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Proletari din toate țările, uniți-vă I

Eagulroșu
Grgan ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc

In întîmpinarea Zilei minerului
Pe graîicui de întrecere 

al minei Uricani
timp aproape 6000 tone de cărbu
ne cocsificabil în plus.

mi- 
noi 
mi- 

zilei

pe luna res-
de cărbune 
bune rezul- 
de astădată

minei Petrila 
colectivele

Valea Jiului, 
petrileni au
anterioare încă 3200

se nu- 
miniere 
In luna 
adăugat

Pe graficul de întrecere al 
nei Uricani au fost înscrise 
cifre ; care oglindesc ' hărnicia 
nerilor de aici. In dimineața
de 30 iulie, graficul minei indica 
o depășire a planului 
pectivă de 2214 tone 
cocsificabil. Cele mai 
tate le-au dobîndit și
minerii sectorului I, care au livrat 
centrelor siderurgice din țară 1853 
tone de cărbune cocsificabil peste 
plan. Brigăzile de mineri conduse 
de Pînzaru Alexandru, Apostol 
Vasile, Teodorescu Stancu, Cîrciu- 
maru Victor și altele din acest 
sector au realizat randamente în 
jurul a 6 tone cărbune pe post.

Producție de calitate
Colectivul 

mără printre 
fruntașe din 
iulie, minerii 
;a realizările
tone de cărbune în plus. Paralel 
cu creșterea volumului producției, 
minerii de 
atenție și 
cărbunelui, 
a șistului
ducă în luna 
de cenușă din 
1 la sută față 
același timp a
tea cărbunelui cu circa 7 la sută. 
Fruntași în lupta pentru îmbună
tățirea calității 
tuează minerii 
III și IV.

aici acordă c deosebită 
îmbunătățirii calității 

Prin alegerea cu grijă 
ei au reușit să re- 

aceasta procentul 
cărbune cu peste 
de cel admis. In 
scăzut si umidita-

Peste 13 000 tone 
de cărbune în plus

producției se si- 
din sectoarele II,

Apropierea Zilei minerului 
sufletește tot mai mult munca 
nerilor și 
lui. Din 
suprafață 
nate de 
nergetic.
de exemplu, 
lor Văii Jiului au fost 
peste prevederile planului 
tone de cărbune. Acest spor 
producție a
cial pe seama creșterii producti
vității
Lonea, 
miniere 
simțitor 
nelui. 
bunăoară,

în- 
mi- 
Jiu- 

la
tehnicienilor Văii 

adîncuri sînt trimise 
cantități tot mai însem- 

cărbune cocsificabil și e- 
In perioada 1—30 iulie, 

din abatajele mine- 
extrase 

13 202 
de

fost obținut în spe-

Cu excepția minei 
celelalte exploatări 

depășit 
cărbu- 

Lupeni, 
răs-

muncii, 
toate
din bazin și-au 
planul la extracția 

Colectivul minei 
a extras în acest
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Citiți în pagina IV-a:
• Reluarea lucrărilor Comitetulu celor 18 state pentru dezarmare
• Consiliul de Securitate continuă discutarea situației din coloniile 

portugheze
• Ecoul internațional al încheierii Tratatului tripartit
• In S.U.A. continuă lupta antisegregaționistă
• Cercurile economice vest-germane sînt nemulțumite de asocierea 

celor 18 state africane la Piața comună

însemnări de reporter
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Stăteau amîndoi la umbră. Era 

zăpușeală și umbra îi mai răcorea 
Un timp nu au scos nici o 
Priveau șoseaua ce șerpuia 

munți și conduceau 
mașinile, motocicletele, 
oamenii. Cel mai mic, 

semne
dintr-odată

puțin, 
vorbă.
printre 
priviri 
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nume Costică, 
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rupse
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după mine,
Ai început să-mi
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ma nu mai poate de
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Schimb de 
la Valea

experiență 
de Pești

și cîte și 
eu înapoi 
mi-e bine și cîștig 
două ori cît tine 
maistru cofetar.

— Nici să nu te gîndești,

mai cîte. Fie ce-o fi, 
nu mă mai duc.

frumos.
deși tu

Aici
De 

ești

La cariera de calcar Bănița, brigada 
tul Scutaru Constantin obține frumoase 
șind cu

IN
această
cată in

regularitate planul lunar. 
CLIȘEU : Minerii din schimbul 
brigadă, discută despre calitatea 
vagonete.

I-a condusă de comunis- \ 

succese în muncă, depă- } 

lui Grădinaru Mihai din i 
pietrei de calcar, încăr-S

eu 
am venit după tine și tu trebuie 
să mă asculți că sînt mai mare.

A trecut o zi, două, trei. Cind 
Gheorghe aduse vorba din nou des
pre plecare Costică i-o reteză 
scurt:

— Eu nu-mi schimb hotărîrea, 
ți-am spus-o. și gata. Fă cum crezi.

Alte cîteva 
într-o zi

— Pe 
mină, să

— De
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In cursul zilei de 29 iulie a.C. 
la Valea de Pești aproape de 
Cîmpu lui Neag a avut loc un 
schimb de experiență organizat de 
Institutul de studii și prospecțiuni 
din București. La Valea de Pești 
există un șantier al cărui per
sonal execută lucrări de pros
pecțiuni prin foraje mecanice, 
necesare întocmirii unui studiu 
hidrotehnic în vederea construi
rii unui baraj pentru alimentarea 
cu apă industrială și potabilă a 
consumatorilor de pe Valea Jiu
lui de vest și a termocentralei 
Paroșeni. La schimbul de expe
riență organizat pe acest șantier 
au participat peste 20 de ingi
neri și tehnicieni din cadrul in-

stitutului și de pe alte șantiere g 
de prospecțiuni. In prima parte g 
a zilei s-au prezentat cinci re- g 
ferate pe marginea cărora s-au g 
purtat discuții. Dintre acestea g 
cele prezentate de inginerul Si- g 
ma Nicolae și tehnicianul Mihai g 
Valerian
lucru și rezultatele obținute pe g 
șantierul ’ ~
urmărite
După-anriază s-a trecut la vizita- g 
rea șantierului și la efectuarea g 
probelor practice. Schimbul de g 
experiență a fost condus de in
ginerul Papaianopol Anton, șe
ful secției de foraje mecanice 
din cadrul institutului.

privind metodele de g

Valea de Pești au fost Q 
cu interes deosebit, g

steagului roșu « insă 
un simbol. Adevăratul 

munca constructorilor 
însufleți-

In aceste zile de plină vară, 
șantierul e animat de o atmosferă 
trepidantă. Basculante cu pietriș, 
beton și cărămizi aleargă necon
tenit ducînd constructorilor mate
rialele necesare. Pe schele, la toa
te punctele de lucru mișună zeci 
șl sute de oameni —■■ zidari, dul
gheri, fierar-betoniști, instalatori 
— autorii marii construcții ce 
deveni în curînd un puternic 
vor de lumină și energie: 
de-al 4-lea grup electrogen al
zinei termo-electrice din Paroșeni. 
Toți muncesc cu hărnicie, avînd 
mereu în față obiectivul care a de
venit atît de apropiat inimilor lor : 
înălțarea cît mai devreme a noii 
construcții. In timpul lucrului, con
structorii îșî ridică deseori privi
rea spre cerul albastru, spre
steag roșu ce fîlfîie în vîrful unei 
uriașe macarale — îndemn 
izbînzi tot mai mari în muncă.

Fîlfîirea 
mai mult 
îndemn în 
11 constituie activitatea
loare și mobilizatoare pe care o 
desfășoară în rîndurile întregului 

< olectiv, de Ia om Ia om, agitato
rul comunist — prezent la fiecare 
punct de lucru al șantierului, mai 
ales acolo unde e mai greu, unde 
sînt obstacole de învins. Faptele 
lui, demne de urmat, cuvintele lui 
insuflețitoare se aseamănă cu fla
căra vie ce aprinde entuziasmul 
oamenilor și îi face mai tari, cu
tezători în fața obstacolelor.

