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• Dezarmarea generală și totală este cheia soluționării | 

celor mai importante probleme ale contemporaneității — 
Lucrările conferinței Pugwash —

• O delegație a Sovietului Suprem al U.R.S.S. a plecat în 
Bolivia

• A fost dată in exploatare prima linie de înaltă tensiune 
din Tadjikistan

întrecerea minerilor 
se soldează cu noi succese

In contul noului 
angajament

După ce și-au îndeplinit anga 
jamentul anual de a da peste 
olan 30.000 tone de cărbune coc- 
sificabil, minerii din sectorul III 
al minei Lupeni au hotărît să ex
tragă pînă la finele anului încă 
cel puțin 5.000 tone de cărbune 
în afara sarcinilor prevăzute. E 
bine cunoscut faptul că ei știu 
să-și respecte cuvîntul. Elanul mi- 
nerilor de aici face ca munca în 
marile frontale ale sectorului să 
decurgă cu spor. Din ziua de 28 
august, cînd a fost îndeplinit an- 
gajamentul anual și pînă în pre- 
zenj^sectorul a dat peste plan 
njflKine de 1.000 tone cărbune 
ctRsificabil. In același timp pro
ductivitatea muncii obținută pe 
sector întrece pe cea planificată 
cu 400 kg. de cărbune pe post. 
Astfel întregul colectiv al secto - 
rului muncește cu însuflețire pen
tru îndeplinirea înainte de termen 
a noului angajament.

Plusui de producție 
crește mereu

Plusul de producție extras de 
minerii sectorului IV Aninoasa 
crește mereu. La cele 12.816 tone 
de cărbune extrase peste plan în 
decursul celor 8 luni ce au tre
cut din acest an ei au mal adău
gat, în primele 6 zile din sep
tembrie, încă 182 tone de căr
bune. Această depășire are la 

| bază creșterea simțitoare a pro
ductivității muncii. Pe sector ran
damentul obținut întrece pe ce-1

30 august. Obișnuit înălțimilor, 
dimineața era rece. Pe dealul Pî- 
rosu, la cota 854, motorul sondei 
de foraj nr. 5806 duduia monoton. 
Jos, la o depărtare de .1 kilo
metru, satul Gnipu lui Neag încă 
mai dormita sub o pătură groasă 
și alburie de ceață. Dintr-o dată 
pe aceste plaiuri liniștea se aș
ternu profundă și nefirească.

Plin de rezonanță pînă atunci, 
glasul puternic al motorului son
dei se stinse speriat. In jurul son
dei de la cota nr. 854 se iscă a- 
nimație.

Coborînd de-a dreptul spre sat 
un om cu cască de sondor pe cap 
fugea gîfîind prin pădure, peste 
hîrtoape și pîraie fără să țină cont 
de crengile țepoase care-i biciuiau 
fața asudată.

— De-aș ajunge mai repede își 
spunea în gînd Moise Radu iu
țind pașii.

La casa lui Nedelcu loan se 
opri și bătu puternic cu pumnul 
în ușă.

— Tovarășe maistru 1 La 5806 
motorul s-a defectat în plin fo- 
raj...

îmbrăcat în grabă, maistrul 
sondor Nedelcu țîșni pe ușă cu 
viteza unui bolid.

— Repede la punctul de ga
raj ! Peste puțin timp un tractor 
K.S. de 80 cai putere, condus de 
maistrul Nedelcu loan, se îndrepta 
cu viteză maximă spre sondă ur- 
eînd pieptiș dealul.

Șeful de echipă Brașoveanu 
Gheorghe și sondorii Todea Cor- x 
nel, Avram Ioan, Mînecan Ghe
orghe, Stoichițoiu Vasile. așteptau 
^pregătiți. Deși intervenția ce a- 
veau s-o întreprindă era grea, pe 
fețele lor se citea hotărîrea de 
a izbuti.

— Gata 1 Conectați cablul de 
siguranță la tractor, strigă mais-

planificat cu peste 100 kg. de 
cărbune pe post. Fruntași in în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de producție sînt minerii din bri
găzile conduse de Moisiu Remus, 
Steț Petru și Barzu Gheorghe. In 
afară de sarcinile de plan colec
tivul sectorului pune un mare ac
cent pe reducerea continuă a chel
tuielilor de producție. In acest 
scop s-au luat o seamă de mă
suri în ce privește gospodărirea 
judicioasă a materialelor, reduce- 
rea consumurilor specifice și al
tele. Astfel s-a reușit ca în pe- | 
rioada ce a trecut din acest an ' 
prețul de cost să fie redus in me- ' 
die pe lună cu 2,28 lei pe tona i 
de cărbune extrasă.

Fruntașii exploatării
In întrecerea socialistă ce se 

desfășoară la mina Lonea primul 
loc îi ocupă și de astă dată mi
nerii sectorului V. In primele 6 
zile ale lunii august ei au adău
gat la realizările anterioare încă 
345 tone de cărbune energetic 
peste plan.

Succese frumoase a obținut co- I 
lectivul sectorului și în ce pri- ' 
vește sporirea productivității mun- ! 
di. Față de planificat, randatnen- : 
tul pe sector a crescut în medie | 
cu peste 200 kg. cărbune pe post. 
Brigăzile minerilor Danciu Mojse 
și Toacă Ștefan au realizat în a- 
cest timp randamente de peste 6 
tone cărbune pe post.

De la începutul anului minerii 
de la Lonea au livrat peste pre
vederile planului mai mult de 
12.000 tone de cărbune energetic.
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INTERVENȚIE LA COTA 854
Mîini 

cîrlige
trul Nedelcu cu voce clară, 
vînjoase prinseră cablul cu 
și manșoane duble.

— Atenție ! Mișcați puțin la 
dreapta macaraua de manevrare a 
prăjinilor, vorbi cu glas emoțio
nat mecanicul de servici. Cu fe
țele scăldate în sudoare oamenii 
munceau fără să-și precupețească 
eforturile.

La o comandă precisă tractorul 
porni încet întinzînd ca o coardă 
cablul macaralei de manevră- 
Trase din puțul sondei, prăjinile 
de foraj ieșeau încet, încet la 
iveală. Orele se scurgeau una după 
alta. Totuși nimeni nu se simțea 
obosit. O greșeală cît de mică ar 
fi periclitat pe mult timp acti
vitatea locației nr. 5806. Sondorii

IN CLIȘEU : Sondorii de la locația 5806, șantierul Cîmpu lui Neag după orele de in
tervenție.
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Mai multe fire de mătase 
,,extra" și „prima" este an
gajamentul brigăzii conduse 
de Iașchievici Albina (a doua 
din dreapta) din secția de bo- 
binaj a „Viscozei" Lupeni. Și 
pină acum angajamentul este 
respectat. Harnicele bobina
toare. cu șefa brigăzii In frun
te, se situează pe primul loc 
în întrecerea bobinatoarelor de 
la „Viscoza" Lupeni.

IN CLIȘEU: O parte din 
membrele brigăzii.

SPORESC DEPUNERILE 
LA C.E,C.

La mina Petrila funcționea
ză două ghișee C.E.C. (man 
datari, Crișan Lucia și Iones- 
eu Constantin). Numărul de
punătorilor la cele două ghi
șee crește continuu. Numai In 
luna trecută numărul depu
nătorilor a sporit cu mai Di 
ne de 400 în comparație cu 
luna corespunzătoare din anul 
trecut, iar suma depunerilor 
s-a dublat.

B. CONSTANTINESCU
corespondent

acest lucru. De aceea privirea lor 
nu se deslipea de pe cablul ma
caralei de manevră. In sfîrșit. de 
la o adîncime de 560 metri, ultima 
prăjină de foraj a fost scoasă. 
Sonda era salvată. Intervenția de 
la cota 854 a fost încununată de 
succes.

