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In Intlmpinarea Zilei minerului
Succese, din

In munca cu cartea tehnică 
forme vii, eficiente

care 
calificării 

a muncitorilor, tehni- 
inginerilor, la înarma- 
cunoștinte tehnice de 
un rol deosebit de 
are și munca de popu-

♦
♦
♦

PISTOL GHEORGHE, șef de 
brigadă sectorul IV

din sectorul 
ieșeau din 

citi bucurie, 
împlinit. In

«. 9. 9. «. «.

t♦«

putea 
lucru 
luna august, colec- 
a muncit cu deo-

hărnicie. Rezultatele sînt 
din abatajele acestui 

fost scoase „la ziuă" in 
de dimineață din prima 
august 181 tone de căr-

Pe fețele minerilor 
I al minei Petrila, ce 
schimbul I, se 
satisfacția unui 
primut șut din 
tivul sectorului 
sebită
grăitoare: 
sector au 
schimbul 
zi a lunii
bune, ceea ce înseamnă o depășire 
a planului pe schimbul respectiv 
cu peste 40 tone cărbune, 
este un succes mobilizator, 
tor de 
schimb 
Petrila 
cu cîte

Acesta 
aducă- 
fiecare 

minei
optimism. Dacă 

de la sectorul I al 
ar depăși cifra planificată 
40 de tone, înseamnă că

primul schimb
în luna august colectivul sectoru
lui I va da peste prevederile pla
nului aproximativ 3000—4000 tone 
cărbune. Firește, în sector există 
posibilități pentru sporirea produc
ției. De altfel, în ultima vreme, 
colectivul sectorului I a înscris pe 
graficul întrecerii realizări fru
moase în cinstea Zilei minerului.

In schimbul I din prima zi a 
lunii august au muncit cu multă 
însuflețire brigăzile conduse de mi
nerii Neagu Gheorghe, Bordeianu 
Mihai, Michiev Gheorghe, Cucoș 
Gheorghe și Zaharie Gheorghe ca
re au contribuit din plin la obți
nerea celor 40 tone de cărbune în 
plus peste prevederile planului.

tehnică de specia-

munci
cartea 

colaborării mai
bibliotecile cluburilor

mai efieien- 
tehnică, da- 
strînse în- 

munci-

Hărnicie în abatajele sectorului IV Vulcan
Minerii din sectorul IV al mi

nei Vulcan au folosit cu price
pere în luna ce a trecut posibi
litățile de creștere a producției și 
productivității muncii, dînd peste 
plan 718 tone de cărbune. Acest 
succes a impulsionat și mai mult 
hărnicia colectivului de muncă din 
sector. Efectul nu a întîrziat să se

arate: minerii sectorului IV au 
încheiat ziua de 1 august cu o 
depășire de plan de 3,2 la sută.

La acest prim succes obținut în 
luna în care își sărbătoresc ziua 
au contribuit cu precădere minerii 
din brigăzile conduse de Costea 
Ioan, Tucaciuc Mihai și Rusu 
Gheorghe.

Ailături de celelalte forme 
contribuie la ridicarea 
profesionale 
cienilor și 
rea lor cu 
specialitate, 
important îl
larizare și răspîndire a cărții teh
nice.

In Valea Jiului există o largă 
rețea de biblioteci care funcțio
nează pe lingă cluburi și cabine
tele tehnice din întreprinderi și 
instituții cu mii de volume de 
cărți tehnice. Lună de lună fondul 
lor se îmbogățește cu noi titluri 
din literatura 
litate.

Datorită unei 
te, mai vii cu 
torită 
tre
torești și cabinetele tehnice, pre
cum și îndrumării mai atente a 
Consiliului local al sindicatelor, în 
ultimul timp, în munca cu cartea 
tehnică s-au înregistrat o serie de 
realizări frumoase.

Așa de exemplu, la biblioteca 
clubului muncitoresc din Vulcan, 
au fost înscriși anul acesta 
2500 de cititori care au citit 
19 000 volume de cărți din 
mai bine de 6200 au fost 
tehnice.

Rezultate 
obținute 
clubului 
unde 
rează 
citesc 
tate.

Vorbind despre 
nizate cu cartea tehnică, se poate 
spune că anul acesta, spre deose
bire de anii trecuți, ele au fost 
mult mai bine organizate, au fost 
mai vii, mai variate, susținute cu 
concursul unor oameni competenți.

Bunăoară, la clubul muncitoresc 
din Lupeni, din cele 159 de acțiuni 
cu cartea, 12 au fost organizate 
cu cartea tehnică. Printre 
amintim simpozionul pe

peste 
circa 
care 
cărți

0

89 129 lei economii înfr-o singură lună
In întrecerea 
tă în cinstea 

a zilei de 23 
secfbrului VIII 
cordă o deosebită atenție îmbună
tățirii calității producției, prin a- 
legerea șistului vizibil pe benzile 
transportoare. Organizația de partid 
a chemat pe toți comuniștii din 
sector spre a mobiliza muncitorii 
la îmbunătățirea calității produc
ției. Membrii de partid Ștefănesca 
Anghel, Iosivescu Simion, Andraș 
Gheorghe, Cenușă Petru și alții 
sînt exemple de muncă pentru o 
producție de calitate. Numai în 
luna trecută, de exemplu, s-au 
Ies de pe benzile 
272 tone șist. In felul acesta 
obținut

socialistă desfășu- 
Zilei minerului și 

August, colectivul 
al minei Lonea e-a-

a-
transportoare

s-au
89.129 lei economii.

Pînă Ia 23 August, spunea tov. 
Gubaș Iuliu, secretarul organiza
ției de partid din sector, colec-

tivul nostru este hotărît să aleagă 
în continuare șist 
transportoare și să 
nomii în valoare de

de pe benzile 
realizeze eco- 

încă 60 871 lei.

I N

„Gazele de mină, praful de cărbune 
și măsuri pentru prevenirea ex*.' 
ploziilor" ținut cu concursul ingi-> 
nerului Meius Emilian și tehnicia
nul Haufman Tiberiu, consfătuirea 
cu cititorii pe marginea cărții 
„Raționalizarea aerului comprimat; 
în minerit” condusă de ing. Dinu- 
lescu Spiridon, prezentarea cărților; 
„Noutăți pentru mecanicul de mî-> 
nă", „Noutăți pentru mineri" și 
altele.

La biblioteca clubului din Pe
trila au fost organizate 17 acțiuni 
cu cartea tehnică iar la biblioteca 
clubului din Vulcan 16 acțiuni.

Printre cei mai buni prieteni ai 
cărții tehnice se numără inovato
rii Sereș Alexandru, Cîta Nicolae 
și Tomșa Ernest de la mina Lu
peni, prim-măistrul miner Gher
man Traian, minerul șef de schimb 
Vass Martin și maistrul Dudui Ni
colae de la sectorul VIII investi
ții mina Vulcan și alții.

Cu ajutorul cărții tehnice, to 
varășii Gherman Traian, Vass Mar
tin și Dudui Nicolae de la mina 
Vulcan au făcut un studiu asupra 
înaintării rapide în galeria simplă 
cu profil de 8 metri pătrați. Re
zultatele obținute de brigada com
plexă de la Vulcan sînt în prezent 
cunoscute : 12,65 m l. avansare zil
nică și 341 m.l. într-o lună. Iată 
deci, cartea tehnică vine în per
manență în sprijinul muncitorilor, 
a acelora care caută noul și do
resc să acumuleze noi cunoștințe.

Cu toate că, în general, în mun
ca cu cartea tehnică s-au obținut 
multe realizări, nu se poate spune 
că s-a făcut totul. Mai sînt unele 
biblioteci ale cluburilor ca cele de 
la Petrila Petroșani, Uricani și al
tele unde colaborarea cu cabine
tele tehnice este încă sporadică.

