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In înțîmpinarea 
«ealizări Mite 

pi grafitul minei Uritani 
Minerii din Uricani își dau os

teneala in abataje pentru a întîm- 
pina Ziua minerului cu succese cît 
mai frumoase în producție. De alt
fel pe graficul întrecerii socialiste 
de la această exploatare figurează 
realizări deosebite. Colectivul mi
nei a dat peste plan pînă în dimi
neața zilei de 25 iulie 1795 tone 
de cărbune cocsificabil, situîndu-se 
cu realizările în fruntea exploată
rilor miniere din bazin. Angaja
mentul minerilor uricăneni pe lu
na curentă a fost și el depășit cu 
peste 240 de tone. Mina Uricani 
a. furnizat centrelor siderurgice de 
la începutul anului aproape 10 500 
tone de cărbune peste prevederile 
planului. Acest succes a fost posi
bil, în primul rînd, datorită creș
terii productivității muncii în aba
taje. In luna aceasta de pildă pro
ductivitatea în cărbune a înregis
trat o nouă creștere ajungînd Ia 
3,879 tone/post, cu 378 kg. cărbu
ne pe post mai mare decît indi
cele prevăzut în planul exploa
tării.

Colectivul sectorului I a contri
buit în măsura cea mai mare la 
realizările minei. In perioada 1-25 
iulie minerii acestui sector au de
pășit planul cu peste 1700 tone de 
cărbune, iar angajamentul cu mai 
mult de 1 000 de tone. Brigăzile 
evidențiate conduse de minerii 
Pînzaru Alexandru, Apostol Vasile,

Zilei minerului
Maftei Stan, Cîrciuftiaru Victor și 
alții au obținut cele mai bune re
zultate în realizarea planului la 
sectorul I.

Luptă pentru ildUlaiia 
mlNiuiui

Și minerii din sectorul II au 
depășit planul în perioada 1—25 
iulie cu 156 tone de cărbune. De
pășirea este modestă deocamdată, 
dar colectivul sectorului luptă cu 
deosebită abnegație pentru spori
rea producției, în scopul de a li
chida pînă la 23 August minusul 
din semestrul I — 2 003 tone de 
cărbune. Conducerea sectorului a 
luat o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice pentru îndeplinirea a- 
cestui obiectiv. Astfel în stratul 3 
s-au făcut pregătiri pentru ■des
chiderea abatajului cameră nr. 8 
din blocul I, care va intra în pro
ducție peste cîteva zile. La aba
tajele nr. 7 și 8 din blocul III—IV 
au fost terminate curățirile de falii 
și apofize, astfel că abatajul nr. 8 
a și intrat în plin, iar abatajul 
nr. 7 urmează să intre și el la în
ceputul lunii viitoare. O altă mă
sură în curs de aplicare urmăreș
te rezolvarea transportului produc
ției din blocul II prin străpunge
rea cu suitorul de legătură între 
orizontul 580 și 630. Această lu
crare, pe care o execută brigada 
de pregătiri condusă de minerul 
Molnuș Gheorghe, înaintează cu 
viteză sporită.

I
 Timpul frumos din aceste zile f 
de cuptor favorizează recoltarea | 
nutrețului în bune condițiuni. J 
De la revărsatul zorilor și pînă i 
în amurg, membrii întovărășiri-1 
lor zootehnice, precum și țara- ?

< nii ce cresc animale individual f 
J zoresc Ia cositul și strinsul fî- J 
'* nului pe pajiștile Văii Jiului, J 
ț pentru a asigura astfel efective- ■ 
j lor de animale pe timpul ierna- * 
< tului furaje naturale în cantității 
î îndestulătoare și de bună cali-J 
< tate. IN CLIȘEU: Strinsul finu-> 
I lui pe terenul întovărășirii zoo-c 
j tehnice „1 Mai" din Uricani. >

NOI APARTAMENTE
Pe zi ce trece, orașul LUpeni 

devine de nerecunoscut. In luna 
aceasta a fost dat în folosință mi
nerilor un bloc cu 90 de aparta
mente. Printre cei care au primit 
noi apartamente se numără mine
rii Petre Constantin de la sectorul 
III, Bercea Gheorghe de la secto
rul IV A. Ca și Făiniș Dumitru 
de la sectorul IV B și muncitorul 
Chivu Marin de la preparația Lu- 
peni.

In orașul Lupeni, de la începu
tul anului și pînă acum au fost 
construite și date în folosință un 
număr de 4 blocuri noi care în
sumează 210 apartamente.

In cinstea Zilei minerului și a 
zilei de 23 August se vor da în 
folosință încă 120 de apartamente 

pentru mineri în 
cartierul Braia.

R. BALȘAN 
corespondent
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Pentru ca recoltarea fructelor 
de pădure să se facă la timpul optim

I. F. Petroșani are sarcina de 
a valorifica integral și superior 
toate bunurile materiale din fon
dul forestieri In vara și toamna a- 
cestui an, întreprinderii noastre îi 
revine obligația de plan de a re
colta circa 450 000 kg. fructe de 
pădure (zmeură, afine, mure), ne
cesare satisfacerii consumului in
tern și pentru export. Cum vom 
realiza această sarcină care este 
mult sporită față de 1962 ? In pri
mul rînd am luat o serie de mă
suri pentru începerea la timpul 
optim a campaniei de recoltare a 
fructelor de pădure. Astfel, între
prinderea a angajat muncitorii ne
cesari, a făcut amenajările cuve
nite pentru cazarea lor în bune 
condițiuni, au fost aprovizionate 
toate centrele de prelucrare a fruc
telor și punctele de achiziții cu 

, materialele necesare recoltării și 
conservării în cele mai bune con- 

. diții a fructelor de pădure (bu- 
ț toaie, conservanți, aparatură, co
șuri, papură etc.). încă din timpul 
înfloririi s-au delimitat parcelele 
și terenurile de recoltare, ducîn- 
du-se muncă de lămurire în rîh- 
durile populației locale asupra a- 
vantajelor ce le oferă această ac
tivitate.

Recoltarea fructelor de pădure 
urmează a se desfășura în cadrul 
a 6 centre de achiziții situate la 
Aușel, Bărbăteni, Cîmpu lui Neag, 
Livezeni, Jieț și Voevodul. Pentru 
a scurta distanța de la locul de 
cules și pînă la centrele de depo
zitare se vor organiza în apropie
rea bazinelor cu fructe încă un 
număr de 9 puncte de achiziție 
situate la Cimpa, Arcanul, Pola- 
tiște, Cîmpul Mielului, Roșia, Ji- 
goreasa. Straja, Uricani și cabana 
Rusu, ultimele 7 fiind noi față de 
anul trecut.

Datorită condițiilor atmosferice 
favorabile, în acest an recoltarea 
fructelor de pădure a început mult 
mai devreme. Aceasta este o ga
ranție în plus că vom reuși să 
strîngem cantitatea de fructe pla-

nificată. In 24 iunie a. c. a și în
ceput activitatea centrului de achi
ziție Livezeni (achizitor Cristea E- 
leonora) recoltînd pînă la 20 iulie 
peste 14 000 kg. afine negre, față 
de 4 000 kg. cit a fost planificat. 
Recoltarea afinelor continuă. A-
ceste rezultate au fost posibile
datorită prețului de achiziții
stimulator acordat de stat cît
și bunei organizări a muncii 
la centrul de achiziții. Printre cei 
mai buni culegători pot fi citați 
Buta Ana, care în anumite zile de 
vîrf a recoltat pînă la 24,5 kg. cîș- 
tigînd 122,50 lei, Florea Ilie 120 
lei, Buta Lucreția 110 lei, Băieșanu 
Maria, Andronache Mairia, Iovan 
Ioan, cîte 105 lei pe zi de lucru.