Pe lingă celelalte realizări îns
crise în activitatea echipei con
duse de Brașoveanu Gheorghe cum 
ar fi depășirea planului lunar cu 
10—15 la sută, economii la com
bustibil, montarea înainte de ter
men a instalației, sondorii de la 
locația 5806 Cîmpu lui Neag au 
mai înscris o faptă care merită 
toată aprecierea : Evitarea unei 
pagube de dteva sute de mii 
de lei.

Din abatajele minei Lonea 
să se extrată cărbune curat
Cind a pornit la drum să 

realizeze sarcinile de plan pe 
1962, colectivul minei Lonea 
și-a luat angajamente mobi
lizatoare la toți indicii pro
ducției. La calitate minerii 
loneni și-au asumat sarcina 
de a extrage din abataje căr
bune cu un conținut de ce
nușă cit mai redus, care să nu 
depășească cifra de 34,5 la 
sută, cit prevede norma sta- 

I bilită. Cum și-au respectat el 
angajamentul luat la acest im
portant capitol al producției ?

In 8 luni trecute din acest 
an minerii din Lonea au ex- 

i tras peste plan 11.895 tone de 
cărbune, mai răminindu-le să 
scoată din abataje doar 3.000 

l tone pentru a-și realiza an
gajamentul pe întreg anul luat 
inițial. Succese de seamă a 
obținut colectivul de muncă 
lonean și în domeniul crește
rii productivității și reduce
rii prețului de cost. Producti
vitatea realizată în 8 luni pe 
exploatare întrece cu peste 4 
la sută indicile planificat, iar 
prin reducerea prețului de cost 
s-au obținut, în 7 luni, 554.000 
lei economii. Singurul obiec
tiv de întrecere la care mi
nerii de la Lonea nu se pot 
mîndri cu succese este calita
tea producției. In fiecare lună 
cărbunele scos de ei la ziuă 
a avut un conținut de cenușă 
mai mare de cit cel admis. 
In luna iulie, de exemplu, căr
bunele brut extras a conținut 
cu 1,1 la sută mai mult șist 
de cit admitea norma la ce
nușă, iar în august cu 1,5 la 
sută. Ce a însemnat acest lu
cru pentru colectivul mineri
lor de la Lonea ? Dînd cărbu
ne cu șist, ei se autopăgubesc. 
Pentru depășirea procentului 
admis de cenușă minei Lonea 

i s-a rebutat în luna iulie 571 
tone, iar în august 764 tone. 
Producția rebutată in 8 luni 
pentru calitate necorespunză
toare se cifrează la peste 3.000 
tone. Acest fapt a avut reper- ; 
cusiuni dăunătoare asupra e- 
conomiilor realizate pe calea 
reducerii prețului de cost. In 
primele două trimestre din a- 
cest an economiile colectivu-: 
lui au fost diminuate, din 
cauza producției necorespun
zătoare rebutate, cu 265.441 
lei. La această sumă se mai 
adaugă 74.000 lei în iulie, iar 
in august va reveni și mai 
mult, ceea ce înseamnă o pier
dere de aproape 400.000 lei !

Minerii de la Lonea au o 
experiență amară din anul 
trecut despre ceea ce înseam
nă a da cărbune de slabă ca
litate. Colectivul lor a înche
iat anul 1961 cu o depășire la 
prețul de cost de peste 320.000 
lei. La acest insucces în acti
vitatea de producție au con
tribuit cei 1.083.000 lei. pier- 
duți prin penalizări plătite 
preparației Petrila pentru ca
litatea necorespunzătoare a 
cărbunelui. Oare nu au învă
țat nimic din aceasta minerii, 
tehnicienii și inginerii de la 
Lonea ? După cum se vede 
treaba nu, devreme ce fac a- 
ceeași gafă ca și anul trecut.

Colectivul minerilor din Lo
nea și-a prevăzut în angaja
mente pentru anul acesta să 
realizeze o economie de 600.000 
lei, cifră pe care ulterior a 
majorat-o la 700.000 lei. Cu 
toate că în 7 luni s-au realizat 
554.000 lei se naște întreba
rea : continuînd să dea cărbu
ne cu șist, din care lună de 
lună se rebutează sute de to
ne, minerii loneni vor majoră 
suma economiilor realizate sau 
vor pierde pînă Ia sfîrșitul a- 
nului tot ce au dobîndit pînă1, 
acum? Vor lăsa ei oare anga-

L BALAN

(Continuare în pag. 3-a)

801.000 lei economii
Continuind întrecerea socia

listă pentru îndeplinirea an
gajamentelor asumate, brigă
zile din sectorul ni al minei 
Petrila au extras în luna au
gust 876 tone de cărbune în 
afara sarcinilor de plan. De la 
începutul anului și pînă în 
prezent colectivul de muncă al 
exploatării miniere Petrila a 
reușit ca prin creșterea pro-1 
ductivității muncii și reduce
rea consumurilor specifice să 
realizeze o economie supli
mentară la prețul de cost de 
800.000 lei.

Cele mai însemnate depă-' 
șîri de plan au fost obținute 
de brigăzile conduse de Ce- 
pălău Aurel, Belu sabin și 
Jurca loan.

B. IOAN
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Vîrful Albele Secunda se mărește
Ori care ar fi calea aleasă 

pentru a ajunge sus pe vîrful 
Albele din Retezat, oboseala 
urcușului este totdeauna răs
plătită din plin. Modelat mă
iestru de mișcările scoarței te
restre, de ploi, vinturi și ger, 
înconjurat de culmi împădu
rite, de piscuri golașe și de 
povîrnișuri abrupte, vîrful Al
bele pare în zile senine de 
vară un imens obelisc.

Aici, zeci și zeci de turiști 
din regiuni diferite vin să ad
mire natura in toată măreția 
ei. Uneori, impresionați pu
ternic de coloritul minunat al 
răsăritului de soare, de splen
doarea panoramelor sălbatice 
sau de jocul umbrelor din a- 
murg, ei își prelungesc popa
sul zile întregi. Alte ori, în 
semn de prețuire a neasemui
telor frumuseți văzute, prie
tenii înălțimilor gravează cu 
răbdare și migală în piatră 
tot felul de cuvinte de omagiu.

La sud-est, dincolo de steiul 
Albelor se află scocul Scoro
tei — o vale adine ferestruită 
în stîncă și greu accesibilă. 
Pe furtună și ploaie firul li-

niștit al apei care străbate 
scocul se transformă într-un 
torent vijelios și clocotitor.

Lung, strimt și întortochiat, 
cu pereții malurilor sculptați 
în fel și chip de forța elemen
tului lichid, 
constituie 
ție numai 
cercați.

O altă 
ușoară d§ 
cui Albelor. Acest jghiab de 
piatră coboară versantul estic 
al munților stănuleți și deli
mitează zona de rezervație ști
ințifică a Parcului Național 
din Retezat. Pe marginile sale 
numeroase terase cu flori și 
verdeață îmbie plăcut vizita
torii la odihnă.

Un traseu mai puțin cunos
cut, care pornește din vîrful 
Albele, este cel prin Izvorul 
Scorotei — Ocolișul Drăgșa- 
nului. De aici, după o recreere 
de cîteva ore în aerul tare și 
rece al înălțimilor ce trec de 
2.000 metri, se poate continua 
drumul spre est de Jara Pleșii 
direct la Gura Butii.

A. NICHIFOREL

Scocul Scorotei 
un punct de atrac- 
pentru turiștii in-

vale interesantă și 
străbătut este Sco-

i

Noțiunea de timp a căpătat 
un înțeles nou. Secunda, de 
pildă, pe vremuri aproape in
sesizabilă a devenit considera
bil de mare. Un avion zboară 
astăzi in mod obișnuit cu 300 
de metri pe secundă. Particu
lele nucleului atomului de ra
dium capătă prin dezintegrare 
o viteză de 20.000 de kilome
tri pe secundă. Și in fizica a- 
tomică există numeroase feno
mene care se desfășoară în 
fracțiuni de secundă.