Pentru remedierea acestor lip-
• suri este necesar ca în colectivele 

care funcționează pe lîngă biblio
teci să fie atpași mai mulți ingi
neri și tehnicieni, să fie consultate 
conducerile tehnice ale 
fiorilor asupra acțiunilor

fostasemănătoare
și de către biblioteca 
muncitoresc din Lupeni, 
cei 1812 cititori cit figu- 
categori-a

din 
la 
cărți tehnice

au

muncitori, 805 
de speciali-

acțiunile orga-

acestea 
tema :

T U P N E U
In cadrul turneului pe care-1 în

treprinde în Valea Jiului, orches
tra de muzică populară „Flacăra 
Prahovei" a Filarmonicii de stat 
din Ploiești, a prezentat recent pe 
scena Teatrului de stat Valea Jiu
lui din Petroșani, un frumos con
cert de muzică populară intitulat 
„Un cîntec pentru fiecare".

Prezența în spectacol a unor in
terpret de frunte ai cîntecului 
popular din țara noastră ca Ioana 
Radu, artistă emerită. Ion Luican, 
Florentina Vlad, alături de tinerii 
soliști vocali Ion Păun, Ioana Șer- 
ban, Ica Blidaru, Rina Tache pre
cum și a soliștilor instrumentiști

Ion Zlotea, Laureat al premiului 
de stat, Mânu Ilie, Gică Mustăcioa
ră, Ioniță Tudor, Iancu Nicolae, 
loniță Vasile, Ștefan Ion și alți 
doinitori ai cîntecului popular, a 
făcut ca spectacolul să se ridice 
la un nivel artistic superior fiind 
mult apreciat de publicul specta
tor petroșenean. Aplauzele celor 
prezenți au răsplătit așa cum se 
cuvine măiestria soliștilor și or
chestrei „Flacăra Prahovei".

întreprin- 
care tre

buiesc întreprinse, iar populariza
rea cărții tehnice să se facă 
operativ și în forme mai vii.

Numai printr-o colaborare 
rodnică cu cabinetele tehnice, 
trenînd toți factorii interesați în 
munca de răspîndire și populariza
re a cărții tehnice se vor putea 
obține rezultate bune, pe măsura 
necesităților și a condițiilor create.
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LA ÎNĂLȚIMEA ÎNCREDERII
Minerul Tucaciuc Mihai ■ avea 

de la o vreme o purtare de neîn
țeles. Se ferea parcă să dea ochi 
cu unul, din șefii lui de schimb 
pe nume Rusu Gheorghe. Rusu in
să nu se știa cu nimic vinovat 
iată de șeful lui de brigadă. Nu 
putea să-și explice purtarea șefu
lui, era nedumerit. Se gîndea me
reu : de ce o ii supărat pe el bă- 
t rinul. După cit ev a zile nu se mai 
putu stăpîni, îl opri și îl întrebă.

— De ce ești cătrănit pe mine, 
Mihai baci ?

— Nu-s supărat pe tine, băiete. 
Sini necăjit pentru că mi se pare 
că te pierd...

De iapt Tucaciuc spunea adevă
rul. Nu pe Rusu era supărat. Cu 
altceva nu se putea împăca.

Iată ce se ittimplase. Intr-uno. 
din zile îl chemase la birou ingi
nerul Stăruia loan, șeiul sectoru
lui IV al minei Vulcan, 
plan 
ciuc

te întrebăm și pe dumneata. Ei, 
cc spui, ești de acord ?

— Păi... să vedeți... eu să spun 
drept nu prea aș fi 
punse Tucaciuc.

— De ce, nu ai 
el ? Ori ți-e teamă 
descurce ca șei de 
să te facă de rușine ?

— Nu, nu mi-e frică : Rusu se 
descurcă bine. E un bun organiza-

de acord, răs

încredere în 
că n-o să se 
brigadă și o

DIN CARNETUL 
REPORTERULUI 

••««••«•«•••••••«•««•«•a»

un
ex-

Avea un 
cu Rusu. II spuse iui Tuca- 
direct.
Mihai' baci, sectorul nostru 
pe viitor sarcini sporite. Eare

nevoie să mai formăm o brigadă. 
Noi ne-am gindit să-l punem ca 
șei pe Rusu Gheorghe din bri
gada dumitale. Este un miner har
nic și priceput. Noi am ținut să

tor. Să-l vedeți numai cind pla
sează găurile. întotdeauna rup așa 
cum trebuie. Și apoi, pe schimbul 
lui toate merg strună. Cind am 
plecat in concediu doar el a con
dus brigada. Și nu m-a tăcut de 
rușine. Așa că aș vrea să-i lăsați 
tot la mine. N-aș vrea să-l pierd.

Șeiul sectorului insă nu și-a 
schimbat hotărirea. Tocmai de un 
astfel de om avea nevoie pentru 
a-1 promova șei de brigadă. Tuca
ciuc Mihai și-a dat și el seama 
că șeful de sector avea dreptate. 
Dar totuși a plecat bombănind din 
birou. Ii părea rău după Rusu. De 
aceea părea supărat..

De atunci s-a scurs aproape 
an. Intre timp Rusu a căpătat 
periență in conducerea brigăzii ce 
i s-a încredințat. In prezent bri
gada condusă de Rusu Gheorghe 
se numără printre cele mai bune 
din sector. Ea și-a realizat în fie
care lună planul. Rusu Gheorghe 
se achită cu cinste de sarcini ca 
șef de brigadă. Scund de statură, 
domol la vorbă, dar plin de ener
gie, el a cîștigat încrederea și 
stima ortacilor. Indicațiile lui sînt 
respectate de toți din brigadă. 
Are și experiență. Lucrează doar 
de 10 ani la mina Vulcan și a în
vățat meseria de la Tucaciuc Mi
hai. Și știe să aplice ce a învățat 
de la acest experimentat miner în 
lupta pentru sporirea productivită
ții muncii. In abatajul cameră din 
stratul III, blocul IV, brigada lui 
Rusu a obținut numai randamente 
de peste S tone de cărbune pe 
post. Pe această bază ea a extras 
în acest an aproape 2 000 tone de 
cărbune peste

împreună cu 
tinărul miner

' străduiește să
nerului cu succese cit mai irumoa- 8 
se în muncă. °

ȘT. EKART ° 
o

plan.
ortacii din brigadă, 
Rusu Ghec. _ se 
intimpine Ziua mi-

Datorită preocupării deosebite ce o manifestă față de repararea la 
timp și de calitate a utilajului minier, șeful de echipă Boglea loan și 
electricianul Crișan Vilhelm se numără printre muncitorii evidențiați în 
întrecere din cadrul atelierului electromecanic al minei Lonea.

Fotoreporterul nostru i-a surprins pe cei doi electricieni în timp 
ce executau repararea unui motor electric pentru un transportor 
S.K.R.-ll.
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FILE DE CRONICĂ

Veneau domol în lapt de seară
Pe Jiu ia vale, doi ciobani,
Ce-au mai trecut pe-aici cu turma 
in urmă cu vre-o zece ani.

Cind iată dup-® cotitură
Plini de mirare amindoi
Se-opriră locului de-odată
In marginea unui zăvoi.

■— Măi, ce să fie colea-n față 
Atita spor de licurici ?
Ori a crescut oraș ca-n basme
De cîrtd n-am mai trecut pe-aici ?

— De, știu și eu ce-o ii frăție i 
Că nu mă dumiresc de loc 
Știam c-aici sînt Uricanii
(Or:, nimerirăm in alt loc ?)

