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Sala, cu mult prea puține 
scaune pentru cei cîți au ți
nut să fie prezenți la consfă
tuire, era plină. Aveai impre
sia unui scurt popas al mine
rilor din schimbul II al secto
rului I al Uricaniului înainte 
de a coborî într-o nouă bătă
lie pentru cărbune. Lămpile 
de mină presărau sala cu 
puncte incandescente, gata 
să-și însoțească stăpinii pe 
drumurile adîncurilor.

Nu, nu era un popas. Oame
nii minei se pregăteau pentru 
noi ascensiuni. Drăghici Au
rel, secretarul organizației de 
partid, inginerul Chicinaș Va- 

sile, șeful sectorului, număra- 
seră atît zilele pină la Con
gres, cit și tonele date-n plus.

— Nu avem pe iulie decît 
/00 în plus. Dar pină in di- 
'mineața zilei de 19 iulie, zi 
istorică pentru partid, pentru
poporul nostru, vom avea 800, 
chiar 1000 tone de cărbune 
peste plan.

Faptele veneau să convingă 
că aceste cifre vor deveni rea
litate vie.

Pe adresa brigăzii 
lui Sorescu

înainte de consfătuire, Năsă- 
lean Miron, șeful unei brigăzi 
din sector, stătea aplecat asu
pra unor ciire. Avea în față o 
scrisoare adresată brigăzii Iui 
Sorescu Constantin din secto
rul 11, recunoscută drept cea 
mai bună brigadă a Uricaniu
lui, prin care-1 chema la între
cere pentru realizări deosebite 
în întîmpinarea Congresului 
partidului. Angajamente: 1500 
tone peste planul lunar pînă 
la 19 iulie-, alte 1500 tone în 
plus pînă la 23 August. Ran
dament ; 8 tone pe post față 
de 6 tone planificat. Nici un 
vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist vizibil, nici un ac
cident, ordine exemplară la lo
cul de muncă I

I. B.

(Continuare în pag. 3-a)

Secția de debitare (tăiere) a metalelor de Ia U.R.U.M.P. Muncitorul 
Brici Vasile pregătește un nou lot de materiale, care vor fi transformate 
în roți, pinioane, axe etc.

12 000 ine ie tartane 
perle plan

Minerii din sectorul III al 
minei Lupeni, continuă să ob
țină noi succese în sporirea 
producției de cărbune.

Aplicînd pe scară largă 
procedeele avansate de lucru, 
minerii din acest sector au 
depășit randamentul pe sector 
cu aproape 70 kg cărbune pe 
post față de sarcina planifi
cată. Pe această bază, ei au 
livrat cocsarilor hunedoreni de 
la începutul acestui an mai 
mult de 12 000 tone de cărbu
ne peste sarcina de plan la zi.

Rezultatele cele mai bune în 
sporirea producției de cărbune 
le-au obținut minerii din bri
găzile conduse de frontallștii 
Petre Constantin, frații Sabin 
și Ion Ghioancă, Butnaru Vic
tor Aslău loan.

E frumos, nu ? Blocul H 2 din cartierul Livezeni, a fost de curînd terminat și așteaptă recepția.

UNDE SE JOACĂ COPIII?
RAID

ANCHETA

Inițiative și...
— Duc și eu o roabă.
— încă trei lopeți de beton 

aici.
— Așteptați-ne, venim și noi.
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Muncitorii forestieri din Va
lea Jiului depun multe stră
danii pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan și angaja
mentelor luate în cinstea Con
gresului partidului.

Primele 8 zile din semestrul 
II au marcat succese însemna
te în această direcție. Au fost 
expediați 269 m c lemn de mi
nă rășinoase — față de 500 
m c planul total pe luna 
iulie " —, 855 bucăți traverse 
normale (plan lunar 1 500 bu
căți) și 349 m c celuloză fag 
(plan lunar 800 m c), iar la 
sortimente ca cherestea fag și 
doage, întreg planul lunar al 
întreprinderii forestiere a fost 
realizat în primele 8 zile din 
luna iulie !

Timpul frumos, vacanța au 
scos din case mulțime de 
copii; străzile și cartierele 
sînt „inundate** de voioșia lor 
zglobie. Unde se joacă acești 
copii ?

Replicile se încrucișează în aer, 
veselia răsună pînă departe, iar 
zorul copiilor parcă nu cunoaște 
margini. In jurul școlii nr. 3 Bra- 
ia-Lupeni zeci de copii se strădu
iesc să-și amenajeze un teren spor
tiv. Azi se împlîntă și se betonează 
stîlpii metalici care vor susține 
plasa. Constructorii șantierului au 
dat beton, iar „manopera" o fac 
elevii din, cartier, printre care se 
numără Suciu Vasile, Șamșudean 
Alexandru, Mureșan Ion din clasa 
a VI-а, Mircea Vasile, Muțiu Vla
dimir — clasa a VIII-a și mulți al
ții. Activitatea lor este îndrumată 
de profesorul de educație fizică 
Ciortea loan și profesorul de desen 
Caceu Radu.

— Nu avem unde să ne jucăm, 
spune elevul Indrei loan din clasa 
a Vil-a. Terenurile dintre blocurile 
В sînt pline de materiale părăsite 
de constructori, iar pe zona verde 
este interzis să ne jucăm.

— Vom face aici un teren spor
tiv : de baschet, handbal, volei, vom 
avea o pistă de 30 m lungime, 
groapă de sărituri, pentru arunca
rea greutății — intervine elevul Go- 
rea Vasile din clasa a VI-а. Deci

Un nou obiectiv al șesenalului 
a intrat în funcțiune

Vineri, a înce
put să producă 
cea de-a doua 
unitate a Combi
natului pentru in
dustrializarea lem- 

Fabrica de mobilă 
din cadrul С. I. L. 

din Sighetul Marmației

nuluî din Sighetul Marmației — 
fabrica de mobilă.

înălțat la poalele munților, între 
apele Tisei și Izei, combinatul este 
opera a sute de maramureșeni, fii 
și nepoți ai acelor meșteri care au 
încrustat în lemnul vestitelor porți 
maramureșene, frumuseți neîntrecu
te. Acum, oamenii combinatului dau 
pădurilor de fag și brad frumusețe 
și utilitate contemporană. 15 000 de 
garnituri de mobilă anual. Aceasta 
este capacitatea noii unități intrate 
în funcțiune.

Buștenii sînt transformați de pri
ma fabrică a combinatului, intrată 
deja în producție, în 12 000 metri 
cubi de placaje. In sfîrșit, încă trei 
fabrici, aflate în construcție, vor 
realiza din întinsele păduri mara
mureșene, în fiecare an, 18 000 to
ne plăci aglomerate, 600 000 de 
scaune, 50 000 mc cherestea.

Condițiile în care lucrează mun
citorii combinatului sînt cele carac
teristice tuturor marilor obiective 
industriale ale țării: utilaje și in
stalații perfecționate, linii de fabri
cație în flux, procese tehnologice 
mecanizate sau automatizate. Cea 
mai mare parte dintre acestea sînt 
Concepute la Institutul de studii și 
proiectări forestiere, împreună cu 

posibilități de joacă și sport vom 
avea berechet.,.

••• Nepăsare
...Școala nr. 4 Vulcan.
In curte un îndîrjit meci de 

fotbal: participă 17 băieți de diferite 
vîrste, Zgomotul mingii atrage de 
pe stradă încă doi prichindei: as
cultă cu atenție apoi escaladează 
gardul de beton și intră în „arenă**.