Din ziua de 17 iulie și-a înce
put activitatea și centrul de achi
ziție Bărbăteni, unde pînă la 20 
iulie s-au recoltat peste 300 kg. 
afine și 50 kg. zmeură. Aici mun
citoarele Voicu Maria și Șelarii 
Maria, soții de mineri din Bărbă
teni, participă cu entuziasm la 
campania culesului, înțelegînd da
toria de a contribui la această ac
țiune patriotică cît și avantajele 
bănești de care beneficiază. In zilele 
următoare se vor deschide și ce
lelalte centre și puncte de achizi
ție, pe măsură ce se coc fructele.

Culesul fructelor nu trebuie să 
dăuneze cu nimic fondul forestier. 
De aceea s-au luat măsuri pentru 
a preveni distrugerile ce se pot 
provoca pădurii prin degradarea 
puieților sau incendieri în urma 
nerespectăril anumitor reguli de 
cules, comportare și circulație în 
parchetele forestiere. Este necesar 
ca toți cei ce merg la recoltarea 
de fructe de pădure să respecte 
indicațiile organelor silvice, indi
cații înscrise în autorizațiile ce se 
eliberează tuturor culegătorilor de 
fructe de pădure.

ing. SERAFINCEANU C-TIN
I. F. Petroșani

Activitate rodnica la s. R. E. Vulcan

Utemista Pali Ecaterina (prima din stingă) lucrează la magazinul de papetărie (uni
tatea 26) din Petroșani. Printr-o bună organizare a muncii raionul deservit de ea depă
șește zilnic planul de vînzare cu 3—5 Ia sută
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La timp 
și de calitate

Repararea la termenele
a motoarelor 

continuu 
Petroșani 

mare măsură 
muncitorilor 

Vulcan.

de 
la 

de- 
de 
de 

Dacă
Vulcan, care exe-
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stabilite 
curent 
U.R.U.M. 
pinde în 
hărnicia 
la S.R.E. 
S.R.E.
cută numai reparația păr
ților electrice va în- 
tîrzia lucrarea cerută. 
U.R.UM.P.-ul este nevoit 
și el să aștepte chiar da
că a efectuat toate re
parațiile mecanice care 
intră în sarcina sa.

Conștient ds răspunde
rea ce îi revine, colectivul 
de muncă al secției 
rent continuu" de 
S.R.E. Vulcan nu-și 
cupețește 
vadă este 
mulțumire 
U.R.U.M. 
adresat-o 
pentru realizarea la timp 
a comenzilor și pentru 
calitatea superioară a re
parațiilor executate în 
ultimele două luni prin
tre care cităm : 5 contro-

eforturile, 
scrisoarea 

pe 
Petroșani

mulțumindu-i

„Cu
la 

pre- 
Do- 

de 
care 

i-a

lere pentru
LAM-4 și LAM-8, 14 mo-' 
toare, 16 rezistențe etc. 
lucrate de Oprea Aurelian, 
Matei Bela, Coromoș Ște
fan, Urs Ana și alții.

locomotive

Reparații 
înainte de termen
Folosind din plin în

treaga capacitate de lucru 
a mașinilor și utilajelor 
din dotare și organizîndu- 
și bine munca, colecti
vul secției de bobinaj 
ușor de la S. R. E. Vulcan 
continuă să obțină în ac
tivitatea sa realizări de 
seamă.

In perioada 1 iunie — 
25 iulie a. c. el a repa
rat cu 8-10 zile înainte 
de termen pentru exploa
tările miniere din Valea 
Jiului două motoare e- 
lectrice de 40 kilovați, 
cinci motoare electrice 
de 30,12 și 4,5 kilovați 
și un motor electric de 
1,2 C.P.

De remarcat este și 
faptul că toate reparați-

efectuat la 
cost scăzut.

prin

un

ac-

iie s-au 
preț de

S-au remarcat 
tivitatea depusă bobina
torii Nika Silvia, Tenchiu 
Georgeta, Devianu Matil
da, Stoic Nicolae, Coșută 
Cecilia.

in două luni — 
45 000 lei economii
In vederea realizării de 

economii muncitorii și 
tehnicienii din atelierul 
pentru bobinaj greu și-au 
îndreptat atenția în di
recția recuperării și re- 
condiționării unor mate
riale de bază. Echipele 
din acest atelier au reușit 
să recondiționeze în do
uă luni 300 kg. sîrmă de 
cupru, 60 kg. micafoliu și 
circa 10 000 metri ma
terial izolant. Valoarea 
economiilor se ridică 
peste 45 000 lei. Tot 
cadrul acestui atelier 
muniștii au început
de mult să lucreze para
lel la trei comenzi deo
dată. Aceasta sporește 
productivitatea muncii pe 
echipa' cu 15-20 la sută.

la 
in 

co- 
nu
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Zi de odihnă. Vestind parcă 
săritul soarelui, două obrăznică
turi înaripate au început să se 
hârjonească în dreptul geamurilor 
deschise, ciripind gălăgios. Clipind 
des din pleoapele abia întredes
chise ochii privesc somnoroși. Mi
rajul jerbelor de aur care pres
chimbă împrejurimile într-o lu

me da vis ridică din așternuturi toți 
musafirii cabanei. Balcoanele s-au 
înțesat de oameni. Priveliștea 
feerică. Vîlcanul și Retezatul 
au îmbrăcat văluri de purpură.

—- Bună dimineața' soare! răsu
nă glasul gingaș al unei fetițe.

■—Bună dimineața — răspunde 
grav ecoul.

Coridoarele, spălătoarele, sala 
de mese au devenit locurile unui 
dute-vino neîntrerupt. La dejun, 
tinerii și vîrstnlcii, muncitori și 
intelectuali, localnici și din alte 
regiuni, fac cunoștință, glumesc, 
rid, sau aplecați deasupra hărți
lor turistice stabilesc împreună iti- 
nerariile excursiilor. Unii, care în
că nu au văzut locurile alpine, 
optează pentru Bucura,, alții pentru 
Vîrful Negrele, Arcanul și Pris- 
loape. Conduse de Argint I Dumitru 
și Roba Nicolas, ambii din

e

primele gru- 
înălțimi. In 
nu scade, 
autoturisme 

din Uricani,

tul Cîmpu lui Neag, 
puri au plecat spre 
cabană însă animația 
Veniți cu motociclete, 
sau camioane muieri 
textiliști din Luper.i, energeticieni 
din Paroșeni, sondori din Livezeni, 
umplu locurile rămase libere, 
puriie multora dintre ei, cum 
cele ale fraților Sorescu, ale 
ților Bejenaru, ale lui Chertes 
pad, Pușcașu Ionel, Micu Dumitru 
pot fi văzute și pe panoul de onoare 

al exploatărilor carbonifere și în
treprinderilor din Valea Jiului. 
Au îndrăgit cabanele și iată-i ve
niți să petreacă azi ia Cîmpu lui 
Neag. Poziția excelentă a cabanei, 
confortul și frumusețea aparte a 
împrejurimilor ei atrag aici dumi
nica și în cursul săptămînii zeci 
și zeci de oameni ai muncii.

Și, intr-adevăr căderile cascade
lor înspumate, plajele de pe mar
ginea apei 
bra deasă a codrilor seculari și 
romantica 
care le întretaie sînt parcă anume 
create pentru acei 
stăpînesc.

am In urmă, 
italian Carlo 

temă cosmică

Chi
stul
so-
Ar-

ei s cleștar a Jiului, um-

sălbăticie a viroagelor

cărui subiect 
compozitoru- 
CompozitoruJ 
in anul 1773

Opera „Călâforie 
în Lună" de Haydn
Cu două sute de 

cunoscutul dramaturg 
Goldoni a ales o
pentru una din lucrările sale. El 
a scris o comedie al 
a plăcut foarte mult 
lui Joseph Haydn, 
a scris un libret, iar
pe baza acestuia opera „Călătorie 
în lună". Opera a fost prezentată, 
dar apoi ea a fost uitată și libre
tul ei pierdut. De curînd, într-o 
arhivă a fost descoperită partitu
ra acestei opere.

