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in întîmpinarea Zilei minerului
Succese în sporirea 

producției de cărbune
insemnată. In ultimele două zile, 
colectivul minei Vulcan a extras 
peste plan încă 508 tone de căr
bune.

Duminică dimineața s-a înapoiat 
in patrie, venind de la Moscova, 
.ovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducătorul delegațiilor romîne care 
au participat la Consfătuirea pri
milor secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de gu
verne ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și la ședința Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, precum și ceilalți membri 
ai delegațiilor, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnăraș, Ale
xandru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, 
Corneliu Mănescu.

La sosire, în gara Băneasa, de
legațiile au fost întîmpinate de to
varășii 
Borilă, 
Stoica, 
xandru

pentru a scoate la ziuă 
sporite de cărbune și de

începutul acestei luni, din 
exploatărilor noastre, mi- 
trimis la ziuă cantitatea

Hotărîți, ca și în alți ani, să în- 
tîmpine ziua lor cu rezultate cît 
mai frumoase în muncă, minerii 
din Valea Jiului își intensifică e- 
forturile 
cantități 
calitate.

De la 
abatajele 
nerii au
de 10 600 tone de cărbune peste 
prevederile sarcinilor de plan. Cea 
mai mare depășire de plan au în
scris-o pe graficul întrecerii socia
liste minerii din Uricani — 2113 
tone de cărbune. Cheia succeselor 
lor e productivitatea sporită, 
au realizat randamente
tone cărbune pe post, cu 
pe post mai mare decît 
planificat.

Rezultate însemnate au 
și celelalte exploatări care, 
cepția minei Lonea, și-au 
toate sarcinile de plan.

Petre
Chivu

Ale-

Ei 
de 3,879 

378 kg. 
indicele

obținut 
cu ex- 
depășit

Voitec, 
ai C.C. 

de Stat
și alte

Cebota-

Gheorghe Apostol,
Nicolae Ceaușescu,

Alexandru Drăghici,
Moghioroș, Dumitru Coliu,

Leontin Sălaj an, Ștefan 
Gh. Gaston Marin, membri 
al P.M.R., ai Consiliului 
și ai guvernului, precum 
persoane oficiale.

Au fost de față G. E.
riov, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

Cu același tren a sosit și Ni
colae Guină, ambasadorul. R. P. 
Romîne la Moscova.

(Agerpres)
—=0

țț Plecarea la Geneva
a delegafiei R.P. Romîne 
la Conferința Comitetului 

celor 18 state 
pentru dezarmare

plecat spre Geneva

Cu minusul recuperat

sub plan cu 
de cărbune, 
minerii din 

recupereze 
se 

pla-

a.c.,

indică 
și-a schimbat 
urce. In ziua 
vulcăneni au 
lor 553 tone

Duminică a 
delegația Republicii Populare Ro
mîne la Conferința Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, ca
re urmează să-și reia lucrările la 
30 iulie.

Delegația este condusă de Geor
ge Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

(Agerpres)

Pînă în ultimele zile, colectivul 
minei Vulcan a fost 
aproape 200 de tone 
In cinstea zilei lor, 
Vulcan au hotărît să
rămînerea în urmă pentru a 
număra printre colectivele cu 
nul de producție depășit.

Astfel, din data de 25 iulie
săgeata de pe graficul de produc
ție al minei Vulcan, care 
realizarea planului, 
direcția, începînd să 
de 25 iulie, minerii 
extras din abatajele
de cărbune peste plan, recuperîn- 
du-și minusul de la începutul lunii. 
Cea mai marc contribuție la a- 
cest rezultat au adus-o minerii din 
sectoarele III și IV care și-au de
pășit sarcinile de plan cu cîte 610, 
respectiv, 537 tone de cărbune. In 
fruntea luptei pentru recuperarea 
rămînerii în urmă s-au situat bri
găzile conduse de tov. Bordea E- 
manoil, Negrescu Vasile, Oprea 
Emanoil, Nicoară Alexandru, Suciu 
Vasile și alții.

Rod al muncii pline de avînt 
a minerilor vulcăneni, graficul de 
întrecere indică o depășire tot mai

25 000 tone de cărbune 
peste p!an

Minerii sectorului III de la mina 
Lupeni au extras în noaptea de 26 
spre 27 iulie a. c. cea de a 25-a 
mie tonă de cărbune peste planul 
anual. Este un succes de seamă, 
rodul muncii pline de avînt pe 
care o desfășoară minerii fronta- 
liști din cel mai mare sector al 
minei Lupeni pentru sporirea con
tinuă a producției de cărbune coc- 
sificabil. O contribuție deosebită 
la acest rezultat au adus-o minerii 
din brigăzile conduse de comuniș
tii Petre Constantin, Ghioancă Sa
bin și Ghioancă loan, care și-au 
depășit planul anual cu cîte 6 580, 
5 700, respectiv, 4 580 tone de căr
bune. Rezultate însemnate au ob
ținui în sector și 
se de tov. Vlad 
șor Nicolae.

De la începutul 
lectivul sectorului 
depășire de 4 513
ne, obținută îndeosebi pe baza spo
ririi productivității muncii, care a 
crescut la 2,984 tone cărbune pe 
post.

brigăzile condu- 
Dumitru și Onl-

acestei luni, co- 
a realizat o 

tone de cărbu-

La
cum treci pragul noii canti- 
constructorilor din Lupeni, 
plăcut surprins de ceea ce 
desfășoară înaintea ochilor.

«tins (outiudorilor! Peisaj industrial — vedere * 
s panoramică asupra preparației j 
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In apartamente noi

trimestrului II. 
nou îi stă bine 

De aceea, pentru 
tov. Laizum loan

De curînd, tov. Laizum Ioan de 
la mina Lupeni a primit un apar
tament într-unul din noile blocuri 
predate de constructorii șantieru
lui 7 în cursul 
Unui apartament 
cu mobilă nouă, 
noul apartament,
și-a cumpărat mobilă nouă în va
loare de 15 000 lei, cu care și-a 
aranjat frumos locuința.

Mobilă nouă și-au cumpărat în 
ultimul timp mulți mineri din Lu
peni care s-au mutat în aparta
mente noi. Magazinul de mobilă 
nr. 83 din loca
litate desface lu
nă de lună tot 
mai multe gar
nituri de mobi
lă. Datorită fap
tului că în tri
mestrul II con
structorii șantie-

In secțiile productive ale Viscozei Lupeni își fac practica un grup de viitori maiștri 
ai combinatului de fibre artificiale de Ia Brăila. Maiștrii și inginerii Viscozei dau practi- 
canților toate îndrumările tehnice privitoare la procesul tehnologic al fabricării firului de 
mătase din celuloză.

IN CLIȘEU: Ing. Borșai Ernest, șeful secției a IlI-a, explicînd tovarășilor Tapu 
Joan, Leuștean Tudor și Sava loan procesul de depanare a firelor de mătase.

mobilă nouă

tov.

140

rului Lupeni au predat 180 apar
tamente, în aceeași perioadă la ma
gazinul nr. 83, condus de 
Crîznic Eliza, s-au vîndut 150 gar
nituri de camere combinate,
garnituri bucătării, 30 buc. biblio
teci, 40 buc. i 
menea piese, 
178 000 lei.