— De ce nu intrați pe poartă ? — 
îi întreb.

— Poarta este zăvorîtă! Intrăm și 
ieșim peste gard — răspunse unul, 
apoi o iau la fugă către ceilalți.

...Școala nr. 2 Lonea.
Prin bălăriile din curte, doar vreo 

cîteva găini scurmă peste tot. Copii, 
puzderie — pe străzi. De la malul 
Jiului, vine autobasculanta nr. 51 196 
încărcată ochi cu balast. Intr-un 
punct, lîngă un podeț, mașina în
cetinește pentru a trece cu aten
ție. In acel moment, doi copii fug 
de lîngă blocul D și se agață la 
spatele mașinii. Unul, mai măricel, 
încearcă să se urce sus. Șoferul, 
îl vede ca într-o străfulgerare în 
oglinda retrovizoare a mașinii. In
tr-o clipă oprește autobasculanta și 
sare jos :copiii însă și-au dat dru
mul și ei, și acum fug în direcții di
ferite, rîzînd de „pozna" făcută...

Planuri sînt, dar...
încă în primăvară, comitetele exe-

ȘT. MIHAI
(Continuare în pag.. 3-a) 

întregul proiect al 
combinatului, și 
realizate de între
prinderi din țară. 

Mînuitorii utila
jelor și instalați

ilor au fost pregătiți în școli profe
sionale sau în fabricile de speciali
tate de la Măgura Codlei, Arad, 
Cluj, București, Gălăuțaș.

Noul obiectiv industrial a schim
bat peisajul Sighetului nu numai 
prin masiva sa prezență, ci și prin 
blocurile noi de locuințe ridicate 
pentru constructori.

Intrarea în producție a fabricii 
de mobilă a prilejuit o entuziastă 
festivitate, la sfîrșitul căreia mun
citorii, inginerii și tehnicienii com
binatului și ai șantierelor de con
strucții au transmis Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușes- 
cu, o telegramă în care au scris : 
Ne angajăm să folosim cu tot spi
ritul de răspundere și priceperea 
noastră tehnica modernă a acestui 
important obiectiv de industrializa
rea lemnului, să livrăm numai pro
duse de un înalt nivel calitativ și 
cu un preț de cost cît mai redus.

închinăm succesele de pînă acum 
Congresului partidului și ne anga
jăm ca și cea de-a treia unitate — 
fabrica de mobilă curbată — să o 
dăm în producție înainte de terme
nul prevăzut.

(Agerpres)

PREȚIOZITATEA 
ORELOR

Timpul nu se mai socotește 
cu săptămînile. Nici cu zilele. 
Se socotește cu orele. Și fie
care oră se drămuiește. Cu fie
care oră sîntem zgîrciți. E, 
însă, o zgîrcenie generoasă 
aceea care nu lasă să se piar
dă zadarnic orele. Așa a fost 
întotdeauna de peste douăzeci 
de ani, așa e și acum, dar mai 
ales acum! Nu ne putem per
mite să facem risipă de ore 
pentru că așteptăm sărbători. 
Sărbători mari în care intre 
prezentul bun și viitorul și 
mai bun se va arunca o punte 
sigură. Pe puntea aceasta vom 
păși în viitorul pe care îl în
trevedem acum printre rindu- 
rile proiectului de Directive. 
In așteptarea sărbătorii pregă
tim-. locul pe care va fi așe
zată piatra fundamentală a 
punții. Locul acesta îl pregă
tim de multă vreme, dar în 
zilele acestea, cite mai sint 
pînă la sărbătoare, febra pre
gătirilor se accentuează.

S-au cuprins de această fe
bră mîinile ortacilor lui Bartha 
Dionisie în drumul lor către 
inima pămintului, la Aninoasa 
sud, și ale beloniștilor lui Do- 
doc Ștefan de la blocul ca 10 
etaje de la Lupeni. Unii vor 
învinge adincimi, ceilalți vor 
cuceri înălțimi. Și aici, la noi 
în Vale, rodul strădaniei lor 
capătă înțeles de simbol. S-au 
mai cuprins de febra aceasta 
optimistă prin esență și gene
roasă prin scop, mîinile orta
cilor lui Sorescu Constantin, 
in abatajele de cărbune ale 
Uricaniului.

Și fără excepție s-au cuprins 
de ea mîinile metalurgiștilor 
de la U.R.U.M.P. pe care săr
bătoarea îi va afla dincolo de 
linia de demarcație a angaja
mentului pe care l-au depășit 
cu cîteva zile în urmă.

S-ar părea că nu mai e ni
mic de adăugat la toată a- 
ceastă vie animație, că tot 
sensul acesta de mișcare ver
tiginoasă spre înainte e un a- 
tribut logic al timpului pre
zent. Timpul însă, se supune 
oamenilor. Sub mîinile lor har
nice timpul și materia se 
transformă în valori materiale 
indispensabile le construcția 
punții și a punților viitoare.
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„Cîntau un cîntec simplu ca pămîntu/1

ARTĂ
La cinematograful 
„7 Noiembrie" 
din Petroșani

O parodie a filmelor western, 
cu o acțiune plină de aventuri, 
care ne transportă in vestitul 
Texas, pe vremea cînd căută
torii de aur și luptele cu in
dienii erau la modă.

Pirpiriul Fernand Mignot, 
Un funcționăraș timid și stîn- 
gaci, unicul fiu al unei văduve 
dintr-un orășel de provincie 
din Franța, a dat peste un 
noroc unic. A moștenit de la 
un unchi din America un ho
tel-restaurant tocmai in inima 
Texasului.

Fermecat de mirajul vieții 
din lumea nouă, Fernand a 
holărit să preia personal moș
tenirea și să se instaleze in 
drepturile sale de proprietăr.

La plecare, notabilitățile o- 
rașului îi organizează o emo
ționantă manifestație de sim
patie. Fericitul muritor por-

FERNAND COW
BOY

O producție a studiourilor 
franceze

nește la un drum periculos și 
lung, drum pe care îl va par
curge cind în tren, cînd în di
ligentă, cînd în vapor, peste 
■țări și oceane, pînă la cîmpiile 
aride, stîncoase ale Texasului. 
Dar, prin cîte aventuri îi va fi 
dat să treacă pînă să ajungă 
la destinație.

In sfîrșit, Fernand sosește 
în Carson-City. Scena la care 
asistă îndată ce coboară din 
diligentă îl lămurește fără alte 
indicații unde se află sediul 
hotelului său. Cîteva detună
turi de armă ce doboară un 

'• cetățean azvîrlit în stradă prin 
ușa unui restaurant definesc 
direcția spre care trebuie să 
se îndrepte.

„Hotel Texas" din Carson- 
City e la fel ca toate hotelu
rile din Texas. E locul de în- 
tîlnire а îndrăzneților cow
boy, a căpeteniilor diferitelor 
bande, locul de dezlănțuire a 
pasiunilor virile. Aci se bea, 
se joacă cărți, se Incaeră, se 
ucid între ei.

Nătăflețul Fernand, ajuns în 
acest bîrlog de lupi, e luat în 
derldere. Cel ce girează pe 
patron — un colos de om — 
și cocheta Мае, ambițioasa lui 
soție, prost impresionați de so
sirea neașteptată a moștenito
rului legal, vor încerca toate 
șiretlicurile pentru a scăpa de 
el și a ajunge adevărații stă- 
pini ai hotelului.