Cometele și viafa
După calculele astronomilor, în sistemul solar există aproximativ 

40 milioane de 
mare, totuși 100 
intiiniri au avut

Cometele — . . -
nizat cîteva sute de miliarde de tone din aceste substanțe. După pă
rerea biochimiștilor, lor le revine rolul important al apariției vieții. De 
ce ? In urma ciocnirii se creează condiții optime pentru formarea com
pușilor complex) din compuși simpli. Presiunea înaltă care se dezvoltă 
în momentul ciocnirii, scrie omul de știință sovietic Viktor Kovalski 
in revista „Succese ale biologiei contemporane", a pulul duce la con
densarea combinațiilor de monocarburi in lanțuri de cîte 2—6 atomi 
de carbon șl spre alte reacții sintetice...". Aceasta ar constitui e treaptă 
spre formarea compușilor complex! ai carbonului — baza vieții.

---------------0---------------

comete. Și, deși sistemul nostru solar este destul de 
de comete s-au ciocnit cu Pămintul. (Citeva din aceste 
ioc cind pe planetă nu exista incă viață).
sursa de compuși simpli ai carbonului — ne-au fur

Proiect de călătorii cosmice
Un interesant proiect al că

lătoriilor cosmice a fost propus cu 
cîțiva ani în urmă de către un tî- 
năr om de știință din Leningrad. 
Acest proiect poate fi denumit „In 
Cosmos cu locomotiva electrică". 
Autorul lui propune să se creeze

un original port cosmic departe 
de Pămînt, care să fie legat de el 
printr-o cale ferată.

Această 
ma vedere 
Este vorba 
trifuge.

idee fantastică la pri- 
are e bază științifică, 
de folosirea forțai Sen

il

I A T i

care azi

A. NICHIFOREL

IN CLIȘEU: Cabana de la Cîmpu lui Neag.

VITRINA
stradăLoz în

Peștele-arici
Acest peștișor trăiește printre 

corali și se hrănește cu polipii 
care fac imprudența să iasă afară 
din tecile în care locuiesc.

Peștele-arici nu are dinți, dar 
partea din față a maxilarelor lui 
este dezgolită și formează un cioc 
ascuțit și puternic. Cu acesta peș
tele poate reteza ramificațiile co
ralilor și roade melci așa 
ronțăie nucile.

Mișcind din aripioare, 
arici înoată 
recifului. Nu 
bească — în

cum se

peștele- 
lungul 

se gră-

și țepii 
care 

acoperită

tacticos de-a 
are de ce să 
jurul său găsește hra

nă din belșug, iar 
de dușmani nu se 
teme.

Dacă este înghi
țit de un rechin, 
peștele-arici se 
umflă în pîntecele 
acestuia
ascuțiți cu 
îi este 
pielea se înfig în 
organele rechinu
lui.

Dar, de obicei 
peștele-arici își ia 
măsuri la timp. 
De îndată ce 
zărește 1 
el începe 
ghită apă 
umflă ca o 
Apa umple 
cine; special 
sub pielea 
menului, o excres
cență a esofagului. 
Se întimplă ca 
o dată cu apa peș
tele să înghită 
și o mare cantita
te de aer. Atunci

la 
îndată 

: rechinul,
să In
și se 

minge, 
un să- 

de 
abdo-

DE CURIOZITĂȚI
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In orașul Vulcan este o stradă 
principală în cartierul 
căreia vulcănenii îi spun 
da minei. Aici este un 
care se vînd lozuri în 
fapt chioșcul nu e pe 
în clădirea cu numărul 
rea respectivă nu este 
sebită ca celelalte din jurul ei 
și dacă n-ar fi firma și gemule
țul prin care se face vînzarea 
lozurilor, cu greu s-ar putea cre
de că aici este găzduit un 
chioșc. De fapt nici firma și nici 
gemulețul nu prea atrag atenția 
trecătorilor. In schimb lozurile...

împrăștiate în preajma 
țului și purtate de vînt, 
tigătoarele" te duc fără 
chioșcul de unde au fost 
rate. Instinctiv ceri un loz 
Curiozitatea te îndeamnă 
desfaci de îndată, dar cauți 
coș în care să arunci 
balajul lozului (și chiar 
dacă nu e cîștigător). Un 
de „obiect" însă nu se află prin

Crividia 
stra- 

chioșc în 
plic. De 
stradă ci 
28. Clădi- 
mai deo-

gemule- 
„neciș- 

greș la 
cumpă- 
in plic. 
să-1 și 
vreun 

am- 
lozul 
astfel

apropiere. Și fie că iei resturile 
și le pui în buzunar, ori le arunci 
pe stradă, te gîndești cu amără
ciune: Dacă e loz în plic, de ce 
să 
să 
un 
se 
de

devină 
nu fie

coș 
arunce
la lozuri ?

loz în... stradă ? De ce 
instalat în acest punct 
cu capac, în care să 
toate hîrtiile rezultate

Asemănărî
și deosebiri

Stația C.F.R. Petroșani are două 
săli da așteptare : una pentru că
lătorii care au bilet de clasa I-a, 
iar alta pantru cei care călăto
resc cu cl. Xl-a. Ambele săli 
au asemănări și deosebiri. Cele 
două săli de așteptare se asea
mănă prin îngrijirea de care se 
„bucură" 
stației și 
nunte de

Și una
cu mese și scaune, cu uși și fe
restre și cu obiecte de ornament 
— tablouri (sala de așteptare cla-

din partea conducerii 
se deosebesc prin amă- 
ordin gospodăresc.
și cealaltă sint dotate

La
I-a

s
8
8
8
2

săli de aș- 
clasă !
de așteptare 
și deosebiri

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

sa I mai are și o oglindă), 
sala d» așteptare de clasa 
pardoseala este înlocuită cu par
chet, iar la cealahă, cu ciment, 
dar amindouă sint ia fel de... 
neîngrijite. Din cauza depunerilor 
de murdărie cu greu s-ar mai pu
tea distinge culoarea inițială a 
dușumelelor acestor 
teptare, indiferent de

Intre cele două săli 
mai există asemănări
care dau o notă proastă la adresa 
gospodarilor stației C.F.R, Petro
șani. Amîndouă au zăvoarele uși
lor stricate, dar pe cînd la sala 8 
de așteptare clasa I-a, clanța ușii 
își mai duce amarul, defectată 
cum e, la cea de clasa U-a a 
dispărut complet!

Aceste 
care fac 
podăresc 
așteptare 
în locul lor 
adevărată dovadă de grijă gos
podărească pentru transformarea 
lor în locuri plăcute dă petrecere 
a timpului în așteptarea trenului.

asemănări și deosebiri 
să
al
ar

strice aspectul gos- 
celor două săli de 

trebui să dispară, iar 
să-și facă apariția o

8
8
8
8
8
8
8
8
8•
8
8
8
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el se întoarce cu burta ia sus și 
rlmlne suspendat la suprafața apei. 
După ce a trecut primejdia, peș
tele evacuează 
rul și apa.

Toate ar 
arici nu ar 
muscă. Este 
căjește cu cele mai 
Peștele-muscă prinde 
care se încurcă printre țepii de 
pe spinarea peștelui-arici. Dar 
cînd îi culege, îl mai ciupește u- 
neori. Oriunde s-ar ascunde peș- 
tele-arici, cicălitorul sanitar îl 
descoperă.

cu un grohăit ac

fi 
fi 
drept că

bune 
sicîit

daca peșteie- 
de peștele - 
acesta îl ne
bune intenții, 
racii paraziți

plăcea foarte mult să 
botul și să 
unui arc.