Printre cei 
bilă nouă in 
II se numără 
stantin, Szigatam Gheorghe de la 
mina Lupeni, Manefu Domnica de 
la Viscoza și mulți alții.

canapele și 
în valoare

alte ase- 
totală de

luat mo- 
trimestrului

care și-au 
cursul 
tov. Muntean Con-

De 
ne a 
rămîi 
ți se

In apropierea ușii de intrare te 
întîmpină lavoare unde găsești să
pun și prosop. Mesele sînt acope
rite cu fețe confecționate din 
terial de un colorit plăcut. 
300 abonați ai cantinei găsesc 
o mîncare consistentă, gătită 
pricepere 
Ioana și 
Victoria, 
tinei se
ciere pentru hărnicia și conștiin
ciozitatea de care dă dovadă în 
muncă.

ma-
Cei
nici

eu 
de bucătăreasa Schiller 

de ajutoarea ei, Prața 
întregul personal al can- 
bucură de o bună apre-

Randamente înalte, calitate ireproșabilă
Cu două luni și ju

mătate în urmă, brigada 
lui Bartha Coloman, pu
tea îi găsită la orizon
tul 607 al minei Dîlja 
pregătind „terenul" pen
tru săparea pufului orb 
nr. 1. Acum, în același 
loc, pe transversala ce 
tace legătura cu galeria 
principală de coastă, nu 
găsești decît un podiș 
solid din dulapi, ale că
rui uși se ridică din 
timp in timp, făcind 
loc chiblei ce se înalță 
încet încărcată cu pia
tră pușcată.
rul 
chibla 
iarea 
ceasta 
lăsind
tul plin cu steril și cele 
două uși care se închid 
automat. Ca să-i poți 
vedea pe ortacii lui 
Bartha Coloman, trebu
ie să intri în chiblă, 
să-ți legi la briu centu
ra de siguranță și să 
te iași purtat spre a- 
dincimi, metru cu me
tru, pină la frontul de 
lucru. Chibla coboară 
încet și lampa electri
că te ajută să-ți arunci 
o primă privire asupra 
drumului parcurs de 
harnicii mineri ai aces
tei brigăzi in răstimpul 
în care s-a scurs de la

V agoneta- 
descarcă repede 
manevrind bascu- 
ei, după care a- 
dispare în adine, 
în urmă vagone-

♦
♦
♦
* 
«
♦

prima pușcătură de acum 
două luni și jumătate. 
Asemenea unui imens 
cilindru, căptușit cu pe
reți trainici, zidiți din 
bolțari de beton, puțul 
orb se iniige spre adin- 
curi. Odată cu chibla, 
alunecă parcă în jos 
conducta prin care mor
tarul de ciment e trans
portat pînă la locul de 
muncă, iar scara de ser
viciu cu podurile ei din 
3 in 3 m. oscilează de 
o parte și de alta intr- 
un fantastic joc de lu
mini și umbre. Rămin 
in urmă poduri de sigu
ranță, inele din beton 
monolit care alcătuiesc 
picioarele de consolida
re a puțului, cabluri, 
conducte... Și nu după 
mult timp liniștea e 
spartă de rafalele scurte 
ale ciocanelor de aba
taj, de scrișnetul meta
lic al lopeților ce se 
înfig în piatra ruptă din 
belșug de ultima pușcă
tură. Bartha Coloman 
și ortacii lui lucrau 
cu spor.

Celui neinițiat, neobiș
nuit cu adincurile, mina 
ii apare strimtă iar ori
zontul Îngustat de pe
reții de piatră aflați la 
c'îțiva pași. Minerul, și in 
aceasta constă unul din 
elementele frumuseții

muncii lui, consideră 
ceea ce face el ca o 
parte integrantă, absolut 
necesară a uriașului sis
tem pe care-1 alcătuieș
te mina pe care el o 
vede în spațiu, Aici,' la 
aproape 50 m.. adîncime 
sub nivelul galeriei su
perioare, ai posibilitatea 
să constați acest adevăr : 
de o parte și de alta 
se deschideau boitele 
rampei puțului de unde 
in curînd alte brigăzi 
vor mina galerii spre 
stratele de cărbune. Și 
nu peste multă vreme, 
raialele perforatoarelor 
vor fi înlocuite de bu
buiturile vagonetelor 
doldora de cărbune. Oa
re cuplătorii vor ști a- 
tunci că acest puț e o- 
pera ortacilor iui Bartha 
Coloman, că fiecare ca
lup de beton a fost a- 
șezat cu multă răspunde
re și pricepere ?

Minerii brigăzii n-au 
însă timp să-și iacă a- 
semenea gînduri. Au la 
locul lor de muncă do
uă chible. Una goală 
rămîne jos, spre a fi 
încărcată cu steril, iar 
cealaltă, prinsă de cara
bina funiei de extracție, 
dispare spre înălțimi,

I. BRANEA

(Cont. în pag. 3-a)
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LA CABANA\
RUSU

Știința Petroșani din nou învingătoare

Decepțiile unui sunorter
Arbitru — a fluierat finalul:
Ultimul aci s-a consumat.
De-acum, adio „A" 1 (Vezi bine,
Era ceva de așteptat!)

Am „suportat" cu greu momentul 
,'i-n mod firesc, m-am intrebat:
— La ce-a fost bun antrenamentul 
Pentru asemenea rezultat î

Cind
D i nd
De ce n-ați lost Ia Înălțime
Să dați și voi, mai multe „goluri" ?

noi luptam 
„pline" mii

in adîncime 
de rostogoluri.In cadrul meciurilor de califi

care pentru promovarea în cate
goria A, Știința Petroșani a întîl- 
nit duminică pe Ciocanul Oradea. 
Spre deosebire de primul set din 
meciul cu băimărenii, de astă dată 
echipa a luptat cu multă ardoare 
pentru victorie de-a lungul între
gii întîlniri. Răsplată a voinței și 
dîrzeniei întregii echipe, studenții 
au obținut o categorică victorie 
cu 3—-0.

Primul 
chilibtat, 
deuții 11

echipei gazdă, care le și 
pe amindouă la același scor : 
La această victorie a con- 
întreaga echipă.

) f 
)
i

6Snd e zi de repaus, mașinile 
duc excursioniștii la cabana Rusu 
ne mai prididind să facă față ce
rințelor.

Așa a fost și duminica trecută. 
Pentru cei ce au motociclete nu-i 
9 problemă drumul pini la caba- 
l>t. De fapt el nu constituie un 
obstacol nici pentru cei ce-i par
curg pe jos.

Și gazda, în persoana cabanie
rului, lși primește bucuroasă mu
safirii. Să ai insă intr-o zi peste 
400 de musafiri, așa cum a fost 
Si duminică, nu-i o treabă ușoară, 
mai ales că excursiile iți adaugă la 
pofta de mîncare și o sete gro
zavi. Ajutat insă de întregul per
sonal, nea Roman, cum îi spun 
oaspeții cabanierului, li mulțumeș
te pe toți.

*— Nea Romane, o bere.
— Poftim berea — și cit al zi

ce pește ești și servit.
Dumneata ce dorești 1

—- Un kll de vin de Dealul Mare
— Eu o ciorbițâ și o friptLirică. 
Cerințe mari sînt și pentru săt- 

mâluțe, ai del umpluți și alte bună
tăți. Toate sînt servite vorba ceea 
ca ia... carte.