O secvență din filmul „Fernand cow-boy" ce rulează la cinematograful „7 Noiembrie" din Petroșani.

Lîngă monumentele
dăltuite de Brîncuși

Din vasta operă a talentatului 
sculptor Brîncuși, născut în Oltenia 
la Hobița In 1876, pot fi văzute în 
țară doar trei monumente.

Trecînd cu trenul prin Tg. Jiu, 
se zărește, de departe, unul din 
aceste monumente — silueta svel- 
tă a vestitei Coloane. înconjurată de 
un parc, amenajat în ultimii ani, „Co
loana fără sfîrșit" are asupra vizi
tatorului, de la bun început, un e- 
fect covîrșitor...

Dacă o privești ai senzația că 
este suspendată între pămînt și 
cer. Coloana este din fontă și are 
la bază un ovoid în patru fețe. 
Urmează alte 15 ovoide, pe care 
sînt încrustate motive naționale. 
Coloana se termină printr-un alt 
ovoid, în patru fețe, retezat la ju
mătate, spre a reda noțiunea de 
nesfîrșit. In alt parc din oraș se 
află celelalte două monumente. 
Cel ce intră pentru intîia oară în 
acest parc, are la primii pași acel 
fior pe care-1 dă revelația unei 
capodopere și se oprește uimit în 
fața Porții Sărutului.

Poarta Sărutului — ca majorita
tea operelor lui Brîncuși — inspiră 
colosalul, dar nu prin dimensiuni, 
ci prin intensitatea de idei 
exprimate cu o simplitate ge 
nială. Ea are aspectul unui 
arc de triumf. Doi stîlpi paralelipi
pedici masivi, din piatră cioplită, 
stisțin frontonul care atinge în 
partea superioară 5,30 m. Pe fie
care din fețele laterale ale stîlpi- 
lor de susținere se ivesc în relief, 
două figuri omenești așezate față 
In față. Frontonul este înconjurat

|g i lini — 
220 spectattle priitntite

Colectivul Teatrului de stat „Va
lea Jiului" din Petroșani desfășoa
ră o susținută activitate artistică 
pusă în slujba culturalizării oame
nilor muncii din Valea Jiului. In 
primele 6 luni ale anului; acest 
colectiv a prezentat pe scena tea
trului, cît și în turneele efectuate 
prin Valea Jiului și în alte orașe 
ale regiunii Hunedoara, un număr 
de 220 spectacole la care au asis
tat mai mult de 56 500 spectatori. 
In acest răstimp au fost puse în 
scenă patru noi premiere, respec
tiv piesele „Titanic vals" de Tu
dor Mușatescu, „Intrigă și iubire" 
de Friedrich Schiller, „Copacii mor 
în picioare" de Alejandro Casona 
și „Stația de autobuz" de William 
înge.

în cinstea Congresului al IV-lea 
al partidului, colectivul Teatrului 
de stat din Petroșani pregătește 
premiera piesei „Passacaglia" de 
Titus Popovici pe- care o va pre
zenta în curînd pe scena teatrului. 

de o minunată horbotă de desene, 
amintind nemijlocit de horele 
populare. Privit separat, frontonul 
este lada de zestre a fetelor, așa 
cum se face la Hobița și prin îm
prejurimi.

De la Poarta Sărutului se poate 
zări „Masa tăcerii" și aleea scau
nelor. Masa este un disc din pia
tră, avînd diametrul de 2,18 m și 
înălțimea de 0,80 m. înconjurată 
de 12 scaune — jumătăți de ovoi
de puse cîte două cap la cap — ea 
amintește de masa tipic țărăneas
că, de pe meleagurile natale ale 
sculptorului. Cele 12 scaune au 
înălțimea de 0,55 m și diametrul 
de 0,46 m. Aleea care duce de la 
Poarta Sărutului la Masa Tăcerii 
este mărginită, pe fiecare parte, de 
cîte 12 scaune dispuse în patru 
grupuri de cîte trei. Scaunele sint 
lucrate din piatră de calcar, într-o 
formă originală, care amintește de 
străvechile ceasuri de nisip.

Brîncuși nu a dat niciodată amă
nunte despre creația sa. Poate de 
aceea opera i-a fost atît de divers 
și contradictoriu interpretată. Dar, 
deasupra oricăror divagații făcute 
de diverși cercetători, rămtne dra
gostea și mîndria cu care oamenii 
muncii, din toate colțurile țării, 
vin zilnic să poposească lîngă mo
numentele dăltuite de cel care în 
1957 a intrat în eternitate, lăsînd 
umanității o bogată moștenire ar- 

—tistică.
D. M.

ÎNTÎLNIR EA ÎN FURTUNĂ
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o 
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Fulgere orbitoare se 
repezeau ca niște șerpi 
uriași de foc printre 
brazi. Ploua cu picături 
mari. Din înălțimi se 
prăvălea peste defileu 
o masă enormă de apă. 
Ștergătorul parbrizului 
nu mai era de nici un 
folos, iar lumina faru
rilor abia dacă răzba
tea la cițiva metri. Tre
buia să oprească ma
șina pînă se va mai do
moli ploaia. Numai de 
n-ar adormi așteptînd.

Iși da seama că dacă ar înceta hu
ruitul monoton al motorului, obo
seala l-ar învinge pe dată. Dar da
că nu oprește, riscă un accident. 
Trase pe dreapta și opri mașina.
Privea necăjit afară. Teribil prăpăd. 
Are să stea cel puțin o oră, gîndi.

Deodată, portiera din dreapta se 
deschisese brusc și o rafală de ploa
ie și aer rece năvălise în mașină. 
Se întorsese într-acolo aproape au
tomat. Ascuns sub o pelerină uria
șă, cu apa curgînd șiroaie pe el, 
lîngă microbuz sta un om.

N. LAB1Ș
Nămiezul meu cînd m-o ajunge-n drum,
Mă vreau arzînd cu toate locurile deodată
Ca hidrogenu-albastru, fără îum
Și pur ca-n vară maci în lunca-nmirezmată.
Mă vreau cîntînd pe mii de strune, eu
Pentru toți oamenii din lume, cîntec
Mă vreau după furtună, curcubeu
Și șoim mă vreau, cu zborul meu să spintec 
Imensa-ncremenire de cleștar.
Se vor uni în mine-atunci frămîntul
Și blîndul, omenescul păcii har
Să pot cînta un cîntec împlinit și simplu ca pămîntul.

I. CIOCLEI

Zilele trecute, s-a deschis în holul clubului muncitoresc din Lupeni, 
expoziția din cadrul celei de-a 3-a bienale de artă plastică a artiștilor a 
matori. Cele peste 100 lucrări ale artiștilor plastici amatori din Lupeni, 
expuăe aici, întrunesc sufragiile unanime din partea vizitatorilor.

IN CLIȘEU: Un aspect de la expoziție. ,

— Ei, tovarășe, vino, te rog !...
— Ce vrei î — 11 întrerupsese 

aprpăpe răstit.
— S-a desprins un colț de stîn- 

că și a lovit un om. Pierde mult 
sînge. Poate muri din clipă în cli
pă. Sînt singur cu el. L-am găsit 
înainte de a începe ploaia. Ajută-ma 
să-I duc la dispensarul din comu
na vecină.

Un fulger brăzdase cerul. La lu
mina fulgerului văzuse fața omului 
care-i vorbea : avea o figură aspră, 
dar nu Se citea pe ea asprimea 
aceea care o dă răutatea, ci un aii 
fel de asprime, aceea desenată de 
dîrzenie și de încercările vieții.