...Atenția șantierului e concen
trată în prezent Ia un punct de 
lucru de o mare însemnătate: tur
narea fundației turbinei. Aici lu-

re-au vorbit, 
îi spuse : 
angajează 
cum o

Aranjez 
la mine
că n-o

zile 
însă Ghiță 
mine mă 
văd și eu 
ce 

dacă vrei te 
gadă. O să 
pleci.

: —• Vedem 
...Sorescu 

la mină „provizoriu" cu gîndul că 
o să-l lămurească pe Constantin 
să-l ducă acasă. Insă cum trecea 
timpul își dădea seama că șansele 
sînt din ce în ce mai mici. A ridi
cat primul salariu 
al doilea. La cîteva 
fratelui său :

— Vreau să mă 
școala de ajutori mineri și 
de mineri.

— Asta nu-i rău. Tu n-ai 
rău la carte.

Timpul a trecut. Mama lor

nu ? 
iau 

vezi

fi?
eu.
în bri- 
să

Ba

mai

noi.
Gheorghe s-a 

„provizoriu"
angaj at

de vagonetar, 
luni îi spune

calific. Urmez
apoi

fost

care
FL. ISTRATE

(Continuare în pag. 3-a)
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IN CLIȘEU: Un grup de participanți la schimbul de expe riență de Ia Valea de Pești.8s
COOOO0COC»OOO0OOO0OOOOOOOOOOOOOOOO Ou

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8r,

oo oo oo oo 00 oo oo co oo oo oo oo oo oo oo oo OO OO OO OO OO OO 00 00 00 00 00 00 oo a

va 
iz- 
cel 
u-

un
I. DUBEK

spre
(Continuare in pag. 3-a)

Prin munții Retezatului
Desigur acțiunea fantastică, imagi

narei, a acestor uriași, eroi ai po
vestirilor populare, este explicația 
naivă a ■ unor fenomene de ' neînțe
les odinioară oamenilor. Pe aici' r>u 
s-au bătut uriașii intre ei, ci for
țele descătușate ale naturii.1 in cua-

I

Retezatul —\ acești munți de o 
frumusețe maiestuoasă, se află a- 
colo unde lanțul Carpaților Meri
dionali face un cot larg înspre sud, 
îndreptindu-se spre Dunăre.

Cetatea, de piatră, avînd aproa
pe 850 kilometri pătrați, este domi
nată de silueta semeață a'vidului ternar — ultima perioadă din is- 
Retezat. Ea include, peste 20 de alte torta"geologică a 
virfuri mai înalte de 2 300 m și a- 
proape 40 de 2 200 m altitudini 
medii, pe care nu le atinge niciu- 
nul din celelalte masive din Car- 
pați.

Frumusețea sălbatică a munților ' 
a Înflăcărat fantezia populară. Le
gendele spun că prin aceste lo
curi au trăit cindva uriași cu un 
singuri ochi in frunte. Cind mer
geau, puneau un picior in Bucura . 
și altul pe Peleaga, apoi pășeau 
dincolo de custură, tocmai pe Gru- 
niul. Cind se luau la harță arun
cau cu pietre unul in altul, îm
prăștiind peste lot stînci și bolovani, 
intr-o hîrjoanâ, unul dintre ciclopi, 
stind cu plugul culcat pe brazdă, 
jos pe cîmp la Hațeg, s-a supărat 
pe vecinul său și, lui nd cuțitul de 
la plug, l-a aruncat în el să-l ră
pună. Numai că celălalt s-a ferit 
și iierut de la plug a izbit în că
ciula muntelui, retezînd-o pe dată.

. De atunci și pină-n zilele 
spune povestea, a rămas 
fără moț și cu numele pe 
chipului său: Retezatu...

pămîntuhii — 
acum circa 1 000 000 de ani, ■ înăl
țimile cele mai mari din țara noas
tră, printre care' și munții Reteza
tului, au fost acoperite de puter
nici ghețari, care au dăinuit multe 
zeci de mii de ani, dispărînd o dată 
cu Îndulcirea climatului. Aceștia au 
lăsat urme incontestabile ale exis
tenței și activității lor : circuri gla
ciare — excavațiuni enorme în 
formă de anfite.atru — în care era 
adunată masa gheței: văi în formă 
de uluc uriaș cu pereții drepți, cu 
fundul plat; uriașe trepte de piatră: 
lacuri glaciare — cărora ciobanii 
le spun , ochiuri de mare" și în 
care cred că sînt scufundate pala
te locuite de zinele fermecate; 
custuri — creste zimțate, greu de 
străbătut; morene — grămezi imen
se de piatră aduse de ghețar pe 
spinare...

noastre, 
muntele 
potriva

VASILF. SENCU 
Cercetător, Institutul de Geologie 
și geografie al Academiei R.P.R.

(Continuare în pag. 3-a>



Turnul puțului nr. 8 de la mina 
Vulcan.
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Pentru urotefția Mii
Minerii Văii Jiului au obținut 

însemnate succese în primul se
mestru dînd peste plan mai mult 
de 80 000 tone de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic. In acest in
terval s-au obtinut peste 9 000 000 
lei economii. Munca minerilor a 
fOSt spornică atît datorită intro
ducerii mecanizării pe scară lar
gă, cît și îmbunătățirii condițiilor j 
de muncă și de siguranță în sub
teran. In acest scop s-au cheltuit 
în semestrul I a. c. pe C.C.V.J. 
dih fondurile alocate pentru pro
tecția muncii 8 143 821 lei. Chel
tuielile efectuate pentru tehnica i 
securității se cifrează la 769 834 
lei, pentru măsuri tehnico-sanitare ' 
în producție la 435 452 lei. pentru 
Ventilație la 23 553 lei, pentru e- 
Chipament și material de protecție 
la 1 705 492 lei, pentru echipament 
de lucru la 1 168 475 lei.

La mina Lupeni cheltuielile de 
protecția muncii în primul semes
tru însumează 1 694 000 lei, la 
mina Petrila 1 132 000 lei, iar ia 
mina Aninoasa 1 216 000 lei.

O interesantă și valoroasă lucrare 
științifică în domeniul mineritului

Recent, în aula nouă a Institu
tului de mine Petroșani a fost 
susținută, pentru prima oară în 
acest institut, lucrarea de diserta
ție pentru obținerea titlului de 
candidat în științe tehnice de că
tre tov. ing. Fodor losif. Lucrarea 
a fost coordonată de prof. ing. 
Poboran Vasile. Lucrarea de diser
tație a luat in studiu „Dirijarea 
presiunii rocilor la minele de lig
nit din sudul Carpaților Munte
niei".

Studiul menționat prezintă o 
deosebită importantă în cadrul 
problemelor de exploatare subte
rană a ligniților. Pe ba
za considerentelor analitice, au
torul arată factorii principali 
care hotărăsc stabilirea metodei de 
dirijare a presiunii rocilor din co
periș. Astfel, se menționează ca 
factor hotărîtor viteza de avansa
re a frontului de abataj și natura 
rocilor. De asemenea, se analizea
ză rolul susținerii special în pro
ducerea deformațiilor rocilor din 
coperiș, precum și mijloacele de 
a menține acestea sub anumite 
limite.

Pentru a ajunge la aceste con
cluzii, autorul determină rezisten
ța rocilor din coperiș la compre
siune, întindere, încovoiere, for
fecare, modulul de elasticitate și 
coeficientul lui Poisson, efectuînd 
800 de încercări pe 18 tipuri de roci.

