAN 
corespondent

calculat, condeiul, 
planșeta sau ri
gla de calcul 

ci, îmbrăcați în 
salopete și înar
mați cu sape și

lopeți s-au prezentat cu 
toții la rampa puțului cen
tral, iar Un grup s-a pre 
zentat la halda „Progre
sul".

Răspunzînd chemării lan
sate de către comitetul de 
partid al minei, acești oa- 

frunte pe 
s-au prc- 
patriotică 
vagonete 

cu

meni, avînd în 
șeful exploatării 
zentat la muncă 
pentru a curăța
de mină. S-a lucrat 
spor, timp de peste 4 ore. 
Rezultatul : 220 vagonete

curățate. Va avea de cîș- 
tigat mai ales calitatea 
cărbunelui dar, și media 
de încărcare a vagonetelor 
care' înainte a fost de 860 

870 kg/vagonet și a 
crescut la 928 în ziua de 
luni. Evidențiați . în aceas
tă acțiune ? Sînt tehnicie
nii Mircea loan. Crișan

Ernest, ac-
Munteanu
Nedelescu

Ioan.

Mircea
Marcel și Ulrich 
tivistul sindical 
Carol, inginerii 
Ioan și Manea

Făurit in anii noștri

ГІ0 m I galerie simplă săpată în prima jumătate a lunii, iulie șl o 
depășire de plan de peste 50 la sută, cu asemenea realizări întîmpină mi
nerii din brigada tov. Demeter Augustin de la mina Dîlja marea sărbă
toare a aniversării a 20 de ani de la eliberarea patriei. IN CLIȘEU :
Minerul Gergely Dominic, ajutorul miner Kelemen loan și vagonetarul 
Keresztes Alexandru djn schimbul I al brigăzii lui Demeter Augustin;
executînd perforarea găurilor pentru pușcare în galeria direcțională din 
culcușul stratului 3 vest.

Realizări de seamă
în îndeplinirea angajamentelorЛ,

Întîmpinarea zilei de 23 August — 
cea de-a XX-a aniversare a elibe
rării patriei de sub jugul fascist — 
cu succese deosebite în toate dome
niile de activitate, constituie preocu
parea cea mai de seamă a fiecărei 
organizații; de partid.

In cinstea măreței sărbători, co
lectivele tuturor întreprinderilor și-au 
ІиШ angajamente sporite în produc
ție, întrecerea socialistă a căpătat • 
un nou avînt. pesie tot se muncește 
cu mult elan pentru ca angajamen
tele să fie traduse în viață.

Organizațiile de partid au orien
tat întreaga lor muncă politică 
organizatorică spre mobilizarea 
lor ce muncesc la îndeplinirea 
depășirea sarcinilor de plan, a
gajamentelor . luate în întrecerea 
desfășurată în cinstea zilei de 23 
August.

Una dintre organizațiile de bază 
de partid din Valea Jiului care a 
reușit, prin intensificarea muncii 
politice, prin activitatea comuniști
lor să obțină realizări însemnate în 
mobilizarea oamenilor muncii la în
deplinirea angajamentelor în pro
ducție este cea din sectorul III al 
minei Petrila.

Colectivul sectorului III și-a luat 
angajamentul ca în acest an să ex
tragă peste plan 5 700 tone de căr
bune, să realizeze o productivitate 
în abataj de 6,214 tone/post, să re
ducă prețul de cost cu 0,50 lei pe 
tona de cărbune, să îmbunătățească 
calitatea producției.

și 
ce-

și 
an-

Aceste obiective au stat în centrul 
preocupărilor organizației de partid, 
spre realizarea lor a fost orientată 
intreaga muncă de partid.

Pentru a-și putea respecta cuvîn- 
tul dat, organizația de bază a tre
buit să ia anumite măsuri care să 
asigure succesul muncii. Astfel, s-a 
fă'cut o repartizare judicioasă a co
muniștilor pe locuri de muncă, în, 
așa fel încît-în fiecare schimb al 
fiecărei brigăzi să lucreze membri 
•și candidați de partid, s-a întărit 
disciplina în muncă, s-a dat aten
ția cuvenită folosirii tehnicii noi.

Biroul organizației de bază (se
cretar tov. Laszlo Ștefan) a pus în 
dezbaterea adunărilor generale pro
bleme importante ale procesului de 
producție cum sînt: creșterea pro
ductivității muncii, respectarea N.T.S., 
întărirea disciplinei în muncă, situa
ția îndeplinirii planului de măsuri 
tehnico-organizatorice etc.

Decadal biroul organizației de 
bază a analizat stadiul îndeplinirii 
planului și a angajamentelor. De 
remarcat e faptul că s-a dat impor
tanță tuturor indicatorilor de plan, 
ceea ce a făcut ca și realizările de

P. UNGUR

(Continuare în pag. 3-a)

A doua tinerețe a Vulcanu lui a început odata cu anii noștri. In vechea așezare de mineri s-a înăl
țat și a crescut, an de an, un adevărat orășel de blocuri. Blocul din clișeu a fost terminat recent și va 
fi dat în curînd în folosință. După el urmează însă multe altele.

In timpul vacanței
Deși ne găsim in plină vacanță 

școlară, cadrele didactice din orașul 
Lupeni, care nu au părăsit localita
tea, sprijină eficient activitatea cul
turală din oraș, pregătind programe 
artistice cu formațiile școlilor, con
ferințe, recenzii,. șezători literare etc.

La. căminul cultural Bărbăteni, 
de exemplu, s-au ținut pînă în pre
zent 3 șezători culturale. La una din 
aceste șezători pro}. Bulgara Corne
lia a 'conferențiat ' despre '„Carpații 
Meridionali și importanța pădurilor 
pentru agricultură'', după care s-a 
Prezentat tin diafilm privitor la 
Hora patriei noastre.

Tot la căminul cultural din Băr- 
băteni, învățătorul Berea Gheorghe, 
a distribuit tineretului un număr 
de 124 cărți de literatură,

La riadul ei, învățătoarea Nere- 
anțu Valentina a vorbit 
despre „Opera lui Mihail 
exemplificind expunerea 
din opera marelui nostru

Afară de acestea, cu
deputatei Zamfir Iuliana au fost or
ganizate simpozioane literare în să
lile clubului Bărbăteni.

sătenilor 
Eminescu". 

cu poezii 
poet.
concursul
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— ®a I Fire de calitate bună. O spune chiar zîmbetul 
și privirea filatoarei.