Pornise motorul.
— Urcă 1 De ce aștepți ?
Omul urcase și-și lepădase pele

rina pe unul din scaune. II mai pri
vi o dată. Ii păruse cunoscut. Se
măna cu Anton, prietenul lui din 
război. Dar Anton a căzut. Nu poa
te fi el în nici un caz. Dar seamă
nă grozav. Ce mai om era, își zi
sese îngîndurat.

—- Unde zici că e î
— La vreo 200 de metri de aici
Ajunseseră. II luaseră pe rănit și-l 

urcaseră In microbuz. Rănitul ge
mea dureros.

— Stai. Dispensarul este în par
tea cealaltă.

— Cît este pînă acolo 1
— Opt sau nouă kilometri.
— Și pînă la oraș 7
— Aproape treizeci. De ce?
— Tot nu-i face mare lucru la 

dispensar acum. Pînă anunță medi
cul, pînă vine... trece timp. Să-l du
cem la spital în oraș.

— Bine.
Microbuzul gonea pe defileu cu 

viteză riscant de mare pe o așa 
vreme păcătoasă. Ploua de peste 
douăzeci de minute. Sta la volan 
încordat la maximum. Vroia să sal
veze viața unui om, dar risca pe 
aceea a alțl doi. Trebuie să fie atent.. 
Atent I Gîndul acesta stăruitor îi 
alungase plumbul din pleoape și-i 
reda siguranța mîinilor.

— Mai sînt încă vreo zece kilo
metri, spusese omul cu pelerină.

Abia vorbise și pe tabla mașinii 
se auzi ropotul ca de mitralieră al 
grindinii. In cîteva minute drumul 
era alb.

— Ei, asta-1 acum I Dă-mi te rog 
pelerina dumitale.

— Ce-i ?
— Trebuie să cobor. Am ceva 

defect. Cred că s-a slăbit ceva la 
direcție.

— Așteaptă să înceteze grindina.
— Timpul trece! Rănitul pierde 

sînge.
Luase pelerina și coborîșe. Grin

dina îl lovea nemiloasă. Simțea 
fiecare grăunte de ghiață care se 
abatea asupra lui. Intrase repede 
sub mașină. Dinspre munte se 
scurgeau în rîu șuvoaie mici și 
năvalnice de apă murdară.

Cînd ieșise, tricoul și pantalonii 
de doc albastru erau ude leoarcă 
și pline de noroi. Grindina stătuse. 
Urcă în mașină și porni imediat. 
Ploaia începuse să se mai domoleas
că. Cînd ajunsese la poarta spita
lului abia mai cădea cîte un strop 
de ploaie.

După ce accidentatul a fost tran
sportat în salon se urcase în micro
buz să plece la garaj. Acolo avea 
și ceva haine de schimb. Oboseala 
care îl părăsise din cauza încor
dării, ÎI cuprinse iar. Tocmai deschi
dea portiera cînd îi venise în minte 
ceva.

— Hei, strigase către omul cu pe
lerina. Stai puțin.

Omul se întorsese din drum și aș
tepta.

— Nu te cheamă cumva Ahton 
Baciu ?

— Ba dai De ce ?
— Păi am avut un tovarăș de 

front care-ți semăna exact. Văd că 
și numele se potrivește. Numai că 
el a căzut pe front în răsărit...

Omul îl privise de astă dată foar
te atent, apoi zisese:

— N-am murit, măi Gheorghe. 
N-am murit. Am dezertat, spusese 
strîngîndu-1 în brațe pe șofer. Aveam 
o sarcină de partid I

D. MĂGURĂ
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FILE DE ÎNTRECERE
(Urmare din pag. l-a)

Năsălean este șeful unei brigăzi 
complexe care a luai flinta de Cu- 
rînd In sector, în focul mai multor 
brigăzi mici care dădeau cărbune 
pe același ax colector. O brigadă 
nouă, dar care s-a hotărit să-și 
măsoare forțele cu ortacii lui So- 
rescu, să arate că știe să obțină 
randamente înalte.

— Ne vom Îndeplini angajamen
tul, pentru că de pe acum avem 
randamente mai mari de 8 tone. Și 
ortacii vor să tealizeze mereu măi 
mult — spunea Năsălean.

In consfătuire, minerii Scorpie 
Ion, Ștefan Ion au confirmat spu
sele brigadierului.

Un nume lipsă de pe lista 
celor evidențiați

ție. Vinător iără pușcă. Nichițelea 
Gheorghe arăta la rindul său că 
lipsesc șuruburile pentru prelungi
rea crațerelor, Manșele pentru в- 
tanșarea tuburilor, iar meseriașilor 
noi nu li se dau scuie. Ce poate 
face un lăcătuș fără scule ț Tot un 
vinător fără pușcă.

Fără îndoială, criticile, propune
rile minerilor izvoiție din dorința 
de a munci meteu mai bine, își 
vor găsi ecou in măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea continuă a 
organizării producției, pentru crea
rea de condiții optime realizării 
planului la flecare loc de muncă. 
Trebuie muncit astfel incit fiecare 
muncitor din sector să-și îndepli
nească sarcinile exemplar, fiecare 
să se simtă cu adevărat părtaș la 
munca colectivului, căci aceasta 
este garanția traducerii în viață a 
angajamentelor de întrecere.

La șantierul Paroșeni а! T.C.M.C., operațiile de săpare, încărcare și 
transport de pămînt au fost în între jime mecanizate.

PUBLICITATE

Pwalia Minimi 
Peliila 

angajează imediat:
• Electricieni
• Sudori 
CB Lăcătuși
ф Muncitori neca* 

lificafi
Cei interesați se vor 

adresa Preparației din Pe* 
trila.

In consfătuire s-a dat citire lis
tei brigăzilor evidențiate în între
cere pe luna iunie: brigăzile con
duse de Timoite Spiridon, Năsălean 
Miron, Pînzaru Alexandru. Tot în 
sectorul 1 lucrează și cunoscuta 
brigadă a Iui Cîrciumaru Victor, 
dar numele Iui nu a figurat pe lis
tă evidențiaților. Acest amănunt a 
pus încă 0 dată în evidență răspun
derea cu care minerii au învățat 
să cîntărească faptele, realizările 
obfinute. Brigada lui Cîrciumaru 
și-a Îndeplinit planul, ba chiar 1-a 
depășit. Da, dat mina пи-ți îngă
duie fiă-i smulgi cărbunele oricum. 
In goana după cărbune, ortacii lui 
Cîrciumaru pun armături din lemn 
subțire și in preabătaj grinzile 
stnt puse la intervale mai mari de 
1 m. Nu întlmplător tocmai la Cîr
ciumaru au fost surpări. Criticile 
aspre, dar pe deplin îndreptățite 
adresate de minerii sectorului, de 
tehnicieni trebuie să fie pentru bri
gada iui Cîrciumaru un izvor de în
vățăminte. Pentru că pe fruntași 
trebuie , sd-i caracterizeze răspun
derea pentru oameni, pentru aba
taj, pentru sarcinile de viitor.

Vinător fără puțcă
Minerii Ursache Gheorghe, Pa- 

raschiv Gheorghe și alții au expri
mat, tn numele ortacilor lor, voin
ța de a munci disciplinat, dîrz, de 
a obține randamente tot mai bune, 
pe măsura importantelor sarcini pe 
care partidul, prin proiectele Direc
tivelor Congresului, le pune în fața 
industriei carbonifere.