=G=-

Ar fi bine dacă
Conducerea statiei C.F.R. 

Lupeni ar lua măsuri de îm
bunătățire a activității casie
rilor care emit biletele de că
lătorie. Nu de alta dar nume
roase sînt cazurile cînd mulți 
călători, deși vin din timp în 
gară „scapă" trenul pentru că 
nu ajung să ia bilete din cau
za încetinelii cu care se face 
emiterea biletelor.
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Uitâlă de toți
In incinta depozitului 

lemne de la mina Vulcan 
de mulți ani o locomotivă
manevră de tip vechi, scoasă 
complet din uz. Ea poațtă nr. 
377.278. Uitată pe una din li
niile ferate mărginașe lingă 
poarta nr. 3, această locomo
tivă stă în drum ca o piază 
rea încurcind circulația. Mai 
mult de cit atîta unele din 
părțile ei componente cum 
sînt: acoperișul, coșul, o parte 
din platforma interioară s-au 
degradat din cauza coroziunii 
în așa hal incit nici întreprin
derea pentru colectarea me
talelor vechi nu ar mai avea 
ce face cu ele. Fără să se sin
chisească de această stare de 
lucruri cei care odinioară s-au 
folosit de serviciile locomoti
vei se fac că au uitat complet 
de ea. S-o repare, pentru ei e 
un lucru aproape imposibil. 
Pentru casarea ei este necesar 
să se formeze o comisie, apoi 
trebuie efectuate deplasări pe 
teren și Încheiate acte de con
statare și multe alte aseme
nea hîrtii care numai plăcute 
nu sînt. Asa că 
377.278 — dacă 
numi așa — în 
misă oțelăriilor 
o nouă Întruchipare folositoa
re, a fost lăsată in voia soar- 
tei.

Oare tovarășii din conduce
rea administrativă ă minei 
Vulcan nu au nimic de zis in 
această direcție ?

însă faptul că ori de cîte ori 
sosește în stație cîte un au
tobuz, taxatoarele — gospodi
ne cum sînt — se apucă să le 
măture interioarele, lăsînd în 
urmă grămezi de praf și hîr- 
tii așa cum a făcut, de exem
plu, în ziua de 30 august taxa
toarea Cudrescu M. de 
autobuzul cu nr. 51.616. 
cum, ceferiștii 
peni sînt buni 
vor să tragă 
noasele răului

Sectorul I.C.O., deși cunoaș
te situația, nu face nimic pen
tru a-î pune odată pentru tot
deauna capăt.

Oare dacă muncitorii cefe
riști ar depozita gunoaiele 
undeva în incinta sectorului 
I.C.O. Lupeni acesta ar sta 
pasiv ?

pe 
Ori 

din stația Lu- 
gospodari șl nu 
nevinovați po- 
făcut de alții.

locomotiva nr. 
se mai poate 
loc să fie tri- 
pentru a lua

Unii fac iar alfii frag
De cîtva timp personalul 

din serviciul administrativ al 
stației C.F.R. Lupeni are unele 
discuții nu tocmai prietenești 
cu taxatoarele de 
zele care circulă 
Lupeni—Urlcani.

In necunoștință 
unii oameni se 
desigur ce litigii ar putea să 
existe între ceferiști și sala- 
riații sectorului I.C.O. Lupeni 
cînd aceștia își desfășoară ac
tivitatea separat. Totuși e- 
xistă I

Stația autobuzelor pentru 
transportul călătorilor din Lu
peni spre localitatea Uricani 
se află chiar in fata gării 
C.F.R. Aceasta nu-i rău și s-ar 
părea că nu poate constitui 
un motiv de discuții. Rău este

pe autobu- 
pe traseul

de 
vor

cauză 
Întreba

...La magazinul alimentar nr. 
35 din Cimpa s-ar pune capăt 
favoritismului. Astfel, persona
lul magazinului, în locul re- 
clamațiilor, n-ar avea din par
tea cimpenilor decît numai a- 
precieri.

...Conducerea I.C.O. Petro
șani ar îmbunătăți transportul 
în comun în orașul Lupeni 
prin înființarea unui nou tra
seu de circulație a autobuze
lor locale, pe strada din fața 
gării, prin care să realizeze le
gătura cu sosirea și plecarea 
trenurilor.

Sînt trei frați de 
rite. Jiul, și-a uitat 
mior ; sute de 
ne-ar putea să ne-o spună ? Se 
știe despre el 
de cîteva zeci 
S-a bronzat, 
stropește cu lu
mină soarele de 
aur ce sclipește IU () M F N Tlui, ci iV1 W m i
pentru că el spa- 
lă soarele din a~ 
dîncuri: cărbunele. Defileul are 
și el o vîrstă înaintată. Romanii 
i-au călcat pragul în urmă cu mii 
de ani. Pe lingă stînca dăltuită 
de apă s-a întins, întortochiat și 
strimt ca un firicel, drumul de 
piatră. El îl ține strîns de braț 
pe fratele mai mare, Jiul-apă. 
se teme parcă să nu se rătă 
cească. Ne astîmpărat este fra
tele cel mai mic al ]iului~apă, 
de~o vîrstă cu generația noastră. 
Drumul de fier ce 
inima munților; cînd 
cînd se face nevăzut 
hulpavă, afumată a
De-a lungul Jiului tunelele se în
șiră ca niște mărgăritare.

Jiul de apă, de piatră și de 
fier. Aceștia sînt cei trei frați. 
Acceleratul 203, trenurile perso
nale și de marfă, mașinile sînt 
cîțiva dintre vizitatorii frecvenți 
ai defileului. Parcă în adins 
cursa acceleratului 203 a fost 
programată să treacă prin defileu 
în primele ore ale dimineții. Că
lătorii își dau deșteptarea de- 
îndată ce trenul ajunge la porțile 
de stîncă ale munților. Convoiul 
trece peste un pod. Zici că-i 
suspendat între doi pereți de 
stîncă. Jos se văd apele Jiului 
bronzat săltînd din piatră în pia
tră, lovindu-se mintos de stînci 
și spărgîndu-se în dăbuci. N-ai 
timp să clipești din oebi și to
tul se învăluie intr-o ptnză nea-

mii,

vîrste dife- 
socoteala a- 
milioane, ci-

că și-a schimbat 
de ani culoarea. 

Nu pentru că-l

străpunge 
iasă la Z‘,

pe gura 
tunetelor.

Cum se încearcă tăria 
unor pingele

gră. întuneric ca în mină. Trecea, 
prin tunel. Cînd reapare lumii:c 
plăpîndă, convoiul alunecă intre 
doi pereți semeți de piatră. Ai 
zice că piscurile lor se apr opt
imul de altul 
mina.

gata să-și dea

♦

*

Trenul pășește ♦
♦prudent pe ro

țile lui de fier. 
Aproape de gea
murile vagoane- 
nelor se întind ra

murile foșnitoare ale unei vege
tații sălbatice. Se aud pistoanele 
locomotivei lovind ritmic, măsu 
rat, ca bătăile unui ceasornic. 
Intr-o mină flutură un fanion. 
Cantonierul, paznicul nopților 
și-ai dimineților de pe defileu, 
martorul ocular al primilor zori, 
salută trenul- La geamul canto
nului stă agățat de un cui lâm~ 
pașul care i-a servit toată noap
tea. E stins.

O
mult 
țuros 
mina 
săritului de soare încă nevăzut, 
ascuns. Doar căciula piscul' 
vede poleită cu seînteieri 
O nouă zi albă începe pe di „

— Omului nu i~ar ajungi^ 
se minuneze de frumusețile de
fileului nostru chiar dacă s~ar 
naște de 10 ori — exclamă un 
bărbat de alături. II privesc mi- î 
rat. De abia acum observ că ve~ » 
cinul meu e bronzat. De unde • 
vine ? *

Se pare că i-a zburat gîndui • 
la ortacii lui care ies din schim- ♦ 
bul de noapte. Toți din compar- ♦ 
timent tac. Deschidem 
aerul rece, proaspăt, 
înăuntru.