Broaște zburătoare

și al natației
— cel puțin u- 

ele, — posedă 
treia însușire

Cunoscute. doar ca bune 
performere în domeniul să
riturilor 
broaștele 
nele din 
și o a
zboară 1 Intr-adevăr, în pă
durile din provincia 
neză Yunan trăiește 
specie de broaște a 
ror caracteristică este

chi'

că-
ace-

ea că labele lățite ale 
cioarelor le îngăduie 
zboare din copac în copac 
și apoi șă aterizeze cu 
foarte mare ușurință, 
Broaștele zburătoare circu
lă numai noaptea, ziua 
stînd ascunse. Hrana lor 
preferată sînt insectele și 
se dau în vînt după licu
rici.

pi
să

FRUMUSEȚI
Puține sini, plaiurile cu 

fața zîmbind în soare și 
pe care natura să fi răs- 
pîndit eu atîta generozi
tate darurile și frumusețile 
sale ca în regiunea noas
tră. Re-a lungul veacuri
lor omul le-a închinat nu
meroase imnuri și ode de 
laudă. Legendele și poves
tirile populare despre mun
ții Orăștiei, despre frumu
sețile Sarmisegetuzei, ale 
Devei sau Peiroșaniutui re
flectă cu prisosință acest 
lucru. In trecut omul a pu
tut să cuprindă greu locu
rile îndepărtate de plaiurile 
natale

Iată însă că de două 
decenii oamenii au pornit 
să cunoască întinsurile din 
hotar în hotar. Minerul din 
bazinul Jiului, laminoristul 
din cetatea oțelului, dască
lul din școală sau vînză- 
torul din magazin, cutre
ieră azi tot mai des văi
le și înălțimile 
Gine n-a auzit de 
vestitele ape ale 
lui, de terasele 
ale Boholtului, dc
Uroi și carierele sale an
tice? Aceste frumuseți is-

pitesc la drum mii de oa
meni. In fiecare duminică 
sau zi liberă zeci și zeci de 
drumeți cu ranița în spa
te. urcă sau coboară ‘obîr- 
șiile Jiului. Streiulni sau 
Ritilui Alb Alții își în
dreaptă pașii spre înălțimi
le alpine îngrcșînd numă
rul aceiora denumiți sim
plu, dar semnificativ, prie
teni ai naturii. In tezaurul 
peisagistic al regiunii noas
tre piesele sînt fără număr. 
Pentru amatorii de inedit 
drumul făcut pînă la re
zervația din Pădurea I-Iațe* 
gtilui, minunatului parc 
al Simeriei, cetățile dacice 
de la Muncelu, Roșia și 
Blidarii. înălțimile" masivi
lor de piatră din Godeanu 
Retezat.
labirintul ponoarelor sub 
pămîptene
și sumedenia monumentelor 
naturale de la Ohaba și 
Feder care se oferă ochiu
lui ca niște adevărate ope
re de artă vor constitui 
fără doar și poate o ade
vărată revelație turistică. 
Deci la drum. .

Sebeș și Rusca

Intîlnire
Armat cum scrie la carte, abata- 

jnl cameră era gata pregătit de o 
nouă ofensivă. In timp ce ultimii 
bulgări de cărbune alergau grăbiți 
spre rostogol, minați de paletele 
craterului, minerul șef de schimb 
Iancu loan a învăluit într-o privire 
caldă întregul abataj. Deși mergea 
în concediu de odihnă îi părea rău 
să se despartă de acest „ogor" 
gat în cărbune de 1 
cu ortacii a cules de 
de bogate. Pe fața-i 
praf de cărbune, pe 
ția a brăzdat șuvițe 
așternuit o umbră de 
rău. Ghicindu-i parcă 
ortacii l-au întrebai, glumind:

— Doar nu ți-o fi părînd rău că 
mergi în concediu ?

— Rău ? Cui îi pare rău cînd 
merge să se odihnească și încă toc
mai la mare. E drept, că am un pic 
de strîngere de inimă că mă 
part de voi. de

— N-ai
fest...

După ce 
bă ortacii, 
rul Iancu

„concediu. A găsit litoralul tare fru
mos. Constanta 
gara întregită 
noi blocuri de

bo- 
unde împreună 

: atîtea ori roa- 
înnegrită de 

care transpira- 
albicioase, s-a 

părere de 
frămînfarea.

des

nici

și-a 
așa 
loan

abataj...
o grijă. O să dăm

hal-cinstit cit cîte o 
de despărțire, mine- 
a plecat liniștit în

i-a întîmpinat cu 
și impunătoare, cu 
locuit, Mamaia eu

regiunii, 
băile și 

Gioagiu- 
opalifere 

dealul

de la Lunoani

A. N1GHIFOREE

Oraș acoperiș
Oamenii de știință din Leningrad au prezentat citeva 

proiecte îndrăznețe ale viitoarelor orașe arctice. Unul 
din aceste proiecte înfățișează imaginea unui oraș .cu o 
suprafață de 7,5 ha, deci e prevăzut pentru o populație 
de 10 000—12 000 de locuitori. Ѳ cupolă din material 
plastic va acoperi centrul orașului, aidoma unui acope
riș uriaș. Sub protecția acestuia se vor amenaja un parc, 
terenuri de sport, o bibliotecă, un cinematograf. E pre
văzut ca orașul să

pe litoral
niște construcții gigantice și uimi
tor de frumoase, iar Eforie Nord ca 
o adevărată grădină de flori. Deși 
avea bilet pentru Eforie Sud, n-a 
putut omul să nu viziteze și cele
lalte stațiuni. Aici, la mare, a legat 
cunoștințe și prietenii cu oțelari din 
Hunedoara, constructori de trac
toare din Brașov și alți oameni ai 
muncii de pe întreg cuprinsul pa
triei. S-a întors de la mare, negru 
de mai. mai să nu-1 recunoască or
tacii. De astă dată nu era de căr
bune. ci bronzat de soarele dătător 
de putere și sănătate de pe litoral.

Prietenii a legat pe litoralul în
sorit și turnătorul Rusu Teodor de 
la U.R.U.M.P. și alte sute de oa
meni ai muncii din Valea Jiului 
care și-au petrecut concediul de o- 
dihnă în frumoasele stațiuni de pe 
malul Mării Negre. Prietenii multe 
se vor lega și de aici înainte Aici 
doar se întîlnesc în fiecare sezon 
sute. mii. ba chiar zeci de mii de 
oameni ai muncii din toate colțu
rile patriei noastre. Să exprimi în 
cuvinte cum își petrec concediul e 
puțin. Trebuie neapărat să fi îm
preună cu el. Atunci simți din plin 
o părticică din fericirea de care se 
bucură astăzi fiecare om al muncii 
din tara noastră, F fericirea vremu
rilor noi.

aibă trei străzi, la rîndul lor, foarte 
originale; acoperite cu materia) plas
tic. ele se vor transforma în galerii 
largi, înalte și luminoase de-a lun
gul cărora se vor construi 16 clă
diri de formă cilindrică. Instalații de 
climă artificială vor pune pe locui
torii orașului la adăpost de cele mai 
cumplite geruri. Sub cupola orașului 
arctic, temperatura nu va coborî ni
ciodată sub 10 grade plus.

le uiți la el și nu-ți vine a crede 1
Omul acesta, cu un zîmbet binevoi

tor pe buze, nu e doar un maistru 
de colonie, așa cum ar putea crede 
un neinițiat la prima vedere. E ade
vărat, potrivit funcției de maistru 
la sectorul I.L.L. Lupenî, el ar tre
bui să se ocupe de’ casele cetățenilor, 
să fie reparate la timp, bine întreți
nute. Prin esență — o muncă pusă 
în slujba omului. Dar el, maistrul 
Lukacs Iosif, trecînd zilnic în sus 
și-n jos pe străzile de care răs
punde, a băgat de seamă că nu-i de 
ajuns să te ocupi numai de casele 
în care trăiesc oamenii, ci trebuie să 
ai în vedere oamenii înșiși. Ei. și 
tocmai acești oameni înșiși nu tră
iesc așa cum ar trebui. Vor ea lo
cuințele lor să fie cît mai frumoa
se, bagă multe mii de lei în mobilă, 
în covoare. Se cuibăresc in ca
sele lor și uită de natură, de mi
nunata natură, ale cărei frumuseți 
nu pot fi egalate nici de cel mal 
grozav apartament!