Pe baza rezultatelor obținute, 
autorul împarte cele 18 tipuri de 
roci în trei categorii în funcție 
de valoarea cifrei Brinke (rapor
tul dintre rezistența la compresiu
ne normală pe stratificație și cea 
la întindere). Această categorisire 
arătată de autor permite ca pe 
bază de încercări simple de la
borator să se facă aprecieri asu
pra modului de comportare a ro
cilor în condițiile de solicitare din 
tavanul abatajului.

Cu ajutorul relațiilor din rezis
tență, se demonstrează că o dată 
cu scăderea valorii cifrei Brinke 
— capacitatea rocii de a se defor
ma fără rupere, crește.

Cunoașterea parametrilor sus 
menționați este de mare impor
tanță pentru alegerea tipurilor de 
susținere și a mașinilor miniere, 
indiferent de metoda de exploata
re folosită.

Bazîndu-se pe măsurătorile di
recte efectuate în subteran și la 
suprafață, autorul trage concluzii 
juste asupra cauzelor principale 

a variațiunilor presiunii pe stîlpi. 
Astfel, operațiile de pușcare, tăie
re, răpire și creșterea lățimii aba
tajului, sint principalele cauze ca
re contribuie la creșterea presiu
nii în abataj. Asupra stabilității 
abatajului contribuie, de asemenea, 
viteza de avansare a frontului de 
lucru cit și alegerea unor stîlpi 
metalici cu o capacitate pottantă 
de 20 tone pentru cazul dirijării 
presiunii prin prăbușire totală și 
15 tone pentru coborîre lină a 
coperișului.

Considerăm că lucrarea tov. 
ing. Fodor losif prezintă un 
deosebit interes economic și 
practic pentru alte bazine car
bonifere din țară care exploa
tează zăcăminte de lignit și un 
mare succes al Institutului de mi
ne Petroșani în posibilitatea sus- | 
tinerii temelor de disertație, pen
tru obținerea titlurilor științifice 
de candidat în științe tehnice.

conî. ing. LEȚU NICOLAE, 
candida* în științe tehnice

La U.R.U.M.P. se extinde continuu mecanizarea procesului tehnolo
gic. Rezultate bune se obțin la sudarea automată a stîlpiior metalici 
de abataj. Prin utilizarea mașinii automate de sudat s-a scurtat la 46 
de minute timpul de lucru pentru sudarea unui stîlp metalic G.H.H. 
față de 80 de minute cît ar fi necesar dacă sudarea s-ar face ma
nual. IN CLIȘEU: Sudorii Pădureanu Constantin și Rotaru Antonie din 
secția construcții metalice lucrînd cu mașina automată de sudat.
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Măsuri operative în sprijinul 
ridicării calificării muncitorilor
Iu articolul „Toată atenția ridi

cării calificării muncitorilor !" pu
blicat în ziarul nostru din 3 iulie 
tov. ing. Farkaș Mihai, șeful ser
viciului invățămînt al C.C.V.J. a 
analizat modul cum se preocupă 
conducerile exploatărilor și a ce
lorlalte unități din bazin de ridi
carea nivelului tehnico-profesional 
al muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor. Din analiză a reeșit că 
există deficiențe de organizare 
atît în ce privește cuprinderea 
cadrelor în cursurile de ridicare 
a calificării, cît și frecventa aces
tora la cursuri. Sub posibilități se 
desfășoară acțiunea de ridicare a 
calificării în special în rîndul mun
citorilor. A fost sesizată mai cu 
seamă proporția nemulțumitoare a 
muncitorilor (sub 20 la sută din 
total efectiv) cuprinși în cursurile 

de ridicare a calificării organizate 
la U.R.U.M.P., preparația Petrila și 
preparația Lupeni.

In răspunsul trimis redacției, 
conducerea preparației Petrila a- 
rată că a luat măsuri corespun
zătoare pentru îmbunătățirea în- 
vățămîntului profesional. Situația 
invățămîntului de calificare și ri
dicare a calificării muncitorilor a 
fost analizată atît de către comi
tetul de partid cît și de comitetul 
sindicatului. Ș-a tras concluzia că 
în preparație se poate îndeplini 
și chiar întrece sarcina trasată de 
combinat privind invățămîntul pro
fesional. In răspuns, printre al
tele, se spune: „Au fost cuprinși 
în trimestrele I și II în cursurile 
de calificare și de ridicare a cali
ficării 242 de muncitori cu o frec
vență de 94 Ia sută. Ne situăm 
sub sarcina pe care o avem de a 
încadra 400 de muncitori în aceste 
cursuri și sub posibilități. Pentru 
remedierea acestor deficiențe și 
pentru a satisface cu cadre bine 
pregătite profesional necesitățile 
întreprinderii noastre, vom încadra 
în cursul trimestrelor III și IV încă 
407 muncitori într-un număr de 
11 cursuri de ridicare a calificării. 
Tematicile cursurilor au fost îm
bunătățite. alese diferențiat pe 
profesii. Astfel, celor 45 de spă
lători încadrați în curs li se vor 
preda noutăți în spălarea cărbune
lui. celor 33 de separatori metode 
de urmărire a calității, pentru cei 
76 de lăcătuși cunoașterea dese
nului și norme de întreținere și 
reparare a utilajelor, pentru 51 de 
brichetatori prelucrarea cărbunelui 
și utilizarea aparatelor de măsură 
și control. Tematici interesante, 
legate de activitatea practică a 
cursanților sînt prevăzute și ?
tru 17 lăcătuși — brichetatori, „ 
manipulanți de benzi, 65 de ma- 
nevranți, 35 de electricieni și alte 
categorii de muncitori. Prin cursu
rile de ridicare a calificării vor 
trece în total în acest an 649 de 
muncitori, adică 71 la sută din e- 
fectivul preparației".

Cum organizez munca în schimbul meu
Specificul muncii în preparațiile 

de cărbune cere ca fiecare maistru 
să-și înțeleagă și să-și exercite ro
lul său cu spirit de răspundere și 
conștinciozitate încontinuu neslăbite. 
Dacă rolul maistrului se face simțit 
in fiecare sscție, la fiecare loc de 
muncă, atunci procesul tehnologic 
se desfășoară în bune condițiuni, 
se obțin succese în realizarea pla
nului, sporirea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității cărbune
lui spălat, reducerea cheltuielilor 
de producție, respectarea normelor 
de tehnica securității și protecția 
muncii.

Ca maistru la preparația Lupeni 
îmi d'TU' binț- seama de sarcina ce 
ne revine nouă; cadrelor tehnice, 
vent.ru ca in marile furnale de la 
Hunedoara se topeșt? minereul de 
fier ci* ajutorul cocsului provenit 
din cărbunele trimis de colectivul 
nostru. .Deci,, innobilarea cărbunelui 
coCsificabil dat de mineri trebuie 
făcută cu deosebită grijă pentru a 
corespunde STAS-ului din toate pri
vințele. . Cum organizez nrunca în 
preparație pe schimbul meu? La 
intrarea în schimb, prima mea grijă 
este să mă pun ’.a curent cu si
tuația procesului tehnologic din zi
ua. respectivă, urmărind încărcătura 

în silozurile de bruți și spălat, ne
cesarul de vagoane, planul de trans
port pe sortimente de cărbune etc. 
Apoi discut Cu maiștrii din secții 
și cu șefii de echipă în amănunțime 
sarcinile ce-i revin colectivului de 
muncă din schimbul pe care îl con
duct. Totodată analizez cu acești
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Fiecare maistru, la înălțimea 
raiului de organizator 

nemijlocit al producției!
seooooeeooooooooocooooooooooooooooooe

factori de la locurile de producție 
rezultatele obținute pe schimbul 
nostru în ziua anterioară, privind 
recuperarea globală, recuperarea 
în special, cenușa și umiditatea pe 
sorturi tehnologice și comercializa
bile, debitele, consumurile specifice 
etc. Dacă au fost rezultate slabe 
la unii indicatori, atunci analizăm 
cauzele și luăm măsuri pentru ca 
ele să nu se mai repete. Concluzi
ile acestor analize sînt aduse apoi 
la cunoștința muncitorilor de către 
maiștrii și șefii de echipe din secții. 
Urmăresc îh tot timpul schimbului, 
ca fi scafe muncitor «A respecte sar

cinile de producție și mai cu seamă 
sorturile de cărbune și calitatea, 
deoarece nerespectarea acestora 
influențează negativ producția, în
carcă nejustificat cheltuielile de pro
ducție. Calitatea produselor o urmă
resc prin probele de plutire în sus
pensie de barită, iar în cazul cînd 
probele arată că spălarea nu merge 
bine, intervin imediat și îndrept 
pe făgașul cel bun procesul tehno
logic.