Am avea ce să ne

♦
♦
♦

♦
♦
♦
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o
♦
♦
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♦

1 ♦

♦
♦

stea cocoțată pină nu de- 
de-asupra unui pisc zgrun 
își pierde strălucirea. Lu 
ei se topește in lumina ra

Si

♦ 
♦
♦

geamul- J 
năvălește J ♦

spunem •
unul altuia. Și totuși. Privim tă- ♦

♦
♦

cuți pe geam. Nu găsim cavi

C. MORARI' ♦

IN MIJLOCUL NATURII

D. C.

anumite 
bietei 

prevăzut

pace și simț gospodăresc 
și impresia neplăcută de 
aici se poate schimba în- 
tr-una plăcută.

Anglia nu numai 
parcurg

In 
oamenii - sandviș 
kilometri întregi în cursul 
unei zile. Tinere fete um
blă de dimineață pină 
noaptea pentru a dovediA. NICULESCU

sesizat de a- 
șî gestionarul 

ba până și 
Mormanul de 
loc să scadă
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f —Iar alți doi cercetează cu atenție o floare 

din parcul orașului.

s-a mutat resta- 
din Petrila din 

vechi in cel nou 
plină vată. Tot

lipsurile rămîn. N-ar fi 
bine să se ducă și ele 
odată cu timpul ?

calitatea unor 
pingele. Pantofii 
alergătoare e 
cu un aparat, care este 
sigilat și înregistrează 
distanțele parcurse.

Timpul trece 
lipsurile rămîn

Cînd 
urantul 
localul 
era în 
vară era și cînd spațiul 
localului rămas gol a fost 
transformat intr-un maga
zin de produse indus
triale.

-- Parcă tot mai bun 
e magazinul dedt resta
urantul — își spuneau 
rnulți locatari din jur.

Mulțumirea lot dc 
scurtă durată s-a trans
format însă in curind in 
amărăciune. Noii loca
tari, înainte de a se mu
ta, s-au pus pe curățe
nie. Au început să scoa
tă la gunoaie de au fă
cut un morman bunicel. 
Asta n-ar fi fost nimic 
dacă s-ar fi luat măsu
rile de transportare a 
gunoiului. Trece însă o 
zi; trec două, ba și vara 
e pe ducă numai gunoiul 
a prins parcă rădăcini de 
stă pe loc.

A fost 
cest lucru 
Maximduc 
deputatul, 
gunoi în 
crește. Timpul trece dar

Se poate schimba 
și impresia asta

Cutxeerind Petroșaniul 
rămîi impresionat de 
transformările ce au a- 
vut loc aici in anii pu
terii populare- Institutul 
de mine, noile cartiere, 
magazinele, toate VOtbesC 
despre tinerețea vechiului 
centru miner. Pe ici pc 
colo mai sint încă urme 
ale trecutului. Printre a- 
cestea se numără și clă
direa vechiului sfat popu
lar. Aici, intr-una din 
aripi, este adăpostită ar
hiva fostei primării a 
orașului. Aici sint acte 
prin care oamenii muncii 
își pot dovedi anii mun
ciți în acele vremi, do
cumente istorice etc. Sta
rea in cate se găsește 
insă această arhivă este 
deplorabilă. Lipsa de 
gospodărire, delăsarea se 
observă peste tot. Gea
murile sparte au permis 
prafului să intre in voie 
și să se aștearnă liniș
tit pe hirtiile și dosarele 
răvășite. Privind arhiva 
numai impresie bună nu 
face. Cu puțină preocu-

I HhrsR» »<► -r<»<

Cei vizați nu s nt 
de aceeași pârei e ?

A venit și luna sep
tembrie. Nopțile sînt 
mai răcoroase, însă nu 
chiar așa ca să trebuias
că să faci foc ca să nu 
dîrdîi de frig. Totuși de 
la o vreme încoace Hîn- 
cu Mihai, Molnar Fran- 
cisc și Andraș Bela care 
lucrează la galeria de 
coastă de pe stratul 18 
blocul 2 al minei Vul
can fac un foc haiducesc 
de ți-e mai mare dragul. 
Și tocmai ca haiducii fac 
roată în jurul focului și 
încep la frigărui. N-or fi 
avînd in ele ciozvîrte de 
came dar au în schimb 
porumb cumpărat de gra
tis dintr-o porumbiște din 
apropiere. O fi el bun 
porumbul fript nimic de 
zis dar în acest timp va- 
gonetele de piatră stau 
nedescărcate, și apoi nu-i 
nici cinstit să te înfrupți 
din munca altuia. Cei 
vizați nu sînt de aceiași 
părere ?

Ultimele zile ale vacanței de vară. Doi mici 
iubitori ai poiecilor de munte scrutează de pe 
un pisc zarea, spunând parcă „la revedere" 
naturii înconjurătoare...



STEAGUL ROȘU

Preocupare atentă fată 
de brigăzile rămase în urmă

zi pla- 
produc-

înde- 
biroul 

de

VIAȚA DE PARTID

►

Au trecut mai multe luni de 
zile de cînd în sectorul III al 
minei Petrila toate brigăzile 
din cărbune își îndeplinesc cu 
regularitate sarcinile de plan. 
Faptul că această situație se 
menține, dovedește o preocu
pare atentă, stăruitoare din 
.partea organizației de partid, 
a conducerii tehnice a secto
rului, a întregului colectiv 
.pentru ca toate brigăzile și 
schimburile să-și realizeze în 
fiecare 
nul de 
tie.

T'imp 
lungat,
organizației 
bază de partid, 
rea tehnică a sectorului au fă
cut din sprijinirea brigăzilor 
rămase în urmă un obiectiv 
important. In această direc
ție au fost îndreptate princi
palele forte ale colectivului.

Biroul organizației de bază 
cunoaște din propria sa expe
riență că ori de cîte ori co
lectivul a trecut prin greutăți, 
■comuniștii au fost aceia care 

juă găsit căile de soluționare, 
ț^Băturînd cu succes piedicile 
Ware frinau buna desfășurare 

a muncii. Așa s-au petrecut 
lucrurile și în ceea ce priveș
te ridicarea la nivelul sarcini
lor de plan a brigăzilor răma
se în urmă.

Una din măsurile pe care 
■biroul organizației de bază și 
conducerea administrativă a 
sectorului au luat-o a fost a- 
ceea a repartizării judicioase 
a oamenilor pe locuri de mun
că. Aici s-a tinut seama de 
.două necesități importante: 
pe de o parte asigurarea o- 
•mogenității din punct de ve
dere al calificării, iar pe de 
altă parte — repartizarea 
membrilor și candidatilor de 
partid în așa fel incit in fie
care schimb să lucreze cel pu
țin un comunist.