El. bunăoară, e un iremediabil 
îndrăgostit al naturii. Cînd are 
timp mai mult — pe munți, la ca 
bane. Cînd are timp mai puțin 
cioplește în iască corturi, cabane, 
piscuri de munți. Au dormit ăștia 
vreodată avînd tavan cerul înstelat 
ca să vezi ce înseamnă să trăiești ?

De mult se gîndea maistrul Lu-' 
kacs să găsească un mijloc de a-i 
determina pe oameni să cunoască 
natura și, dacă au suflet, să se și 
îndrăgostească de ea. Poate fi ci
neva gelos din pricina asta ? Dar 
nu l-a găsit, dar asta pînă într-o 
zi...

Primise devizul pentru o lucrare ; 
la vreo 15 case, între care cele eu 
tir, 37,. 39, 41, 43 de pe strada Re
publicii din Lupenî trebuiau înlocui 
te ferestrele vechi, care erau mici, 
cu altele largi, luminoase. Plus 
zugrăvitul. Așa, normal, la un apar
tament totul putea fi terminat în 
5 zile, hai cel mult o săptămînă. 
Dar maistrul Lukacs și-a spus :

— Nu. Hai s-o luăm noi cu do
molul, poate de aici iese ceva...

Și a pornit la lucru, cu toate că, 
de. fapt, n-a prea pornit, A început 
cu demontarea ferestrelor vechi și 
montarea celor noi — cite una la 
fiecare apartament. Gît poate dura 
această operație ? O zi, cel mult 
două — ar putea spune unul care 
habar n-are de gîndurile maistru
lui. Dar sub îndrumarea maistrului 
Lukacs, această operație se face îu 
șaisprezece zile.

—• Imposibil! — ar putea spune 
cineva. Acest cineva s-ar putea 
convinge de contrariu dacă ar ur
mări măcar o zi de lucru a echipei 
zidarului Bercea. In loc ca munci
torii să vină la lucru le ara 6,

De la 9 la ora 10 iau 
că n-o să lucreze flărnînzî. 
amintesc, 
palma, că 
în oraș, și 

care 
și ceilalți.

nu o zi —

vin la 9. 
gustarea 
Apoi își 

tea cu 
rezolvat 
rămîne unul-doi, 
că nu-s

Tot așa,
Tot după același „ritm' 

montarea unei prize electrice du
rează nu mai puțin de șapte zile.

Unii dintre cetățeni, revoltați 
atîta tărăgănare, și-au arătat 
mulțumirea față de acest mod 
lucru.

— Nu prea avem materiale, 
nu s-a 
nimic să 
trnl schițînd acel 
binevoitor.

Intre timp, el observă atent e-
voluția modului de a trăi al oa
menilor din apartamentele în lucru.
Le-a stricat ferestrele și i-a lasat
zile în șir, cu o gaură cit toate
zilele în perete. Primul contact di
rect cu natura, își spunea el. Poate 
că se obișnuiesc cu ea. In lipsa fe
restrei atmosfera comunică direct 
Cu dormitorul, cu celelalte încăperi 
și nu-i rău. E adevărat, că nu de 
puține ori intră și praful 
mobila stă împachetată, 
nu-i rău 
obișnuim pe oameni 
cu traiul în mijlocul 
al viitorului,..

Uneori îl fulgeră 
șitei, mai ales cînd 
dine insistă energic 
capăt acestui revoltător mod de a 
lucra. El, Lukacs, constată:

bătîndu-și frun- 
au ceva de 

dispar. Dacă 
nu pot lucra

două, ci 16 I
i“ de lucru

de 
ne- 
de

Și
dininventai procedeul ca 

faci ceva - răspunde mais- 
cunoscut zîmbet

drăzii, 
Nici asta 

își spuse Lukacs. Ii 
cu campingul, 
naturii, sport

gîndul nereu- 
unele gospo- 

să se pună

con
tactul cu natura nu și-a făcut încă 
efectul. Dar el dispune încă de 
mijloace: apartamentele mai triple 
zugrăvite. Prelungim camping, tu 
încă o lună. Trebuie să ști să 
lupți pentru o idee...

Pentru ideea asta, Lukacs luptă 
cil arma iui ; nepăsarea. Mon
tarea unei ferestre : 16 zile, monta
rea unei prize — 7 zile; un zugrăvit... 
vom vedea.

Vom vedea dacă între timp nu 
se întîmplă ceva cu Lukacs sau 
chiar cu cei de la sectorul I.L.L. 
care se fac că nu observă aceste 
experiențe...

B. iqnesgv

D. GR1ȘAN

UN NOU ANTISPASMODIC
La cea mai mare fabrică ungara 

de produse farmaceutice „Chinoin" 
s-a creat după doi ani de experien
țe un nou medicament antispas
modic care calmează durerile în 
țesutul muscular neted. El dă re
zultate excelente, mul* mai bune 
decît toate medicamentele de acest

fel cunoscute pină acum. Noul pre
parat a fost denumit No-Spa șl es
te al treilea de acest gen, după 
papaverină și perfarlnă- Astiunea 
noului medicament este de două 
ori mai puternică decît a papave- 
rinei și cu un efect mult mai înde
lungat. El este deosebit de eficient 
în crizele de stomac și riniobi. Prieteni de joacă.

(>
(

jumătate 
care erau 
un altul, 
de o se- 

se anunța

VARIETĂȚI
OOOOOOODOCCMJOOOC ООО0ОСЮО OOOO ОООООСИХ.

Crapul 
are simful ritmului
Cercetătorii vest-germani au 

stabilit că crapul are un simț 
dezvoltai al ritmului. Ei au a- 
bișnuit peștii aceștia să deose
bească un semnal de fluier repe
tat la intervale de o 
de secundă — prin 
chemați la masă, de 
repetat la intervale, 
curidă — prin care li
un pericol. In majoritatea ca
zurilor, in scurt timp crapii re
acționau chiar de la primele 
semnale. Același, rezultat s-a 
obținut și cu repetarea bătăilor 
metronomului. Dacă, de. pildă, 
semnalul de hrănire era marcat 
prin 200 bătăi pe minut, iar pe
ricolul prin 84 bătăi pe minut, 
peștii se ascundeau chiar dacă 
ritmul bătăilor scădea la 130 
pe minut — deci înainte de a 
atinge, ritmul stabilit inițial de 
84 bătăi pe minut.