După ce 
fecțiunilor, 
care
zoologice să fie mutate 
metru mai sus.

le tragă
le apuce cu

ca coarda

s-a 
s-a 

treceau

lămurit cauza de-v' 
hotărît ca firele 
deasupra grădinii 

cu un

Vrabia pedepsită
La Kerci s-a întîmplat următo

rul caz interesant:
In timp ce rîndunelele erau ple

cate, o vrabie obraznică s-a in
stalat în cuibul lor, construit sub 
o streașină. La început stăpînele 
„casei" au încercat s-o alunge din 
ea pe „cotropitoare", dar . aceasta 
nici nu se gîndea să părăsească 
cuibul. Atunci rînduneieie au în
ceput să scoată niște sunete spe
cifice de chemare. Au răspuns un 
mare număr de 
zburat în mare 
cu pricina. O 
teau „de pază"
zburau și se întorceau aducînd in 
cioc materiale de construcție cu 
care în vreo zece minute au zi
dit cuibul, închizindu-1 complet. 
După această ispravă, majoritatea 
rînduneielor au plecat, doar cîteva 
din ele reveneau din cind în cînd 
să verifice cum mai stau lucrurile.

nici un remediu. Transmiță- 
bolii este o mică insectă nu- 
„barbeiro", care înțeapă nu- 

obrazul omului. Cînd boala 
transmisă unui adult, aceasta

rindunele, care au 
grabă spre cuibul 

parte din ele stă
tu jurul lui, altele

Girafa răufăcătoare
In orașul Chester din Anglia 

soseau numeroase recltmații în le
gătură eu defectarea rețelei tele
fonice. In urma cercetărilor, s-a 
constatat că vinovatul era... o gi
rafă, pensionară a grădinii zoolo
gice din localitate. Firele liniei 
telefonice treceau tocmai pe locul 
unde se afla girafa și acesteia îi

O insectă deosebit 
de primejdioasă

La începutul secolului nostru, 
medicul brazilian Chagas a desco
perit o boală, care poartă numele 
său. Pînă astăzi, împotriva aces
tei boli, care se termină inevita
bil cu moartea, nu s-a descoperit 
încă 
torul 
mită 
mai 
este
înseamnă ani lungi de chinuri cu 
pierderea treptată a forțelor pînă 
la sfîrșitul fatal. La copii moartea 
survine în decurs de cîteva săp- 
tămini.

De curînd a devenit cunoscută 
tragedia micii localități braziliene 
Itacapira din statul Minas Gerais, 
invadată de barbeiros. Cei 4 000 
de locuitori încearcă să se apere, 
folosind împotriva invadatorilor 
saci Întregi de DDT, dar se pare 
fără succes. Boala se răspîndește 
tot mai mult și locuitorii se con
sideră sortiți pieirii. Nici un me
dic nu a îndrăznit să se stabileas
că în localitate și nici un labo
rator nu a putut găsi încă o for
mulă pentru fabricarea unui re
mediu capabil să pună capăt te
ribilei boli. Chiar și despre viața 
și modul de răspîndire al insectei 
nu se știe decît prea puțin. Se 
pare că ea nu emigrează sau nu 
poate străbate distanțe mari. Nu
mai astfel se poate explica faptul 
că îngrozitoarea boală nu s-a râs- 
pindit pe întreg cuprinsul conti
nentului sud-american.

--------------- ©---------------

notă: Vrei nu-vrei, bea Grigore...
Cam așa se intimplă la gră

dina de vară a orașului Lupe ni. 
Băuturile care ar trebui să fie 
servite reci sint ca... apa de ploaie 
de vată I Cit despte modul de 
servire, mecanicul Grama Viorel 
de la Viscoza tape ni și alțj con
sumatori ar putea să vă relateze 
mai detailat. Noi ne rezumăm la 
descrierea faptelor așa cum s-au 
petrecut ele mai acum cîteva zile

Se duse mecanicul Grama Viorel 
ca tot omul, să bea o bere. In 
grădina de vară orchestra clnta, 
jar ospătarii se grăbeau să satis
facă comenzile consumatorilor.

— O bere rect vă rog — ceru 
cetățeanul nostru cind veni ospă
tarul la masa ocupată.

— Numai una ? Întrebă ospătarul 
și plecă lăslndu-și clientul să aș
tepte.

Așteptă omul un sfert de ori, 
apos lată un sfert, deci în total

o jumătate de oră și iată că a- 
pare și ospătarul cu... două halbe 
umplute pe jumătate.

— M-am girtdit să vă aduc do
uă halbe, căci una singură... Dar 
nu isprăvi vorba și se Îndreptă 
grăbit spre o masă din apropiere.

Consumatorul primi ambele 
cind a 

din 
mică 
văzu 
cu puțin 

(care

hal- 
fur- 
hal-
i-a 
că

be i
nat 
be 1 
lost 
halba 
peste 
numai 
fără să vrea, ; 
verbul „bea 
nu — vreau 
adică să plătesc două halbe cu 
bete, deși două halbe abia tac cit 
una umplută cum se cere, pînă ta 
semnul distinct.

Poate conducerea acestei grădini 
de vară are ceva de adăugat., ia 
modul aura c servii clientul.

de bere dar
conținutul uneia 

in cealaltă, nu 
surpriza cind 

i abia s-a umplut 
Gustă berea 
gheață nu era) -și. 

ii veni in minte pro- 
Gtigore..." — Vreau, 

i trebuie să... beau.

semn, 
de la

1

Ir

J
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lucrărilor W iostaHlii
" La receptionarea blocului D 
curtnd predat locatarilor comisia
de receptionare a calificat lucrări
le executat? de instalatorii sanitari, 
caloriferiști și electricieni ca fiind 
bune. De aici rezultă că brigăzile 
de instalatori de pe șantier luptă 
pentru aplicarea directivelor parti
dului nostru cu privire la calitate.

D^că in anii trecuți, multe lu
crări de instalații lăsau de dorit 
din punctul de vedere al calității, 
acum cazurile de lucrări de insta
lații slabe sînt excepții rare. Acest 
lucru se datorește în primul rînd 
muncii politice duse de agitatori 
în rindul instalatorilor, unei mai 
bune organizări a oamenilor pe lu
crări, precum și îndrumării tehnice 
— mult îmbunătățită în ultimul timp. 
Iată cum s-a organizat munca Ia 
lucrările de instalații sanitare d? 
pe șantierul 7 construcții Lupeni ; 
Șefii de brigăzi au repartizat oa- 

_ menii pe formații de lucru mai 
mici, în fruntea fiecărei formații 
âu numit cite un instalator cu o ca
tegorie de calificare superioară ca
re efectuează lucrările de trasare 
și montare pe cînd ceilalți din for
mație lucrează la bancul de lucru 
și sparg găurile trasate dinainte de 
șeful formației.

Această metodă de repartizare a 
muncitorilor pe formații de lucru, 
după calificarea profesională se 
folosește cu succes de către bri
găzile de instalatori de pe șantie
rele conduse de Istodor Vintilă 
și Pavel Pantilimon, de instalatorii 
electricieni în frunte cu Simon A- 
dalbert, de caloriferiștii din brigăzile 
lui Cosma Achim, Stîngaciu Va
sile, Desculțu Ion și altele, iar ca 
rezultat lucrările executate

. de tot mai bună calitate.

Băgescu Ilie și Cîrstoiu llie 
sînt ucenici în anul I la Școala < 
profesională din Lupeni. Amîn- 
doi s-au familiarizat repede cu1 
atelierul școlii. Iată-1 pe primul 
executînd la banc o menghină de1 
mînă, iar pe al doilea un clește, 
cu gura lată.
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Textui Tratatului cu privire ia interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară in

Unite 
jos

Republicilor 
Regatului U- 
și Irlandei de 
ale Amcricii, 
„participante

ca principal țel al 
cit mai grabnică a

MOSCOVA 25 (Agerpres).
Agenția TASS transmite textul 

integral al Tratatului cu privire la 
..iterzicerea experiențelor cu anna 
nucleară in atmosferă, in spațiul 
cosmic și sub apă, dat publicității 
la Moscova.