Iată un caz. Intr-una din zile, 
trecînd pe la locul de muncă al 
spălătorului Dumitrescu Alexandru, 
l-am găsit agitat. Ce se întîmplase ? 
Probele de plutire pentru cărbunele 
special din sortul 10-80 mm, arătau 
că spălarea nu merge bine. Am ve
rificat imediat împreună cu maistrul 
Ghiciu losif linia de spălare și 
am constatat că un aparat era în
fundat și din această cauză nu se 
evacua șistul. De asemenea, viteza 
apei era prea mare. Desfundînd a- 
aparatul și reducînd apa, spălarea 
a revenit la normal, iar proba pe 
care am făcut-o imediat a arătat 
că spălarea merge bine.

Pentru a avea un flux tehnologic 
continuu, este necesar ca instalați
ile de preparare să fie exploatate 
rational. Urmăresc riguros să se 

respecte acest lucru, și intervin pe 
loc acolo unde constat vreo defi
ciență sau început de avarie la 
vreuna din instalații, luînd măsuri 
potrivite pentru înlăturarea acesto
ra. O dată, în schimbul II, lucrul 
mersese bine la spălătorie fără nici 
o oprire pînă spre sfîrșitul schim
bului Tot schimbul era mulțumit, 
dar deodată se aude semnalul de 
oprire. Spălătorul Konycska a obser
vat că la elevatorul nr. 3 de la 
0-10 mm, s-a rupt pe o parte lanțul 
cu cupe. Am mers imediat la locul 
avariei și am organizat lichidarea 
imediată a avariei. S-a scos eleva
torul din funcție oprindu-se alimen
tarea lui cu cărbune. Apoi spălă
toria a pornit din nou. Reparația a 
fost terminată pînă la sfîrșitul 
schimbului de echipa de întreținere 
condusă de lăcătușul Rădulescu 
Gheorghe, astfel că elevatorul a fost 
dat în primire schimbului urmă
tor :*n stare de funcționare.

împreună cu colectivul schimbu
lui nostru acordăm o deosebită 
grijă economisirii energiei electrice 
și calității producției. Studiem cu 
inovatorii din schimb, între care 
spălătorul I Mazăre Grigore, flota- 
torul Pop Teodor, maistrul Ghiciu 
losif și alții posibilitățile de modi
ficare in procesul tehnologic prin 
care să se îmbunătățească produc
ția. Deseori se discuta la raportul 

sectorului că cenușa la canalul Jiu 
era prea mică ceea ce însemna că 
flotatia nu mergea bine. Această 
situație ne îngrijora pe toți. Ce tre
buia făcut pentru a ieși din ea ? 
Flotatorul Pop Teodor bănuia ceva, 
dar nu era sigur. Flotatorul și-a 
spus părerea maistrului de flotați® 
Ciula Vasile, iar acesta ia găsit 
bună propunerea : șistul de la flo- 
tație să nu tnai meargă la Jiu cînd 
sînt defecte (decuplări de curent, 
opriri forțate etc.) deoarece se 
scapă mult cărbune. Ideia această 
a dat naștere unei inovații. Flota
torul Pop Teodor, ajutat de mais
trul Ciula Vasile, au conceput o 
ramificație la elevatorul din corpul 
de legătură, prin care atunci cînd 
sînt opriri forțate, materialul căr- 
bunos intră în circuitul spălătoriei 
tmbunătățindu-se prin aceasta cenu. 
șa la canalul Jiu unde aveam 
înainte scăpări de cărbune.

Muncind astfel cu schimbul pe 
care îl conduc am convingerea Că 
ia Ziua minerului și la 23 August 
vom raporta că ne-am îndeplinit 
cu cinste sarcina de a trimite sî- 
defurgiștilor hunedoreni cărbune 
mult, de calitate și la un preț de 
cost redus.

GH, ENCIU
maistru principal-prepatația Lupeni

vent.ru


Agitatorul de pe șantier
(Urmare din pag. l-a)

crează echipa de zidari a comu
nistului Stancu Nicolae. Termenul 
prevăzut pentru executarea lucră
rii — 30 de zile. Dar echipa s-a 
angajat s-o termine doar în 15 
zile. Un angajament îndrăzneț, dar 
realizabil: 15 zile încă nu au tre
cut dar lucrarea se apropie de 
sîîrșit. Chezășia sucesului e iscu
sința, elanul și priceperea care 
și-au dat mina în această tînără 
echipă de constructori. Oamenii 
știu ce au de îăcut, cunosc însem
nătatea pe care o prezintă termi
narea ia timp a fiecărei lucrări 
pentru desfășurarea întregului 
complex de construcții. Despre 
toate acestea le-a vorbit agitato
rul comunist Stancu Nicolae. Le-a 
explicat cit de mult va cîștiga 
șantierul prin reducerea la jumă
tate a termenului de execuție, ce 
trebuie să facă fiecare pentru ca 
echipa să reușească să-și respecte 
angajamentul. In sînul brigăzii s-a 
născut o inițiativă, propusă chiar 
de agitator: executarea cofragului 
fundației turbinei din metal. Ini
țiativa iși arată roadele din plin.

...In urmă cu cîteva luni a în
ceput construcția celui de-al 4-lea 
turn de răcire al termocen
tralei. După începerea lucrări
lor, In fața constructorilor s-au 
ivit numeroase obstacole determi
nate, mai ales, de intemperii. Dar 
nici frigul, nici ploile nu au pu
tut stingheri munca săpătorilor, a 
fierar-betoniștilor și betoniștilor. 
Tinerii dulgheri, de pildă, au exe
cutat în timp record cofrajul grin- 
dei inelare. In aceste zile începe 
turnarea inelului și apoi înălțarea 
turnului. Cine dă acestor tineri 
puterea de a birui greutățile ? A- 
gitatorii comuniști. Unul dintre ei 
a dulgherul Bondoc Mihai — sufle
tul echipei. E preocupat mereu de 
creșterea oamenilor din jurul lui, 
de educarea acestora în spiritul 
unei înalte răspunderi față de res
pectarea termenelor de execuție 
și îmbunătățirea calității lucrărilor, 
iață de folosirea din plin a tim
pului de lucru, a materialelor de 
construcții. Acestea sînt de altfel 
și subiectele convorbirilor pe ca
re le poartă zi de zi cu tovarășii 

□ui de muncă agitatorul.
■ ...Prima victorie de seamă obți

nută de constructorii energeticieni 
din Paroșeni a fost înălțarea șirului 
A din uriașa sală a noului grup 
electrogen. Construcția a fost înăl-

PRIN MUNȚII RETEZATULUI
(Urmare din pag. l-a)

Munții Retezatului sînt alcătuit! 
In cea mai mare patte din șisturi 
cristaline și granit — roci tari, ca
re au rezistat în iața forțelor dis
trugătoare ale naturii : ploile șl 
vînlul.