Misfret 
în Io c de pește

Andre Baunac din Montignac 
(Franța) pescuia păstrăvi ‘ in
tr-un rin din împrejurimi. Pes
cuitul se anunța f(. 
Deodată Baunac o 
undița este trasa cu 
firul i se depăna cu 
га „Ce pește mare Г 
pescarul. Intr-e timp
nylon s-a rupt. Cirligul undi
ței se agățase de... un minunat 
mistreț, care, urmărit probabil 
de clini, se refugiase in mără- 
cinișul de la marginea apei, 
înțepat pe neașteptate, acesta a 
luat-o la goană, spre pădure.

simțit că 
putere, iar 
mare vite- 
s-a gindit 
firul de
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la Editura poUtieă
au apărut:

Petrolul lumii 
și lumea petrolului 

de I. CIOARA
in prima parte a lucrării se face 

un scurt istoric al „aurului negru" 
și sînt prezentate resursele actuale 
de petrol ale omenirii. Cartea înfă
țișează apoi lupta dintre monopoluri 
pentru acapararea regiunilor petro
lifere și rezultatele ei, lupta țărilor 
în curs de dezvoltare pentru inde
pendență economică, pentru scutu
rarea jugului trusturilor internațio
nale petroliere.

Autorul evidențiază dezvoltarea 
industriei petroliere în R. P. Romî- 
nă, ajutorul acordat de R. P. Romî- 
nă altor țări producătoare de pe
trol, perspectivele folosirii acestei 
surse energetice și importanța ei 
pentru dezvoltarea economică a so
cietății omenești.

Militarismul 
și monopolurile

de V. PERLO
Publicistul progresist american 

Victor Perlo este cunoscut publicu
lui cititor din țara noastră din car
tea sa „Imperiul marii finanțe" pre
cum și dintr-o serie de articole a- 
părute în presa noastră. Ultima lui 
carte. „Militarismul și monopolurile", 
pe care o prezentăm în traducere 
romînească, a fost primită cu viu 
interes în S.U.A. și în alte țări.

Volumul arată legătura care exis
tă între marea finanța americană 
și militarism,, consecințele nefaste 
ale cursei înarmărilor, curentele ce 
se conturează în sînul oligarhiei fi
nanciare în această problemă.

Zonă interzisă
de PER VASTBERG

Cartea reprezintă rodul observa
țiilor și impresiilor culese de autor 
în cursul unei călătorii de studii în
treprinse prin Rhodesia de sud.

Tratamentul înjositor aplicat a- 
fricanilor de către cei care se con
sideră „parteneri" ai lor, monstruo
sul apartheid care se manifestă în 
toate domeniile îl umplu de indig
nare pe tânărul scriitor.

El stabilește legături cu activiști 
ai mișcării de eliberare națională 
și prin mijlocirea acestora are po
sibilitatea să cunoască adevărata fa
ță a poporului african, precum și 
activitatea forțelor progresiste.

Cartea, scrisă vioi, are un carac
ter informativ și în același timp de
marcator.

Realizări 
în îndeplinirea

Zile de întrecere
De cîtva timp, colectivul minei 

Vulcan consemnează pe graficul de 
întrecere succese deosebite. Minerii, 
de exemplu, au dat înir-o jumătate 
de lună mal bine de 2 000 tone de 
cărbune peste plan. In aceeași pe
rioadă, mecanicii, lăcătușii, electri
cienii au economisit la prețul de 
cost al lucrărilor efectuate 50 000 lei. 
iar inovatorii au propus cabinetului 
tehnic cîteva noi inovații valoroase. 
La rîndul lor, tinerii, hotărîți să nu 
se lase mai prejos și să întîmpine 
aniversarea eliberării patriei cu re
zultate cît mai bune, au prestat din 
proprie inițiativă 1500 ore de muncă 
patriotică strîngînd însemnate can
tități de fier vechi, lemn de mină 
și ajutînd pe cei vîrstnici în dife
rite acțiuni cu caracter obștesc.

In afara celor amintiți, la mina 
Vulcan mai există o categorie de 
oameni despre care în genere se vor
bește puțin. Sînt muncitorii din sec
torul administrativ. Ei întrețin căile 
de acces, clădirile, mijloacele de lo
comoție, ei au în primire magazii 
și depozite și tot ei sînt aceia care 
apără de 
loare se 
milioane.
rul lor 

timpul 
cursuri, echipa zugravului Ileș 
pad a renovat complet școala 
calificare minieră. Incepînd din 
iulie, viitorii dieșeliști învață în 
terioare frumoase. In fața birourilor 
sectoarelor. Kun Henrich. împreună 
cu alți cîțiva zidari ridică posta
mentul de beton al viitoarelor pa
nouri ce vor populariza succesele 
evidențiaților în producție, Două
zeci de pași mai sus, ortacii dulghe
rului Popa Nicolae amenajează un 
complex pentru personalul de pază. 
Ceea ce este de remarcat în activi
tatea acestor echipe e faptul că lu
crează numai cu material recuperat. 
Sus pe platoul din stînga puțului, 
oamenii lui Konka Francisc finisea
ză noua magazie pentru adăpostî- 
rea utilajelor de mină. Traverse 
vechi de cale ferată cioplite și îm
binate după trebuință, bucăți de că
rămidă, blocuri sparte de prefabri
cate, resturi de tablă, moloz cernut, 
rame, uși și qercevele, provenite

din diferite demolări constituie ma
terialul de lucru. Ridicate și fini
sate cu mult gust, numeroasele de
pendințe auxiliare schimbă de la o 
zi la alta aspectul locurilor. Boxele 
pentru fier vechi, noile gherete ale 
paznicilor, magazia pentru piese ca
sate. și în special frumoasa remiză 
P.C.I. cu garaj pentru mașini, sală 
de instructaj, birou și cameră de 
gardă, toate au fost realizate aproa
pe în întregime prin muncă patrio
tică. Șiph Gheorghe, Trestian Cor
nel, Schultz 
tru, Stanca 
Zetin Emil, 
cîțiva dintre
tori care s-au evidențiat în realiza
rea acestor obiective. Inițiativa lor, 
hărnicia, efortul de a se face cît 
mai utili în mijlocul colectivului în 
care lucrează au aduș exploatării ' 
conomii si beneficii de multe zeci 
de mii.
trecerea 
niveleze
VI. se pavează terenul cuprins între 
atelierele mecanic, electric și fieră
rie, se reamenajează două drumuri 
de acces spre puțurile auxiliare și 
curtea separației etc.

Aceste lucrări și pe lîngă ele încă 
multe altele fac parte din angaja
mentul luat <le către colectivul sec
torului administrativ de a fi termi
nate pînă la data de 23 August. Și 
vor fi terminale negreșit. O garan
tează realizările de pînă acum.

Carol, Casadra Dumî- 
Ilie, Bîzu Gheorghe. 
Vințan loan sînt doar 
cei peste 60 de munci-

Și-î de-abia începutul, In- 
continuă. A început să se 
vechea haldă a sectorului

căror va- 
zeci de

incendii bunuri a 
ridică la zeci și
Să intrăm puțin în secto- 
de activitate. Profitând de 

de acalmie dintre două
Ar
de
15

in-

A. NICULESCU.

PE PRIMUL PLAN — 
GRIJA FATA DE OM

Zilele trecute a avut loc o ședință 
de lucru a Biroului executiv al Con
siliului tocai al sindicatelor din Pe
troșani. Cu aceșt prilej s-a analizat 
felul în care se aplică la mina Lu 
peni, de către comitetul sindicatului 
și conducerea întreprinderii, legislația 
cu privire la protecția muncii. Din 
referatul prezentat în ședință de că
tre tov. Dvorak Carol, președintele 
comitetului sindicatului minei Lupeni 
a reieșit că in acest an au fost lua
te numeroase noi măsuri 
bunătățirea condițiilor de 
minerilor și muncitorilor.