— Asigura(i-ne condiții, și vom 
dovedi prin lapte de ce sintem In 
stare 1

Condiții l — iată ceea ce trebuie 
Să constituie o preocupare perma
nentă a maiștrilor, tehnicienilor, 
artificierilor. Minerul, șef de schimb 
Matei Gheorghe și-a arătat nemul
țumirea pentru faptul că nu de pu
ține ori artificierul pușcă cu mare 
Intlrziere, pentru că n-are muni-

Unde se joacă
(Urmare din pag. l-a)

cutive ale sfaturilor populare au al
cătuit planuri pentru buna gospodă
rire și înfrumusețare a localități
lor, în care s-au prevăzut și spații 
pentru joaca copiilor. Astfel,în sec
torul I al orașului Petroșani care 
cuprinde blocurile 1-49 și casele 
mici 1-35 din cartierul Llvezeni, s-a 
prevăzut amenajarea a două tere
nuri de joacă, iar în cartierul Car- 
pați amenajarea de către șantierul 
de construcții a unor solarii și,4e- 
renuri de joacă pentru copii. La do
tarea acestor terenuri de joacă, o 
sarcină importană revenea colecti
velor U.R.U.M.P., Î.P.I.P. — Livezeni, 
atelierului de zonă și Depoului de

■ locomotive C.F.R. care trebuiau Să 
confecționeze leagăne, bare, balan
soare, scări etc. cu care să se în

I zestreze terenurile respective. Ase
menea sarcini reveneau și unităților 
economice din alte orașe ale Văii 
Jiului.

Ce S-a făcut din toate acestea ? 
Aproape nimic! Solarii nu există 

‘ nicăieri; la Lupeni, în jurul pîriu- 
lui Braia s-au pus cîtevă leagăne 
și balansoare — care însă nu pot 
fi folosite pentru că nu sînt com
plete, iar la Petroșani de abia un 
singur teren, între blocurile 7-8 Li-

copiii ?
vezeni este dotat cu asemenea ac
cesorii ! Restul localităților, oferă 
imaginea jocului copiilor pe zonele 
verzi, pe diferite terenuri virane, pe 
străzi — în calea intensei circula
ții a mașinilor, spre spaima părin
ților și a șoferilor...

Vara 
încă nu a trecui

Operativ, cu mai mult interes, 
s-ar putea face încă multe lucruri 
bune în privința creării de noi lo
curi de joacă pentru copii. La Pe
troșani există spații potrivite în 
cartierul Carpați (între blocurile 15- 
17; 16-18; 19-20); în cartierul Live
zeni între blocurile 9-10 și В С,- la 
Vulcan între blocurile 7-8 și 4-10; 
la Lupeni în fața blocurilor D, C 1- 
C 2, E 1 din cartierul Braia și blo
curile 9, A, 1 din cartierul Viscoza, 
precum și în alte puncte ale loca
lităților. Trebuie numai curățate te
renurile, adus nisip, leagăne, ba
lansoare. Curțile Școlilor pot fi, de 
asemenea, folosite ca... terenuri de 
joacă pentru copiii mai mărișori. Es
te însă necesar ca sfaturile popu
lare, cadrele didactice, organizațiile 
U.T.M. să ia mai în serios această 
problemă arzătoare : UNDE SE JOA
CĂ COPIII?

Ritm 
trepidant

'Deși au citeva etaje, in cu- 
rînd zecile de blocuri înălța
te în ultimii ani în orașul Lu- 
peni, vor fi „pitice" în com
parație cu „fratele" lor blocul 
D 1 care va avea zece etaje 
și care este ridicat după me
toda cofrajului glisant. Con
structorii acestui bloc obțin 
succese remarcabile. Dacă mai 
acum cîteva zile lucrările se 
aflau la parter, ele au ajuns 
în prezent la etajul IV. Prin 
hărnicia brigăzii de fierari-be- 
toniști condusă de comunistul 
Ristea Gheorghe, a celei de 
dulgheri în fruntea căreia se 
află membrul de partid Ca- 
trinoiu Gheorghe, blocul creș
te în flecare oră cu mai bine 
de 8 centimetri. Desfășurîn- 
se lucrările în același ritm 
trepidant, blocul va fi termi
nat și dat In folosință înainte 
de termenul fixat.

I. [. I. L SiffiKiia
Recrutează candidați pentru
Școala profesională cu ur

mătoarele specializări :
— Muncitori calificați pro

duse lactate;
— Laboranți;
— Lăcătuși mecanici ind. 

alimentară;
— Lăcătuși mecanici insta

lații frigotehnice;
CONDIȚII:

— să fie absolvenți a 7—8 
clase elementare;

— să nu depășească vîrsta 
de 17 ani;

Școli tehnice de maiștri 
cu următoarele specializări:

— Maiștri produse lactate;
— Maiștri mecanici instala

ții frigotehnice;
— Maiștri lăcătuși meca

nici ind. alimentară;
CONDIȚII :
— să fie absolvenți ai unei 

școli profesionale,-
— să aibă o /echime de 

cel puțin trei ani în produc
ție;

Pentru înfăptuirea propunerilor cetățenilor
La Sfatul popular al comunei Ba

nița există o evidență a propune
rilor cetățenilor. înainte însă de a 
trece la Înfăptuirea propunerilor 
cetățenilor, comitetul executiv a 
studiat împreună cu deputății mo
dul de rezolvare a fiecăreia. O 
parte din ele nu pot fi însă rezol
vate pe plan local. Acestea au fost 
aduse la cunoștința Sfatului popu
lar al orașului Petroșani cît 
și a altor foruri de care depinde 
rezolvarea lor. Astfel, propunerea 
privind extinderea electrificării co
munei a fost înaintată spre aproba
re Comitetului executiv ăl Sfatu
lui popular regional. îndată ce se
va obține aprobarea, cu sumele 
adunate .prin contribuția voluntară 
a cetățenilor, această propunere se 
va înfăptui. La fel s-a cerut Spri

jin forurilor competente și în pro
blema lărgirii spațiului comercial.

Pentru propunerile care pot fi 
rezolvate pe plan local cu contri
buția cetățenilor s-au întocmit liște 
pe circumscripții. Fiecare deputat a 
primit cîte o asemenea listă a pro
punerilor făcute în circumscripția 
sa cu specificația modului de re
zolvare a problemei. Rezultatele 
obținute constituie cea mai bună 
mărturie că măsurile luate au a- 
vut eficiență. Cîteva exemple mai 
semnificative. In circumscripția de
putatului Stoica Vasile, cu spriji
nul cetățenilor s-au construit două 
podețe, s-au făcut lucrări de între
ținere a drumului și de curățire a 
șanțurilor. In circumscripția depu
tatului Străuțiu ., Florin, un teren 
viran a fost transformat într-o zo

nă verde cu alei și flori. Să amin
tesc, de asemenea, de cei 70 băni- 
țeni, care mobilizați de deputata 
Nucov Zamfira au participat la cu
rățirea pășunilor și a terenurilor 
agricole, la alinieri de garduri și 
împrăștieri de piatră pe drum.

Participarea cetățenilor la înfăp
tuirea propunerilor făcute consti
tuie un ajutor important In acti
vitatea ce o desfășoară Sfatul 
popular al comunei Bănița , pentru 
gospodărirea comunei. Cu toții doar 
avem același scop; înfrumuseța
rea comunei, a propriei noastre 
vieți.