Retezatul, cu al său peisaj sobru 
și impunător, atrage an de an tot 
mai mulți drumeți care îi străbat 
potecile, văile, admirind frumuse
țea circurilor și lacurilor alpine, 
culmile avintate către cer. In Re
tezat se intîlnesc frumuseți mon
tane neegalate nicăieri in țară.

„Cetatea Retezatului" poale fi 
cucerită mai ușor treci ud prin 
„poarta" de la Nucșoara, de aici 
prin poiana Cirnic, urmind poteca 
ce șerpuiește pe malul sting al pi- 
iîului Nucșoara printre păduri de 
iag și brad, spre cabana Pietrele. 
UrCind pe valea Stinișoara, după 
un drum greu se ajunge în Șaua 
Retezatului, și de aici, peste blocuri 
mari din granit, pe vîrfui lăturalnic, 
teșit, al Retezatului. Truda drumețu
lui este răsplătită din plin. De la 
o înălțime de 2 485 m se desfășoa
ră priveliștea minunată a rezerva
ției științifice din Retezat. Tăurile 
Gemenile și Negru reflectă in apele 
lor culmile și vegetația din jur; se 
înalță in depărtare virf urile Ză- 
noaga și Șesele, Bucura, Peieaga, 
Păpușa și Vîrfui Mare.

-■ Străbătind Custura Retezatului se 

țață de o seamă de echipe, de zi
darii lui Kiss Ioan, de fierar-beto- 
niștii lui Szasz Dionisie, de alți 
betoniști și dulgheri. Zeci de con
structori de diferite profesii au fă
cut front comun in bătălia pentru 
înălțarea edificiului. Intre ei s-a 
născut o întrecere entuziastă, ani
mată zi de zi de maistru! Bogdan 
Alexandru, unul dintre cei mai ac
tivi agitatori de pe șantier. El dis
cută zilnic cu constructorii despre 
sarcinile ce le au. îi îndeamnă 
:recare să-și termine lucrarea 
timp. Cuvintele lui, îndemnul 
eu fost primite întotdeauna <u
credere și s-au materializat în mun
ci entuziastă a constructorilor în 
ridicarea primei părți a noii con
strucții, denumită șirul A.

Pe șantierul energo-construcții 
din Paroșeni sînt 80 de agitatori 
— o forță puternică a organizației 
de partid în mobilizarea colecti
vului șantierului la executarea la 
timp și de o calitate superioară a 
obiectivelor în

în fața 
instructaje 

biroului 
de către

ca 
la 
lui 
în-

construcție. Lu- 
agitatorilor se 

de către
organizației 

cadrele tehnice 
trebuie muncit 
termenelor de 

unei

mem- 
de 

des-
pen- 
exe- 

calități

nar 
țin 
brii 
bază,
pre felul cum 
tru reducerea 
cuție și asigurarea 
superioare. In fața agitatorilor se 
expun cu regularitate conferințe 
în legătură cu prețul de cost și 
căile de reducere a lui pe șan
tier, posibilitățile de sporire a pro
ductivității muncii, normarea și 
salarizarea muncitorilor etc. Bi
roul organizației de bază s-a în
grijit ca la fiecare loc de muncă 
să lucreze cîte un agitator. De 
curînd s-au format grupuri de agi
tatori la acele puncte de lucru 
unde existau întirzieri față de ter
menele de execuție. Activitatea a- 
gitatorilor este analizată in adu
nările generale ale organizației de 
bază, cu care prilej se discută me
todele lor de muncă, felul cum 
mobilizează constructorii la res
pectarea termenelor de execuție a 
lucrărilor.

In viitor, în fața colectivului 
șantierului stau sarcini mari. Se 
construiește intens. Corpul dega- 
zorilor, turnul de răcire, sala de 
mașini — iată doar cîteva din o- 
biectivele pentru realizarea cărora 
agitatorii de pe șantier militează 
activ.

ajunge in Poarta Bucurii, străjuită 
de viriul Bucura și vîrfui Judele, 
imens turn de granit, pe care pu
țini s-au încumetat să-l urce. Dz 
o parte se găsește Tăul Știrbului, 
iar de cealaltă se deschide un imens 
amfiteatru, hotărnicit de muchia as
cuțită a Slăveiului, de vîrfurile Ju
dele, Bucura și Peieaga. Aici este 
lacul Bucura. O mică mare alpină, 
strălucind plină de farmec și poie- 
zie, care, împreună cu alte lacuri, 
este găzduit în cel mai complex și 
mai grandios circ glacial din Car- 
pații de sud. Odinioară ișj avea 
origina în aceste locuri cel mai 
lung ghețai din munții noștri Lă- 
pușnicui — cu o lungime de 9 ki
lometri de fluviu de gheață. Privit 
de pe curmătură, virful Retezat are 
o altă înfăjișare: nu-i mai lipsește 
„moțul ...

Cobor ind din Poartă Bucurii in 
acest amfiteatru, întilnim sumedenie 
de tauri și lacuri alpine înșirate 
pe sub Slăveiul — lacurile Lia, 
Ana, Viorica și Plorica. Undeva 
mai sus, pitulat intre blocuri enor
me de granit, in decorul Turnului 
Porții și ai Judelui se află gin 
gasul Tău Agățat. Retezatul este 
împodobit cu 80 de asemenea la
curi. După numărul acestora, ei se 
situiază gc primul loc in Carpați.

Unui dintre cele mai frumoase 
masive din Retezat este Peieaga, 
al cărui virf cu cei 2 509 m ai săi 
se numără printre cele maJ înalte
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FDAȚH SORESCU
(Urmare din pag. l-a)

rămăsese undeva pe lingă Brașov 
le tot scria și-i ruga să vină a- 
casă. Ei însă o tot aminau.

Intr-una din zile își făcură a- 
pariția amîndoi acasă. Mama lor 
cu lacrimi în ochi i-a îmbrățișat 
și ie-a mulțumit că i-au ascultat 
ruga. Cei doi frați însă se tot pri 
veau și se coteau. îndemnîndu-se 
care să vorbească mai intîi. Cel 
care a început a fost Gheorghe.

—■ Să nu te superi mamă însă 
să știi că noi am venit după dum
neata și nu ca să râmînem acasă.

Mama făcu ochii mari și cîteva 
momente nu spuse nimic. Apoi, 
ca și cînd n-ar fi înțeles, spuse 
abia perceptibil :

— Cum ?
— Așa cum am spus. La Urican! 

îi fain, sint oameni de treabă și 
se cîștigă bine. Și eu lucrez în 
mină.

— Iți fi voi mari dar eu va co
mand, faceți așa cum spun eu.

Pe obrajii brăzdați de cute a- 
dînci se rostogoleau două lacrimi. 
Constantin o îmbrățișă și. o mîn- 
gîie spuhîndu-i că nu are de ce 
să fie supărată. Din contră să fie 
fericită că o să ducă o viață fără 
griji.

...Au trecut zece ani. Numele 
fraților Sorescu a devenit cunos
cut In întreagă Valea Jiului. Mi
neri pricepuți, destoinici, ei și-au 
cîștigat stima și respectul. Lună 
de lună ei au obținut rezultate

din Carpați. De aici, de la înălți
mea norilor, privirea cuprinde larg 
zările, piscuri și văi în sclipiri 
multicolore, lacuri tăcute și pîraie 
repezi, cărări ce se pierd in negu
ra pădurilor, iar în depărtare sate 
și orașe în care oamenii iși clă
desc o viață nouă.