Aii vezi ce blocuri se-nălțără 
Ca răsărite din pămînt ?
De n-aș vedea alături Jiul,
Nici n-aș mai ști pe unde sinii

Pe cind nedumeriți ciobanii
Se minunau proptiți in bite 
lin șuier se porni prin codrii 
Ecourile să-ntărite.

Suilind din greu pe tirul văii, 
Un tren urcind la deal grăbit, 
Se străduia să dea de veste
C-un șuier lung, de bun sosit 1

C.a deșteptafi din toropeală 
Ciobanii s-au privit in fafă :
— Măi s-a-ntimplat și aici minunea 
C-un colt de lume scos la viață 1

I. SASAREANU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rinocerul, un animai pe cale 
de dispariție

Rinocerul este un supraviețuitor 
al preistoriei. In miocen și în plio- 
cen rinocerii trăiau în număr ma
re în ambele emisfere. Astăzi, el 
se mai întîlnește în cîteva locuri 
rare din savana africană. Mai exis
tă cîțiva rinoceri albi — cele mai 
mari mamifere terestre după elefant 
1— în cîteva puncte din Sudanul 
de sud și Natal. In Kenya se nu
mără 2 500 de rinoceri negri.

Procentul mortalității este astăzi 
de 25 la sută față de un procent 
de nașteri de numai 5 la sută. Un 
rinocer negru valorează aproxima
tiv 15 000 franci noi.

Rinocerii sînt amenințați cu dis
pariția din cauza a doi factori prin
cipali — braconierii și seceta. Cor
nul de rinocer se vinde foarte 
scump pe piețele orientale. Din 
cauza vederii sale proaste, rinocerul

Stațiunile de odihnă de pe litoral împodobesc ca niște perle țăr
mul Mării Negre. In blocuri impunătoare sînt găzduiți în fiecare se
zon zeci de mii de oameni at muncii, in clișeu se vede una din vi
lele de la Eforie Nord. De pe balcoanele ei, se vede Întinsul nemăr
ginit al mării.

••••••••••••*•«••••••••
NOTĂ

Una caldă?
Am fost mai acum două zile la 

restaurantul „Cina" din Lupeni și 
mi-a plăcut. Sus — garderobă (bi
neînțeles obligatorie) și alături de 
ea o oglindă mare unde îți poți 
aranja cravata, freza și in gene
ral „fațada" ca să poți intra li
niștit în local.

Odată intrat, m-am așezat la o 
masă cu scaune 
tapisate, Îmbrăcate 
cu un material 
plăcut colorat, cu 
față de masă și 
pahare strălucind 
de curățenie, cu șervețele de un 
alb imaculat. Si am așteptat. Dar 
n-am stat mult. Am fost servit 
prompt, la cerere, cu un grătar 
gustos, un vin rece cu sifon etc., 
etc. și bine înțeles o muzică „pri
ma".

La plecare, cînd mi s-a făcut 
nota de plată, ospătarul n-a uitat 
să-mi spună amabil: „Mai poftiți 
pe Ia noi". Și am să mai poftesc. 
De ce nu ?

Ei, dar acum parcă văd că o 
să se găsească unii care o să zică 
imediat : Ia uite la „ăsta". A pla
sat cîteva cuvinte de laudă ca să 
se pună bine cu tovarășii de la 
T.A.P.L....

Dar să nu vă grăbiți, vă rog, cu 
aprecieri de genul acesta, pentru 
că pe lîngă „meniul cald" pe ca
re l-am servit adineauri persona
lului de la „Cina", țin să servesc 
și unul „rece" însă conducerii 
T.A.P.L.

Cine a auzit, mă rog, de restau
rantul .... NA" ? Nimeni ? Nici eu
n-am auzit de fapt, dar l-am vă
zut ! L-am văzut și m-am minunat. 
Pur și simplu am rămas cu gura 

este o pradă ușoară pentru vînă- 
tori, care se apropie de el pe ne
simțite atunci cînd vîntul bate 
din față și îl omoară cu săgeți 
otrăvite.

Rinocerii cad victimă secetei. 
Spre deosebire de elefant, care 
întreprinde migrațiunț îndepărtate 
cînd presimt? sosirea unei perioa
de de mare secetă, rinocerul nu 
părăsește crîngurile de salcîm cu 
care se hrănește în mod obișnuit, 
iar cînd nu se găsește apă pe a- 
cele meleaguri, moare pur și sim
plu de sete.

D? altfel, rinocerul este un ani
mal furios și nu prea este dispus 
să se lase ajutat de oameni. In 
Kenya s-au capturat totuși cîteva 
zeci de rinoceri și, după ce li s-a 
administrat o doză masivă de som
nifer, ei au fost transportați în re
giuni mai ospitaliere.

alta rece
căscată ca „la dentist". Și cu toate 
acestea, asta e firma fostului res
taurant ,,Cina“. E luminoasă, dar 
tristă, pentru că i s-a dat un alt 
nume. Restaurantul „Poftim" parcă 
ar mai merge dar „...NA" e prea 
nu știu cum, chiar așa.

La început credeam că fiind 
vorba de o firmă cu neon, literele 

se aprind pe rînd 
și se sting toate 
odată, sau mai 
știu eu cum, dar 
din păcate „...NA" 
a fost și „...NA" 

a rămas. Pînă cînd ? Pînă s-o face 
ziuă ? I Atunci o citește și ne- 
potu-meu care abia a început să 
buchisească Atunci ce-t de făcut ? 
O stingem de tot, sau n-o mai a- 
prindem ? Căci, vorba aceea, cu 
așa reclamă ne facem „firma' de 
rîs. Nu de altceva, dar e păcat 
de interiorul restaurantului, care 
e așa de plăcut, de muzică, de 
serviciu, de tot.

...Mai zică cineva acum că m-am 
pus bine cu tovarășii de la 
T.A.P.L. ? Eu cred că dimpotrivă. 
Dar mă mîngîie gîndul că „lăudîn- 
du-i" nițel, se va repara firma lu
minoasă a restaurantului „Cina".

NICU POPA

-------------

Pe mamlm unor maxime 
Si provprbe

• Nu tot ce zboară se mănincă 
și proba evidentă e... avionul

• Cine fuge după doi iepuri îl 
dor picioarele.

• Ce-i in mină nu-i minciună (Par
că dacă ar fi minciună, ai putea 
s-o (ii in mină ?)

• Se zice : Caicăți pe inimă. Dar 
cine ar putea să-și calce pe inimă 
dacă n-are inima la călcii 1

• Defectul cheliei este... lipsa de 
păr.

URȘII DE LA PIATRA ROȘIE
Ascensiunea durase aproape o 

oră. Lăsînd din mîini tripedul, 
planșeta și cutia cu tuburile de 
vopsea, excursionistul duse binoclul 
la ochi. De pe înălțimea unde po
posise, cheile Piatra Roșie îi ofe
reau o priveliște măreață. Jos, fi
rul argintiu al pîrîului Roșia, tre- 
cătoarea și cariera de piatră; spre 
răsărit giganticul pinten de calcar 
denumit Piatra Leșului (1289 m. 
înălțime); spre miază-zi și apus — 
înșeuarea largă a munților Sebeș 
și Paring. Respirînd cu nesaț ae
rul tare și rece al înălțimilor, în
drăgostitul de natură se cufundă 
într-o adîncă contemplare a fru
museților din jur. Izbindu-se de 
stînci, o rafală puternică de vînt 
iscă deodată un sunet cu rezonan
ță de orgă. Trezit brusc din reve
rie, Muscalu Dumitru aruncă o 
privire întrebătoare spre uriașele 
prispe de piatră ce străjuiesc lo- 
eul. Abia atunci ochii săi atenți 
și scormonitori deslușiră în spa
tele bosclieților de liliac și corn 
o tainică intrare spre inima mun
telui. In asemenea situații, curio
zitatea și pasiunea pentru inedit 
sînt greu de învins. Transformate 
ad-hoc în surse de lumină cren
gile rășinoase ale jnepilor uscați 
se dovedesc torțe ideale După 20 
de metri străbătuți cu precauție, 
capătul întunecoasei galerii sfîr- 
șește într-o sală circulară, barată 
de un prag îpalt și lunecos de 
humă. Dincolo de el mai multe 
puțuri circulare due undeva, spre 
adînc. După felul în care se pre
zintă solul și scurgerile împietrite 
de pe pereți, peștera pare necăl
cată încă de picior de om. Lumi- 
nînd cu torța unul din puțuri

Așezată pc m a 
lui rîului Cerna, 
lntr-o vale de un 
rar pitoresc, sta
țiunea Băile Her- 
culane oferă oa
menilor muncii 
veniți la odihnă 
aici ’un minunat 
ioc de recreere și 
tratament.