MIHAI MOTORGA 
secretarul Comitetului executiv 
al Sfatului popular al comunei 

Bănița

troșani, str. Dr. Petru Groza 
nr. 5.

Școala superioară cu 
mătoareâ specializare:

ur-

— Tehnologi produse ali-
mentare;

CONDIȚII:
— să aibă diplomă de

maturitate.
Cererile de înscriere se

depun la oficiul I.C.I.L. Pe-

Șantierul T.C.M.E, 
епегцо-construcții 

Paroșeni 

angajează ie argenia
P A Z № I t I

care îndeplinesc toate 
condițiile pentru 

ceasiă funcție.

PROGRA M
12

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Jocuri populare interpretate la a- 
cordeon,- 5,15 Jurnalul satelor,- 
5,25 Marșuri sportive,- 5,45 „Te 
cîntăm tinerețe" — muzică ușoa
ră; 6,00 Sport; 6,07 Gintă Jacqueline 
Francois, Jean Claude Pascal și 
Brigitte Bardot; 6,35 Melodii popu
lare,- 7,00 Radiojurnal; 7,15 Muzică 
ușoară de Temlstocle Popa,- 7,30 
Sfatul medicului: Prepararea le
gumelor și zarzavaturilor; 7,35 A- 
nunțuri, muzică; 7,45 Salut voios 
de pionier; 8,00 Sumarul ziarului 
„Sclnteia"; 8,04 „Capriciu spaniol" 
de Rimski Korsakov,- 8,20 Călăto
rie muzicală; 9,00 „Zis-a badea, 
zis-a mîndra" — muzică populară;
9,30 Prietenii lui Do-Re-Mi; 10,00 
Buletin de știri; 10,03 Matineu mu
zical : Fragmente din opera „Ri
golei to" de Verdi; 12,00 Buletin

DE RADIO
iulie

de știri; 12,33 „Două inimi și o 
melodie" — muzică ușoară; 13,00 
Concert de prînz,- 14,00 Buletin de 
știri,- 14,10 Melodii dragi — inter
pret cunoscuți,- 15,00 Ciclul „Con
cert gross! opus 6" de Corelli;
15,30 Muzică populară îndrăgită 
de ascultători; 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic,- 16,15 Com
pozitorii întîmpină cel de-al IV- 
lea Congres al partidului cu noi 
cîntece: „Partid, lumină vie" de 
I.iviu Ibnescu, versuri de Păuna 
Răzvan,- 16,30 Vreau să știu; 17,00 
„Melodii de ieri șl de azi" — mu
zică ușoară; 17,30 „Participanții la 
întrecere raportează"; 17,55 Pasto
rală de Vasile Jianu; 18,00 Buletin 
de știri; 18,05 „Din comoara fol
clorului nostru",- 18,30 Colocviu 
despre tinerețe; 18,50 Varietăți 
muzicale; 19,15 La microfon „Sati
ra și umorul"; 20,00 Radiogazeta 

de seară; 20,30 „Să-mi cînțl un 
cîntec de iubire" — muzică ușoa
ră; 20,45 Noapte bună, copii; 20,55 
Cîntă pentru dumneavoasță Nata
lia Gliga și Ionel Banu; 21,20 Lim
ba noastră; 21,30 Melodii de pre
tutindeni; 21,48 Cintă Elena Dima 
Toroiman — arii din opere,- 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport,- 22,20 Pianistul Walter Gle- 
seking, interpret al muzicii lui 
Mozart; 22,50 „E primul nostru 
vals",- 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Formații vocale de mu
zică ușoară; 7,50 „Viers, nai și 
strune"; 8,20 Pagini din operetele 
lui Charles Lecocq,- 9,00 Buletin 
de știri; 9,03 Estrada melodiilor; 
10,00 „De pe pleiufi oltenești" — 
muzică populară; 10,30 Muzică in
strumentală și vocala de Stan 
Golestan și Alfred AlesSandrescu; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Mu
zică ușoară interpretată la diferite 
instrumente,- 11,35 Concertul în 
Re major pentru flaut și orchestră 

de Luigi Boccherini; 11,57 Arii și 
duete din opereta „Vînt de liber
tate" de Dunaevski; 12,30 „Leagă- 
nă-mă codrule" — folclor muzical; 
13,00 Buletin de știri; 13,30 Meda
lion : Dr. Ion Piuaru-Molnar; 13,45 
Dansuri interpretate de fanfară: 
14,00 Selecțiuni din Operete; 14,35 
Soliști și orchestre de muzică 
populară; 15,00 Buletin de știri; 
15,10 Muzică ușoară; 15,30 Suita 
a Ill-а de Ion Dumitrescu; 16,00 
„Gondola dragostei" — muzică u- 
șoară; 16,30 „Din capodoperele 
muzicii de cameră",- 17,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 17,15 
Cîntece de Matei Socor; 17,30 
Sfatul medicului: Prepararea le
gumelor și zarzavaturilor,- 17,35 A- 
nunțuri. reclame, muzică; 18,00 
„Un clntec pentru tine"; 18,30 Mu
zică populară interpretată de Ma
ria Butaciu, Constantin Busuioc și 
Vasile Petrică; 19,00 Buletin de 
știri,- 19,05 Muzică din opereta 
„Vînzătorul de păsări" de Zeller,-
19,30 Recital Nat King Kole; 19,50 

Pagini din literatura viorii,- 20,00 
„Dansăm din nou împreună"; 20,30 
Agenda teatrală; 20,50 La micro
fon formația Enrico Fanciotti; 21,00 
Radiojurnal, Sport; 21,20 Mari di
rijori : Wilhelm Furlwangler- 21,45 
„Seara melodiilor lirice",- 22,31 
Opera „Estrada maestrului Pedro" 
de De Falia,- 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Concertul în la minor pentru 
vioară și orchestră de Dvorak,- 
23,40 „Noapte de vară" — muzică 
ușoară; 0,52 Euletin de știri.

Cinematografe
12 Iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Fernand cow-boy; REPUBLICA: 
Hanka; PETRILA: Toiul despre 
Eva; LONEA : Joe Limonada,• . A- 
NINOASA : încurcătură bleste
mată.
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Deschiderea lucrărilor 
Congresului Mondial pentru pace

HELSINKI 10. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ionescu, tran
smite :

Peste 1200 de delegați din 100 
de țări — printre care și delega
ția Mișcării pentru pace din țara 
noastră au sosit la Helsinki pen
tru a participa la lucrările Congre
sului Mondial pentru pace, inde
pendență națională și dezarmare 
generală.

Deschiderea lucrărilor congresu
lui a avut loc sîmbătă dimineața 
la ora 10 în prezența președinte
lui Republicii Finlanda Urho Kek
konen. In .prezidiu au luat loc John 
Bernal, președintele executiv al 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii și cunoscuți reprezentanți ai 
mișcării partizanilor păcii din în
treaga lume printre care și condu
cătorul delegației, române acad. A. 
Joja.

După salutul rostit de președinte
le Comitetului finlandez de pregă
tire a Congresului Veikko Svin-

filat al paiiioliloi sad-vielnambzi asupra 
taniciuiai решаі al anei divizii navale Шипе

SAIGON 10 (Agerpres).
„Operațiunea de curățire" între

prinsă de forțe ale marinei ame 
ricane pe o insulă situată Ia 5 km 
de baza de la Chu Lai (570 km nord- 
est de Saigon) a continuat în di
mineața zilei de 10 iulie. Marina
rii. americani, relatează agenția 
France Presse, nu au reușit însă 
să intre în contact cu partizanii,

Componența noului guvern algerian
ALGER 10. Corespondentul Ager

pres, C. Benga transmite :
Colonelul Houari Boumedienne, 

președintele Consiliului Revoluției, 
a anunțat sîmbătă constituirea nou
lui guvern al Algeriei. (Nouă din 
20 de miniștri au făcut parte și din 
vechiul cabinet).