Guvernele Uniunii 
Sovietice Socialiste, 
nit al Marii Britanii 
cord. Statelor 
denumite mai 
inițiale", 

proclamind 
lor realizarea
unui acord cu privire la dezarma
rea generală și totală sub un strict 
control internațional în conformi
tate cu scopurile Organizației Na
țiunilor Unite, care ar pune capăt 
cursei înarmărilor și ar înlătura 
factorii stimulatori ai producției și 
experimentării tuturor tipurilor de 
arme, inclusiv a armei nucleare, 

năzuind să obțină încetarea pen
tru totdeauna a tuturor explo
ziilor experimentale cu arma nuclea
ră, pe deplin hotărite să continue 
tratativele în acest scop și dorind 
să pună capăt infectării mediului 
înconjurător cu substanțe radioac
tive au căzut de acord asupra 
mătoarelor :

ARTICOLUL I

ur-

1. — Fiecare participant la pre
zentul Tratat se obligă să interzi
că, să prevină și să nu efectueze 
nici un fel de explozii experimen
tale cu arma nucleară și orice alte 
explozii 
flat sub 
său :

a) In
mitele el, inclusiv 
sub apă, inclusiv 
și marea liberă și

b) In orice alt 
asemenea explozie
radioactive dincolo

nucleare in orice loc a- 
jurisdicția sau controlul

atmosferă; dincolo de li- 
spațiul cosmic; 

apele teritoriale

mediu, dacă o 
provoacă căderi

Liniștea serii s-a lăsat peste ma
joritatea atelierelor I.P.I.P. —- Li- 
vezeni. Uruitul motoarelor în ate
ii arul mecanic, șuieratul aparatului 
de sudat la construcții metalice, 
au încetat. Numai in atelierul de 
prefabricate nu contenește munca. 
Cuptoarele dogoritoare unde se 
prepară praful hidrofob, sînt pri
vegheate cu atenție de schimbul II 
al brigăzii lui Cristea Ilarie : Iacob 
Gh., Miron C-tin. Pîrtan Gheorghe, 
Bubea Vasile, Scornea Iulian și 
Giurea loan reglează cu atenție 
intensitatea focului, încarcă și des
carcă cu repeziciune numeroasele 
cazane, transportă praful preparat.

’ Pe schimb, ei produc din canușă 
ide termocentrală cea. 10 000 kg. 
(praf hidrofob, atît de căutat pe 
^șantiere pentru acoperirea noilor 
'blocuri.

In hala de plăcuțe, amîndouă 
mesele vibrante lucrează din plin. 
Puiu Mihai, Ciurea Petru. Britan 
Ioan, Păpușa. Ion, Garban Grigore 
de la masa 1, produc în medie 
1 800-2 000 plăcuța de beton pentru

acoperiș. Dar, nici cei de la mas- 
nr. 2 — Cocora Gheorghe, Crăciun. 
Marin, Cazacu Ion, Curea Eugen, 
Vulpe Ion nu se lasă mai prejos. 
Antrenați într-o însuflețită întrecere 
socialistă, ei reușesc destul de des 
să-i întreacă pa „rivali", producînd 
mai multe plăcuțe de cît ei. In 
acest timp, pe platoul din curte, ti
nerii Briceag Gheorghe, Bolovan 
Gheorghe și Iosu Gheorghe lucrea
ză cite 10-15 tuburi de beton pen
tru canalizări pe schimb.

Activitatea intensă a sectorului 
de prefabricate din beton constituie 
o contribuție de seamă la îndepli
nirea sarcinilor de plan pe prima 
jumătate a anului la I.P.I.P. — Li
vezeni. O astfel de contribuție a 
dat colectivul sectorului la realiza
rea de beneficii la prețul de cost. 
Astfel, numai la praf hidrofob, pa 
luna iunie s-a realizat un bene
ficiu de 108 000 lei. Pe semestru, 

detotalul beneficiilor obținute 
I.P.I.P. la diverse activități se 
dică la peste 300 000 lei.

ri-

însemnareta lucrările de asfaltare se poate 
un randament mai

munci
cu bun

atmosferă, in spafiul cosmic și sub apă

acestui sub- 
prejudicieze 

care să ducă 
totdeauna a

nontiereior teritoriale ale stalului 
sub jurisdicția sau controlul că
ruia se efectuează o asemenea ex
plozie. Totodată se are in vedere 
faptul că prevederile 
punct nu trebuie să 
încheierea unui acord 
la interzicerea pentru
tuturor exploziilor nucleare expe
rimentale, inclusiv toate exploziile 
de acest iei sub pămint, acord spre 
încheierea căruia vor tinde parti
cipanții, așa cum au declarat in 
preambulul prezentului Tratat.

2. — Fiecare participant la pre
zentul Tratat se obligă ca pe vii
tor să se rețină de la incitarea, 
încurajarea sau participarea sub 
orice formă la efectuarea oricăror 
explozii experimentale cu arma nu
cleară și a oricăror alte explozii 
nucleare, în orice loc, care s-ar e- 
fectua în oricare din mediile men
ționate la punctul 1 al prezentului 
articol sau ar avea consecințele a- 
râtate în acest punct 1.

participante inițiale la Tratat — 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste, Regatul Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei' de nord,' Statele 
Unite ale Auiericii — care, prin 
prezentul Tratat, sint desemnate 
drept guverne — depozitare.

3. — Prezentul Tratat va intra 
in vigoare după ratificarea lui de 
către toți participanții inițiali și 
după predarea de către aceștia — 
spre păstrare — a instrumentelor 
de ratificare.

4. — Pentru statele ale 
instrumente de ratificare sau 
mente cu privire la aderare 
predate spre păstrare după
rea în vigoare a prezentului Tra
tat, el va intra în vigoare in ziua 
predării spre păstrare a instrumen
telor lor de ratificare sau docu
mentelor lor cu privire la aderare.

— Guvernele depozitare infor- 
neîntirziat toate statele ca-

căror 
docu- 

vor fi 
intra-

ARTICOLUL II
pre-

acest
sau

Ia
vor
vor 

Tra-

5. 
mează 
re au semnat și au aderat la pre
zentul Tratat despre data fiecărei 
semnări, data predării spre păs
trare a fiecărui instrument de ra
tificare și document de aderare, 
data intrării în vigoare a prezen
tului Tratat, data primirii oricăror 
cereri cu privire la 
unei conferințe, precum 
alte inștiințări.

6. — Prezentul Tratat 
registrat de guvernele
în conformitate cu articolul 102 al 
Cartei Organizației Națiunilor U- 
nite.

convocarea
și despre

va fi în- 
depozitare

1. — Fiecare participant la 
zentul Tratat poate propune amen
damente la acest Tratat. Textul 
oricărui amendament propus șe 
prezintă guvernelor depozitare ca
re îl distribuie tuturor participan- 
ților la Tratat. Apoi, dacă
lucru va fi cerut de o treime 
mai mulți dintre participanții 
Tratat, guvernele depozitare 
convoca o conferință Ia care 
invita pe toți participanții la
tat pentru examinarea amendamen
tului respectiv.

2. — Orice amendament la pre
zentul Tratat trebuie să fie apro
bat prin majoritatea voturilor tu
turor participanților la 
dusiv voturile 
ților inițiali Ia 
mentul intră în 
participanții la
strumentele de ratificare vor fi date 
spre păstrare de majoritatea tutu
ror participanților la Tratat, inclu
siv instrumentele de ratificare 
tuturor participanților inițiali 
Tratat.

ARTICOLUL IV

Tratat, in- 
participan- 

Amenda- 
pentru toți

tuturor
Tratat.

vigoare 
Tratat după ce in-

ale 
la

ARTICOLUL III
1. — Prezentul Tratat va fi des

chis spre semnare tuturor statelor. 
Orice stat care nu va semna pre
zentul Tratat înainte de intrarea 
lui în vigoare, în conformitate cu 
punctul 3 al prezentului articol, 
poate adera la el orieînd.