La niște mese, un grup nume
ros de mineri. Sînt cei din sectorul 
111 ai minei Petrila. Au venit să-și 
petreacă ziua de odihnă în marea 

familie. Printre musai iri se 
minerul Haidu luliu și 

Cardoș Gavrilă de ia 
reparat utilaj minier din 
și Încă mulți alții. Gu 
distrat bine.

set este oarecum mai e- 
dar pînă la urmă stu- 
cîștigă cu 15—10. Cele-

lalte două seturi au fost la dis
creția 
cîștigă
15—4, 
tribuit

Victoria obținută nu trebuie să 
ducă la automulțumire, ci la o 
pregătire și mai temeinică. Pentru 
ca Valea Jiului să aibă din nou o 
echipă de volej în prima catego
rie 
se 
din 
au
turneul final.

a tării, studenții vor trebui să 
claseze pe primul loc în zona 
care fac parte, iar apoi mai 

încă un hop greu de trecut în

-0

Petrila au 
sportive ale 
cadrul Spar- 

tinerelului. La 
întrecerile de

Ori golurile așteptate
Vă pot azi spune în si'.ișit, 
C-au fost cu ghiotura „ratate", 
In loc să dați, voi ați primit I

Demult, nu mai aveam cur a fui
De-a vă susține vehement
Cind vă vedeam „golaverajul"
Și iocu — paiș-pe-n clasament i

Dar aii cind nu mai e scăpare 
Și ați ajuns la „punctul mort" 
Vă pun și eu o Întrebare;
— Cit credeți măi că mai suport ?

ION SUPORTERUL

for
ailau și

1 utemistul
\ Uzina de
' Petroșani
! toții s-au

Inserarea începuse să se
peste crestele Parîngului, dar ca- 

i bana mai avea încă mulți musa- 
• firi. Le venea greu să se despartă 
1 de pitorescul și frumusețile de 
■ Alții, in grupuri, se întorceau 
' case cîntînd.
; Ge bine-i la cabană — îșj
, ne au Cu toții. Și intr-adevăr, e

bine.

i

lase

aici.
spre

spă
tare

SpartacMada de vară a tineretului
In ziua de 28 iulie, localitățile

Petroșani, Lupeni și 
găzduit întrecerile 
fazei orășenești din 
tachiadei de vară a 
Lupeni au avut loc
atletism, trînte, haltere și popice, 
întrecerile de atletism au fost do
minate de sportivii din Vulcan, 
iar cele de trînte și haltere de 
reprezentanții asociației sportive 
Jiul Petrila. Redăm mai jos rezul
tatele tehnice înregistrate :

Trînte cat. 55
Abel; 2. Hăduț 
bure Aurel, toți 
60 kg.: 1. Covrig 
rel, ambii dm 1 
lean I. — Petroșani. Cat. 68 kg. 
1. Hotoș Alexandru — Petrila; 2.

. Cocota Gheorghe — Paroșeni; 3. 
Nylaș Andrei — Petrila. Cat 76 kg.:
1. Horst Heckl Nicolae — Petrila;
2. Lungu loan — Petrila; 3. Grau- 
cia Constantin — preparația Pe
trila. Cat. 84 kg.: 1. Dumitru Va- 
siie,- 2. Aionesei Vlad; 3. Chicută 
loan, toți din Petrila. Cat. grea: 
1. Tărcatu V. — Petrila; 2. Tandu 
Nicolae — Lupeni; 3. Haidac Stan 
— Paroșeni.

Haltere cat. 55 kg.: 1. Virag
Ardelean Ion — 
kg.: 1. Plopeanu 
Cocotă Gheorghe 
75 kg.: 1. Precup 

Lupeni; 2.
— Petrila. Cat. grea: 1. Gă-
M. — Petrila;
Petrila.
poligonul de 

s-au întreeut

din Pe-

găzduit 
stadion 

echipele

D. CRIȘAN

kg.: 1. Giurgi
Nicolae; 3. Tul- 
din Petrila. Cat.

I Ion; 2. Nica Au-
Petrila; 3. Arde-

Aionesei

2. Bucureșteanu

tir din Petro- 
trăgătorii. Cei 

avut 
Parîngul Lo-

Mihai — Petrila,- 
Paroșeni. Cat. 65 
I. — Petrila; 2. 
— Paroșeni. Cat.
Nicolae

Viad 
lățan 
I. —

Pe 
șani
mai mulți reprezentanți au 
asociațiile sportive 
nea, Energia Paroșeni și Minerul 
Vulcan. Trăgătorii acestor aso-

Barcsi Zoltan

ciații au și obținut cele mai fru
moase succese. E și aceasta o do
vadă că in asociațiile sportive și 
tirului i se acordă atenția cuve
nită. La volei primul loc a fost 
ocupat de echipa C.C.V.J. 
troșani.

Ștrandul din Petrila a 
întreceri de înot, iar pe 
și-au disputat întîietatea 
de fotbal.

Natație (seniori) : 1. Gană Ale
xandru — Parîngul Petroșani; 2. 
Clemente Petru — Jiul Petrila; 3. 
Spitcsko Emil — Voința Petroșani. 
Juniori cat. I : 1.
Știința Petroșani; 2. Nistor Ionel 
— Parîngul Petroșani. Juniori cat. 
II: 1. Foca Marcel — Jiul Petrila; 
2. Olaru loan —1 Parîngul Petro
șani; 3 Halasz Alexandru — Vo
ința Petroșani. Junioare: 1. Pop
Ecaterina — Școala medie Lonea; 
2. Alexandrescu Gabriela — Vo
ința Petroșani.

întrecerile din cadrul etapei a 
III-a a Spartachiadei de vară a 
tineretului s-au bucurat de succes.

ui atacant bucureștaan și port^ 
sportive de elevi din Petroja^

Un șut puternic prin plonjon a unui atacant bucureștaan și port 
rul echipei de handbal în 7 a Școlii s 
privește cu amărăciune mingea ce se odihnește în plasă...

Duminică spontivă la Lonea
Stadionul din Lonea a cunoscut 

duminică din nou freamătul mari
lor întreceri. Nu era vorba 
fotbal. In perioada aceasta 
vacanță el a trecut pe planul 
fiind văduvit de primul Ioc
spectaculoasele întreceri de masă 
la atletism, călărie și alte spor
turi. Cine sînt concurenții ? Mineri, 
tehnicieni, ba chiar și țărani înto
vărășiți

Mulți 
eurenți 
dat pe

de 
de 

doi.
de

la călărie. E drept, 
dresați și măiestria 
lotului republican 
recent cîteva de-

din împrejurimi.
au fost duminică și con- 

și spectatori. Ei au aplau- 
țăranii întovărășiți care

Frumusețile ce te întîmpină Ia fiecare pas, drumul forestier bine întreținut, îmbie pe mulți motocidiști 
să-și petreacă timpul liber făcînd excursii pe Valea Polatiștei. In clișeu un aspect al drumeagului ce șer
puiește printre strici. _ .. ...... ______

s-au întrecut 
n-au avut cai 
componenților 
care au făcut 
monstrații în Valea Jiului. Totuși 
dîrzenia și voința lor de victorie, 
au fost aplaudate la scenă deschi
să. Aplaudați au fost și minerii 
învingători la diferite 
sportive și, bineînțeles, 
din tabăra națională de 
că 
măiestria și 
spectatorilor 
pe stadion.

Nu încape 
duminici sportive se 
multă apreciere din partea oame
nilor muncii. Inițiativa comitetului 
sindicatului, comitetului U.T.M. și 
asociației sportive Parîngul Lonea 
de a organiza asemenea întreceri 
s-a dovedit bună. Ea însă ar tre
bui îmbrățișată de toate asocia
țiile sportive mai ales acum _ în 
perioada de vacanță fotbalistică.

discipline 
gimnaștii 
gimnasti-

a tineretului care și-au arătat 
fața 

mare
priceperea 

veniți în

îndoială

în
număr

că asemenea 
bucură de

Minerii « litrei 
sl pe M de snort

Hărnicia minerilor din Uricani e 
bine cunoscută. Prinși în întrece
re cu celelalte colective ale ex
ploatărilor carbonifere din Valea 
Jiului, minerii de aici s-au situat 
mereu la loc de cinste. Minerii din 
Uricani nu sa întrec însă numai în 
adîncuri ci și pe terenul de sport. 