Comitetul sindicatului 
ca conducerea minei să 
măsurile menite să contribuie 
protecția muncii. S-a îmbunătățit ae- 
rajuî subteran prin montarea de noi 
ventilatoare electrice moderne, s-au 
distribuit 1400 perechi de bocanci 
pentru mineri și alt echipament de 
uzură ca : bocanci cu talpă de Cau
ciuc pentru muncitorii de la supra
fața, salopete, haine vătuite etc.

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
profesionale s-au distribuit 320 de 
măști contra prafului la moara de 
rambleu, jar muncitorilor care lu
crează în mediu toxic li se distribuie 
în fiecare zi lapte și apă carboga- 
zoasă. A fost extinsă rețeaua conduc
telor pentru apă potabilă la sectoa
rele I В. IV В și VIL In £adn.i 
consfătuirilor de producție și adună
rilor sindicale oamenii muncii au 
făcut numeroase propuneri pentru 
îmbunătățirea protecției muncii Pro
punerile au fost studiate cu atenție 
de 
oii 
lui 
rii 
Printre propunerile aplicate șe

pentru îm- 
muncă ale

a vegheat 
ia la timp 

la

către comisia de protecție a inun
de pe lîrigă comitetul șindicatu- 
și trimise spre rezolvare conduce- 
tehnieo-administrative a minei.

JJU-

Fiecare cumpărător e mulțumit
La magazinul nr. 1 textile din Pe

troșani pot fi întâlniți zilnic nume
roși oameni ai muncii care vin aici

rnără: podirea canalelor pe galerii, 
extinderea iluminatului electric la 
buncăre și altele.

Comitetul sindicatului a vegheat c» 
tineretul să lucreze numai în schim
burile I și II, la respectarea repau
sului săptămânal.

Cei care au participat la discuții, 
printre care tov. Popovici Constan* 
tin, membru ai Consiliului Central al 
Sindicatelor, Pîrva Traian, membru 
al Biroului executiv al Consiliului re
gional a! sindicatelor, Mirza loan, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Momeu SamuilS, 
președinte al Consiliului local al sin
dicatelor. Popescu loan, inginer șef 
la C.C.V.J. și alții au subliniat, prin
tre altele, că măsurile luate pentru 
îmbunătățirea protecției munch re
prezintă p expresie a grijii partidu
lui și guvernului față de om.

S-a arătat însă că în această di
recție 
mina 
mult, 
tului
late și formalism. Nu s-a dat aten
ția cuvenită stabilizării oamenilor la 
tocurile de muncă, respectării mono
grafiilor de armare, îmbunătățirii 
transportului pe galerii. A fost folo
sită prea puțin opinia colectivă în 
combaterea celor care săvîrșesc aba
teri de la N. Ț S. Unii maiș
tri prelucrează 
perficial N T.S. în 
tajului, Iară a fi 
pundă pentru acest 
ganizației de

P»ntru a-si ridica la un nivel mai 
înalt activitatea în acest domeniu, co
mitetul sindicatului de la mina Lu- 
peni trebui» să țină seama de obser
vațiile iuste care i-au fost făcut". 
In acest scop tovarășii din comitetul 
Sindicatului sînt chemați să foloseas
că oninia colectivă împotriva celor 
care se abat de la respectarea cu 
strictele. a normelor de tehnica se
curității, 
țîe si în

comitetul sindicatului de la 
Lupeni ar fi putut face mai 
In munca comitetului șindica- 
s-a manifestat uneori comodi-

(Urmare din pag. l-a)

pînă acum să fie valoroase.
Bilanțul realizărilor obținute pe 

primul semestru dovedește eficaci
tatea muncii desfășurate de organi
zația de partid. In cele 6 luni ale a- 
cestui an sectorul III a dat peste 
plan aproape 6000 tone de cărbune. 
Angajamentul anual inițial fiind ast
fel realizat, el a fost mărit la 7 @00 
tone. Planul a fost realizat ritmic, 
lună de lună.

Productivitatea muncii a crescut 
cu 0,233 tone/post, s-au realizat e- 
conomii la prețul de cost în valoare 
de circa 200 000 lei. Rezultate bune 
au fost obținute și în ceea ce pri
vește îmbunătățirea calității cărbu
nelui. Timp de 3 luni din sectorul 
III n-a fost rebutat nici un vagonet 
de cărbune.

La baza succeselor a stat munca 
organizației de partid, însuflețirea cu 
care comuniștii au muncit și au 
reușit să mobilizeze în jurul lor 
întregul colectiv. In fruntea între
cerii socialiste s-au situat brigăzile 
conduse de tov. Cîșlaru loan, Laszlo 
Ștefan, Bartok Iosif, Purda Con
stantin.

Comuniștii din sector au dat toa
tă atenția introducerii tehnicii noi, 
extinderii metodelor înaintate de 
muncă, folosirii din plin a utilaje

lor existente. In sector s-au introdus 
perforatoare rotative, trolii pentru 
transportul materialelor, ventilatoare 
moderne.

Un accent mare ș-a puș pe eco
nomisirea materialului lemnos, s-a 
extins armarea mixtă. Recent, în a-

de seamă 
angajamentelor 
batajul brigăzii conduse de 
Laszlo Ștefan s-a introdus podirea 
cu plasă metalică. Extinderea sus
ținerii moderne a făcut posibilă re
ducerea consumului de lemn plani
ficat 

bune.
Au 

țațele 
rulai III în întâmpinarea zilei 
August. Ele oglindesc faptul 
colo unde organizația de 
muncește bine, desprinzînd din com
plexitatea sarcinilor pe cele mai 
principale, sarcinile economice sînt 
îndeplinite cu succes.

In acest sector, întreaga activi
tate de partid se desfășoară la ni
velul cerințelor actuale, 
candidații de partid au 
crete și se urmărește 
lor, există preocupare 
carea oamenilor muncii, se țin cu 
regularitate expuneri, conferințe, în- 
vățămîntul de partid a decurs bine, 
se dă atenție muncii politice de ma
să. Cu competență organizația de 
partid își exercită dreptul de control 
asupra conducerii tehnico-adminis- 
trative a sectorului.

In perioada care a mai rămas pî
nă la 23 August, comuniștii din sec
tor, și alături de ei toți ceilalți mun
citori și tehnicieni sînt hotărîți să1 
obțină noi succese care să mențină 
sectorul pe loc de frunte în între
cere iar în cinstea glorioasei ani
versări a eliberării patriei să rapor
teze realizări de seamă în îndepli
nirea angajamentelor luate pe a- 
cest an. ’

cu 2 w c/1000 tone de car-

fost arătate cîteva din 
obținute de colectivul

Membrii și 
sarcini con- 
îndeplinirea 

pentru edu-

în mod. 
cadrul 
chemați 
lucru în 

sindicat.

su
in strue- 
să răs
față or-

să cumpere diferite mărfuri de 
zon.

In
puse
Aici
tiincios.