IN CLIȘEU: O 
vedere spre pa
vilionul central.

Este posibilă viața sub apă ?
Cunoscutul cercetător al fundu

lui mării Jacgues Yves Cousteau 
a declarat că este posibil să se 
creeze un nou tip de om care să 
poată trăi sub apă.

El a anunțat că în apropierea 
orașului Marsilia se construiește o 
așezare submarină specială care va 
fi locuită de circa 20 de persoane 
capabile să trăiască sub apă.

La cel de-al II-leâ Congres 
mondial al scufundătorilor, Cous
teau a arătat că locuințele subma
rine vor fi construite la adînclmi 
diferite în Marea Mediterană. El 
a prezis că noua ființă „homo er- 
vaticus" va fi creată în următorii 
50 de ani și că ea va putea trăi 
în fundul mărilor.

Cousteau a declarat recent: 
„Noi construim o așezare în ma
re. Ea va fi gata în februarie sau 
în martie 1964. Acolo vor trăi 
10—20 de persoane, printre care

Muscalu Dumitru tresări. Dedesubt, 
la aproximativ 4—5 metri de gura 
puțului, două cranii enorme de 
fiară, albe, hidoase îl fixau sfi
dător cu orbitele lor goale.

...Aplecat asupra mesei de lucru, 
directorul muzeului orășenesc Pe-

Muscalu Dumitru

troșani studia atent conținutul unui 
dosar. O puternică ciocănitură în 
ușă îl smulse brusc din preocupă
rile sale.

— Aș vrea să vorbesc cu to
varășul Cerchez Nicplae — glăsui 
din pragul ușii un tînăr înalt, cu 
fața bronzată de soare și cu un 
pachet voluminos în mină.

STEAGUL RO$U

și eu. Așezarea va fi dotată cu o 
mică centrală atomoelectrică, cu 
ajutorul căreia se vor produce 
din apa mării gazele necesare res
pirației. Ea nu va semăna cu nici 
o bază de pe pămînt.

Locuitorii submarini vor trebui 
să-și construiască locuințele pe 
fundul mării. Asta va duce la crea
rea unui om nou, a unui om care 
în urma unei serii de experiențe 
va fi în stare să reziste la pre
siunea de la o adîncime de 1 000— 
1 500 metri.

Este posibil — a adăugat Cousteau 
— ca în ultima instanță acest oțn 
nou să se nască pe fundul mării. • 
El se va naște în spitale construi
te sub apă. El va fi în stare să 
umble pe uscat, să schieze, și. de 
asemenea, să trăiască sub apă. 
Nașterea acestui om nou este o 
problemă a viitorului".

— Poftiți, eu sînt, și cu un gest 
politicos directorul muzeului invită 
musafirul să intre.

— Mă cheamă Muscalu Dumitru 
— spuse tînărul zîmbind încurcat. 
Lucrez ia preparația Petrila. Acum 
însă mă aflu în concediu. Pasiu
nea pentru turism și pictură mi-au 
purtat ieri pașii pe înălțimile de 
la Piatra Roșie... Apoi fără să mai 
dea vreo explicație, desfăcu amba
lajul pachetului și depuse pe masă 
conținutul său.

— Un cap de Ursus Spelaesus 1 
exclamă directorul cu ochii stră
lucind de bucurie. Discuția conti
nuă pînă tîrziu.

Dispărut de multe mii de ani 
de pe meleagurile noastre, ursul 
cavernelor a fost identificat pe te
ritoriul regiunii noastre în multe 
locuri. In Valea Jiului însă rămă
șițele sale fosile nu au putut fi 
descoperite pînă acum. Prima cer
cetare efectuată zilele trecute de 
către cercetătorii muzeului orășe
nesc Petroșani arată că depozitul 
de rămășițe fosile ale urșilor de 
cavernă de la Piatra Roșie (situată 
la 4 km. nord de Petroșani) are o 
mare importantă științifică. Ce fe
nomen îngrozitor a determinat cu 
ani și ani în urmă refugierea unui 
număr atit de mare de urși intr-o 
singură peșteră ? De ce urmele lor 
nu se găsesc și în celelalte 8-10 
peșteri de la Piatra Roșie ? Cum 
au ajuns ele să se depoziteze nu
mai în puțul principal al peșterii 
și nu și în celelalte încăperi ale 
oi ? Acestea sînt deocamdată e- 
nigme pe care cercetătorii științi
fici nu vor ezita să le dezlege cît 
rhai curînd.

A. N1CHIFOREL
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ț Mina Lupeni a ajuns Intr-un i 

i stadiu în care realizările colec- • 
r tivului el depind in mare măsu- • 
J ră de gradul în care minerii, i 

i cadrele tehnice ale
? reușesc să stăpînească tehnica 
t nouă, să folosească cu eficacita-
♦ te utilajele moderne cu care
•
» este dotată exploatarea. Este îi-
♦ resc deci ca organul de presă al 
j comitetului de partid și al co- 
’ mitetului sindicatului — gazeta 
j de perete „Minerul" — să mi-
♦ liteze activ pentru mobilizarea 
J colectivului exploatării la extin- 
» derea noului, la folosirea judi-
■ cioasă a tehnicii avansate.
i De curind, conform planului
♦ de muncă întocmit pentru perî-
■ oada concursului
i perete, 
? perete
♦ ediție 
î tehnic 
» 
j în pagina de față spicuiri din a-
♦ ceastă ediție.

care minerii, 
exploatării » 
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gazetelor de 
colectivul gazetei de 

„Minerul" a publicat o 
consacrată progresului 

la mina Lupeni. Publicăm

ediție a gazetei de perete „MINERUL"
Rezultate ce nu întirzie să se arate

de la E. M. Lupeni
Realizăm două fîșii pe zi

Realizarea unui ritm înalt de 
creștere a producției și productivi
tății muncii este organic legată 
de introducerea tehnicii noi, de 
extinderea metodelor avansate de 
muncă, de folosirea deplină a ca
pacităților utilajelor, de creșterea 
continuă a nivelului tehnico-pro- 
fesional al muncitorilor. Or, măsu
rile ț ind folosirea acestor căi 
sînt cuprinse în planul tehnic. Iată 
de ce, în vederea realizării sar
cinilor de plan mereu sporite ce 
stau în fața colectivului exploatării 
noastre, conducerea minei Lupeni, 
îndrumată de comitetul de partid, 
a avut mereu în atenția sa reali
zarea intșgralâ a indicatorilor cu
prinși în planul tehnic al exploa
tării.

In cursul trimestrului II a.c. din 
cei 32 indicatori prevăzuți în pla
nul tehnic de stat și departamen
tal, 30 au fost realizați și depășiți.