J și aici întrecerea între sectoare și 
! brigăzi pentru cucerirea locului I 
1 se desfășoară cu multă pasiune. 
I Printre concurenți se numără șeful 
Ide brigadă Tbkeș Toma, minerii de 
ila înaintări Orășel Sima, Ioan Va
sil e și alții.

In cinstea zilei 
avea loc întreceri 
haltere și șah între brigăzi și sec
toare.

Asociația sportivă „Retezatul", 
în colaborare cu comitetul U.T.M. 
al minei, va mai organiza întreceri 
de fotbal și volei și în cinstea săr
bătoririi 
Cei mai 
plată o

Sima, loan Va-

minerului vor 
de volei, fotbal,

eliberării patriei noastre, 
buni vor primi drept răs- 
frumoasă cupă.
POENARU IOAN

secretarul asociației sportiv# 
„Retezatul" Uricani

O reușită serbare cîmpenească la Aninoasa
Duminică după-amiază, aninose- 

nii și-au petrecut cîteva din orele 
lor de odihnă în cadrul unei fru
moase serbări cîmpenești organi
zată de comitetul sindicatului în 
colaborare cu comitetul U.T.M. la 
stadionul din localitate.

Prin grija organizatorilor, în 
tot timpul serbării s-a desfășurat 
un bogat program cultural-sportiv, 
care a fost urmărit cu deosebit 
interes de cei peste 200 de ani- 
nosehi prezenți la serbare. Meciul 
de fotbal dintre echipele „Vese
lia" (selecționată a formațiilor ar- 

! tistice de amatori din cadrul clu-

bului) și „Bidineaua" (echipa l.L.L. 
din localitate), concursul de călă
rie pe măgari, cățărarea pe stîlp, 
pescuitul rațelor, fuga în sac, pes
cuitul obiectelor și celelalte puncte 
din program au stîrnlt care mai 
de care atracția participanților la 
serbare. Cu vii aplauze a fost răs
plătit Și programul prezentat de 
brigada artistică de agitație a sec
torului VI transport.

In ritmul melodiilor interpretate 
de fanfara și orchestra de estradă 
a clubului, veselia și jocurile au 
continuat pînă seara tîrziv
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Mare și impunătoare, noua preparație de cărbune din Coroiești e i 
înzestrată cu utilaje moderna de înaltă productivitate. O bună parte 
din comenzi sînt automatizate. In clișeu se pot vedea o parte din 
circuitele de la distribuitoarele RM-5.

Randamente înalte, calitate 
ireproșabilă

(Urmare din pag. l-a)

Lopețile se înfig lacome în gră
mada de piatră, pentru ca piuă la 
Înapoierea chiblei plecate, cea de 
jos să tie plină. Ca fiecare chi
bld plină, plecată să-și verse încăr
cătura în buncărul amenajat pe ga
leria de cap, pulul ciștigă în 
adinei me.

Vedeam în mișcările iui Coslijet 
Nicolae, lui Iacob Gheza și ale ce
lorlalți mineri care mînuiau lope
țile, setea de a scăpa mai repede 
de sterilul pușcat.

— Intr-adevăr băieții sirii gră
biți să termine cit mai repede, spu
nea cu subînțeles brigadierul Bar
tha. Nu le place să lopăteze, s-au 
desobișnuit. Abia așteptăm să ciș- 
tigăm cîțiva metri sub această 
rampă, să betonăm pereții, ca să 
putem introduce din nou graiferele. 
Da, lucrăm ca graiîere și-s o mi
nune. Cu ajutorul lor am obținut 
realizări mari. Pianul nostru lunar 
prevede escavarea a 447 metri cubi 
pe luna. Realizăm însă cite 740 
metri pe lună și aceasta datorită 
in primul rlnd mecanizării.

— Mecanizarea, plus priceperea 
ți hărnicia minerilor — acestea 
stau la baza succeselor brigăzii, 
spunea tov ing. Boțea Alexandru, 
șeful minei.

Săparea unui puț necesită un 
complex întreg de operații care

cer o temeinică cunoaștere a mine
ritului. Fiecare ciclu constă din puș- 
carea în adincime, încărcarea ste
rilului, susținerea provizorie cu cen
tre metalice și bandaje din dulapi. 
Apoi, după ce se sapă un tronson 
de 25 m., la baza iui se face uri 
picior de siguranță din beton, după 
care se construiesc din bolțari și 
mortar din beton, pereții definitivi 
pe întregul tronson. In plus, cele
lalte lucrări de amenajare.

—- Toate lucrările efectuate la 
acest puț, continuă inginerul, sînt 
executate cu o deosebită răspunde
re. Randamente înalte, calitate ire
proșabilă — iată ce caracterizează 
activitatea acestei brigăzi.

Succese ale minerilor aninoseni

Mai multă preocupare pentru terminarea lucrărilor ; 
de alimentare cu apă potabilă

pentru tărăgănarea lucrărilor de i 
alimentare cu apă revine și bene-j 
fieiarului — I.C.O. Petroșani — ca
re tolerează prelungirea lă nesfîr- | 
șit a termenelor de execuție. Este ■ 
adevărat că de la I.C.O. pornesc j

Iu localitățile Văii Jiului au 
fost ridicate în ultimii ani sute 
de blocuri cu cca. 8 000 aparta
mente* 1, zeci de construcții social- 
culturale, noi unități economice, 
s-a lărgit capacitatea de producție 
a exploatărilor carbonifere și a 
întreprinderilor. Odată cu aceasta 
a crescut vertiginos consumul de 
apă potabilă. Pentru asigurarea lo
calităților noastre cu apă s-au a- 
locat zeci de milioane de lei pen
tru construcția de noi rezervoare, 
stații de filtrare, baraje de cap
tare, conducte de aduc-țiune.

In adîncurile minei Aninoasa se 
desfășoară în aceste zile o muncă 
intensă. Dornic să cinstească cum 
se cuvine Ziua minerului, colecti
vul exploatării și-a sporit eforturile 
pentru a extrage cantități însem
nate de cărbune peste prevederile 
angajamentului de întrecere.

Pînă în dimineața celei da-a 22-a 
zi lucrătoare din această lună, din 
abatajele minei au ieșit la ziuă,
1 288 tone de cărbune peste plan. 
Cei mai harnici s-au dovedit a fi 
minerii sectorului I, care au adău
gat celor 8 2âJ tone de cărbune ex

Printre lucrările efectuate în 
ultimul timp în acest domeniu se 
numără alimentările cu apă de la 
Lupeni și Petroșani. Amîndouă au 
ca scop mărirea debitului de apă 
pentru noile cartiere, asigurarea 
unei presiuni corespunzătoare ast
fel ca apa să urce pînă la ulti
mele etaje. Lucrarea de la Lupeni 
a fost începută cu vreo 5 ani în 
urmă. Ea s-a desfășurat cu încetinea
lă. Aproape doi ani a durat pînă ce 
constructorii șantierului 7 au exe
cutat barajul, captarea și sistemul 
de filtrare. Apoi au mai trecut ani 
pînă s-au făcut și celelalte lucrări 

I aferente, printre care o nouă con
ductă de legătură cu rezervoarele 
și cu rețeaua de apă a orașului. 
Lucrările de instalare a conductei 
respective, pe care le execută Io
tul conduse de tov. Forgo Iosif, 
nu au fost terminate nici pînă în 
prezent ! De ce ? La probele efec
tuate s-au constatat o seamă de 
defecțiuni de execuție : blocaje 
pe conducta de aducțiune. neetan- 
șeitate la rezervoare și cuvele de 
filtrare, lucrări de finisai netermi
nate. iar unul dintre decantoare 
nu este corespunzător proiectului. 