2. — Prezentul Tratat urmează 
a fi ratificat de statele care l-au 
semnat. Instrumentele de ratificare 
și documentele cu privire la ade
rare trebuie să fie predate spre 
păstrare guvernelor statelor —

Prezentul Tratat are o durată 
nelimitată.

Fiecare participant la prezentul 
Tratat, în exercitarea suveranității 
sale de stat, are dreptul să se re
tragă din Tratat, dacă va hotărî că 
împrejurări excepționale legate de 
conținutul prezentului Tratat au 
pus în pericol interesele supreme 
ale țării sale. Despre o asemenea 
retragere el trebuie să informeze 
cu trei luni înainte pe toți cei
lalți participanți la Tratat.

ARTICOLUL V

Prezentul Tratat, ale cărui texte 
rus și englez sînt în egală măsură 
autentice, va fi dat spre păstrare 
în arhivele guvernelor depozitare. 
Copil autentificate ale prezentului 
Tratat vor fi trimise de către gu
vernele depozitare guvernelor sta
telor care au semnat Tratatul și 
au aderat la el.

Pentru certificare subsemnații. 
Împuterniciți corespunzător pentru 
aceasta, au semnat 
tat.

întocmit in trei 
Orașul Moscova.

prezentul Tra-

exemplare, în

O

Realizarea pl anului de predări 
principala obligați e a colectivului I.C.M.M

termine și să predea un număr 
12 obiective industriale din ca- 
3 la Petroșani, 2 la Lupeni, 5 
Vulcan și 2 la Petrila. Dar pla-

In primăvara aceasta, în Valea 
Jiului s-a deschis un nou șantier; 
lucrările de reasfaltare a por
țiunii de șosea Livezeni — 
Petroșani. Lucrările respective au 
fost începute de un colectiv format 
din cițiva muncitori și un tehni
cian, din cadrul Direcției regionale 
de drumuri și poduri — Timișoara.

Pe măsura extinderii frontului 
de lucru, a sporit și efectivul șan
tierului. Sub conducerea tov. Pes- 
caru Ilie s-au efectuat lucrările 

. organizare a șantierului, s-au 
partizat materiale și utilaje 
„Reizen" pentru preparat asfalt, 
lindru compresor etc.; la baza
lucrări au fost construite baraca- 
mente, atelier, depozite de mate
riale. Lucrările au luat amploare, 
iar din 24 iunie s-a început tur
narea asfaltului. In prezent, șan- 

■ tieru’ -lucrează din plin cu toate 
forțele de care dispune. Din pă-

de 
re- 
ca 
ci- 
de

cate, capacitatea de producție, 
randamentul instalațiilor incă nu-s 
la nivelul posibilităților, din cauza 
unor lipsuri care îngreunează încă 
activitatea. In primul rînd lipsa de 
mașini: I.R.T.A. Petroșani a repar
tizat șantierului o singură mașină, 
care nu poate face fată nici la 
transportul asfaltului preparat, dar 
mite a materialului din tranzit la 
depozite ! Se pune întrebarea : to
varășii de Ia I.R.T.A. nu știu că 
asfaltarea este o muncă de sezon 
(de vară), iar dacă încep ploile de 
toamnă ea nu mai poate fi 
cutată ? Atunci, de ce nu 
șantierul acum, vara I

O altă greutate cu care se
acest șantier este lipsa de munci
tori și tehnicieni, din care cauză 
nu se poate cuprinde volumul de 
lucrări planificate. Nici serviciul 
forțelor de muncă1 din Petroșani 
nu a dat sprijin în această direc-

exe- 
ajută

luptă

tie șantierului, 
îi lipsește un 
K.D. 35 și ramificații de linii de- 
covil cu plăci turnante în interio
rul depozitului de materiale pen
tru ușurarea transportului. De a- 
ceasta, ar trebui să se îngrijească 
conducerea Direcției regionale de 
drumuri și poduri — Timișoara. 
Datorită acestor lipsuri, „Reize- 
nul" nu lucrează în prezent pe 
măsura posibilităților : el produce 
deabea 60 tone asfalt pe zi, față 
de 90—100 tone cît poate dacă ar 
exista o mai bună dotare, efecti
ve și mijloace de transport.

Viteza zilnică de asfaltare tre
buie simțitor sporită, iar capacita
tea agregatului de preparare fo
losită din plin. Numai așa se poa
te obține un randament bun la 
lucrări. Pentru aceasta însă tre
buie să se dea tot sprijinul nece
sar șantierului I

La fel, șantierului 
buldozer mic tip

In semestrul I a.' c„ întreprinde
rea de construcții și montaje mi
niere Petroșani a avut ca sarcină 
să 
de 
re 
la
nul valoric al întreprinderii a fost 
realizat in această perioadă în 
proporție de numai 90 la sută iar 
numărul obiectivelor terminate și 
predate reprezintă doar 66 la sută 
din totalul celor care trebuiau ter
minate. Printre lucrările 
fost terminate, și deci 
predat sînt: moara R.H. i 
țul 10 Vulcan, instalația 
nă antiincendiară de la 
Vulcan, rectificarea liniei 
la U.R.U.M.P. și stația de 
minieră Petroșani.

In semestrul II, conform planului, 
colectivul I.C.M.M. este chemat să 
termine și să predea un volum de 
lucrări de două ori mai mare de- 
cît cel din semestrul I. Se impune 
ca atît conducerea întreprinderii, 
conducerile șantierelor cit și forul 
tutelar să analizeze de urgență" si
tuația acestor lucrări pentru a se 
lua din timp toate măsurile t?h- 
nico-organizatorice cuvenite care 
să ducă la terminarea și predarea 
lucrărilor la termenele planificate.

Diriginților de șantier le revine

care n-au 
nu s-au 
de la pu- 
de lumi- 
puțul 3 

l de garaj 
securitate

sarcina să urmărească permanent 
mersul lucrărilor pe șantiere, iar 
atunci cînd constată că în progra
mele de lucrări lunare constructo
rul n-a cuprins întregul volum de 
lucrări, care să asigure terminarea 
la timp a obiectivelor, să întoc
mească observații pe care le vor 
anexa la programele respective. In 
plus de aceasta, diriginții trebuie să 
sesizeze la timp Combinatului Car
bonifer Valea Jiului despre orice 
greutate care ar conduce la nerea- 
lizarea lucrărilor în termen.

Dat fiind că în semestrul I în
treprinderea de construcții și mon
taje miniere Petroșani a intîmpinat 
greutăți din cauza neprimirii la 
timp a utilajelor tehnologice și a 
materialelor, este necesar ca Direc-_ 
ția comercială a combinatului să 
urgenteze primirea utilajelor tehno
logice ce urmează a se monta la 
lucrările cu termeh de predare în 

■ semestrul II. Trebuie să se ia toate 
măsurile cuvenite pentru a asigura 
constructorilor de la I.C.M.M. la 
timp 
sare, 
lucra 
triale
predea la timp.

utilajele și materialele 
astfel ca aceștia, să 
cu spor la obiectivele 
aflate în construcție,

nece- 
poată 

indus- 
să le

N. CERBU
director, Banca de investiții{

Filiala Petroșani
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Tratatul cu privire la interzicerea experiențelor 
cu ama nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic 

și sub apă realizat la Moscova primit cu satisfacție 
în întreaga lume 

Discuîii aorobaloaro

PIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Avîntu! siderurgiei sovietice

thi pas spre un tratat 
mai larg

ROMA 26 (Agerpres).
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Italiei și ministrul afa
cerilor externe, Attilio Piccioni, a 
făcut joi seara o declarație la Ro
ma în legătură cu
Moscova a Tratatului 
privire la interzicerea 
lor cu arma nucleară, 
niat că guvernul său
actualul Tratat ca un pas spre un 
tratat mai larg, „care să permită 
să se ajungă la dezarmarea trep
tată generală și controlată".