In partea de sud-vest a Retezatu
lui, către izvoarele de vest ale Jiu
lui, culmue ișj micșorează înălțimi
le, fără a-și pierde însă frumusețea. 
Aici se află așa-numita zonă cal- 
caroasă, din care fac parte creasta 
Piule-Pleșa, Vîrfui Albele, Piatra 
Iorgovanului și Căldarea Scereții. 
Configurația stîncilor urmează o li
nie deosebită de cea întilnită pînă 
acum. Aici sălășluiește floarea de 
colț, podoabă rară și neasemuită 
a munților noștri, ocrotită de lege. 
De altfel, în Retezat supraviețuiesc 
cele mai vechi și mai rare plante 
și animale din țara noastră. Pentru 
ocrotirea lor, muntele a fost de
clarat parc național, iar în cadrul 
acestuia a fost delimitată o rezer
vație științifică, llălăduiesc aici in 
voie zimbrii, vulturii pleșuvi, cei 
bruni și cei bărboși, zăganul paju
ra, caprele negre, cerbii și căprioa
rele...

Retezatul cu priveliștile sale săl
batice, incintă pe cei care cutează 
să-l străbată. Iată de ce el naște în 
inimile drumeților bucurie, dorința i 
puternică de a reveni în aceste I 
minunate locuri.

Atelierul de 
cizmărie (unitatea 
nr. 19) din cadrul 
noului complex 
de deservire al co
operativei „Jiul'' 
din Petroșani con
dus de Popescu 
Dumitru și-a cîș- 
tigat pe merit o 
bună apreciere 
din partea clien- 
ților. In perioada 
1 ianuarie — 1 
iulie 1963 la a- 
cest atelier nu 
s-au semnalat re- 
clamații sau ne
mulțumiri din 
partea cetățenilor. 
Lucrările fiind e- 
xecutate irepro
șabil.

din ce în ce mai frumoase în des
chiderea drumurilor spre noi fron
turi de cărbune în subteran. Dacă 
astăzi întrebi pe oricare miner din 
Uricani ce avansare medie obține 
Sorescu Constantin la săparea ga
leriilor îți răspunde : ,,ln medie 
100 m. 1. de galerie pe lună. U- 
neori și mai mult. Fratele său 
Gheorghe e maistru miner la a- 
ceeași exploatare.

...Dacă veți trece prin Uricani 
sau Petroșani și veți vedea pe 
șosea o mașină „Moskvici" cu nu
mărul de circulație 5225 HD să 
știți că este a fraților Sorescu din 
Uricani. Și dacă în față, lîiigă con
ducător. se află o bătrînică, a- 
ceașta este mama lor. Dar să știți 
că parcă a mai întinerit...

V B L I C ST ATE

ANUNȚ
T.A.P.L. Petroșani, serviciul de cadre, recrutează elevi ab

solvenți ai școlii medii de cultură generală cu eXamen de 
maturitate, pentru școala tehnică comercială. Școala pregătește 
personal tehnic în următoarea specialitate : merceolog — pro
duse alimentare pentru comerț. Durata de școlarizare este de 
2 ani. Școala este în orașul Craiova.

CONDIȚII DE RECRUTARE

a) Să îie absolvenți ai școlii medii de cultură generală cu 
examen de maturitate;

b) Să aibă vîrsta minimum de 17 ani și maximum de 25 
ani împliniți la 1 octombrie 1963;

c) Să corespundă din punct de vedere medical,
Solicitanții care doresc să se înscrie, se vor prezenta la 

serviciul de cadre T.A.P.L. Petroșani avînd asupra lor următoa
rele acte:

— Diploma de maturitate (în original).
— Certificatul de naștere (copie legalizată).

— Buletinul de identitate. i
înscrierile se fac pînă ta data de 25 august 1963. yfS

Cartea — 
prieten de nădejde

La biblioteca clubului muncito
resc al sindicatelor din orașul re
gional Petroșani, tot mai niulți 
muncitori tineri și vîrstnici găsesc 
în cărți prieteni apropiați și de 
nădejde. Astfel, de la începutul 
anului și pînă în prezent numărul 

i cititorilor înregistrați în cartote- 
cile bibliotecii se cifrează la peste 
1500 care au împrumutat cca. 10 000 
cărți, majoritatea fiind lucrări be
letristice.

Pentru atragerea de noi citi
tori, colectivul bibliotecii organi
zează diferite acțiuni de masă Cu 
cartea printre care : seri literare, 
recenzii, prezentări de cărți etc. 
Aceste activități stimulează inte
resul muncitorilor pentru litera
tură.

Un aport deosebit de prețios 
ia răspîiidirea cărții în rîndul oa
menilor muncii îl aduc și cele 40 
biblioteci mobile existente care-și 
desfășoară activitatea în raza o- 
rașului. Ele sînt îndrumate îndea
proape de către tovarășa. lo'nescu 
Aurica, bibliotecara clubului, pe 
baza unui plan de muncă.

Printre cititorii activi și pasio
nați ai bibliotecii enumerăm pe 
muncitorii : Lepădatu Gheorghe, 
Delamia Andrei și Drăgan Nicolae 
de la U.R.U.M.P., Iordan Maria, 
Pohl Ecateripa și . Gyorgy Victo
ria, eleve la școala de 8, ani nr. 
2 din localitate, Iman Tiberiu, e- 
lev la Școala profesională de u- 
cenici din Petroșani, Hîrța Viorel, 
student I.M.P., Pîrvu loan, munci
tor șantierul 9 construcții Petro
șani și mulți alții.

Pentru ei ca și pentru majorita
tea muncitorilor din orașul nos
tru — cartea a devenit un prieten 
apropiat și de nădejde.

C. IOAN 
corespondent



Reluarea comitetului celor is stalelucrărilor 
pentru dezarmare

GENEVA 30 (Agerpres).
La 30 iulie, în Palatul

din Geneva au fost reluate lucră
rile Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare. Deschizînd ședința, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, șeful 
delegației R. P. Romîne la lucrările 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare a spus între altele : „în
cepem a cincea sesiune a lucrări
lor Comitetului 
tru dezarmare, 
eveniment de o 
ță pentru viața
tru relațiile dintre state. Așa cum 
este cunoscut, la 25 iulie a fost 
parafat la Moscova Tratatul inter-

Națiunilor
Uniunea Sovietică, Sta
și Marea Britanie, refe-

în 
apă și în 
celor trei 

fi așternută 
ale textului 
căldură in
și felicităm

celor 18 state pen- 
sub semnul unui 

deosebită importan- 
internațională, pen-

venit între 
tele Unite 
ritor la interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub 
cîteva zile semnătura 
miniștri de externe va 
sub ultimele cuvinte 
convenit. Salutăm cu 
cheierea acestui Tratat
cele trei puteri care au dus la bun 
sfîrșit negocierile. Pretutindeni po
poarele au primit această știre cu 
ușurare și satisfacție".

„S-a verificat acum, încă o dată, 
a spus în continuare reprezentantul 
romîn, axioma că în vremurile noas
tre, în actuala etapă a dezvoltării

«op.

societățiii singura cale rațională 
pentru rezolvarea problemelor inter
naționale o constituie tratativele. 
Cînd problemele sînt analizate 
cu calm, în spirit realist și cînd 
negocierile sînt purtate cu dorința 
de a se ajunge la o înțelegere, sa 
găsesc și soluții, se obțin și rezul- | 
tate".

In prezent este de necontestat i 
faptul că Tratatul de la Moscova i 
contribuie în bună măsură Ia slă- > 
birea încordării internaționale, Iad 
lichidarea războiului rece, la crea- 
rea unui climat propics colaborării! 
popoarelor din lumea întreagă. Ori- ‘ 
ce realizare de acest gen zi 
salutată și susținută 
nu poate sluji decît interesele po- j

OU 10

deoarece ea

Consiliul de Securitate 
discutarea situației din 

portugheze 
tate. El s-a 
convingă < 
că Portugalia nu a folosit în co
loniile ei din Africa armamentul 
furnizat de partenerii ei din 
N.A.T.O.