Nici la Petroșani situația nu e 
mai bună. Cu toate angajamentele 
luate, noua conductă de aducțiune 
nu a atins stadiul prevăzut, fără 
să mai vorbim de mulțimea lucră
rilor auxiliare lăsate neexecutate 
pe traseu (protejarea conductei la

trase în afara planului în primul 
semestru al anului, încă 1 191 tone 
da cărbune.

Pe locul doi în întrecere se si
tuează minerii sectorului III care 
au extras în același interval de 
timp 892 tone de cărbune peste 
plan.

Demn de relevat este faptul că 
paralel cu cele aproape 12 000 tone 
de cărbune extrase. peste plan, mi
nerii aninoseni au reușit ca în ul
timul timp să îmbunătățească sim
țitor și calitatea cărbunelui.

Ireceri de șosea, terminarea cămi
nelor de vizitare, refacerea stră
zilor, trotuarelor, rigolelor stricate 
în cursul săpăturilor). La această 
conductă nu a fost respectat pro
iectul nici la așezarea conductei, 
nici la executarea căminelor. Lu
crări neterminate mai există și la 
vechea conductă construită în 
1949 : nici acum nu s-a terminat 
dublura de la prima traversare a 
Jiețului și lucrările de finisaj la 
dren și căminele de rupere a pre
siunii. Nu lucrează cu întreaga 
capacitate proiectată nici alimen
tarea cu apă de la Morișoara — 
Vulcan. Aici mai sînt de făcut u- 
nele lucrări ca consolidări pe con
ducta de aducțiune. terminarea u- 
nor cămine de rupere a presiunii, 
șl cămine de linie, a unor cămine 
de aerisire, a rezervorului de acu
mulare, acoperirea lui exterioară 
si eliminarea pierderilor actuale 
de apă. Nici vechile defecțiuni ale 
conductei Toplița—Uricani nu au 
fost remediate. Aici, casa captă
rii prezintă fisuri la priză (legă
tura cu stînca) din care cauză se 
produc mari pierderi de apă. La 
fel. conducta de aducțiune are 
gîtuiri care reduc debitul de apă, 
tar rezervorul de acumulare nu 
este terminat, avînd pierderi se
rioase de apă.

Pentru tărăgănarea acestor lu
crări, partea cea mai mare de vină 
o poartă ing. Andreescu Marin, 
șeful lotului de instalații din Va
lea Jiului aparținînd T.R.C.H., care 
nu ia măsuri hotărîte pentru în
cheierea lor definitivă. La Lupeni 
și Petroșani, amindouă lucrările 
puteau fi încheiate pînă la sfîrși- 
tul semestrului I a. c. dacă șeful 
lotului de instalații ar fi manifes
tat mai multă preocupare față de 
acestea. Judecind după situația de 
pe teren, este problematic dacă 
lucrările de alimentare cu apă po
tabilă de la Lupeni și Petroșani 
vor putea fi date în folosință de
finitivă la sfîrșitul trimestrului III.

Alături de constructori, o vină

REZULTA
Echipele de muncitori care lucrea

ză la depozitul de materiale al 
minei Lupeni obțin în activitatea 
pe care o desfășoară succese în
semnate. In primele două decade 
din iulie a. c., ele au descărcat 180 
vagoane cu diferite materiale de 
construcție, au lărgit din proprie 
Inițiativă rampa principală pentru 
descărcări cu 60 hj. p , au montat 

și alte lipsuri. Astfel, anul tre- ' 
cut, constructorii șantierului 9 Pe
troșani au instalat pe strada dr; 
Petru Groza o conductă de apă* 
Strada — pe o bună porțiune -c 
a fost săpată, desfundată, apoi rț*l 
făcută cu pavaj de piatră. Anul/ 
acesta, pe aceeași stradă, construe*- 
torii I.C.M.M.-ului au instalat ,o- 
altă conductă necesară aprovizio-! 
nării cu apă a noii clădiri ă< 
I.C.E.M.I.N. aflată în construcție. 
Deci, alte spargeri și desfundări 
pe aceiași stradă 1 De ce nu a pu
tut fi instalată și această conduc
tă odată cm cealaltă, anul tre
cut ? Doar clădirea I.C.E.M.I.N. șe 
construiește de anul trecut și deci 
se știa că are nevoie de apă ! A- 
ceasta este o manifestare a lipsei 
de coordonare a unor asemenea 
lucrări de către gospodarii orașu
lui.

Problema asigurării localităților 
noastre cu apă potabilă are o în
semnătate deosebită. Lună de lună 
se dau în folosință noi blocuri de 
locuințe, mari consumatoare de 
apă. De aceea este necesară mai 
multă grijă pentru terminarea p- 
cestor lucrări.

Ce ar trebui făcut ? Să se Or
ganizeze urgent o consfătuire în
tre constructori și beneficiari, cu 
participarea reprezentanților sfatu
rilor populare din localitățile în 
care se execută construcții de a- 
limentare, ai băncii de investiții, 
organelor sanitare, proiectanți etc. 
Cu acest prilej să se discute,- cu 
toată seriozitatea, problema asi
gurării apei potabile în Valea 
Jiului, să se stabilească măsuri 
hotărîte pentru terminarea și da
rea în folosință a lucrărilor de la 
alimentările cu apă — fără alte 
tărăgăneli. u.

ȘT. MIHAI
O------------

TE BUNE
din piese recondiționate un troliu 
pentru manevrat vagoane.

De remarcat este faptul că în ul
timii trei ani, depozitul de mate
riale de la E. M. Lupeni nu a 
avut nici o penalizare pentru 
locații. Au adus o prețioasă 
contribuție la aceste realizări to
varășii Milroczi Vasiie, Hențu Sam
son, Tucă Marin, Ciorbă Gheorghe, 
Petric Gheorghe și Popescu Cons
tantin.

Un succes al politicii leniniste 
de coexistentă pașnică

Opinia publică din lumea în
treagă a primit cu satisfacție ști
rea parafării la Moscova a Trata
tului privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în at
mosferă, in spațiul cosmic si sub 
apă. Așa cum se arată și in co
municatul dat publicității, acest 
tratat „constituie un prim pas 
important spre destinderea încor
dării internaționale și întărirea pă
cii". El este o nouă confirmate a 
eficacității metodei tratativelor în 
rezolvarea problemelor internațio
nale litigioase, o ilustrare a carac
terului realist și constructiv al 
principiilor coexistentei pașnice 
Acest prim pas este de natură să 
contribuie la crearea unui climat 
favorabil continuării eforturilor 
pentru interzicerea tuturor exne- 
riențelor nucleare și pentru obți
nerea de progrese ih rezolvarea 
problemei dezarmării generale și 
totale.

Consfătuirea primilor secretari 
ai Comitetelor Centrale ale parti
delor comuniste și muncitorești 
și a șefilor guvernelor statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia a adoptat o hotărîre prin 
care aprobă rezultatele tratative
lor de la Moscova privind inter
zicerea experiențelor nucleare. Ea 

consideră că Tratatul asupra in
terzicerii experiențelor nucleare — 
în Cosmos, în atmosferă și sub 
apă — „va contribui la destinde
rea încordării internaționale și va 
fi un factor pozitiv in lupta po
poarelor pentru pace și împotriva 
primejdiei unui nou război mon
dial”.