Șe-
In consfătuirile de prodiic- 
adunările organizațiilor de 

secții sindicale Să lie trași la răspun
dere acei tovarăși care încalcă N.T.Ș.

Să fie combătută cu tărie tendin
ța de a întocmi monografii de armare 
numai de dragul de a le afișa la 
locul de muncă. Respectarea cu stric
tețe a monografiilor de armare, ur
mărirea stabilizării oamenilor la lo
curile de muncă, îmbunătățirea con
dițiilor de transport și aproviziona
rea eu materiale trebuie urmărite 
îndeaproape de către conducerea teh- 
nicQ-adminiștrativă a minei.

V. STRAUȚ

rezul - 
șecto- 
de 23 
că a- 
partid

populare cerute 
Muzică ușoara, 
sportivă. 20.05 
„Mîinile care-și

Premieră. Scenariu
Sebastian Popovici

19
Sumarul 

la micro-

Oameni pe schele.

vitrine și rafturi, mărfurile ex- 
cu gust îmbie pe- cumpărători, 
se deservește prompt și eonș- 

Acest lucru nu este întim-
plățor. In magazin lucrează doar bri
gada de bună deservire a cărei res
ponsabilă este utemișta Ștefăpescu, 
care se îngrijește ca fiecare cumpă
rător să plece mulțumit din magazin. 
Rezultat al muncii desfășurate, bri
gada și-a îndeplinit planul de des
facere pe luna iunie în proporție de 
120 la sută.

C. 1ONESCU
corespondent

PROGRAMUL 
presei centrale, 9,30 Teatru 
fon pentru copii. 10,00 Muzicieni la 
microfon, despre succesele culturii 
muzicale romînești: compozitorul
Ion Chireșcu, 11,30 Cîntece și jocuri 
populare, 12,00 „La microfon mu
zica ușoară", 13.10 De toate pentru 
toți, 14,30 Melodii 
de ascultători, 16,00
17,15 Transmisiune 
Teatru la microfon : 
aduc aminte", 
radiofonic de

PUBLICITATE
T.A.P.L. Petroșani

Invită publicul consumator ss 
petrea- . o după-emiază și o 
seară plăcută intr-un cadru pi
toresc la grădina Gambrinus, 
care este deschisă în fiecare 
pînă la orele 24. Se servesc 
permanență diferite preparate
grătar și un sortiment bogat 
de băuturi.

Exploatarea 
minieră Vulcan

în 
la

Organizează în ziua de 27 
iulie 1964 la sediul exploatării 
un concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de:

— maiștri
— maiștri

Informații 
pot primi la 
că și salarii

minieri
electromecanici 

suplimentare se 
serviciul de raun- 
al exploatării.

iulie
după povestea cu același titlu de 
Cezar Petrescu, 21,10 „Am îndrăgit 
o melodie" — emisiune de muzică 
ușoară romînească, 21,40 Muzici de 
dans. PROGRAMUL II. 8,00 Clubul 
voioșiei. 9,00 Muzică din opere ce- 

■ rută de ascultători, 10.00 Muzică 
populară, 10,33 Muzică distractivă. 
13,00 Concert pentru oamenii mun
cii aflați la odihnă, 13,45 Muzică 
ușoară interpretată de Gică Petres
cu, 14.15 La microfon „Satira și u- 
morul", 16,30 La microfon corul u- 
zinelor „Victoria" din Călan, 18,30 
„Melodii de neuitat" — muzică U- 
șpară, 19,30 „Opereta are cuvțntul" 
(montaj muzical-literar), 20,0Я în
tâlnire cu melodia ș! interpretul pre
ferat — muzică ușoară romînească, 
2Q,40 Muzică de dans. 21,30 Cărți 
care vă așteaptă, 21,45 Muzică de 
dans.

CINEMATOGRAFE
19 talie

REPUBLJCA : 
maluri; PETRILA; La răș- 

LONEA: Germanie, ste-
tale; ANINOASA: Medica- 
care ucide; VULCAN: La 

dragostei; PAROȘEN1 : ₽O- 
unei nopți stranii; LUPENI :

PETROȘANI 
Intre 
pîntie; 
lațele 
mental 
vîrsta 
vestea
Lovitura de pedeapsă; BARBATEN1 ; 
Orașul proștilor; URIGANI :■ Pisica 
de mare.
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Elevator destinat 
schiorilor

LENINGRAD 17 (Agerpres).
Inginerii din Leningrad, au rea

lizat un elevator destinat schiori
lor, care poate să încapă în port
bagajul unui automobil. Ei au pus 
la punct un principiu nou de ur
care : de fiecare dată este remor
cat numai un singur schior, dar 
cu o mare viteză. Cu ajutorul 
unui ușor motor portativ, cablul 
subțire, de oțel urcă pe panta mun
telui, iar schiorul se agață de el. 
In același moment, motorul acce
lerează automat rotațiile, și schio
rul poate urca cu viteza unui 
sprinter — de 10 m pe secundă.

Cu ajutorul noului elevator schi
orii reușesc să realizeze cite 50-60 
de coborîri de cite 200 m pe zi.

Elevatorul portativ poate fi fo
losit și vara. El s-a dovedit a fi 
un bun remorcher pentru cei ce 
practică slalom pe apă. Renuti- 
țind la șalupă, sportivii pot alu
neca nu numai intr-un bazin mare 
de apă, ci și pe cele mai înguste 
canale și rîulețe.

Instalarea și demontarea eleva
torului durează numai 15-20 mi
nute.

Comunicat comun privind 
vizita în Irak a unei 
delegații din R.A.U.

BAGDAD 17 (Agerpres).
La Bagdad s-a dat publicității 

comunicatul comun în legătură cu 
vizita în Irak a unei delegații con
duse de Hussein Shafei, vicepreșe
dinte al R.A.U. In comunicat se 
arată că Republica Arabă Unită și 
Irakul snrijnă mișcarea de indepen
dență națională din Aden, Oman 
și din alte teritorii arabe. Ambele 
țări, se arată în comunicat, se pro
nunță împotriva bazelor militare din 
Federația Arabiei de sud și aderă 
la rezoluțiile Conferinței arabe la 
nivel înalt din luna ianuarie în 
problema teritoriului palestinian.

Lucrările Comitetului pentru problemele
comerțului al O.E.C.D.

C uvîntarea
GENEVA 17 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în Consiliul E 

conomie și Social al O.N.U., în
trunit la Geneva la deschiderea dez
baterilor asupra situației economice 
internaționale și Actului final ai 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a decla
rat, printre altele : „Pot să afirm 
că ceea ce caracterizează în zilele 
noastre situația economică mondială 
este, pe de o parte, faptul că ță
rile în curs de dezvoltare sînt mai 
hotărîte decît în trecut să-și apere 
cauza și, pe de altă parte, că ță
rile industrializate sînt mai dispuse 
să le asculte. Șansele sînt astfel 
mai bune pentru ca pretutindeni să 
fie înțelese problemele aflate în 
discuție".