Co- 
An-

MOSCOVA 26 (Agerpres).
Agenția Novosti relatează că 

primii patru ani ai septenalului 
Uniunea Sovietică au fost date

In anul 1962 în U.R.S.S. s-a ob-
în ținut O creștere la producția de
în fontă de 4,4 milioane tone, iar la
în oțel — de 5,5 milioane tone. In

parafarea la 
tripartit cu 
experiențe- 

E1 a subli- 
consideră

noi și
mari spe- 
importante

că secre-

ce privește rea-
a unor

cuvîntul 
salutat

a declarat
al S.U.A. și ministrul

vor

exploatare 13 furnale, 46 cuptoare 
Martin și electrice, 31 
și laminoare de țevi, 
noile furnale de mare 
fiecare cu un volum de
sînt fără precedent în ceea ce pri
vește productivitatea și economi
citatea.

laminoare 
Șapte din 
capacitate, 
2000 tone

aceeași perioadă în S.U.A. produc
ția de fontă 
de tone, iar 
crescut doar

In prezent
întrecut S.U.A. la volumul extrac
ției de minereu de fier și la arde- 
-ea cocsului.

a scăzut cu 200 000 
producția de oțel a 
cu 300 000 de tone. 
Uniunea Sovietică a

Declarația ministrului 
afacerilor externe 

ad interim al Norvegiei
OSLO 26 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe ad 

interim al Norvegiei, Oscar Gun
dersen, a făcut o declarație unui 
corespondent al ziarului „Aften
posten” în care salută înțelege
rea realizată la Moscova și își 
exprimă convingerea că Norvegia 
Va adera la Tratatul eu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă. Gundersen a apreciat 
tratatul ca un eveniment impor
tant și îmbucurător. In afara fap
tului că acest tratat va înlătura 
pericolul contaminării cu depuneri 
radioactive a oamenilor astăzi în 
viață și a generațiilor viitoare, a 
declarat Gundersen, el va bara 
calea spre răspîndirea mai departe 
a armei atomice

LONDRA 26 (Agerpres).
I.uînd cuvîntul în Camera 

munelor, primul ministru al 
gliei, Harold Macmillan, a decla
rat că tratatul parafat la Moscova 
„nu numai că are o valoare prin 
sine însuși, ci cuprinde 
ranțe pentru 
realizări".

Macmillan 
tarul de stat
afacerilor externe al Angliei 
pleca la Moscova în vederea sem
nării tratatului într-un viitor cît 
mai apropiat.

In legătură cu parafarea trata
tului, Macmillan a exprimat mul
țumiri șefului guvernului 
N. S. Hrușciov.

Luînd apoi cuvîntul, H. 
liderul opoziției laburiste, 
niat că popoarele din

Guvernul

sovietic

Wilson, 
a subli- 
întreaga

în [anioia [omunelor
lume vor fi recunoscătoare pen
tru acest tratat. El a declarat că 
în prezent există speranța într-un 
rapid progres în
Uzarea planului de creare 
zone denuclearizate.

Deputății care au luat 
în cursul dezbaterilor au
tratatul parafat la Moscova drept 
un pas important pe calea spre 
slăbirea încordării internaționale.

Laburistul Mendelson a declarat 
că este necesar ca acest tratat să 
fie completat cu un tratat de nea
gresiune între țările membre ale 
N.A.T.O. și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia, 
dc 
taf 
jin
spus' vorbitorul.

Canadei este ; 
să semneze Tratatul

Uniunea Sovietică, 
s-ar bucura 
din partea

de un 
opiniei

propus 
Acest tra- 
larg spri - 
publice, a

0

Gavernul ființez (emite 
o greșeală peiițilnaiă

PARIS 26 (Agerpres).
Ziarul „Le Monde" publică un 

articol semnat de liderul Partidu
lui Socialist Francez Juies Moch 
în care acesta arată că „guvernul 
francez comite o greșeală pericu
loasă presupunînd că Franța poate 
rămîne indiferentă fată de inter
zicerea experimentării arme: nu
cleare și că ea își va putea con
tinua propriile experiențe*.

„Ca și pînă acum, rămîne de 
neconceput și demn de compătimi
re faptul că guvernul nostru s-a 
eschivat de la tratativele de la 
Moscova, scrie Jules Moeh. Din 
această izolare noi nu câștigăm 

absolut nimic. Dimpo- 
foarte multe

de cele trei

de pier

mari pu- 
probleme 

înte-
con-

ne 
dificultăți, scrie 

La ce înfrîngeri 
năzuința

nimic, dar 
trivă, avem 
dut".

„Ruperea
teri în rezolvarea unei 
care afectează atît de mult 
resele tuturor popoarelor și 
tinuarea experiențelor proprii 
vor cauza grave 
liderul tranșez,
diplomatice ne va duce 
zadarnică a guvernului de a crea 
o forță de șoc avînd proporții 
peste puterile țării noastre, peste 
puterile finanțelor și industriei 
noastre ? Vom 
fata acordului 
vietic. Cu atît 
noi...”.

rămîne singuri în 
anglo-americano-so- 
mai rău pentru

Noi obiective industriale importante 
în construcție m R, P. Chineză

OTTAWA 26 (Agerpres).
Tratatul parafat la Moscova 

va avea o deosebită importanță da
torită perspectivelor pe care le 
deschide, în vederea îmbunătăți
rii continue a relațiilor dintre Est 
și Vest, a declarat în parlament 
primul ministru al Canadei, Pear
son.

Manolis Glezos a
MOSCOVA 26 (Agerpres).
La 25 iulie, eroul național al 

Greciei, cunoscutul ziarist și frun
taș al vieții publice, Manolis Gle- 
zos, împreună eu soția și fiul, au 
sosit la Moscova venind de la 
Viena.

gata

Exprimăm participanților la tra
tativele 
noastră 
zentăm

de la Moscova 
recunoștință și 

calde felicitări, a

profunda 
le pre- 
spus al. 

de ase-A. Pearson a declarat, 

menea, că guvernul Canadei este 

gata să semneze acest Tratat.

Calea spre dezarmare a fost deschisă
DELHI 26 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la un miting ca

re a avut loc în statul Andhra 
Pradesh, primul ministru al In
diei, Nehru, a arătat că parafarea 
textului tratatului eu privire la

Interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, spațiul cos
mic și sub apă „deschide calea 
spre dezarmare și spre asigurarea 
păcii în întreaga lume".

Un pas spre interzicerea completă 
a experiențelor nucleare

TOKIO 26 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Japoniei, Ohira, și-a exprimat spe
ranța că Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare 
in atmosferă. Cosmos și sub apă 
constituie un pas spre interzicerea 
completă a experiențelor nucleare. 
Ohira a declarat: .Japonia, care 
s-a pronunțat întotdeauna pentru 
interzicerea cit mai grabnică a ex
periențelor nucleare, intimpină cu 
bucurie acest tratat și exprimă re
cunoștința profundă fată de guver

nele celor trei puteri pentru efor
turile și tendințele manifestate in 
vederea realizării acestui scop. 
Sperăm că acest tratat va intra în 
vigoare cit mai curind și va con
stitui un pas spre interzicerea to
tală a experiențelor nucleare sub 
un control eficient".

se 
in
și 

in-

PEKIN 26 (Agerpres).
In prezent în R. P. Chineză 

află în construcție o serie de 
treprinderi miniere, metalurgice 
chimice și întreprinderi pentru
dustria petrolului și materialelor 
de construcții. Multe din aceste 
întreprinderi se află în faza desă- 
vîrșirii.

Obiective importante se con
struiesc și pentru industria meta
lurgică, printre care mine pentru 
extracția minereului de fier, mine

de mangan, magneziu, cupru, bau
xită, cositor, plumb și zinc.