Astfel, indicatori importanți, ca 
extinderea tăierii mecanice cu ha- 
veze și pluguri în abataje a fost în
deplinită în proporție de 254 la 
sută, extinderea susțin arii metalice 
a abatajelor și galeriilor în

ție de 126 la sută, mecanizarea 
transportului în abataje în propor
ție de 101 la sută, sporirea vitezei 
de avansare în galerii în proporție 
de 110 la sută. Ca urmare a ex
tinderii tăierii mecanizate a căr
bunelui în abataje, consumul spa- 
cific de exploziv a scăzut în pe
rioada amintită cu peste 40 la su
tă, iar ca urinare a extinderii sus
ținerii metalice, pe lîngă creșterea 
randamentului cu circa 15 la sută, 
consumul specific de lemn de mi
nă a scăzut cu 10 ia sută.

In urma realizării aproape inte
grale a indicatorilor din planul 
tehnic, succesele nu au întîrziat să 
se arate. Astfel, în cursul trimes
trului II, planul de producție al 
exploatării noastre a fost îndepli
nit în proporție de 106,8 la sută, 
planul de creștere a productivității 
în proporție de 107,7 la sută, iar 
la prețul de cost am realizat o 
conomie de 2,94 lei 
bune.

In viitor atanția 
la mina Lupeni va
tată spre îndeplinirea indicatorilor 
rămași nerealizați în cursul tri
mestrului II. Unul din indicatorii 
neîndepliniții este creșterea vitezei 
de 
Ce 
cu 
ne,
tatea 
treaptă 
forțelor 
pletă a
nici indicatorul din planul tehnic 
privind reducerea consumului speci
fic la cherestea. Va trebui să gă
sim o modalitate pentru înlocuirea 
treptată a cherestelei la podirea a- 
batajelor cu materiale adecvate a- 
cestui scop. Iată probleme ce vor

■ trebui să stea pe viitor cu precă
dere în atenția comisiei inginerilor 
și tehnicienilor, a inovatorilor, a 
tuturor minerilor noștri.

pe tona de căr-

colectivului de 
trebui îndrep-

și cadrelor 
introducerea 
în procesul 

ce,,, una din 
să stea me

de

ridicare a

a veni în 
în cadrul

calificării pro-

ajutorul mun- 
exploatării au

îndeplinirea sarcinilor mereu 
mai mari ce revin colectivului mi
nei noastre necesită ridicarea con
tinuă a pregătirii tehnico-profesio- 
nale a muncitorilor 
tehnice, în pas cu 
celor mai noi utilaje 
de producție. Iată de 
sarcinile care trebuie
reu în atenția organizațiilor 
partid este aceea de a desfășura 
o largă muncă politică în scopul 
mobilizării cadrelor de muncitori, 
precum și a celor tehnice, la for
mele de 
fesionale.

Pentru 
citorilor,
fost organizate cursuri de ridicare 
a calificării care sini frecventate 
de 1166 salariați, muncitori mineri, 
electromecanici, maiștri și artifi
cieri. Bune rezultate s-au obținut 
în îndrumarea muncitorilor la 
cursurile de ridicare a calificării 
îndeosebi în sectoarele IV B, VII, 
III și VIII. Totuși frecvența la 
cursuri este de abia 60,42 la sută, 
Aceasta datorită faptului că unele 
comitete de sindicat și U.T.M. 
cum sînt cele din sectoarele I A, 
II și IV A nu acordă atenția cu
venită participării muncitorilor la 
cursuri.

O

propor-

seama
pentru

de

avansare în abatajele frontale, 
trabuie făcut ? Pe lingă dotarea 
utilaje din ce în ce mai moder- 
va

O expresie a grijii partidului și 
guvernului pentru ușurarea mun
cii minerilor și sporirea realizărilor 
lor o constituie dotarea exploată
rilor miniere 
derne, de o :

In ultimul 
exploatarea 
nieră Lupeni

cu
înaltă 
timp 

mi- 
i a 

fost dotată cu im
portante utilaje 
și agregate de 
mare productivitate 
și plugul de cărbune pentru tă
ierea mecanică și transportul căr
bunelui în abataje frontale.

In perioada de experimentare, s-a 
atins la tăierea cu plug o viteză 
de avansare de 11,5 m. ptnă la 
21 m„ iar randamentul realizat în 
abataj varia între 1,88—3,74 tone 
pe post. Brigăzii pe care 
duc i s-a încredințat din 
bruarie a. c. sarcina de 
cu acest utilaj modern.

utilaje noi, mo- 
productivitate.

♦♦♦♦4444<444444444444444

Cuvîntul unui șef 
de brigadă

«44444444444444444444«44

Primele zile de muncă în aba
tajul mecanizat erau zile de cău
tare. Insă, cu ajutorul conducerii 
exploatării și a tehnicienilor sec
torului, prin preocuparea neobosi
tă a întregii noastre brigăzi de a 

stăpîni 
acest 
dern 
losi 
ajuns
realizări

printre care

o con- 
luna fe- 
a lucra

temeinic 
utilaj mo

și de a-1 fo- 
rațional. am 
să obținem 

cu care
ne mîndrim. Viteza de avansare a 
abatajului a crescut lună de lună. 
In martie, de exemplu, viteza de 
avansare obținută a fost de 34,5 
m., iar în luna iulie a ajuns la 
peste 40 m. De regulă din abata
jul nostru se extrag două fîșii pe zi. 

Cu ajutorul utilajelor moderne, 
minerii din brigada noastră sînt 
hotărîți să obțină rezultate mereu 
mai mari.

ANDREI LUKACS
miner,,șef de brigadă, sectorul IV B

--------------©---------------

Pentru îmbunătățirea activității 
gazetei

colective ale 
care și-au a- 

la întrecerea 
din întreprin

de
trebui să studiem posibili- 
organizării lucrului pe o 

superioară, concentrarea 
de lucru și plasarea com- 
efectivului. N-am realizat

i

de 
A- 
tot

a Cali- 
organi- 
sarcini 

să des- 
politică

I

De' o mare importanță 
ridicarea calificării cadrelor 
muncitori și tehnicieni sînt confe
rințele, simpozioanele și concursu
rile pe teme tehnice organizate 
C.I.T. și conducerea clubului, 
ceste forme vor trebui folosite 
mai larg.

In acțiunea de ridicare 
ficăxii cadrelor exploatării, 
zațiilor de partid le revin 
multiple. Ele sînt chemate 
fășoare o largă muncă
pentru mobilizarea muncitorilor și 
a cadrelor tehnice la extinderea 
utilajelor moderne și a metodelor 
avansate, la ridicarea calificării 
profesionale a muncitorilor. Mem
brii și candidații de partid trebuie 
să devină militanți activi pentru 
promovarea noului, exemple în ri
dicarea pregătirii lor profesionale. 
Birourile organizațiilor de bază să 
instruiască periodic agitatorii în 
legătură cu sarcinile ce le revin 
în mobilizarea colectivului minei 
la extinderea noului în producție, 
la folosirea cu eficacitate a utila
jelor moderne și a metodelor a- 
vansate.

NICOLAE TIVIG
inginer principal- serviciul tehnic

Printre primele 
gazetelor de perete 
nunțat participarea 
gazetelor de perete
derile Văii Jiului organizate 
Comitetul orășenesc de partid Pe
troșani a fost și colectivul de re
dacție al gazetei de perete „Mi
nerul" de la mina Lupeni.

Pentru a înfăptui obiectivele 
stabilite în cadrul întrecerii, sub 
îndrumarea comitetului de partid 
al exploatării, colectivul de re
dacție al gazetei de perete „Mi
nerul" a luat o serie de măsuri.