Subliniind existența „decalajului 
dintre țările bogate și țările săra
ce", el s-a pronunțat pentru îmbu
nătățirea progresivă a situației e- 
conomice pe plan mondial, prin efor
turile susținute în decursul anilor 
ale celor interesați. U Thant a ară
tat că în ultima vreme a fost se
sizară mai bine necesitatea de or-

Greva generată a 
din Anglia

LONDRA 17 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, greva generala de 24 de ore 
din Anglia a iucrat.rilor de la poș
tă a luat sfîrșit în noaptea de 16 
spre 17 iulie. Această grevă, de
clarată în semn de protest împo
triva refuzului guvernului de a sa
tisface cererile de majorare a sa
lariilor lucrătorilor din acest dome
nii'., a paralizat activitatea servici
ilor poștale din întreaga țară.

In timpul grevei generale la Lon
dra a avut loc un miting la care 
au participat peste 20 000 de lu
crători poștali. Luînd cuvîntul la 
miting, M. Steeles, membru al Co
mitetului executiv al Sindicatului 
funcționarilor de la poștă și tele-

lui U Thant
ganizare a cooperării internaționale 
în domeniul economic și financiar.

Vorbitorul a subliniat importanța 
pe care o acordă Organizației Na
țiunilor Unite pentru dezvoltarea 
cooperării și a scos în evidență 
contribuția pe care cele 75 de țări 
în curs .de dezvoltare o pot aduce 
la rezolvarea problemelor mondiale. 

.Secretarul general al O.N.U. a 
recomandat Consiliului Economic și 
Social să-și revizuiască metodele 

de lucru și să se aibe în vedere 
eficacitatea lucrărilor sale, citînd 
printre altele necesitatea de a face 
să progreseze în continuare studie
rea consecințelor economice și so
ciale ale dezarmării. El a suge
rat să se procedeze la elaborarea unui 
studiu complet și sistematic, care 
să fie urmat de elaborarea unor 
programe naționale și internaționale 
pentru a da mai multă forță și 
coeziune eforturilor dispersate care 
sîi’l depuse în momentul de față 
pentru dezvoltare.

A luat de asemenea cuvîntul R. 
Prebisch. secretarul general al Con
ferinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, care a prezentat 
un raport în legătură cu conferința.

lucrătorilor poștali 
a luat sfîrșit

graf a relevat solidaritatea excep
țională de care au dat' dovadă gre
viștii. menționînd totodată că soli
daritatea este necesară pentru a 
determina satisfacerea revendicărilor.

Mitinguri de masă ale greviști
lor au avu loc și în numeroase alte 
orașe din Anglia

Intr-o telegramă adresată de R. 
Smith, secretar general al Sindica
tului funcționarilor de la oficiile 
poștale, tuturor filialelor sindica
tului. se arată că lă chemarea lan
sată de sindicat au răspuns toți 
membrii acestuia. „Trebuie, să con
tinuăm eforturile pentru a obține 
majorarea dorită", se subliniază în 
telegramă

Potrivit hotărîrii conducerii Sin
dicatului lucrătorilor poștali, relevă 
agenția Reuter, aceștia vor continua 
greva într-un fel deosebit. înceti
nind ritmul de muncă și refuzînd 
să presteze ore suplimentare.

Mișcări revendicative în Italia
ROMA 17 (Agerpres),
După cum anunță agenția As

sociated Press, piloții companiei na
ționale aeriene italiene „Alitalia" 
au declarat joi seara o grevă de 
cinci zile. Greviștii revendică mă
rirea salariilor, sporuri pentru zbo
rurile de noapte, reducerea orelor 
de zbor și alte înlesniri. Greva a- 
fecteză toate zborurile interne și 
internaționale ale Italiei.

Pe de altă parte, corespondentul 
din Roma al Agenției Reuter sub

Ș-U-A.: Condamnarea unor elemente 
extremiste

NEW YORK 17 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

6 membri ai „partidului neonazist 
al renașterii naționale" au fost con
damnați la închisoare pe termene 
între 6 luni și 2 ani deoarece s-au 
dedat la acțiuni violente împotriva 
uhor manifestanți de culoare cu 
prilejul unor demonstrații împotriva

ÎN CÎTEVA
FRANKFURT PE MAIN. — Pro

curorul' general, Wilhelm Metzner, 
și-a exprimat din nou convingerea 
că fostul . conducător al cancelariei 
partidului nazist. ‘Martin Bormann, 
se află in viață. Potrivit afirma
țiilor sale, Bormann se află in Pa
raguay, împreună cu fostul medic 
de la Auschwitz, Mengele. Bormann, 
unul din personajele importante din 
anturajul lui Hitler, a fost consi
derat mort după capitularea Germa
niei. După un timp au început să 
circule zvonuri că Bormann a fost 
văzut în diferite părți ale lumii. In 
ultimul timp, zvonurile du. început 
să se concretizeze.

PRAGA. :— La stațiune» balneară 
Karlovy-Vary din R.S. Cehoslova
că, în primul semestru al acestui 
an au urmat tratamentul 23 615 per
soane din țară și de peste hotare. 
Această cifră constituie un record 
în istoria renumitei stațiuni balnea
re.

liniază că ziarele italiene nu apar 
de patru zile ca urmare a grevei 
muncitorilor tipografi, . care reven
dică îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și sporirea salariilor. Se aș
teaptă ca mișcarea grevistă să se 
extindă și în rîndul muncitorilor fe
roviari, care la chemarea sindica
telor feroviare vor organiza înce- 
pînd de duminică o serie de greve 
de scurtă durată.

discriminării rasiale în cartierul 
Bronx din New York.

Președintele tribunalului în timpul 
procesului a adus acuzații la Ja
mes Madole și Daniel Burros, li
deri ai acestui partid care nu au 
ezitat să recruteze tineri pentru 
a-și atinge scopurile lor. Madole 
a fost condamnat la 2 ani închi
soare, iar Burros la un an.

RÎNPURI
HAGA. — După cum relatează 

publicația „Statist", în primul tri
mestru al anului 1964 importul o- 
landez a crescut cu . 97 milioane lire 
sterline, iar exportul numai cu 39 
milioane. Rezervele de aur și valît> ъ 
convertibilă ale Olandei în prințu_ 
trei luni ale acestui an, s-au redus 
cu 48 milioane lire sterline.

CAPE KENNEDY. — Vineri di
mineața aviația americană a lansat 
de la Cape Kennedy trei sateliți ar
tificiali cu ajutorul unei singure ra
chete de tip „Atlas-Agena". Doi din 
acești sateliți cintăresc cîte 221 kg, 
iar al treilea este un satelit minus
cul de 2,250 kg. Cei trei sateliți sînt 
destinați să slujească depistării ex
ploziilor nucleare în spațiul cosmic. 
Ei vor fi plasați pe orbite diferite 
cu apogeuri de 100000 km și peri- 
geuri de 200 km. Din cauza com
plexității operației de plasare pe or
bite separate, reușita completă a 
lansării nu va putea fi confirmată 
pină duminică la amiază.

PARIS 17 (Agerpres).
La Paris se desfășoară lucrările 

Comitetului pentru problemele co
merțului al Organizației pentru co
operarea economică și dezvoltare 
(O.E.C.D.), organizație care întru
nește 21 de țări industrializate din 
Europa plus S.U.A., Canada și Ja
ponia. Discuțiile, care vor dura 
două zile, se referă, după cum trans
mite Buletinul de presă al Casei 
Albe, la căile prin care țările in-' 
dustrializate pot transpune în fapt 
rezultatele Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare, 
recent încheiată la Geneva.