Funcțiile pe prim-ministru și de 
ministru apărării al Algeriei sînt 
deținute de colonelul Boumedien
ne. Ministru al afacerilor externe 
a fost numit Abdel Aziz Boutefli- 
ka, ministru de interne — Ahmed

Noi inform ații privind obiectul luminos 
văzut pe cerul Antarcticii

BUENOS AIRES 10 (Agerpres).
Noi informații comunicate de 

marina de război argentiniană cu 
privire la obiectul luminos văzut 
pe cerul Antarcticii confirmă in
formațiile transmise de observa
tori cu privire la caracteristicile a- 
cestui corp. Șeful bazei de pe 
insula Decepcion, Daniel Perisse, a 
afirmat că tot personalul bazei a 
căzut de acord că era vorba de un 

hufvud, a luat cuvîntul primul mi
nistru al Finlandei J. Virolăinen.

Apoi a luat cuvîntul John Ber
nal care a vorbit despre însemnă
tatea deosebită a luptei pentru 
pace în actuala situație interna
țională. John Bernal a declarat în 
încheiere că starea sănătății îl 
obligă să se retragă din funcția 
de președinte executiv al Prezidiu
lui Consiliului Mondial al Păcii.

Parlicipanții la congres au întim- 
pinat cu entuziasm pe șeful dele
gației din Vietnamul de sud Dinh 
Ba Thi, care a prezentat, în ședin
ța plenară de după-amiază rapor
tul întitulat „Sprijinul acordat de 
popoarele lumii poporului vietna
mez în lupta sa justă pentru inde
pendență, unitate și pace".

In continuare a prezentat un ra
port pe aceeași temă, conducăto
rul delegației din R. D. Vietnam, 
Le Dinh Tham.

Lucrările congresului continuă.

care, la 9 iulie, au reușit să ocu
pe, timp de mai multe ore, car
tierul general al unei divizii nava
le. Aceeași agenție relatează că 
partizanii sud-vietnamezi care au 
reușit să pătrundă în interiorul 
cartierului general au scos din lup
tă 16 mii ilari sud-vietnamezi și 5 
americani. Alți 13 soldați de ma
rină au fost răniți.

Medeghri, ministru de finanțe — 
Ahmed Kaid, ministru al agricul
turii și reformei agrare — Aii 
Mahsaș, ministru al informațiilor — 
Bacliir Boumaza (în precedentul gu
vern acesta deținea funcția de mi
nistru al industriei și ener
giei), iar ministru al industriei 
și energiei — Belaid Abdessalam. 
Rabah Bitat a fost numit ministru 
de stat.

Prima ședință a noului Consiliu 
de Miniștri va avea loc luni 12 
iulie.

obiect luminos, ca o stea de prima 
mărime, care se deplasa spre nord 
cu o viteză variabilă.

Caracteristicile obiectului și mo
dul cum se deplasa permit să se 
afirme că nu era vorba nici de o 
stea, nici de un avion. Perisse a 
adăugat că 17 persoane au văzut 
obiectul și că doi variometri au 
înregistrat perturbațiile magnetice 
produse de acest fenomen.

(ta de a U-a aniversare 
a revolajiei isongoie

ULAN-BATOR 10 (Agerpres).
Oamenii muncii mongoli sărbă

toresc cea de-a 44-a aniversare a 
revoluției mongole. In dimineața 
zilei de 10 iulie, conducători de 
partid și de stat ai R. P. Mongole 
și reprezentanți ai vieții publice 
au depus coroane de flori la crip
ta din Piața Suhe-Bator a condu
cătorilor Mongoliei populare: 
Suhe-Bator și Cioibalsan.

In aceeași zi, la Teatrul de ope
ră și balet din Ulan-Bator a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
aniversării revoluției. D. Maidar, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., a prezentat un raport 
în care au fost subliniate princi
palele succese obținute de oamenii 
muncii mongoli sub conducerea 
P.P.R.M. și a guvernului popular în 
cei 44 de ani de putere populară.

☆
Revista „Novosti Mongolii" ara

tă că, în ultimii patru ani ai ce
lui de-al treilea plan cincinal, în 
R. P. Mongolă creșterea medie a- 
nuală a producției industriale a 
fost de 11 la sută. In anul 1964, 
producția industrială a crescut in 
comparație cu 1960 cu 52 la sută.

In legătură cu criza din Piața comună

Bonn-ul frămintat de politica „scaunului gol" a Franței
BONN 10 (Agerpres).
Agenția D.P.A. transmite un co

mentariu semnat de Henry Scha- 
voir, corespondentul s*u diploma
tic, în legătură cu criza Pieței co
mune, în care se spune :

„Ce speră să cîștige preșe
dintele de Gaulle de pe urma poli
ticii „scaunului gol" in Piața co
mună ? Vrea el să forțeze noi con
cesii agrare sau să ceară o refor
mă a C.E.E., după ce a cerut deja 
o reformă a N1A.T.O. ? Rareori Bon
n-ul a fost mai frămintat deci» 
acum de aceste întrebări.

Ministrul afacerilor externe al 
Franței, Couve de Murville, a dat 
Bonnului asigurări că Franța nu 
vrea să se retragă din Piața co
mună, dar a lăsat deschise alte pro
bleme. Sesiunea de la 30 iunie de

Criza din „vitrina Alianței 
pentru progres"

NEW YORK 10 (Agerpres).
Profunda criză economică și po

litică prin care trece Columbia — 
pînă în prezent denumită „vitrina 
Alianței pentru progres" — for
mează obiectul unui editorial al 
ziarului „Latin American Times", 
recent apărut.

„In Columbia, scrie ziarul, a că
rui principală sursă de venituri o 
constituie cafeaua, situația finanțe
lor naționale nu este deloc stră
lucită. Problema financiară de ba

Miniștrii greci cer premierului 
să aefioneze ferm

ATENA 10. Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie transmi
te :

Informațiile publicate vineri sea
ra de cotidienele centrului — „Ta 
Nea", „Athinaiki" și „Etnos" — 
care anunțau că regele Constantin 
a refuzat să accepte cererea pre
mierului de destituire a ministru- 
l’n apărării Garoufalis, au fost 
inspirate dintr-o scrisoare a rege
lui adresată premierului, ca răs
puns la cererea sa de audiență. Din 
scrisoarea regelui, redactată în- 
tr un ton tăios, după cum scrie 
presa de centru, reieșea intenția 
sa de a refuza cererile formulate de 
premier.