Numeroși șefi de state, persona
li1 ați politice din întreaga lume, 
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exponenți de vază ai opiniei pu
blice dîntr-o serie de țări au sa
lutat parafarea tratatului exprl- 
mîndu-și speranța că încheierea 
lui va fi urmată de alte măsuri 
concrete care să ducă la destin
derea încordării internaționale. In 
acest spirit s-au pronunțat J. 
Kennedy, H. Macmillan, J. Nehru, 
primul ministru al Italiei, G. Leone, 
primul ministru canadian, L. Pear
son, ministrul de externe japonez 
C’fcira, John Bernal și mulți alții.

De 18 ani, din momentul în ca
re a fost aruncată asupra Hiroși- 
mei prima bombă atomică și s-au 
aliat efectele îngrozitoare ale a

cestei arme, mase din ce în ce 
mai largi din lumea întreagă s-au 
ridicat la luptă pentru înlăturarea 
primejdiei unul război termonu
clear. Depunînd o neobosită acti
vitate pentru apărarea păcii și a- 
sigvrarea securității internaționale, 
Uniunea Sovietică a propus înce
tarea experiențelor cu arme nu
cleare și a inclus această cerință 
în toate propunerile sale de dezar
mare generală și totală. Acțiunile 
concrete ale LLR.S.S. în această 
direcție au fost sprijinite activ de 
țările socialiste, de forțele pro
gresiste iubitoare de pace din 
lume.

Prin reprezentanții săi cei mai 
autorizați, poporul nostru a militat 
perseverent pentru interzicerea ex
periențelor cu arme nucleare, pen
tru realizarea ansamblului de mă
suri care să ducă la dezarmarea 
generală și totală. El află astăzi 
cu satisfacție acordul la care s-a 
ajuns la Moscova. Promovînd în 
mod consecvent o politică de Co
existență pașnică și de relații 
multilaterale cu toate țările, Re
publica Populară Romînă a subli
niat permanent necesitatea și po
sibilitatea folosirii metodei trata
tivelor în soluționarea oricăror 
probleme internaționale litigioase. 

Prin întreaga sa politică externă, 
țara noastră s-a afirmat ca o for
ță activă în slujba intereselor 
păcii și securității internaționale.

In însăși țările occidentale forțe 
din ce în ce mai puternice s-au ri
dicat la luptă pentru oprirea 
cursei nebunești a înarmărilor nu
cleare, pentru a obține din parlea 
guvernelor lor o atitudine mai 
constructivă, care să țină seama 
de interesele propriilor lor popoa
re. Parafarea Tratatului de la Mos
cova ilustrează schimbările profun
de intervenite în ultimii ani pe 
arena internațională în favoarea 
forțelor păcii și socialismului, în 
frunte cu sistemul socialist mon
dial, al cărui potențial material și 
moral este în continuă dezvoltare.

Tratatul poate genera efecte 
practice imediate prin interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, spațiul cosmic șl sub 
apă. Aplicarea prevederilor sale 
va Înlătura pericolul infectării a- 
cestor medii cit căderi radioactive 
ale căror efecte nocive asupra ge
nerației actuale si a celor viitoare 
au fost adesea subliniate ca fiind 
pe cît de grave, pe atît de impre
vizibile. Respectarea și extinderea 
acestui tratat asupra tuturor ex
periențelor nucleare va. putea de
veni o barieră în calea perfecțio
nării și înmulțirii armelor nuclea
re, un prim pas spre dezarmarea 
generală și totală.

Tratatul are și o semnificație 

politică pozitivă prin faptul că 
menționează probleme și obiective 
de mare însemnătate, a căror re
zolvare poate avea o înrîurire bi
nefăcătoare asupra evoluției viitoa
re a situației internaționale. Ast
fel, în preambulul tratatului se 
subliniază că realizarea cît mai 
grabnică a unui acord cu privire 
la dezarmarea generală și totală 
constituie un țel principal al celor 
trei puteri Și se arată că un ase
menea acord ar pune capăt cursei 
înarmărilor și ar înlătura factorii 
stimulatori ai producției și expe
rimentării tuturor tipurilor de ar
me, inclusiv a armei nucleare. In 
același preambul cele trei puteri 
semnatare IȘi proclamă năzuința 
de a obține interzicerea pentru 
totdeauna a tuturor exploziilor ex
perimentale cu arma nucleară, pfe- 
ctitn și hotărîrea de a continua 
tratativele în acest scop.

în spiritul acestor angajamente 
asumate, la Moscova s-a discutat, 
de asemenea, propunerea sovietică 
cu privire la un pact de neagre
siune între participant» la (Orga
nizația Tratatului Nord-Atlantic și 
parțieipanțil la Tratatul de la Var
șovia, precum și alte măsuri în
dreptate spre Slăbirea încordării, 
conseninîndu-se oportunitatea con
tinuării discuțiilor în această pro
blemă în scopul realizării unui a- 
cord satisfăcător pentru toți.

(Continuare in pug. 4-a)



4

Conferința la nivel inalt a țârilor 
Uniunii afro-malgașe

Situafia din Siria 
generalului

după înlăturarea
El Atassi

de partizani ai „Miș- 
dezarmare nucleară" 

la 28 iulia în Piața 
Londra la un miting 

a 
privitor la interzicerea

LONDRA 29 (Agerpres).
Cîteva sute 

carii pentru 
s-au întrunit 
Trafalgar din
consacrat parafării la Moscova 
Tratatului 
experiențelor cu arma nucleară în 

' atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. Luînd cuvîntul la miting, cu
noscutul activist sindical John Hor
ner a salutat acest eveniment ca 
un important pas înainte pe calea 
spre slăbirea încordării internațio
nale. Totodată, a subliniat Horner 
aceasta nu înseamnă că lupta pen
tru paee, împotriva pericolului nu
clear s-ar fi încheiat. Dimpotrivă, 
ea trebuie să cunoască o amploare 
și mai mare. Vorbitorul a scos în 
evidență pericolul pe care îl im
plică poziția guvernului francez in 
această problemă, precum și politica 
revanșarzilor de la Bonn care riv- 
nesc la arma nucleară
chemat pe cei prezenți să ceară 
guvernului Macmillan să renunțe 
complet la strategia nucleară.

In predica făcută la catedrala 
Sf. Paul, canonicul John Collins, 
conducătorul „Mișcării pentru de
zarmarea nucleară", a analizat în
semnătatea luptei pentru pace pen
tru succesul întîlnirilor de la Mos
cova.

Inț alegerea realizată la Moscova, 
a subliniat Collins, dă lumii o no
uă speranță. Fie ca acest prim pas 
de la Moscova, a spus Collins în 
încheiere, să constituie pentru în
treaga lume începutul căii adevă
rate care duce spre dezarmare și 
pace.

Horner a

COTONOU 29 (Agerpres).
La 28 iulie, în capitala Republi- 

eii Dahomey — Cotonou — s-a 
deschis Conferința la nivel înalt 
a țărilor membre ale Uniunii afro- 
malgașe. După cum se știe, din a- 
ceastă uniune fae parte 14 state 
în majoritate foste colonii franceze.

La conferință partieipă condu
cătorii de stat din 9 țări — Da
homey, Volta Superioară, Niger, 
Camerun, Mauritania, Ciad, Repu
blica Africa Centrală, Republica 
Malgașă și Togo. Coasta de fil
deș, Senegalul, Congo (Brazaville), 
Gabon și Ruanda sînt reprezentate 
de către locțiitorii șefilor de state.