Comitetul va dezbate cererea ță
rilor în curs de dezvoltare privind 
garantarea accesului produselor lor 
pe piața mondială precum și ches
tiunea tratamentului preferențial 
pentru mărfurile fabricate în aceste 
țări. Se știe că la Conferința Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare s-a aprobat formarea ți
nui comitet permanent pentru co
merț și dezvoltare din care să facă 
parte 55 de țări și ale cărui sco
puri să fie traducerea în fapt a a-

Pe marginea conferinței de la
TUNIS 17 (Agerpres).
Comentînd deschiderea la Cairo 

a celei de-a doua Conferințe a șe
filor de state și de guverne a ță
rilor africane, ziarul tunisian „As 
Sabah" scrie că aceasta constituie 
un eveniment de seamă în viața po
poarelor Africii. Conferința de la 
Cairo arată în continuare ziarul 
„trebuie să ateste unitatea tot mai 
strînsă a statelor africane în lupta 
pentru lichidarea definitivă a colo- 

cestor două deziderate, care au cons
tituit obiectul dezbaterilor conferin
ței.

Potrivit Buletinului de presă al 
Casei Albe. Comitetul pentru Co
merț al O.E.C.D a ascultat un 
raport al reprezentantului Belgiei 
în legătură cu Conferința Națiuni
lor Unite pentru, comerț și dezvol
tare.

Se relatează, de asemenea, că un 
grup de lucru al Comitetului pen
tru problemele economice al O.E.C.D., 
care a elaborat recomandări pentru 
activitatea O.E.C.D. în direcția spri
jinirii desvoltării economice a mem
brilor săi. s-a întrunit, la rîndul 
său. tot la Paris, unde își conti
nuă lucrările. Un ' 1 : - rle cu-
vînt a caracterizat lucrările acestui 
comitet ca fiind „strict secrete".

Lin alt comitet care s-a întrunit 
și ale cărei lucrări sînt de aseme
nea. secrete, este Comitetul latîno- 
american pentru asistență și dezvol
tare, care discută aspectele situa
ției economice a patru țări latino- 
americane (Mexic, Peru. Chile și 
Columbia).

Cairo
nialisinului de pe continentul lor“.

„As Sabah" subliniază că „Orga
nizația unității africane și-a de
monstrat viabilitatea și deosebita sa 
utilitate". In încheiere, ziarul urea
ză participănților la conferință suc
cese în „găsirea de măsuri eficien
te necesare acordării de sprijin po
poarelor Africii, care luptă pentru 
eliberarea de sub jugul colonialis
mului, împotriva politicii de discri
minare rasială".

Lideri ai partidului republican.' 
îl sprijină pe Goldwater

NEW YORK 17 (Agerpres).
După desemnarea senatorului Bar

ry Goldwater drept candidat prezi
dențial republican, lideri ai acestui 
partid, printre care foștii președinți 
Herbert I loover și Dwight Eisen
hower au anunțat că vor acorda 
tot sprijinul campaniei sale electo
rale. In același sens s-a pronunțat 
și Richard Nixon fostul vicepreșe
dinte al S.U.A Cu toate acestea 
se manifestă și reticențe și chiar 
voci dizidente în sînul partidului, 
mai ales din partea acelora care 
nu se declară de acord cu platfor
ma electorală aprobată de congresul 
partidului. „Echipele care au parti
cipat la campania guvernatorilor 
Scranton și Rockefeller și a lui Ca- 
bet Lodge, relatează coresponden
tul agenției France Presse. par pu
țin dispuse să se lanseze cu vigoare 
într-o campanie în favoarea lui 
Goldwater. Membrii lor preferă să 
stea în rezervă pînă la alegerile 
prezidențiale din noiembrie pentru a 
constitui . armătura de schimb" în 
cazul înfrîngerii lui Goldwater U- 
nii încearcă un sentiment de amă
răciune 'ri fața eșecului eforturilor 
lor de a face să prevaleze ideile 
liberale. Se spune chiar că „comi
tete republicane pentru Johnson" ar 
putea lua naștere în diferite puncte 
ale țării".

Senatorul republican Clifford Case 
din Statul New Jersey, care a vo

tat împotriva desemnării lui Gold
water, a declarat la o conferință 
de presă că ună din căile prin care 
Goldwater ar putea contribui la 
unitatea partidului ar fi să accepte 
amendamentele propuse la platfor
ma sa de delegația lui Scranton 
la congres. Aceste amendamente se 
referă la respectarea drepturilor ci
vile și disocierea de elementele ex
tremiste ca asociația John Birch. 
„Dacă m-aș alătura acum campa
niei lui Goldwater, a spus Case, ar 
însemna să renunț la toate princi

Ecouri negative
NEW YORK 17 (Agerpres).
Ecoul pe care l-a stîrnit în rîn- 

durile populației de culoare din 
Statele Unite desemnarea drept can
didat prezidențial a senatorului 
Barry Goldwater este în general 
negativ. James Farmer, secretar al 
„C.O.R.E." — Congresul pentru e- 
galitatea rasială — a declarat că 
alegerea lui Goldwater ca președin
te al S.U.A. nu ar contribui la ame
liorarea situației negrilor. „Situația 
nu se va îmbunătăți, decît atunci 
cînd negrii vor avea depline posi
bilități de a căpăta de lucru și Gold
water nu este omul să realizeze a- 
cest deziderat".

Dr. Martin Luther King, cunoscu
tul lider al mișcării de integrare 
rasială, spune intr-o declarație daiă 
publicității : „Deși el însuși nu este 
rasist, Goldwater susține o filozo
fie care constituie un sprijin pentru 

piile pe care le-am susținut în 
viața mea politică".

Cabot Lodge, fostul ambasador al 
S.U.A. în Vietnamul de sud care a sus
ținut campania lui Scranton, se nu
mără de asemenea, printre cei care 
nu au promis decît un sprijin „con
diționat" lui Barry Goldwater. El 
a afirmat că va continua să lupte 
pentru cauza „republicanismului" 
moderat „Continui să cred că po
litica externă nu trebuie să fie nu
mai o politică forte, dar și pru
dentă" a spus el.

rasiști. Candidlîura sa va sluji ca o 
umbrelă sub care se vor aduna ex
tremiștii". Luther King a cerut ale
gătorilor ca la alegerile din noiem
brie să nu voteze pentru nici un can
didat republican „care nu l-a deza
vuat pe Goldwater și filozofia sa". 
Roy Wilkins, secretar executiv al 
Asocației naționale pentru propășirea 
populației de culoare, a declarat că 
după desemnarea senatorului Gold
water „dezamăgirea negrilor este 
generală. Negrii nu îl consideră pe 
Goldwater rasist, dar ei trebuie să 
constate că printre partizanii săi se 
găsesc rasiștii cei mai notorii din 
Statele Unite".

Un alt lider al Asociației a apre
ciat că, la alegerile din noiembrie, 
Goldwater nu va întruni mai mult 
de 2 la sută din voturile negrilor și 
„chiar și aceste voturi îi vor fi aș 
cordate din greșeală".
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