Cu sprijinul comitetului de partid 
și al comitetului sindicatului mi
nei, colectivul gazetei de perete 
și-a întocmit un plan de perspec
tivă cu obiective concrete pe toa
tă perioada întrecerii. Colectivul 
de redacție și-a propus să axeze 
edițiile gazetei de perete pe cele 

~~~

mai importante probleme care preo
cupă colectivul minei : sporirea 
producției și a productivității mun
cii, îmbunătățirea calității cărbu
nelui, extinderea tehnicii noi, a 
metodelor și a inițiativelor avan
sate, reducerea prețului de cost etc.

Pentru atingerea obiectivelor pe 
care și le-a propus, colectivul ga
zetei de perete a fost completat 
cu noi membri, corpul colaborato
rilor gazetei s-a 
de tovarăși din 
nerilor, inginerilor 
lor exploatării.

Colectivul gazetei
litează activ pentru realizarea o- 
biectivelor preconizate. Ediția ac
tuală, 
nic la 
pagina 
sosință
înălțimea sarcinilor ce-i 
față.

lărgit cu 20 
rîndurile mi- 
și tehnicieni-

de perete mi-

consacrată progresului teh- 
mina Lupeni, publicată în 
de fată, dovedește cu pri- 
că gazeta de perete e la 

stau în

Extinderea susținerii metalice in abataje, 
preocupare de seamă a colectivului nostru

locțiitorul
IO AN FLORII
secretarului comitetului 

de partid

cărbune 
pe mia

Lupeni 
anul

3 blocul IV. 
Si stratul 15 
efortul susti- 
ani în vede-

a- 
ro- 
aer 
tip

Tehnica nouă își spune cuvîntul
In ajutorul minerilor exploatării 

noastre pentru a obține noi succese 
în sporirea continuă a producției de 
cărbune pa baza creșterii produc
tivității muncii, pentru reducerea . 
prețului de cost, au venit în ulti
mul timp numeroase utilaje mo
derne care au lost introduse în 
procesul de producție. Printre 
cestea amintim 120 parforatoare 
tative tip W.P.-8 acționate cu 
comprimat, 2 locomotive Diesel
Meoz de 8 tone, prevăzute cu con- 
vertizoare hidraulice, după ultima 
realizare a tehnicii mondiale în do
meniul locomotivelor de mină, 2 
haveza tip K.M.P.-3 cu viteza mă
rită a lanțului tăietor, o instalație 
de plug mecanic, 3 perforatoare 
grele de tip ATLAS-S cu injecție 
de apă axială care reduce praful 
rezultat la perforarea găurilor în 
frontul de lucru. De asemenea, au 
fost introduse la mina noastră 2 ven
tilatoare axiale tip WUED cu de
bit reglabil 
pe minut, 12 
cîte 270 m.c. 
redresori tip 
rea bateriilor

între 3 000-6 000 m.c. 
turbo-compresoare de
pe minut fiecare, 20

ZU-3 pentru încărca- 
de la locomotivele e-

lectrice de 8 tona, 14 transportoa
re blindate tip SLASK-59, 5 benzi 
de cauciuc tip R.T.U.-30 cu un de
bit de 180 tone pe oră, 550 bucăți 
sțîlpi hidraulici tip G.G.-3-2 m., 
1 500 grinzi de tip V.D.U și 225 de 
tip Cleone.

De asemenea, pe viitor se pre
vede ca mina Lupeni să fie dotată 
cu încă o serie de noi tipuri de 
utilaje moderne. Astfel, se vor ex. 
tinde transportoarele blindate la 
toate sectoarele, prin mărirea nu
mărului lor cu încă 30 bucăți, pre
cum și susținerea metalică cu 
stîlpi hidraulici tip G.G.-3-2 m și 
grinzi în consolă.

Se vor mai achiziționa încă do
uă TisieNții be plug de cărbune, 
mașini de încărcat tip L.Z.K. ac 
tionate cu aer comprimat și elec
tric precum și alte utilaje.

Toate acestea vor contribui la 
creșterea productivității muncii și 
ușurarea efortului fizic al muncito
rilor, vor ajuta minerii exploatării 
noastre în îndeplinirea sarcinilor 
mărețe ce le stau în fată.

ing. SPIRIDON DINULESCU 
mecanic șaf

Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. prevăd reducerea con
sumului de lemn de mină de la 
53 m.c. pe mia de tone 
extras în 1959, la 35 m.c. 
de tone în anul 1965.

La exploatarea minieră 
s-a introdus, începînd din
1959, într-un ritm mereu crescînd, 
susținerea metalică în abatajele 
frontale. Dacă în 1958 s-a extras 
metalic doar 3 la sută din produc
ția din abataje, în 1960, acest pro
cent a crescut la 31 la sută din 
producția totală, ajungînd în anul 
1962 la 44 la sută. In anul 1963, 
se preconizează să se extragă din 
abataje susținute metalic jumătate 
din producția totală a minei. Față 
de cifra realizată în 1959, volumul 
producției extrase din abataje 
ținute metalic a crescut în 
de 7 ori.

In perioada 1959—1963 s-a 
șit să se introducă 
toate abatajele 
nări de sub 30 
acoperișului cu 
rea 
frontale 
sectorul 
tale pe 
blocurile
IV A sînt susținute metalic. La 
fel, abatajele frontale din 
subțiri, din blocul VI, 
IV B se susțin exclusiv

Pe stratul 18, blocul VI 
trodus cu succes armarea metalică 
fapt care a permis, pe lîngă redu
cerea consumului de lemn, și creș
terea însemnată a productivității 
muncii. In vederea generalizării 
susținerii metalice cu grinzi în 
consolă se va experimenta în 
cursul anului 1963 acest gen de

armare și în stratul 
stratul 5 blocul IV 
blocul VI. Pe lîngă 
nut depus în ultimii
rea extinderii armării metalice în 
abatajele frontale, s-a început fo
losirea susținerii mixte 
jele cameră, ceea ce a 
reducere 
cu eirca

Mergînd consecvent pe linia 
locuirii lemnului din 
otel, s-a ajuns la o 
consumului de lemn 
la 48 m.c. pe mia de 
la 35 m.c. pe mia de
extras în anul în curs.

în- 
cu 

a 
de

abataje 
reducere 

de mină 
tone în 1958
tone cărbune

a consumului 
10—15 la sută.

în abata- 
dus 
de

la o 
lemn ing. FI.EMIR ROȘA 

șeful serviciului tehnic

aproape 
frontale cu încli- 
grade și dirijarea 
prăbușire, susține- 
Astfel, abatajelemetalică.

orizontale din stratul 3, 
III, cît și abatajele fron- 
înclinare din stratul 5,
4 și 5, la sectorul II și
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Lucrările Consiliului de Securitate
NEW, YORK 2 (Agerpres).
Ia idupa-amiaza zilei de 1 au

gust au continuat lucrările Con
siliului de Securitate în problema 
politicii de discriminare rasială 
praGtieată de guvernul rasist al 
Republicii sud-africane.

A luat cuvîntul în primul rînd 
Louis Rakoto Malala, delegatul 
Madagascarului, care a arătat 
guvernul țării sale este întru 
tul de acord cu celelalte state 
fricane care consideră politica
apartheid practicată de guvernul 
Sud-African drept „o gravă ame
nințare la adresa păcii și securi
tății internaționale". Politica de 
apartheid, 
să apere privilegiile unei minori
tăți care deține puterea 
încearcă 
ritatea 
lioane
metiși și aproape jumătate de mi
lion de locuitori de origine asia
tică care trăiesc în Africa de Sud".

că 
to- 
a- 
de

Politica
a spus el, „urmărește

și care 
să-și stabilească superio- 

prin forță, înrobind 11 mi- 
de africani, 1 500 000 de

continuare 
stat 
pro- 
este 
încă

acum, 
organizației

refuzat să-și mo- 
Reprezentantul Li- 

atenția asupra răs- 
revine guvernelor 
Franței, Germaniei

A luat cuvîntul în 