In momentul de fată s-a a- 
juns la situația că toate bri

găzile au în fruntea lor cîte 
•m miner membru de partid. 
•«Jar lucrurile nu se opresc 
aici: se tinde ca și echipele 
de pe celelalte două schimburi 
să fie conduse de membri și 
Candidați de partid. De ase
menea, biroul organizației de 
bază a alcătuit astfel colec
tivul de agitatori incit la 
care loc de muncă să aibă 
1-2 agitatori.

jț Repartizarea judicioasă 
membrilor și candidatilor 
partid, precum și a agitatori
lor a creat condiții optime 
pentru desfășurarea unei sus
ținute munci politice în rîn
dul minerilor. Pentru a asi
gura un caracter mai organi
zat muncii politice desfășu
rate de agitatori, biroul orga-

ca și conduce -

nizației de partid din sector 
i-a instruit în mai multe rin- 
duri, cerîndu-le să militeze 
activ în rîndul minerilor pen
tru folosirea din plin a tim
pului de lucru, a mecanizării, 
in scopul îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor de plan. Mi
neri ca Bartoc Iosif, Cișlaru 
loan, Enache Chiriță nu nu
mai că sînt fruntași în produc
ție, fiind astfel un exemplu 
mobilizator pentru ceilalți mi

neri, dar orga
nizează periodic 
scurte convor
biri cu ortacii, 

indemnîndu-i 
să muncească 

sîrguincios. Un

fie- 
cîte

a
de

disciplinat, 
astfel de exemphi este și a- 
gitatorul Buia Gheorghe care 
în convorbirile ce le organi
zează cu mecanicii și monto- 
rii se străduiește să-i convin
gă asupra necesității bunei în
trețineri a utilajului minier, 
aceasta fiind o condiție impor
tantă în îndeplinirea sarcini
lor de plan de către brigăzile 
de mineri.

O altă măsură luată de că
tre biroul organizației de ba
ză și conducerea sectorului a 
constat în repartizarea tutu
ror maiștrilor șl tehnicienilor 
pe lingă cîte o brigadă avînd 
sarcina să acorde sprijin con
cret și eficace brigăzii de ca
re răspunde. Faptul acesta a 
făcut ca toate cadrele tehnice 
să se simtă mai legate de 
soarta producției, participînd 
mai activ la îndeplinirea sar
cinilor de plan.

Un exemplu pozitiv în a- 
ceastă direcție îl oferă însuși 
șeful sectorului — inginerul 
Tenczler Ștefan. In perioada 
cit brigada condusă de mine
rul Kando Nlcolae experi
menta armarea parțială cu 
fier, ea nu reușea să-și înde
plinească ritmic sarcinile de 
plan. Faptul este explicabil 
dacă se tine seamă de lipsa 
de experiență a oamenilor. 
Inginerul Tenczler s-a ocupat 
îndeaproape de brigadă, acor- 
dîndu-i un sprijin permanent. 
Astfel, ea ă reușit să-și înde
plinească lună de lună' sarci
nile.

Măsurile tehnico-organiza- 
torice luate au fost însoțite de 
o intensă' muncă politică des
fășurată Se către organizația 
de partid. Și, succesele n-au 
întîrziat să se arate. In pre
zent, nici o brigadă din căr
bune nu rămîne cu sâTcinlle 
lunare heh epllnite. De la în
ceputul anului, întregul colec
tiv a dat mai bine de 9.000 
tone de cărbune peste sarci
nile de plan. De asemenea, 
productivitatea muncii este în 
continuă creștere.

A. CERBU
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I Un cdutdto
8
8 încă de pe cînd era copU ii
8 plăcea să meșterească de toate.
8 S-a apucat să „repare" ceasor-
8 nice, pînă a stricat vreo cină,
8 nici pendula n-a scăpat. Prir.
8 buzunare avea tot felul de ni-
8 micuri : șuruburi, cuie, sirme. Le
8 strîngea de pe unde le găsea.
8 Tatăl ău
8 cantonier 

; C.F.R.
■ vedea
’ trenurile
° Privea fermecat 
g mecanismul corn
el, piteai al loco- 
g motivei. Visa pe 
o atunci să de- 
o vină mecanic dc 
? locomotivă.
o In Valea Jtx- 
g lui l-a adus br 
o tenția de a lu-
8 era la o între-
8 prindere mare.
8 Așa a venit Ma 
j rinecz Alexandru,
8 în
8 mina
8 losif
8 pași

preze"t la jdmeie ce tratează 
probleme de tehnică. Pentru a fi 
cit mai folositor muncii din sub
teran studiază probleme da mi
nerit. In biblioteca sa personali, 
alături de Șolobw. Dumas, Tols
toi, Sadoveams, Eminescu, pofi 
găsi cărți de minerit, dectroteb

EXTERNE

era
la 

Copilul 
zilnic 

trecind.

la

Rod al studiu- 
'să perseverent 
al unor irtdelun - 
gi căutări, 
inovațiile

8
8

1946,
Petrila. Comunistul Schela 
l-a ajutat si facă primii 

in meseria de electrician s~o 
8 îndrăgească. Mai tir-iu a lu- 
8 crai sub i.idrumarea comurăstu 
8 hă Gbișa loan. După ce venea 
8 de la șut meșterea la aparate dt 
8 radio; la început cu galena iar 
° apoi cu lămpi electronice. Pe ur 
g mă a inceput si citească cărți 
o tehnice; dorea să cunoască mat 
g bine rostul firelor, al pieselor. 
8 Pentru a-și forma o temeinică 
| de
g cursurile Școlii de maiștri 
g Petroșani- Au fost patru ani de 

muncă încordată. La examenul 
de absolvire a obținut media 
9,91 (!j. Dar nici după 
n-a întrerupt studiul. Se ține la 
curent cu tehnica actuală, cu tot 
ce e nou în domeniul său 
tivitate. E abonat la
„Știință și tehnică", studiază și 
alte reviste, caiete selective. F

cunoștinfe a urma'
din

aceea

de ac 
revista

si: soluții 
economice. 8 

de pilda 8 
r o 

„Modificarea 
contactelor de la p 
controlerele ma- 
Ș mior de extrac
ție standard" es
te una l-n inova
țiile care a adus 
însemnate econo, 
și manoperă.
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8
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md de material
De curtnd a depus la cabina 

tul tehnic al minei un nou dosar. 
Cuprinde inovația ce poartă tit
lul : „Aparat pentru determi
narea sensului înfășurărilor elec
tricei

Comunistul Marinecz se ocupă g 
<.« dragoste, cu atenție de creț- g 
terea calificării, de ridicarea ni- g 
velidui cunoștințelor tinerilor din 8 
ut el ierul electric. Tuturor le cere 8 
să respecte ,JLa milimetru" nor
mele tehnice de lucru.

Pentru felul corect ți modest 
de a se purta tov. Marinecz se g 
bucură de respectul tuturor celor 8 

cu care lucrează. Permanenta *a 
pregătire ridică mereu mai sus 
aportul său la îndeplinirea sar
cinilor de ptan. Chipul său se
nin zimbește atit de pe panoul 
inovatorilor fruntași cit și de pe 
cel al evidențiaților în producție.

FR. VRTRO
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A început primirea abonamentelor
la ziarele și revistele
SOVIETICE

PENTRU ANUL U
Consultați catalogul presei sovietice 1963
spre a vă abona la publicațiile preferatei

Abonamentele se primesc Ia oficiile și factorii poș
tali, difuzorii de presă din întreprinderi și instituții.
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Din abatajele minei lonea să se extragă 
cărbune curat

(Urmare din pag. l-a)

jamentul ia economii să aibă 
aceeași tristă soartă ca anul 
trecut ? Firește, nimeni din co
lectivul minei Lonea nu do- 
irește așa ceva. Doar numai a 
nu dori răul nu-i îndeajuns, 
mai trebuie luptat împotriva 
lui, învins. Se face așa ceva la 
Lonea în problema calității ?

In sectoarele de producție 
ale minei, ca sectorul I și III, 
Sînt brigăzi harnice cu mineri 
avînd o dezvoltată conștiință 
muncitorească in producție, 
care se situează lună de lună 
în fruntea întrecerii pentru 
calitate, cum sînt brigăzile 
conduse de comuniștii Berin- 
dei Aurel și Burdea Nicolae 
din sectorul I., Solovan loan, 
Frumoșii Eugen, Compodi Ion 
și Pășcălău Ion de la sectorul 

0^' in. In aceste brigăzi alegerea 
șistului vizibil în abataje și la 
roluri, pușcarea selectivă în 
strate cu intercalatii de steril 
sînt preocupări de zi cu zi in 
producție.