Scopul conferinței este de a sta
bili o politică comună a Uniunii 
afro-malgașe la Conferința miniș
trilor de externe ai țărilor mem
bre ale Organizației unității afri
cane, care urmează să aibă loc 
la 1 august, la Dakar. In cadrul 
conferinței se va discuta, de ase
menea, problema industrializării 
continentului african, încheierii u- 
nor acorduri 
țările membre 
probleme.

încă de la 
conferinței s-au manifestat o serie 
de divergențe în ee privește ca
racterul Uniunii afro-malgașe după 
crearea Organizației unității afri-

cane la Conferința de la Addis- 
Abeba.

In cuvîntarea sa președintele 
Voltei Superioare, Yameogo s-a 
pronunțat pentru înfăptuirea unor 
modificări structurale ale Uniunii 
afro-malgașe în vederea înlesnirii 
înfăptuirii unității africane. Preșe
dintele Republicii Malgașe, Tsira- 
nana, s-a opus părerilor lui Ya
meogo. Totodată, președintele Se
negalului, Senghor, a anunțat că 
nu poate participa la Conferința 
de la Cotonou, deoarece consideră 
că sarcina lui principală este de 
a contribui la realizarea unității 
întregului continent african.

DAMASC 28 (Agerpres).
Postul de radio Damasc a a- 

nunțat că generalul Luai El Atassi, 
comandantul suprem al forțelor ar
mate și 
național 
voluției 
demisia
locul său a 
Amin El Hafez, fost ministru de 
interne, 
nile de 
răscoale 
fez este

principalii conducători ai partidu
lui Baas.

☆

multilaterale între I 
ale uniunii și alte

inceputul lucrărilor

NEW YORK 29 (Agerpres).
Sute de demonstranți de culoare 

au fost arestați în cursul ultimelor 
două zile în 
Statele Unite, 
ginia au fost 
proape 100 de
strațiile populației de culoare îm
potriva segregației rasiale. La Dan
ville (statul Virginia) demonstranții 
de culoare au parcurs străzile o-

diverse localități din 
Numai în statul Vir- 
arestați duminică a- 

participanți la demon-

Conferința de presă a președintelui 
Tanganicăi

ALGER 29 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, președintele Tanganicăi, Julius 
Nyerere, care se află într-o vizită 
oficială de 3 zile în Algeria la
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La Skoplje continuă lucrările de salvare 
a victimelor cutremurului de pămînt

condam- 
sud-afri-

de a-

BELGRAD 29 (Agerpres).
La Skoplje continuă lucrările de 

salvare a victimelor catastrofalului 
cutremur de pămînt. Echipele de 
salvare continuă să cerceteze rui
nele pentru dezgroparea victime
lor care, în seara zilei de 28 iulie, 
se cifrau — potrivit agenției Ta- 
niug — la 813 morți și aproape 
2 200 de răniți. După aprecierile 
autorităților aproximativ 700 de 
persoane se mai află încă îngro
pate sub dărîmături.

O mare parte dintre răniți au 
fost internați în spitalele din lo
calitățile învecinate și chiar 
Belgrad, iar populația orașului 
Skoplje se adăpostește deocamda
tă în barăci și cantonamente im
provizate în parcurile orașului. 
Autoritățile locale, care au arătat 
că între 80—90 la sută din locuin
țele din oraș au fost distruse sau 
grav avariate, au anunțat că se 
vor lua toate măsurile pentru a- 
dăpostirea locuitorilor.

la

invitația primului ministru Ben 
Bella, a ținut la 28 iulie- o confe
rință de presă în care a 
nat vehement pe rasiștii 
câni.

Caracterizînd politica
partheid a guvernului Verwoerd, 
Nyerere a subliniat că aceasta 
este o politică fascistă împotriva 
căreia trebuie luptat.

In continuare, referindu-se la 
refuzul încăpățînat al Portugaliei 
de a acorda independența colo
niilor sale, Nyerere a 
po parele africane vor 
se unească pentru a 
Portugalia să renunțe la
sale din Africa, (Mozambic și An
gola).

In ce privește situația din Rho
desia, președintele Tanganicăi a 
subliniat necesitatea urgentă a a- 
cordării unei constituții conform 
cu năzuințele populației africane.

arătat că 
trebui să 
determina 
teritoriile

Un succes al politicii leniniste 
de coexistența pașnică

(Urmare din pag. 3-a)

Este demn de subliniat că tra
tatul are un caracter deschis, ofe
rind și altor țări posibilitatea de 
a adera la el și constituind impli
cit o chemare adresată tuturor 
guvernelor de a îmbrățișa ideile 
sale și spiritul în care a fost con
ceput.

Parafarea și semnarea ulterioară 
a tratatului este numai un înce
put. Este necesar ca eficacitatea 
lui să se manifeste concret prin 
acțiuni care să transpună în rea
litate ideile ce stau la baza aces
tui prim pas făcut pe ealea lungă 
și dificilă ce duce spre înlătura
rea războiului din viața popoare
lor. Viața cere ca la prevederile 
actuale ale tratatului să se adauge 
toate celelalte măsuri necesare 
pentru ca obiectivele jiobile pe 
care le formulează să poată fi 
realizate. Una din acestea este, 
firește, necesitatea ca sfera de ac
țiune a tratatului să se extindă 
și asupra experiențelor subterane 
cu arme nucleare care, așa eum 
au demonstrat în repetate rînduri 
delegații U.R.S.S. și ai celorlalte 
țări socialiste ca și oameni poli
tiei și savanți calificați chiar din

țările occidentale, sînt, la nivelul 
actual al științei și tehnicii, ușor 
detectabile fără a mai fi necesare 
inspecții la fața locului

Opinia publică mondială cere să 
se meargă înainte pe calea care a 
fost deschisă, să se întreprindă 
noi acțiuni spre dezarmarea gene
rală și totală, știindu-se că inter
zicerea experiențelor nucleare nu 
înseamnă încă încetarea cursei 
înarmărilor.

Așa cum a arătat N. S. Hrușciov 
în interviul acordat ziarelor „Prav
da" și „Izvestia", „este nevoie să 
se depună noi eforturi care să 
ducă pas cu pas la consolidarea 
păcii, la înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale".

Printre măsurile menite să ducă 
spre acest țel se numără și pro
punerile guvernului sovietic cu 
privire la „înghețarea", sau mai 
bine reducerea bugetelor militare 
ale statelor, înfăptuirea de măsuri 
pentru preîntîmpinarea unui atac 
prin surprindere, reducerea efecti
vului trupelor străine în Germania 
occidentală și în R. D. Germană, 
trimiterea de reprezentanți sovie
tici în rîndul trupelor puterilor 
occidentale din Germania occiden
tală în schimbul trimiterii repre

DAMASC 29 (Agerpres).
Toți observatorii apreciază în

locuirea generalului Luai El 
Atassi din funcția de președinte al 
„Consiliului național al comanda
mentului revoluției" din Siria drept 
o nouă acțiune a partidului Baas 
menită să-i asigure un control și 
mai deplin al țării. Se subliniază 
că înlocuirea lui Atassi, care, după 
cum se știe, nu este membru al 
partidului Baas, urmează la puțină 
vreme după demiterea altui per
sonaj principal al loviturii de 
stat din 8 martie din Siria, gene
ralul Hariri. In prezent, în mîinile 
generalului Amin el Hafez, cunos
cut baasist, s-au concentrat aproa^ ’ 
pe toate principalele posturi de 
conducere din Siria. Astfel, el cu
mulează funcțiile de vicepreședinte 
al guvernului, de ministru al a- 
părării, de interne, guvernator mi
litar general, de șef al statului ma
jor al armatei, precum și cel mai 
important post care face din el în 
mod virtual șeful actualului regim 
din Siria — cel de președinte al 
„Consiliului național al comanda
mentului revoluției”.