Rudolph Grimes, secretar de 
al Liberiei, care a amintit că 
blema discriminării rasiale
discutată în cadrul O.N.U.
din anul 1952 și că pînă 
în pofida hotărârilor
internaționale, guvernul Republicii 
Sud-Africane a 
difice politica, 
beriei a atras 
punderii care 
S.U.A., Angliei,
occidentale pentru sprijinul acor
dat guvernului rasist al Republicii 
Sud-Afrieane.

Reprezentantul Liberiei a cerut 
Consiliului de Securitate să invi
te statele membre ale O.N.U. să 
îndeplinească rezoluția Adunării 
Generale care cerea ruperea rela
țiilor diplomatice cu Republica Sud- 
Africană, închiderea porturilor ori
cărei nave sub pavilion sud-african, 
boicotarea produselor din această 
țară și încetarea exporturilor 
tre Africa de Sud.

că-

ț

0
I

Relatările unor deputați 
englezi după înapoierea 

lor din Cuba
LONDRA 2 (Agerpres).
Un grup de deputați laburiști 

englezi s-au înapoiat din Cuba 
unde au participat la solemnitățile 
cu prilejul celei de-a zecea ani
versări de la începerea luptei po
porului cuban împotriva 
dictatorial.

Laburiștii, printre care 
Silverman, John Rankin, 
Hughes și alții și-au
impresiile asupra acestei vizite. Ei 
au declarat reprezentantului agen
ției Press Association, că cel mai 
mult au fost uimiți de rapiditatea 
cu care poporul cuban lichidează 
analfabetismul. O mare impresie a 
produs asupra lor construcția de 
locuințe în localitățile sătești.

regimului

Sydney
Emerys 

împărtășit

Declarația guvernului 
R. P Polone

Cpeapea Federației sindicale 
a țăpilop Africii de est

țiunile criminale ale S.U.A., Angliei 
și blocului militar N.A.T.O. în în
tregime, care livrează armament 
R.S.A., armament folosit pentru re
presiuni împotriva „fraților și su
rorilor noastre". Totodată, Confe
rința a înfierat abuzurile rasiale 
din S.U.A.

Conferința sindicală de la Nai
robi a cerut ca 
re 
să 
în

Conferința principalelor U- 
sindicale din Kenya, Tanga- 
Uganda și Zanzibar, care a 
loc în capitala Kenyei, ora-

NAIROBI 2 (Agerpres).
La 

niuni 
nica, 
avut
șui Nairobi, s-a ajuns la o înțe
legere privind crearea Federației 
sindicale a țărilor Africii de est. 
Participanții la conferință au adop
tat o rezoluție în care recomandă 
organizațiilor muncitorești care fac 
parte din uniunile sindicale repre
zentate la Conferința de la Nai
robi să se retragă din Confedera
ția internațională a sindicatelor li
bere (C.I.S.L.).

Conferința a sprijinit, de ase
menea, ideea creării Federației po
litice a țărilor Africii de est.

Liderii sindicali întruniți la Nai
robi au luat atitudine împotriva 
discriminării 
Sud-Afrioană 
care reeurg 
din Africa.

Participanții au condamnat ac-

rasiale în Republica 
și represiunilor la 

colonialiștii portughezi

VARȘOVIA 2 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe ai 

Republicii Populare Polone a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că guvernul R. P. Polone a 
salutat cu profundă satisfacție în
cheierea între Uniunea Sovietică. 
Statele Unite și Marea Britanie a 
Tratatului cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nuclea
ră în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă, și este gata să adere 
neîntîrziat Ia acest Tratat.

Guvernul R. 
că prin acest 
pas important

1 august a Ca- 
mai mulți depu- 
cerut guvernului 
de încheierea cu

LONDRA 2 (Agerpres).
In ședința din 

merei Comunelor, 
tați laburiști au 
să se folosească
succes a tratativelor de la Mosco
va cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară și să 
întreprindă noi măsuri 
contribuie la destinderea 
rii internaționale.

Deputatul K. Zilliacus

care să 
încordă-

a cerut 
primului ministru Macmillan să 
munice Camerei Comunelor 
schimbări va face guvernul în 
litica militară și în politica ce 
termină comerțul 
Vest, în lumina 
liacus a insistat

se mai află 
li se acorde 
acest an.

dintre Est 
noii situații, 
ca Anglia să

țărilor africane ca- 
sub jugul colonial 
independența chiar

CARACAS. — Luînd cuvîntul la 
un miting care a avut loc la Ca
racas, viceamiralul Wolfgang Larra- 
zabal a declarat că, dacă la apro
piatele alegeri va fi ales președin
te, Venezuela va întreține relații 
cu toate țările lumii.

„Venezuela are nevoie de tran
sformări radicale", a 
„Tara trebuie să iasă 
actuală de dependență, 
nezuelian cere crearea
democratic, care să nu persecute 
pe cetățeni pentru concepțiile lor".

declarat el. 
din situația 
Poporul ve- 
unui guvern

Conferinfa de presă 
a președintelui Kennedy

WASHINGTON 2 (Agerpres).
Agențiile americane de presă a- 

nunță că, la 1 august, președin
tele Kennedy a ținut o conferință 
de presă, care s-a axat în prin
cipal pe problema tratatului pri
vind încetarea experiențelor nu
cleare. Președintele a declarat că 
parafarea Tratatului de la Mosco
va privitor la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmis și sub apă „dă u- 
nele speranțe în instaurarea unei 
păci mai trainice pe pămînt".

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu ratificarea acestui tra
tat de către S.U.A., el a declarat 
că, după părerea sa, tratatul va fi 
ratificat de către Senat. „Cred că 
neratificarea lui ar fi o mare gre
șeală".

Răspunzînd la o altă întrebare 
președintele a anunțat că S.U.A. 
vor continua experiențele nuclea
re subterane, asupra 
tul nu se extinde.

„Consider că este 
spus președintele, să
mai largă participare posibilă 
țărilor la Tratatul cu privire 
interzicerea experiențelor nucleare", 

atitudinea Sta- 
posibilitatea 
neagresiune 
și statele 
de la Var-

cărora trata-

important, a 
avem

El a spus de asemenea, că va con
tinua consultarea aliaților în a- 
ceastă problemă.

întrebat dacă Statele Unite in
tenționează să împărtășească Fran
ței unele secrete din domeniul ar
mei nucleare pentru ca Franța să 
înceteze și ea experiențele, pre
ședintele Kennedy a evitat să dea 
un răspuns direct la această pro
blemă.

Trecînd la probleme de ordin 
intern, Kennedy și-a exprimat în
grijorarea în legătură cu faptul că 
circa 400 000 de tineri americani 
nu se vor mai reîntoarce în școli 
în septembrie anul curent, din 
cauza lipsei mijloacelor materiale. 
De asemenea, alți 700 000 de stu- 
denți, din aceleași motive, nu vor 
putea să termine anul școlar 1963- 
1964. El a calificat ca fiind „o pro
blemă națională foarte 
faptul că circa 
americani sînt 
rupă studiile.

• TOKIO. — Balanța de plăți a 
Japoniei pe luna iulie a.c. a înre
gistrat un deficit de 25 milioane 
dolari. Rezervele de valută străină 
din țară s-au redus la 1 900 000 000 
dolari. Aceasta este cea mai mare 
scădere înregistrată în ultimele 
cinci luni.

WASHINGTON. — Ministerul 