Nu același lucru se poate 
spune despre sectoarele II., IV 
și V. Aici alegerea șistului din 
cărbune a lost total neglijat 
în ultimele două luni. Iată o 
dovadă grăitoare. In august, 
de exemplu, cenușa in cărbu
nele brut din sortul 80 mm. 
(blocuri, din care se poate a- 
lege șistul vizibil) s-a menți
nut in majoritatea zilelor în
tre 51,3—64,8 la sută. Or, la 
mina Lonea cărbunele cu gra- 
nulațle mare se extrage din 
sectoarele IV și V. Deci aici 
se cere Îndreptat cu precăde
re focul exigentei pentru ex
tragerea unui cărbune curat. 
Ce trebuie făcut ?

Această problemă a anali
zat-o în luna august comite
tul de partid al minei Lonea, 
au dezbătut-o comuniștii din 
sectoare în adunări generale 
extraordinare ale organizații
lor de bază. Au fost luate ho- 
tărîri importante. Bunăoară, 
biroul organizației de bază din 
sectorul VIII electromecanic, 
comuniștii din acest sector, au

initiat o acțiune de muncă pa
triotică la alegerea șistului 
din cărbune la benzile ce 
transportă producția din cir
cuitul puțurilor in silozul de 
la suprafață. In fiecare schimb 
cîte 2 oameni din sectrtnil Vm 
aleg șistul din cărbune la a- 
ceste benzi de la gurile de mi
nă Cimpa I, Cimpa II și Jieț. 
Măsuri organizatorice de întă
rire a muncii politice de ma
să, pentru crearea unei opînil 
sănătoase în rîndurile mineri
lor îndreptată 
terii calității 
fost luate in 
tiile de bază 
productive.
nele de partid să
cum sînt duse la îndeplinire.

Pe de altă parte se cere re
zolvată încă o problemă. De 
mai mulți ani s-a tot „stu
diat" la mină și la combinat 
posibilitatea de a se planifi
ca cenușa pe sectoare. Despre 
acest lucru s-a discutat și lu
na trecută în plenara comite
tului de partid. Este timpul

în direcția creș- 
cărbunelui, 
toate 
din

Rămîne

au 
organiza- 
sectoarele 
ca orga- 

controleze

închiderea lucrărilor 
Congresului mondial 
de istorie economică
PARIS 7 Corespondentul Ager

pres transmite: '
La Aix-en-Provence, a luat 

sfîrșit Congresul mondial de is
torie economică la care au luat 
parte peste 400 de oameni de 
știință din 30 de țări.

Din R.P. Romînă la Congres 
au participat acad Vasțle Maiitrv 
schi, membru al Prezidiului Aca-< 
demiei R. P. Romîne și conf. 
univ. Costin Murgescu, director 
adjunct al Institutului de cerce-, 
tari economice al Academiei R. 
P. Romine.

Delegația R.P. Romîne a pre
zentat un raport despre experiența 
de după război a Romîniei în 
dezvoltarea continuu ascendentă a 
industriei și agriculturii și influen
ța ei asupra ridicării nivelului de 
trai material și cultural al popo
rului romîn.

----- O-----

Poporui Rhodesiei de sud 
vrea libertate 
și o va obține 

Declarația lui Joshua Nkomo
DAR-ES-SALAM 7 (Agerprcs) 
Poporul Rhodesiei de sud vrea 

libertate și o va obține, a de
clarat Joshua Nkomo, președintele 
Uniunii poporului african Zim
babwe, la o conferință de presă 
care a avut loc la Dar-Es-Salam 
(Tanganica).

In prezent situația din țara 
noastră, a spus Nkomo, este ex
trem de încordată și de acest lu
cru este vinovat guvernul White- 
head care reprezintă minoritatea 
europeană în Rhodesia de sud.

Nkomo a arătat că populația 
africană din Rhodesia de sud nu 
recunoaște constituția care i-a fost 
impusă de Anglia și pentru care 
au votat doar 
care locuiesc 
desiei de sud 
noi constituții
„un om

40.000 de europeni; 
aici. Poporul Rho 
cere adoptarea unei 
bazate pe principiul 

un vot".
Joshua Nkomo se află în vizită 

la Dar-Es-Salam pentru a discuta 
cu liderii 
nale din 
s-a creat

Uniunii africane națio- 
Tanganica situația care 
în Rhodesia de sud.

----o----

să fie aplicată această măsu
ră. De asemenea, conducerea 
minei Lonea va trebui să ur
genteze instalarea cîntarelor 
în circuitele pufurilor de ex
tracție pentru a se putea în
cepe proba de șist vizibil la 
vagonetele ieșite de la brigăzi.

Dar înainte de a lua calea 
spre ziuă, din cărbune tre
buie eliminat șistul la locurile de 
muncă pușcînd selectiv, ale- 
gînd șistul din cărbune pe cra
ter, la rol etc. Maiștrii mineri 
și artificierii trebuie să-șl spo
rească' exigenta în controlul 
producției. Calitatea să fră- 
mînte pe toti din colectiv, de 
la vagonetar si pînă la ingi
ner. In consfătuirile de pro
ducție această problemă să fie 
mereu la ordinea de zi atlta 
timp plnă nu-i rezolvată. In 
această direcție să aibă o deo
sebită atentle comitetele 'de 
secfie sindicale, comitetul sin
dicatului exploatării. „Cărbu
ne curat extras din abataje", 
să devină lozinca 
întrecerii socialiste 
să se călăuzească 
întregul colectiv.

de bază, a 
după care 
in muncă

I

Trapele aiBeritaca-fiieiaiste 
falosesc suSstanie Me 

'mpotrina pătrimilor 
sal-viriMezi

HANOI 7 (Agerpres)
După cum relatează Agenția 

Vietnameză de Informații, în ul
timul timp trupele americano-die 
miște au inițiat o serie de ata-' 
curi de mari proporții în regiunile 
muntoase ale Vietnamului de sud 
urmărind să împingă pe locuitori 
în lagărele de concentrare, așa- 
numitele „sate strategice".

In afară de aceasta, trupele a~ 
mericano-diemiste 
în aceste operații substanțe toxice 
pentru e. distruge culturile și 
getația

Ca urmare, numai într-o 
gură regiune au fost omorîte

au 
suprafață 

hectare.

întrebluințează

ve-

dc vite comute și 
distruse culturile pe o 
de aproximativ 400 de

O—■

sm*
450 
fost

Un nou eșec 
la Cape Canaveral

CAPE CANAVERAL 7 (A- 
gcrpres)

După cum informează agenția 
France Presse, la 6 septembrie pe 
poligonul experimental de la Ca
pe Canaveral, S.U.A. au înregis
trat un nou eșec în încercarea de 
a lansa o rachetă de tipul „Po
laris 3“.

Potrivit agenției UPI, imediat 
după lansare, în treapta a doua 
a rachetei s-a produs o defcr- 
țiune făcînd ca racheta să cadă 
în apele Oceanului Atlantic.
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Dezarmarea generală și totală 

este cheia soluționării celor 
mai importante probleme 

ale contemporaneității

Dezarmarea generală și totală
este cheia soluționării celor
mai importante probleme

ale contemporaneității
— Lucrările conferinței Pugwash —

rînd, pentru apărarea păcii pe 
mint și preîntîmpinarea unei 
tastrofe termonucleare.

Sarcina oamenilor de știință 
este de a-și dubla eforturile pen
tru apropierea dezarmării generale 
și totale, care va însemna o no
uă eră în istoria omenirii.