In industria chimică se accele
rează construcția celor 
de pirită.

Paralel cu construcția 
schele petrolifere, anul
continuă și lărgirea celor 
în funcțiune. In primele cinci luni 
ale 
feră 
noi

14 mine

\ ■-a noi
acesta se

aflate

anului 1963 la schela petroli-
Karaman au fost forate 25 
puțuri petrolifere.

Bi!anf semestrial rodnic
PHENIAN 26 (Agerpres).
Volumul producției globale in

dustriale a R.P.D. Coreene a cres
cut în 
tui an 
rioada 
1962.

In această perioadă au fost ob-

primele șase luni ale aces- 
cu 4,2 la sută fată de pe- 
corespunzătoare a anului

Pe coasta Mării Baltice

din

peste

mai

VARȘOVIA 26 (Agerpres).
Pe coasta Mării Baltice de pe 

teritoriul voievodatului Gdansk vin 
în ultimii ani să se odihnească 
numeroși oameni ai muncii 
R. P. Polonă.

In această regiune se află 
300 case de odihnă.

Pentru crearea unor cît
bune condiții de odihnă oameni
lor muncii, anul acesta atenția 
forurilor administrative a fost con
centrată asupra îmbunătățirii insta
lațiilor sanitare, amenajarea spa
țiilor destinate campingurilor, te
renurilor pentru parcarea mașini
lor etc.

Primul acord 
de importanță deosebită

LONDRA 26 (Agerpres).
Lordul Home, ministrul afaceri

lor externe al Angliei, a făcut o 
declarație in Camera Lorzilor in 
care a spus printre altele: —Am 
ajuns la realizarea unui Tratat care 
interzice experiențele nucleare în 
trei medii — in atmosferă, in spa
țiul cosmic și sub apă — și lucrul 
acesta reprezintă un element fa
vorabil deoarece reduce primejdia 
contaminării atmosferei și marchea
ză primul acord de importanță rea
lizat de multă neme’'.

Lordul Home a declarat că speră 
că Tratatul de la Moscova își va 
dovedi 
mitind 
marile 
la noi 
naționale.

o importantă 
continuarea 
puteri, lucru 
înțelegeri și

deosebită per- 
discuției 
care va 

acorduri

intre 
duce 

inter-

I

în R. P. D. Coreeană
ținute cu 173 milioane kWh mai 
multă energie electrică, otel — cu 
62 000 tone, fontă și fier granulos 
— cu 56 000 tone, ciment — cu 
110 000 tone mai mult decît în pe
rioada corespunzătoare a anului 
1962. In această perioadă în țară 
au fost fabricate 1 400 tractoare, 
1 395 autocamioane, la sate au fost 
expediate 683 000 tone de îngră
șăminte chimice și 10 000 tone 
substanțe chimice toxine.

Numărul tractoarelor 
în tractoare de 15 CP.) 
crează în agricultură a 
17 500.

=©=

sosit ia Moscova
Glezos 
laureat 

Lenin

La Moscova, lui Manolis 
i se va înmîna diploma de 
al Premiului International 
„Pentru întărirea păeii între po
poare", cu care a fost distins a- 
nul acesta pentru merite remarca
bile în lupta pentru menținerea și 
întărirea păcii.

ROMA. — După cum relatează 
corespondentul din Roma al agen
ției Associated Press, în localitatea 
Placanica a explodat o grenadă ră
masă din timpul războiului, în 
timp ce cinci copii frați (de vîrste 
intre 2 și 14 ani) se jucau cu ea. 
In urma exploziei trei din cei cinci 
frați și-au găsit moartea iar cei
lalți doi au fost grav răniți.

FORT LAMY. — Agenția Reuter 
anunță că tribunalul special din 
capitala Republicii Ciad a pronun
țat sentința in procesul participan- 
ților la încercarea de lovitură de 
stat din luna martie anul curent.

Două persoane, printre care Abo 
Nassour, fost ministru de stat și 
minstru de interne, au fost con
damnate la moarte iar alte trei 
persoane printre care fostul preșe
dinte al Adunării naționale au fost 
condamnate la închisoare pe viată.

CAIRO. — După cum anunță 
postul de radio Cairo, ministrul 
de externe al Republicii Arabe Ye
men, Mustafa Yacub a protestat pe 
lingă guvernul englez împotriva 
violării spațiului aerian al Yeme
nului de către avioane engleze.

In declarația ministrului de externe 
se subliniază că în zilele de 22 
și 23 iulie avioane engleze au 
violat spațiul aerian în regiunea 
Assar.

LONDRA. —- La 25 iulie, 
citorii de la mina „Mosley

mon" din comitatul Lancashire au 
daclarat grevă. Ei cer îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.

HAGA. — După cum anunță zia
rul „De Folkskrant", un avion de 
vînătoare olandez, de la baza mili
tară aeriană Eindhoyen, a lansat 
din cauza unor defecțiuni tehnice 
două rachete încărcate. Rachetele 
au căzut în apropiere de șoseaua 
Rșnsvaude-Planken-Vamheis (în re
giunea Edervein) dar nu au explo
dat.

BUDAPESTA. — Rețeaua de re
transmitere a programelor de tele
viziune din R. P. Ungară va dis
pune în afară de posturi mari, și 
de posturi mici pentru localitățile 
aflate în zone „neacoperite". Ase
menea posturi de 20 W se constru
iesc în prezent în orașele Szeks- 
zard și Ozd. Ele vor fi date tn 
exploatare în toamna acestui an.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republiail ar. 56 TeL interurban 322. automat

mun- 
Com-

269.

(calculate 
care lu- 
ajuns la
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BERLIN. — Incepînd din anul 
1955 guvernul R. D. Germane alocă 
în fiecare an 20 000 de mărci pen
tru alcătuirea unei noi ediții a o- 
perelor lui Mozart. De întocmirea 
acestei ediții se ocupă Fundația 
națională „Mozarteum" din Salz
burg.

Ediția care va avea în total 
110 volum a este în curs de apa
riție în R. D. Germană la „Deuts- 
cher Verlang fur Musik" din Leip
zig- -. . . ■'■

Index 40 369

Răscoală la închisoarea 
„La Planta" din Caracas

CARACAS 26 (Agerpres).
O puternică răscoală a izbucnit 

la 26 iulie în marea închisoare 
„La Planta" din Caracas. Potrivit 
relatărilor agențiilor occidentale de 
presă cei 800 de deținuți politici 
din această închisoare, în majori
tate patrioți întemnițați de regi
mul reacționar al președintelui 
Betancourt au reușit să dezarmeze 
pe gardienii care îi păzeau și să 
ocupe depozitul de arme al închi
sorii. Timp de mai multe ore de- 
ținuții au opus o rezistență îndîr- 
jită trupelor guvernamentale înar
mate care dispuneau și de artile
rie și tancuri. Un mare număr de 
deținuți au reușit să evadeze și 
au continuat lupta în centrul ca
pitalei venezueleze. Ca urmare a 
luptelor care au 
ucise, potrivit 
ciale, cel puțin 
alte 51 rănite.

Autoritățile au
răscoala și să aresteze majoritatea 
celor evadați. Au rămas în liber
tate, potrivit datelor oficiale, a- 
proape 100 din cei evadați. Aceștia 
au capturat un număr de mașini 
ale autorităților, precum și trei 
mițătoare de radio.

avut loc au fost 
informațiilor ofi- 
opt persoane, iar

reușit să înăbușe

Greva minerilor 
din Asturia

(Agerpres).MADRID 26
De șapte zile sînt în grevă mi

nerii din Asluria (nordul Spaniei). 
Greviștilor li s-au alăturat munci
torii de la trei uzine ale societă
ții „Industriaș Asturianas de Me
res". In prezent, numărul greviș
tilor a crescut la 11 500 de per
soane. Autoritățile franchiste sînt 
serios îngrijorate și amenință pe 
minerii greviști. j
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