Agenția United 
tional relevă, pe de 
„demisia lui Atassi 
de observatorii din
diciu clar că guvernul sirian, con
trolat de baasiști, a abandonat 
ideea unei reconcilieri cu preșe
dintele R.A.U., Nasser".

Atrage atenția sprijinul necon
diționat acordat de guvernul ira
kian acțiunilor întreprinse de 
baasiștii sirieni. Intr-o declarație 
făcută presei, vicepreședintele gu
vernului irakian. Aii Saleh Saadi, 
și-a exprimat aprobarea pentru în- J 
lăturarea lui Atassi despre care 
spus că „nu este făcut pentru 
fi conducătorul unei revoluții a- 
rabe".

Consiliului 
comandamentului re- 
Siria, și-a prezentat 
a fost acceptată. In 
fost numit generalul

președintele 
al 
din
care

care a condus 
reprimare 
din Siria, 
considerat

operațiu- 
a recentelor 

Amin El Ha- 
a fi unul din

S. 0. 1
rașului cîntînd și scandînd lozinci 
antirasiste. Poliția a atacat pe de
monstranți, arestînd 75 dintre ei. 

demonstrație similară a
loc în localitatea Farmville 
același stat. La Torance (sta- 
California) au continuat dumi- 

demonstrațiile populației de

a-O
vut 
din 
tu! 
nică
culoare, în ciuda arestării de către 
autorități a 72 de demonstranți. De
monstranților li s-a alăturat și cu
noscutul actor Marlon Brando. In 
.același timp la New York un mare 
număr de negri și-au continuat lup
ta pentru drepturi.

Alte acțiuni de protest împotriva 
segregației rasiale s-au mai desfă
șurat la Jackson, (statul Missis
sippi), Chicago, Gary (Statul India
na), Lexington (statul Kentucky) și 
alte localități.
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MOSCOVA. — S-au încheiat în
cercările unui aparat pentru filmări 
ultrarapide, realizat de oamenii de 
știință și specialiștii sovietici. Acest 
aparat, denumit „Jlv" (inițialele în 
limba rusă ale expresiei „ lupă de 
timp cu expectativă"), poate filma 
4 500 000 secvențe pc secundă. In 
felul acesta se poate înregistra pe 
f'' chiar și procesul descărcărilor 
atmosferice, începerea, creșterea și 
stingerea lui.

CIUDAD DE GUATEMALA. - 
Potrivit ultimelor date, deficitul co
merțului exterior al Guatemalei a 
crescut în ultimii 5 ani la 189 mi
lioane de dolari.

Press Interna- 
altă parte, că 
este apreciată 
Beirut ca in

PROGRAM DE RADIO
31 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică populară, 9,30 
Interpreți de operetă din țări so
cialiste, 10,00 Teatru 
„Ziariștii". Scenariu 
Alexandru Mirodan, 
distractiv interpretat
12,00 Melodii populare, 13,10 So
liști de muzică ușoară, 14,00 Con
cert de prînz, 15,00 Cu cîntecul

ia microfon: 
radiofonic de 
11,25 Concert 

de fanfară.

zentanților lor în rîndul trupelor 
sovietice care staționează în R. D. 
Germană, lichidarea „războiului 
rece" și reglementarea pe cale 
pașnică a problemei germane.

In lupta amplă care se duce în 
întreaga lume pentru însănătoși
rea relațiilor internaționale, pentru 
reducerea treptată a poverii înar
mărilor și pentru a elimina pe a- 
ceastă cale pericolul unui nou 
război, trebuie zăgăzuite efortu
rile furibunde depuse în sens con
trar de acele cercuri ultrareacțio- 
nare din țările occidentale ale 
căror interese sînt strîns legate 
de intensificarea Gursei înarmări
lor, de întețirea producției de ar
me nucleare. După cum relatau 
ziarele americane, chiar în timp ce 
oficialitățile administrației Kennedy 
duceau tratative la Moscova, a- 
ceste cercuri au încercat să cre
eze în jurul tratativelor și al ori
căror eforturi viitoare pe aceeași 
linie o atmosferă de neîncredere 
și suspiciune. In același spirit ne
gativ a fost primită încheierea 
tratatului și în unele cercuri in
fluente de Ia Bonn. încă înainte 
de a se da publicității orice reac
ție oficială a guvernului, ministrul 
vest-german de război, Hassel, sa

de altfel și colegul său francez, 
ministrul de externe Couve de 
Murville, s-a grăbit să declare că 
acest tratat nu va avea nici o In
fluență asupra planurilor proprii 
de înarmare.

Pericolul pe care îl reprezintă 
activitatea cercurilor imperialiste 
agresive, necesitatea de a se îm
piedica accesul revanșarzilor vest- 
germani la arma nucleară, răspîn- 
direa acestor arme implicată în 
planul de creare a forțelor nuclea
re multilaterale ale N.A.T.O. im
pun continuarea cu și mai multă 
vigoare a luptei pentru realizarea 
treptată a dezarmării generale șl 
totale.

Dacă popoarele vor acționa cu 
hotărîre pentru consolidarea și 
lărgirea succesului obținut prin 
parafarea Tratatului privitor la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, spațiul cos
mic și sub apă, noi succese vor 
putea fi asigurate pe calea care 
duce la eliminarea pentru tot
deauna a războiului și spre un 
viitor de pace și progres.

Poporul romîn, împreună cu 
popoarele țărilor socialiste și cu 
toate forțele iubitoare de pace, 
va face totul ca începutul marcat 
prin aeest tratat să fie urmat de 
alte acțiuni constructive în aceeași 
direcție.

RIANA LUPU
Comentator Agerpres

RED ACI IA ȘI ADMINIs 1 RAȚIA Petroșani, Str. Republialf ar. 56 TeL interurban 322. automat 269. Index 40 369

și jocul pe plaiuri ardelenești,
16.15 Vorbește Moscova ! 17,30
Prietena noastră cartea, 18,00 „Me
lodii... melodii..." — emisiune de 
muzică ușoară romînească (relua
re), 18,30 Lecția de limba engleză, 
18,40 Duete de dragoste din ope
rele lui Massenet, 19,15 Program 
muzical pentru evidențiați în în
trecerea socialistă, 20,40 Muzică 
ușoară cerută de ascultători, 21,40 
„Din comoara folclorului nostru" 
Instrumente populare romînești — 
buciumul (montaj muzical-literar). 
PROGRAMUL II. 10,10 Muzică 
populară, 11,30 Potpuriuri și uver
turi, 12,05 Muzică din operete in
terpretată de soliști ai teatrelor 
noastre muzicale, 12,30 „Frumoase 
versuri spune țara", 15,00 Muzică 
din opere, 15,30 Din muzica po
poarelor, 16,30 Concert de muzică 
ușoară, 18,30 Muzică populară, 
19,00 Muzică ușoară, 19,30 Lecția 
de limba rusă (pentru avansați),
20.15 Școala și viața, 21,40 Inter- 
preți de muzică ușoară (reluare),
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CINEMATOGRAFE
31 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE 
Ultima bătălie; AL. SAHIA : De id 
platou la ecran,- PETRILA: Chiria
șul; LONEA: Comedianții; VUL
CAN : Cartierul viselor. .

Tiparul f „6 August" Petroșani