După ședință, reprezentanții pu
terilor occidentale și, în special, 
delegația americană, au continuat 
în culise o vie activitate pentru 
a determina țările africane să 
accepte modificarea esențială a 
proiectului de rezoluție prezentat 
în Consiliul de Securitate de Gha
na, Maroc și Filipine. Potrivit a- 
genției France Presse, într-o în- 
tîlnire pe care au avut-o cu re
prezentanții țărilor africane, după 
ședința de după-amiază a Consiliu
lui, reprezentanții S.U.A. și Nor
vegiei au încercat să obțină accep
tarea de către țările africane a 
amendamentelor propuse de pute
rile occidentale și în special eli
minarea din proiectul afro-asiatic a 
aprecierii că situația din coloniile 
portugheze reprezintă o 
tare pentru pace, precum și a u- 
nei limite de timp în care Portu
galia trebuie să se conformeze ho- 
tărîrilor Adunării Generale și ale 
Consiliului de Securitate. Cei doi 
reprezentanți ai puterilor occiden
tale au încercat, de asemenea, să 
impună țărilor africane ideea unei 
așa-zise „prezențe" a O.N.U. în 
coloniile portugheze în persoana 
unui „raportor" al Consiliului de 
Securitate.

Reprezentantul Ghanei a decla
rat după întîlnire că nu 
realizat nici un acord care 
tisfacă țările africane și 
proiectului de rezoluție.

Lucrările Consiliului de 
tate continuă.

continuă 
coloniile

NEW YORK 30 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a conti

nuat în după-amiaza zilei de 29 
iulie examinarea problemei situa
ției din coloniile portugheze din 
Africa. Luînd cuvîntul, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, Nikolai 
Fedorenko, a anunțat că va vota 
în favoarea proiectului de rezolu
ție afro-asiatic care conține pro
puneri pozitive pentru rezolvarea 
problemei în dezbatere. El a subli
niat că Uniunea Sovietică consi
deră această rezoluție ca un mi
nimum, apreciind că este redacta
tă în termeni foarte moderați. Re
prezentantul sovietic a declarat, 
pe de altă parte, că apelul la „bu
năvoința" colonialiștilor portughezi, 
propus de prietenii atlantici ai 
Portugaliei, constituie o formulă 
periculoasă și inacceptabilă. Con- 
damnînd genocidul practicat de 
colonialiștii portughezi în Africa, 
reprezentantul Uniunii Sovietice a 
declarat că desfășurarea votului 
asupra rezoluției afro-asiatice va 
permite să se stabilească cine este 
de partea colonialismului portu
ghez și cine sînt adevărații prie
teni ai Africii.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Ghanei, Alex Quaison- 
Sackey, care a relevat la rîndul 
său caracterul foarte moderat al 
proiectului de rezoluție afro-asia
tic. El a arătat că țările africane 
cer Portugaliei să recunoască 
dreptul la autodeterminare al po
poarelor din coloniile portugheze.

Ministrul de externe al Portu
galiei a încercat -ă răspundă din 
nou argumentelor de 
cuprinse în cuvîntările 
membrilor Consiliului

netăgăduit 
majorității 

de Securi-

0

săi străduit în special 
Consiliul de Securitate

amenin-

a fost 
să sa- 
autorii

Securi-

In S.U.A. continua lupta 
antisegregationistă

30 (Agerpres).NEW YORK
In timp ce comisiile Congresu

lui continuă la
jurul legislației cu privire la drep
turile ' "
tele Kennedy, autoritățile ameri
cane
rile demonstranților de culoare. 
Poliția a arestat Ia 29 iulie la New 
York alți 50 de demonstranți ne
gri, astfel că numărul total al se- 
lor arestați de la începutul aces
tei luni se ridică numai la New 
York la peste 670 de persoane. 
Luni, la patru mari șantiere de 
construcție din diverse cartiere ale 
New York-ului, au avut loc de
monstrații ale populației de culoa
re împotriva segregației pe care o 
practică patronii acestor șantiere. 
In același timp, demonstranții au 
continuat să blocheze birourile 
primarului New York-ului Wagner, 
și ale guvernatorului statului 
Yprk, Rockfeller.

Demonstrații antirasiste au 
loc și în alte localități din i 
și din nordul Statelor Unite.

infinit discuțiile în

civile propuse de președin-

continuă arestările în rîndu- 
de

New

avut 
sudul

Comisia congresului,- care exa
minează proiectul de lege cu pri
vire la drepturile civile, a conti
nuat audierile la 29 iulie. Depu- 
nînd în fața acestei comisii, gu-ș 
vernatorul statului Florida, Farris 
Bryant, s-a deelarat împotriva! 
chiar și a celor 
măsuri împotriva 
siale.

Cînd și cu ce 
sfîrșit dezbaterea 
privire la amintita 
știe. Există evidente încercări 
a prelungi cît mai mult 
rile. De fapt, legea nu 
măsuri esențiale pentru 
rea segregației rasiale, ci 
nele măsuri împotriva 
forme de segregație, 
nistrul Justiției al S.U.A., 
Kennedy, a declarat, la 29 iulie 
într-o convorbire cu un grup de 
studenți străini, eă „chiar daeă 
congresul va aproba legea cu pri
vire la drepturile civile, Statele 
Unite vor continua să aibă serioa
se probleme rasiale".

deelarat
mai neînsemnatei 

segregației ra-

rezultat va 
din congres 

lege nu

lua 
cu 
se 
del

dezbate-1 
prevede I 
elimina- 
doar u-’ 

anumitor»
însuși mii;

Robert >

poarelor.
„In același timp — 

zentantul romîn — trebuia subliniat 
că acordul intervenit între cele 
trei puteri nucleare este doar un 
început, un prim pas. Problema 
de bază continuă să rămînă 
fața omenirii ca nerezolvată și 
ceasta este dezarmarea generală 
totală".

George Macovescu a subliniat 
că în ceea ce privește poziția de
legației R. P. Romîne, ea a fost 
afirmată și se va afirma și fn viitor, 
în conformitate cu ideea exprimată 
de către președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro
mîne, Gheorghe Ghoorghiu-Dei 
care a arătat : „Problemele interna
ționale litigioase reclamă o aborda
re chibzuită, spirit realist, solu
ționare prin tratative și înțelegere 
Oric.t de spinoase ar fi aceste pro
bleme ele pot fi și trebuie rezolvate 
pe calea tratativelor".

„Delegația romînă, a încheiat re
prezentantul R. P. Romîne, se va 
strădui să contribuie la progresul 
și succesul negocierilor pe care le 
reluăm astăzi".

Au luat apoi cuvîntul Semion K. Ța. 
rapkin, reprezentantul Uniunii Sovie
tice, reprezentanții Statelor Unite, 
Angliei, Braziliei, Italiei, Indiei, Me
xicului, R.A.U. Cehoslovaciei și Ca
nadei.

a spus repre-

în 
a- 
Și

Ecoul internațional al încheierii 
tripartit
MONROVIA 30 
Luînd cuvîntul 

internațională a 
avut loc la Monrovia, președintele 
Liberiei William Tubman a sprijinit 
tratatul parafat la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
cu arma atomică. El a declarat că 
guvernul Liberiei va adera la Tra
tatul de la Moscova care corespun
de rezoluțiilor adoptate la Confe
rința de la Addis Abeba cu pri
vire la declararea Africii 
nuclearizată.

Președintele Tubman 
delegatele ia. conferință 
tind 20 de țări, să ceară guverne
lor lor să adere cit mai grabnic la 
Tratatul de la Moscova.