După primirea acestei scrisori, 
șeful guvernului, Papandreu, a con 
vocat mai mulți miniștri într-o șe
dință extraordinară, în cadrul că
reia s-a discutat despre criza po
litică și măsurile ce trebuie în
treprinse pentru soluționarea ei 
Toată presa centrului și stîngii sub
liniază că miniștrii au cerut pre
mierului să acționeze ferm în vede
rea transpunerii în practică a mă
surilor anunțate privind epurarea 

la Bruxelles a eșuat pentru că nu 
s-a putut stabili dacă noul sistem 
de finanțare a agriculturii țărilor 
C.E.E. trebuie să dureze unul, doi 
sau cinci ani. Franța, care obține 
75 la sută din fondul agricol și 
plătește doar 25 la sută, dorea să 
dureze cinci ani. Italia, care plă
tește aproape 30 la sută și obține 
doar doi la sută, este de acord cu 
numai un an. Germania occidenta 
lă se află la mijloc, dar dorește 
să evite o confruntare franco-vest 
germană. Bonnul s-a resemnat să 
plătească cea mai mare parte din 
acest fond, deoarece în mod vir
tual Germania occidentală nu are 
exporturi agricole. Cu toate aces
tea, guvernul, partidele politice și 
industria din R.F.G. insistă ca dez
voltarea să continue nu numai în 

ză a țării rezidă în marele său de
ficit bugetar, care se ridică la pes
te un miliard de pesos. Pe plan 
politic, o dată cu intensificarea 
disidențelor din partidele liberal și 
conservator, iau naștere noi gru
puri politice care urmăresc rupe
rea acordului încheiat de cele două 
partide în 1957. Pe baza acestui 
acord, liberalii și conservatorii au 
hotărît să-și împartă alternativ pu
terea pe o perioadă de 16 ani". 

armatei de elementele de dreapta 
compromise și destituirea minis
trului apărării, Garoufalis.

Ulterior s-a anunțat că regele îl 
va primi în audiență pe premierul 
Paoandreu luni dimineața. Apoi, 
pentru luni la prinz, a fost con
vocat Consiliul de Miniștri, iar 
marți urmează să aibă loc reuniu
nea grupului parlamentar al parti 
dului Uniunea de Centru.

Opinia publică greacă își expri
mă solidaritatea cu măsurile ini
țiate de premierul Papandreu prin 
mari mitinguri organizate de par
tidele Uniunea de Centru și E-D.A 

Sîmbătă, Comitetul executiv al 
partidului E.D.A. a dat publicității 
o proclamație către popor. Ca man- 
datar al voinței alegătorilor, se 
spune în proclamație, guvernul es
te chemat să înainteze cu hotă- 
rîre spre neutralizarea complotului 
forțelor de dreapta. Proclamația 
face, de asemenea, apel la guvern 
să se sprijine în această acțiune 
a să pe masele largi populare pe 
care trebuie să le mobilizeze pen
tru o acțiune unită.

sectorul agricol, ci și în cel indus
trial. Guvernul vest-german este 
de acord cu o perioadă de cinci 
ani, cu condiția ca ea să se îm
partă în două etape, a doua ur- 
mînd să intre în vigoare după ce, 
în termen de doi ani, va lua fiin
ță o uniune vamală.

Dacă de Gaulle dorește nu nu
mai să obțină noi concesii, dar și 
să slăbească Comisia eșecutivă a 
C.E.E. și să împiedice introduce
rea principiului adoptării hotăriri- 
lor cu majoritate de voturi — pre
văzută pentru 1 ianuarie viitor — 
situația va fi mai critică. Aceasta 
în afară de faptul că politica 
„scaunului gol" încalcă acordul de 
la Roma, care afirmă că partenerii 
se angajează „să nu facă dificul
tăți la apljcarea acordului".

Dacă de Gaulle dorește să men
țină comunitatea actuală în care 
fiecare membru are drept de ve
to, dacă el vrea să îngrădească 
drepturile Comisiei care propune 
extinderea drepturilor Parlamentu
lui european, atunci conflictele sînt 
inevitabile. Criza cu greu va pu
tea fi rezolvată la viitoarea reuniu
ne a Consiliului ministerial din 
26 iulie.

In curînd, runda Kennedy se va 
afla și ea într-o situație dificilă. 
Guvernul american are numai pi- 
nă la 1 iulie 1966 aprobarea Congresu
lui de a continua negocierile pri
vind reducerea tarifelor vamale cu 
țările Europei occidentale. Și exis
tă numeroase probleme care nece
sită negocieri serioase, dar care 
nu pot fi negociate atîta timp cit 
scaunul Franței va rămîne gol

SOFIA. — La șantierul naval 
„Gheorghi Dimitrov" din Ruse a 
fost construită prima presă hidrau
lică de 800 tone folosită în con
strucții navale.

LEOPOLDVILLE. — Potrivit rela
tărilor postului de radio Leopold
ville, epidemia de variolă continuă 
să facă mari ravagii în numeroase 
regiuni ale Congoului. Numai în 
orașul Bunia, epidemia de vario
lă a provocat moartea a peste 
15 000 do persoane.

LONDRA. — Intr-o cuvîntare ros
tită la Huli, liderul Partidului con
servator britanic, Alec Douglas 
Home, a cerut guvernului să orga
nizeze imediat noi alegeri parla
mentare. El a afirmat că actualul 

guvern laburist 
are o poziție sla
bă în parlament, 
dovedită, după 
părerea sa, de înfringerile suferite 
recent în cîteva scrutine din Ca
mera Comunelor.

PRAGA. — La Praga a fost sem
nat, între Cehoslovacia și R.A.U. 
un acord comercial pe perioada 
1966-1970. In baza acordului, care 
prevede mărirea schimbului de măr
furi, Cehoslovacia va livra ma
șini și utilaje, laminate, mărfuri 
industriale și de larg consum și va 
importa bumbac, produse textile, 
produse alimentare.

CIUDAD DE MEXICO. — Gilberto 
Rojo Robles, conducător al mun
citorilor feroviari, a fost pus în

ÎN CÎTEVA rînpuri
libertate după șase ani de închi
soare la care a fost condamnat 
pentru participarea sa la greva 
feroviarilor din martie 1959.

WASHINGTON. — Directorul ba
zei cosmice din Houston (statul 
Texas), Douglas Lilly, a declarat 
joi că „laserul" va putea fi folo
sit în viitoarele zboruri cosmice 
efectuate cu navele de tipul „Ge
mini" pentru transmiterea spre 
Pămînt a unor mesaje din puncte 
foarte îndepărtate în spațiu.

SARAIEVO. — Potrivit prime
lor evaluări, pagubele pricinuite 

de furtuna însoți
tă de grindină ce 
s-a abătut în zile
le de 4 și 5 iulie 

asupra unor regiuni din Bosnia și 
Herțegovina se ridică la suma de 
circa 6,5 miliarde dinari.

BUENOS AIRES. — La 9 iulie, în 
Argentina s-a sărbătorit împlinirea 
a 149 de ani de la declararea in
dependenței țării.

LAE. — Delegații la Conferin
ța Comisiei pentru sudul Pacificu
lui, care se desfășoară în prezent 
în localitatea Lae din Noua Gui
nee, au adoptat vineri un apel 
adresat guvernului francez în care 
protestează împotriva intenției a- 
cestuia de a efectua o experien

ță cu arma nucleară în insula Mu- 
ruroa.

DUSSELDORF. — La Dusseldorf 
s-au încheiat lucrările de două zile 
ale Congresului economic al par
tidului Uniunea creștin-democrată, 
la care au participat cancelarul 
Ludwig Erhard, președintele U.C.D., 
Konrad Adenauer și Walter Hal
lstein, președintele Comisiei Pieței 
comune. Congresul a dezbătut une
le probleme economice și finan
ciare ale R. F. Germane.

JENA. — La uzinele „Cari Zeiss" 
din Jena (R.D.G.) a fost dată în 
folosință „Casa cercetătorului". No
ua clădire are 15 etaje și oferă 
multiple posibilități pentru activi
tatea a 800 de cercetători.
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