Uoii participanți la conferință 
au criticat activitatea unor oa
meni de știință americani care es
te cu totul opusă colaborării știin
țifice internaționale și scopurilor 
cărora este chemată să le sluleas 
că știința. Astfel luând cuvîntul 
la 5 septembrie în cadrul unei 
conferințe de presă pentru zia
riștii englezi și străini, cunoscutul 
om de știință englez prof. Erie 
Burhop și-a exprimat neliniștea iti 
legătură cu urmările recentelor ex
periențe nucleare americane în 
Cosmos.

b. KDRA 7 (Agerpres)
Dezarmarea generală și totală 

este cheia soluționării celor mai 
importante probleme ale contem
poraneității — aceasta este ideea 
care domină lucrările conferinței 
Pugwash, for al reprezentanților 
de seamă ai științei mondiale. La 
ședințele plenare din 5 și 6 sep
tembrie ale conferinței au fost c 
xaminate, de asemenea, probleme 
privind colaborarea științifică in - 
ternațională", ;»Știința în ajutorul 
țărilor în dezvoltare", „Posibili
tățile creatoare ale științei".

In rapoartele și cuvîntările tos- 
, tite mulțî vorbitori au subliniat 

că colaborarea dintre oamenii de 
știință din întreaga lume consti
tuie o necesitate obiectivă nu nu 
,mai pentru rezolvarea problemelor 
științifice esențiale dar în primul

pă-
ca-

0 delegație a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a plecat în Bolivia

MOSCOVA
La 7 septembrie, o delegație a 

Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
plecat în Bolivia, într-o vizită de 
răspuns.

Parlamentarii Boliviei 
zitat Uniunea Sovietică 
trecut.

au vi- 
anul

I

7 (Ager-

revoluției

au participat

■ WASHINGTON 7 (Agerpres)
— TASS transmite :

Cercurile guvernante din 
Statele Unite încearcă să respingă 
acuzațiile grave și întemeiate aduse 
puterilor occidentale în nota gu
vernului U.R.S.S. adresată guver
nelor S.U.A., Angliei și Franței în 
legătură cu situația încordată din 
Berlinul occidental. In declarația 
Statelor Unite, citită în ziua de 
6 septembrie la o conferință de 
presă de purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, Joseph 
Reap, guvernul american încearcă 
să scape de orice răspundere pen
tru recentele evenimente din Ber-

linul 
mări 
tatea

In 
zentată ca și cum U.R.S.S 
ar da nici o urmare propunerilor 
aliaților occidentali", dar în ace
lași timp nu se spune nici un cu- 
vînt de declarația exprimată clar 
în nota sovietică că guvernul U- 
niunii 
jungă 
legere 
ci și

ocădental care pot avea ur- 
grave pentru pacea și securi- 
internațională.
declarație situația este pre

„nu

----- O-----

fi fosi lată la exploatare 
prima linie le înaltă tensiune 

lin Tadjikistan
DUSANBE 7 (Agerpres) — 

TASS transmite ?
Recent a fost dată în exploa

tare prima linie de înaltă tensiune 
din Tadjikistan — linia Zadorliu- 
Nurek de 220.000 volți. Ea furni
zează energia electrică șantierului 
marii hidrocentrale de la Nurek 
pe rîul Vahș.

In regiunile 
jikistanului se 
zent linii de 
o lungime de

Vor fi aprovizionate cu energie 
electrică și gospodăriile cultivata • 
rilor de bumbac din valea Vahș 
care produc cel mai prețios bum
bac din U.R.S.S. Energia electrică 
ieftină va face posibilă construi
rea unei serii de sisteme hidro
tehnice pentru irigarea a 
mii hectare de terenuri 
vate pînă acum.

-=©=-
Cutremur de pămînt în

ISTANBUL
După cum relatează corespon

dentul din Ankara al agenției 
France Presse, în ultimele 36 de 
ore în Anatolia (Turcia) s-a în
registrat un nou și puternic cu
tremur de pămînt.

muntoase ale Ta<J- 
construiesc în pre 
înaltă tensiune cu 

peste 400 de km.

zeci dc 
neculd

T urcia

Sovietice este gata 'să a- 
în orice moment la o înțe- 
cu guvernele S.U.A., Angli- 
Franței privind normaliza

rea situației în Berlinul occiden
tal pe baza Tratatului de 
german.

pace.

0

Situația politică din Argentina 
continuă să

BUENOS AIRES 7 (Agerpres) 
Agenția Reuter relatează că la 

,6 septembrie guvernul argentinian
■ a hotărît dizolvarea Congresului
■ țării și fixarea noilor alegeri pen
tru posturile de președinte și vi 

.cepreședinte, guvernatori federali 
și a membrilor noului Congres, la 
data de 27 octombrie 1963

In prezent, observatorii politici 
consideră că situația politică din 
Argentina continuă să se agrave
ze. Potrivit ziarului ;,Le Monde"; 
ultimele încercări de reconciliere 
muc ipuparne mzîdente din sînul

se agraveze
militarilor „nu au rezolvat fondul 
problemei". Dimpotrivă — scrie 
Henry Janieres, corespondentul la 
Buenos Aires al ziarului — se 
pare că politica de reconciliere la 
care a recurs statul major al ar
matei a trezit violente opoziții 
care pot declanșa o nouă criză ale 
cărei efecte vor fi imprevizibile" 
Potrivit agenției Reuter, în capi
tala țării circulă zvonuri în legă
tură cu ;,o iminentă lovitură 
stat militară care ar urma 
instituie o dictatură personală 
țară".

de 
să 
îi»

Solidari cu poporul cuban
RIO DE JANEIRO 

pres)
Acțiunile în apărarea

cubane, împotriva provocărilor im
perialiștilor americani, capătă în 
prezent o amploare din ce în 
ce mai mare în Brazilia. Peste 
10.000 de persoane au participat 
la mitingul de solidaritate cu Cu
ba care a avut loc la Campina- 
Grande (statul Paraiba). Deputa
tul Francisco Juliao, președinte1'- 
Ligii Țăranilor, care a luat cu~ 
vîntul la miting, a declarat • 
„Yankeii vor să atace Cuba. Noi 
însă vom apăra prin toate mij
loacele poporul frate". „Apărarea 
revoluției cubane, a spus el, în
seamnă apărarea întregii Ameriri 
Latine, care este supusă jafului 
din partea imperialismului ameri
can. întregul continent trebuie să 
apere Cuba".

Juliao a cerut poporului brazi
lian să fie gata în orice moment 
pentru a da o ripostă celor care 
vor cuteza să încalce suveranitatea 
Cubei.

La Sape, (statul 
vut loc un miting

Paraiba) a a- 
de solidaritate

---------------- Q

cu Cuba la care 
4.000 de țărani. 
In numele Ligii 
Brazilia, Juliao a 
lui ministru al Cubei, Fidel Cas
tro, o telegramă în care condam
nă cu hotărîre bombardarea Cubei 
de către două nave înarmate.

☆
SAN SALVADOR 7 (Agerpres)
In Salvador se desfășoară o 

campanie de protest împotriva 
provocărilor imperialiste față de 
Republica Cuba. La această cam
panie participă organizațiile de
mocratice din țară printre care 
„Avangarda tineretului din Sal
vador", care face parte din „Fron
tul unit al acțiunii revoluționare* .

După cum relatează din San 
Salvador corespondentul agenției 
Prensa Latina, participanții L» 
campanie au afișat pe străzile ca
pitalei manifeste care condamna 
atacurile anticubane ale imperia
liștilor și mercenarilor lor ș> în 
special bombardarea Havanei 
către contrarevoluționarii c-^. 
sosiți pe nave din Statele ,’C — 
ale Americii.