Tratatului
BERLIN 30 (Agerpres).
Intr-o declarație dată publicității 

la Berlin de Eugenie Cotton, preșe 
dința Federației Democrate Interna 
ționale a Femeilor, se arată între 
altele :

„In luna iunie a.c. Congresul Mon
dial al Femeilor, convocat de 
F.D.I.F. la Moscova a adresat femei
lor de pe toate continentele che
marea de a desfășura o activitate 
intensă pentru menținerea 
Congresul 
tratativele 
zentanților

Femeile
se bucură că speranțele lor 
adeverit. Aceasta le însufle- 
în continuarea luptei pentru 
mai grabnică realizare a de-

(Agerpres).
la o conferință 
femeilor care a

păcii. 
a pus mari speranțe în 
de la Moscova a repre- 
celor trei puteri atomice, 
și mamele din întreaga

lume
s-au
țește
o cît
zarmării totale și controlate".

OSLO 30 (Agerpres).
Ziarul „Dagbladet" publică o de

clarație a lui Bent Roeiseland, pre
ședintele Partidului liberal din Nor
vegia (Venstre), în care acesta se 
pronunță pentru aderarea Norve
giei la Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare.

„Tratatul de la Moscova — scrie 
Roeiseland — este important în 
sine, dar ar fi și mai important 
ca el să devină un punct de ple
care pentru obținerea dezarmării. 
Am așteptat timp îndelungat acest 
tratat care, în cercurile politice 
norvegiene, nu poate provoca decît 
bucurie".

o

zonă de-

a chemat 
reprezen-

☆
TOKIO 30 (Agerpres).
Ministrul de externe al Japoniei, 

Masayoshi Ohira a declarat în ca
drul unei conferințe de presă care 
a avut loc la 30 iulie la Tokio că 
guvernul japonez intînționează să 
semneze Tratatul încheiat la Mos
cova între Uniunea Sovietică, Sta
tele Unite și Anglia cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară.

El a subliniat, de asemenea, că 
Tratatul de la Moscova aste spii- 
jinit în unanimitate de către popo
rul japonez, care a avut de suferit 
de pe urma bombardamentelor 
atomice.

HAVANA 30 (Agerpres).
Frontul acțiunii populare din Chile 

sprijină întru totul poporul cuban, 
revoluția sa și cea de-a doua de
clarație de la Havana, a subliniat 
într-o convorbire cu corespondentul 
zirului „Revolution" senatorul Bal
tasar Castro, unul din conducătorii 
Frontului acțiunii populare. El a sub
liniat în continuare că între guver-

internă 
a arătat 

și sal- 
monopo-

BONN 30 (Agerpres).
Cercurile economice vest-germa- 

ne sînt nemulțumite de modul în 
care a fost realizat acordul pri
vind asocierea celor 18 țări afri
cane cu Piața comună (C.E.E.).

După cum reiese dintr-un arti
col publicat de ziarul vest-german 
„Frankfurter Rundschau", aceste 
cercuri se tem, în primul rînd, că 
interesele vest-germane în unele 
țări africane neasociate, ca de pil
dă Tanganica și Nigeria, sînt a- 
menințate, deoarece posibilitățile de 
export ale acestor țări în R.F.G. 
(este vorba, bineînțeles, de expor
tul de materii prime ieftine care 
să fie prelucrate în mod avantajos 
de industria vest-germană), vor fi 
îngreunate de tarifele vamale ri
dicate ale Comunității Economice 
Europene.

„Frankfurter Rundsehau" arată 
continuare că, abstracție făcînd 
fostele colonii belgiene, Con- 
și Ruanda Urundi, precum și 
Somalia, toate statele africane

în aceste țări, în dauna celorlalți 
parteneri din Piața comună.

„Frankfurter Rundschau" consi
deră că astfel a reieșit și mai pu
ternic în evidență faptul că „po
litica generalului de Gaulle poate 
să ducă la crearea unor conflicte 
de interese (cu partenerii din Pia
ța comună — N. R.). Avertismen
tele date de multă 
servatori lucizi au 
o realitate politică... 
cordul încheiat are 
cîteva ghiulele".

vreme de ob- 
devenit acum 
Pentru noi a- 
agățat de el

Frontul acțiunii populare din Chile 
sprijină lupta poporului cuban

nele statelor Chile și Cuba există 
relații diplomatice normale.

Referindu-se la situația 
din Chile, Baltasar Castro 
că atîta timp cît cuprul 
petrul se află în mîinile
lurilor americane, economia statu
lui Chile va fi subordonată inte
reselor lor. Din pricina scăderii ar
tificiale a prețurilor la cupru, a 
subliniat Castro, Chile a pierdut 
în ultimii ani 10 miliarde dola»-: 
„Nouă nu ne trebuie „Alianța pt 
tru progres". Vrem să ni se înapu 
ieze ceea ce ni s-a furat", a decla
rat senatorul chilian.

O-
0 linie directă de teletip 

între Moscova și Washington
NEW YORK 30 (Agerpres).
La O.N.U. s-a anunțat oficial că 

guvernele U.R.S.S. și S.U.A. au îna
intat Secretariatului general al 
O.N.U. pentru înregistrare o copie 
a memorandumului cu privire la 
înțelegerea dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
în legătură cu instalarea unei linii' 
directe prin teletip între Moscova 
și Washington.

în 
de 
9° 
de
asociate sînt foste colonii franceze. 
„Franța, scrie ziarul, nu a făcut 
niciodată un secret din faptul că 
este în căutarea unor căi și mij
loace de a crea legături noi cu 
fostele ei colonii din Africa. Re
centul acord de asociere este unul 
din aceste mijloace; Franța are o 
influență hotărîtoare asupra distri
buirii banilor din fondul de dez
voltare vest-european și își asigu
ră cu 
toare
Ziarul 
iat va
a-și asigura propriile ei interese

acest prilej o parte hotărî- 
din piața țărilor africane", 
conchide că acordul înche- 
fi folosit de Franța pentru

PROGRAM DE RADIO
1 august

populare, 12,30 Ansambluri vocale 
din opere, 13,40 Dansuri de estra
dă, 14,10 Din prelucrările de fol
clor ale compozitorilor noștri, 15.02 
Concert de muzică de operetă, 
15,30 Muzică distractivă, 17,00 Me
lodii populare, 18,29 Soliști de mu
zică ușoară, 19,00 Tinerețea ne e 
dragă, 20,40 Muzică ușoară, romî- 
nească, 21,15 înaintași ai muzicii 
corale romînești: Dumitru Kiriac. 
Prezintă Ion Chirescu, artist al 
poporului, 21,45 Părinți și copii, 
22.00 Muzică de dans.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică ușoară, 9,00 
Vreau să știu, 10,33 Muzică popu
lară, 11,30 Muzică orchestrală de 
estradă, 12,00 Noi înregistrări de 
piese corale realizate în studiouri
le noastre, 12,30 Muzică ușoară, 
14,00 Concert de prînz, 15,00 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor,
16.15 Vorbește Moscova ! 17,10
Fragmente din opera 
în Aulida" de Gluck, 
tecții 
șoară 
limba 
19,10 
lodii 
sați-mă să tint" de Gherase Den- 
drino :— montaj muzical-literar,
21.15 Pe drumuri de excursie cu 
scriitorii noștri, 21,30 Cîntă Paul 
Anka. PROGRAMUL II. 10,30 Mu
zică din operete, 11,15 Lectură din 
volumul „Și-n jur tăcere” de Jan 
Petersen, 12,65 Cîntece și jocuri

Moscova !
„Iphigenia 

i" de Gluck, 17,45 Arhi- 
înălțimilor, 18,00 Muzică u- 
romînească, 18,30 Lecția de 
franceză (pentru începători). 

Din cele mai cunoscute im
populare, 20,00 Opereta „Lă-

-=O

CINEMATOGRAFE
1 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE 1 
Ultima bătălie,* AL. SAH1Â : Vi r st a 
dragostei; PETRILA : Raze pe ghea
ță; LIVEZENI : Pace nouluii, ' venit; 
VULCAN : Împotriva zeilor,- CR1- 
VIDIA : Acord final.
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