Țăranilor din 
adresat primu-

Mercenarii Pentagonului pregătesc
o nouă agresiune împotriva Cubei

DE MEXICO 7 (A-CIUDAD 
gerpres)

Ambasada 
dat publicității o declarație în ca
re se spune că mercenarii Penta
gonului se pregătesc să declanșeze 
o nouă agresiune împotriva Repu
blicii Cuba de la bazele lor din 
Guatemala, Nicaragua, Panama, 
Haiti și Republica Dominicană. In 
declarație se subliniază că de la

Cubei din Mexic a

baza militară americană din Guan
tanamo situată pe teritoriul Cu
bei, au fost evacuate familiile mi
litarilor. Manevrele mixte ale for
țelor armate ale S.U.A. și ale 
unor țări latino-americane cari au 
loc în Honduras, sînt apreciate în 
această declarație drept „un pre
ludiu al unei noi tentative de in
tervenție împotriva Cubei"

MOSCOVA. Ziarul -„lzvestia“ 
din 6 septembrie a publicat fo
tografii unice în felul lor, reali
zate în Cosmos de Andrian Ni- 

' kolaev și Pavel Popovici.
Pe una din fotografii, făcută de 

- Pavel Popovici, se vede clar că 
planeta noastră are o formă 
tundă. Prin ochiul de bord al 
vei sale „Vostok-3“, Andrian
kolaev a realizat o fotografie pa
noramică în care se vede o parte 
de litoral, insule, bancuri de ni
sip.

chian, Octav Băncîlă, G. Petraș 
cu, Jean Al. Steriadi, Iosif Iser. 
Th. Pallady, N. Tonitza și Ștefan 
Dimitrescu.

.neoficial" țărilor latino-
Organiza- 
să par 
conferință 
afacerilor

ro ■ 
na- 
Ni-

PARIS. 
blications 
Historie" 
curînd, în acord cu Comisia na
țională a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., o casetă cu 22 
diapozitive în culori, intitulată 
„Pictori romîni". Diapozitivele, 
îngrijit realizate, cuprind repro
duceri după cele mai valoroase 
lucrări ale pictorilor N. Grigo- 
rescu, I. Andreescu, Ștefan

Casa de editură „Po- 
Filmees d’ Art et d’ 
din Paris a editat de

MOSCOVA. Intr-un interviu a- 
cordat unui corespondent al agen
ției TASS, cu prilejul zilei tradi
ționale a tancbiștilori care se săr
bătorește amil acest# în U.R-S.S. 
la 9 septembrie, geheralul-locoie- 
nent Nikolai Kons’dntinov, co
mandantul adjunct al trupelor de 
tancuri ale Armatei Sovietice, a 
declarat că în Uniunea Sovietică 
au fost create tancuri care cores
pund condițiilor războiului în ca
re s-ar folosi arma racbeto-nu- 
cleară.

au cerut „1
americane membre ale 
ției Statelor Americane 
cipe în septembrie la o 
specială a miniștrilor 
externe pentru discutarea proble
mei aplicării de noi sancțiuni îm
potriva Cubei.

Lu

WASHINGTON. Statele Unite

PHENIAN. Ziarul sud-coreean 
„Mail Sinmun“, anunță că potri
vit datelor serviciului de siguran
ță din anul 1952 pînă în 1951-, 
în Coreea de sud au fost înre
gistrate 4.200 accidente din cauza 
exploziilor minelor și proiectilelor 
americane împrăștiate pe tot te
ritoriul țării și care nu au fost 
adunate pînă în prezent. Numă
rul celor uciși și răniți din cauza 
exploziilor se ridică la 11.100 
persoane.

PROGRAM DE RADIO
9 septembrie

~=~------------ =

ACȚIUNI PRIMEJDIOASE
Prezența din nou a sinistrelor 

avioane de spionaj „U-2" ca ele
mente ale planurilor politice si 
militare americane, creazâ o pri
mejdie pentru pace. Presa engle
ză a semnalat cu indignare sosi
rea la o bază militară din An
glia aflată la dispoziția S.U.A. a 
avioanelor-spion „U-2" care și-au 
cîștigat o tristă faimă din zborul 
eșuat efectuat de Powers în 1960 
Totodată, opinia publică a afla.' 
cu indignare că un avion „U-2" 
a pătruns la 30 august în spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice în Ex
tremul Orient, și a apreciat ca 
întrutotu! îndreptățit protestul a- 
dresat de guvernul U.R.S.S. gu
vernului S.U.A.

Graba cu care guvernul ame
rican a căutat să se disculpe 
pentru acest act agresiv și repe
tarea angajamentului de a lua mă
suri pentru ca asemenea încălcări

să nu se repete a demonstrat că 
„lecția" primită de fostul guvern 
Eisenhower care la început a cău
tat să nege că l-ar fi trimis în- 
tr-o misiune de spionaj pe Po
wers pentru ca ulterior să bată 
in retragere, a fost reținută de 
actualul guvern. Dar autoritățile 
militare americane au precizat că 
nu vor renunța la trimiterea de 
avioane „U-2" ci vor căuta doar 
să le mențină în afara granițelor 
altor state. Pe lîngă primejdia u- 
nei abateri mai mult sau mai pu
țin voluntare sau din ordin, folo
sirea avioanelor „U-2" înzestrate 
cu aparataj pentru fotografierea de 
la mari distanțe a dispozitivelor 
de apărare la frontierele statelor 
socialiste, adică deasupra apelor 
internaționale, constituie unul din 
elementele încordării internațio
nale. Amploarea „încrederii" p« 
care autoritățile militare ameri

cane și le pun în ;,U-2" cu toate 
că S-a dovedit că avionul lui 
Powers a fost doborât de o ra
chetă sovietică din prima lovi
tură, a fost dezvăluită de ziarul 
norvegian „Aftenposten" care scria 
că cele 50 de avioane „U-2" de* 
ținute de Pentagon își au baze 
în Japonia, Australia, Filipine. 
Porto Rico, Alaska, Anglia, R.F 
Germană, Turcia. Și ziarul adăuga 
că Pentagonul consideră că ele au 
„un mare rol în politica interna
țională"...

Popoarele lumii întregi își ri
dică glasul de protest împotriva 
zborurilor piraterești ale avioane
lor de spionaj americane și cer 
să se pună capăt atentatelor P° 
care ele le comit la adresa păcii 
și securității internaționale

ZANEL FLOREA
comentator Agerpre»

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața. Examenele de admitere 

;ân institutele de învățămînt su
perior (radioreportaj); 8,20 Mu 
zică distractivă de estradă; 10,30 
Formații artistice muncitorești în 
studiourile noastre; 11,30 Vorbește 
Moscova!; 12,25 „Programe mu
zicale alcătuite de ascultători"; 
13,10 De toate pentru toți; 15,00 
Muzică populară romîneacă; 16,15 
k.Săptămîna muzicii Bulgare" t 
Noi înregistrări de muzică ușoară 
șl de dans primite din partea ra- 
dioteleviziunii Bulgare; 17.15 In
terpret celebri de operă; 18,00 
Muzică; 19,35 „Melodii—, melo
dii..." — program de muzică u- 
șoară romînească; 20,00 Teatru la 
microfon — Premieră — „Jurnal 
de aprilie" Scenariu radiofonic de 
Veselin Hancev. Traducere de Ma
nea Enache; 21,45 Muzică de 
dans; 22,20 Muzică de estradă. 
PROGRAMUL II. 8,30 Clubul 
voioșiei; 9,30 Suite și uverturi de 
estradă; 10,38 Melodii distractive;

12,00 Actualitatea cultural-artis- 
tică; 13,00 Pentru fiecare o me
lodie; 14,30 Cine știe cîștigă; 
16,00 Oameni și fapte; 17,25 
Concert de muzică ușoară; 19,00 
Jocuri populare romînești; 20,05 
Muzică de dans; 21,45 Album so
nor. Ascultînd glasul unor poeți 
sovietici; 22,00 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
9 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : 713 cere aterizarea ; AL. 
SAHIA : Al noălea cerc; ISCRO-
NI : Portretul unui necunoscut ; 
ANINOASA : Phonix, (complec
tate) Vreau să știu tot; PARO* 
ȘENI: Pescuitorii de bureți; LU- 
PENI: Numai o glumă.

(Responsabilii cinematografelor 
din Petrila, Lonea, Livezeni. Vul
can, Crividia, Bărbăteni, Uricani 
n-au trimis programarea filmelor
pe luna septembrie).
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