Muncii al S.U.A. a anunțat că în 
cursul lunii iulie în Statele Unite 
au fost înr egistrați 4 322 000 șo
meri. Această cifră reprezintă 5,6 
la sută din totalul brațelor de 
muncă.

BAGDAD. — La 1 august, Tri
bunalul militar din Bagdad a con
damnat la moarte trei militari și 
un civil sub pretextul că au parti
cipat la încercarea de a organiza 
o lovitură de stat în Irak, la 3 
iulie.

i i

cea 
a 

la

serioasă1 
un milion de tineri 
nevoiți să-și între-

LONDRA. — Două trenuri de 
pasageri s-au ciocnit la 1 august 
în apropiere de stația Northon 
Bridge din comitatul Staffordshire. 
Două vagoane ale unuia dintre 
trenuri au deraiat, întreaga circu
lație pe această linie a fost para
lizată. Au fost rănite 28 de 
soane, dintre care unele se 
în stare gravă.

per- 
află

P. Polone 
Tratat s-a 
pe calea

consideră 
făcut un 
spre noi

nunțe la politica care pînă acum 
a slujit drept bază pentru războiul 
rece.

Macmillan a refuzat să răspun
dă la această întrebare, limitîndu- 
se doar la declarația că, datorită 
parafării Tratatului de la Moscova, 
au apărut noi posibilități.

Laburistul Driberg i-a cerut lui 
Macmillan să precizeze ce măsuri 
Intenționează să întreprindă pentru 
a convinge Franța să se abțină de 
la producerea și experimentarea 
armei nucleare.

Deoarece Macmillan s-a eschivat 
să răspundă la această întrebare, 
laburistul Henderson i-a propus 
primului ministru să declare clar 
președintelui de Gaulle că guver
nul englez ar saluta participarea 
Franței la măsurile ce se iau în 
prezent în vederea slăbirii încor
dării dintre Est și Vest 
lizării unui progres în 
dezarmării generale.

Macmillan a declarat
nul englez speră să discute toate 
aceste probleme cu guvernul fran
cez.

și $ rea- 
domeniul

că guver-

Referindu-se la 
telor Unite față de 
încheierii unui pact de 
între țările N.A.T.O. 
participante la Tratatul
șovia, Kennedy a arătat, după cum 
relatează corespondentul agenției 
U.P,I. că „Statele Unite intențio
nează să continue negocierile pen
tru încheierea unui 
gresiune, indiferent 
președintelui francez

pact de nea- 
de atitudinea 

de Gaulle".

REDACȚIA ADMINISTRAȚIA

acorduri în interesul păcii și secu
rității popoarelor.

încheierea unui pact de neagre
siune între statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și cele ale 
N.A.T.O., la fel ca și realizarea 
propunerilor cu privire la o serie 
de măsuri parțiale recomandate de 
președintele Consiliului de Miniș
tri al 
tribui 
state
ternaționale.

Acordul cu privire la interzice
rea exploziilor nucleare experi
mentale va înlesni, de asemenea, i 
tratativele cu privire la planul pro-. 
pus de R. P. Polonă, care prevede 
crearea unei zone denuclearizate 
în Europa centrală. -

U.R.S.S. la 19 iulie, ar con- 
la întărirea încrederii între 

și la slăbirea încordării in-

0

2 (Agerpres). 
sosit la Washing- 
externe al Japo- 
Ohira, pentru a

Convorbiri la Washington 
în legătură cu relațiile 

economice dintre Japonia 
și S.U.A.

WASHINGTON
La 1 august a 

ton ministrul de 
niei, Masayoshi
avea convorbiri ou oficialitățile a- 
mericane cu privire la nemulțumi
rile Japoniei, ca urmare a măsuri
lor propuse de președintele Ken
nedy pentru reducerea deficitului 
balanței internaționale de 
S.U.A.

In declarația făcută la 
în capitala S.U.A., Ohira 
niat că în urma măsurilor 
care lovesc în interesele 
ce ale Japoniei, relațiile 
americane „nu
ar trebui să fie". „Am venit 
Washington pentru a ridica anu
mite probleme cu speranța că re
lațiile dintre țările noastre s-ar 
putea îmbunătăți", a spus el.

plăti a

sosirea 
a subli- 
propuse, 

economi- 
japono-

mai sînt așa cum 
la

Războiul transatlantic al păsărilor
NEW YORK 2 (Agerpres).
Ziarul „New York Times" 

blică un articol redacțional 
tulat „Un război transatlantic 
păsărilor" în care arată că , 
boiul păsărilor" amenință 
răutățească și mai mult 
dintre Statele Unite și țările Pie
ței comune. La Washington s-au 
exprimat nemulțumiri în legătură 
cu faptul că majorarea tarifelor 
Pieței comune la carnea de pa
săre congelată a dus la reducerea

pu- 
inti- 

al 
„răz- 

să în- 
relațiile

bruscă a exportului american în 
Germania occidentală. Unii mem
bri ai Congresului, extrem de in- 
fluenți, exercită în prezent puter
nice presiuni asupra Casei Albe, 
cerînd măsuri de răspuns, adică 
majorarea tarifelor americane la 
anumite mărfuri importate din ță
rile Pieței comune. „Toate acestea, 
scrie „New York Times", pot duce 
la un război economic cu conse
cințe catastrofale pentru destinele 
Uniunii occidentale".

1

Refuzul ministrului de externe 
al Portugaliei de a se întîlni cu U Thant

NEW YORK 2 (Agerpres).
Ministrul de externe al Portu

galiei, Alberto Franco Nogueira a 
refuzat să se întîlnească cu secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
pentru a discuta traducerea în 
viață a rezoluției adoptate de Con
siliul de Securitate în problema 
coloniilor portugheze din Africa. 
După sum se știe, această rezolu-

PROGRAMUL I. 7,10 Concert de 
dimineață 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Clubul voioșiei, 8,50 Me
lodii populare cerute de ascultă
tori, 9,20 „Aspecte ale naturii o- 
glindite în muzică", 10,05 Din al
bumul melodiilor de estradă, 11,00 
Duete din operete, 11,30 Vorbește 
Moscova ! 12,20 Interpreți de mu
zică ușoară, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 Concert de prînz, 16,10 
Melodii distractive, 17,00 Muzică 
de estradă, 17,30 Cîntece și jocuri 
de pe meleaguri argeșene, 18,00 
Intîlnire cu opereta. Prezintă : Sil
via Chicoș, Constanța Cîmpeanu și 
Ion Dichiseanu, 
opere, 19,35
muzică ușoară", 20,00 Teatru 
microfon. 
Velasquez" 
Vallejo, 22,25 
GRAMUL II. 
8,30 Melodii
suri de estradă, 
jocuri populare romînești și ale 
minorităților naționale, 10,00 Mu
zică din opere cerută de ascultă
tori, 10,38 Formații romînești de 
muzică ușoară, 11,32 Muzică popu
lară cerută de ascultători, 12,00

pentru oamenii muncii 
odihnă, 14,15 „Cine știe, 

15,00 Muzică ușoară, 15,30 
lirice din operete, 16,30 

cunoscute melodii 
17,00 Recitalul so- 

Lucaciu, 17,15 Ver- 
artistului poporului 
17,25 Arii și duete ■

Â-

ție, care condamnă politica de re
presiune a autorităților colonia
liste portugheze împotriva popoa
relor africane aflate sub domina
ția Lisabonei, a fost adoptată în 
Consiliul de Securitate fără nisi 
un vot împotrivă abținîndu-se de 
la vot numai principalele puteri 
colonialiste: S.U.A., Anglia și
Franța.

18,54 Muzică din 
„Vitrina cu noutăți de 

la 
Premiera: „Secretul lui 

de Antonio Boero 
Muzică de dans. PRO- 
7,35 Jocuri populare, 
distractive, 9,00 Val- 

9,30 Cîntece și 
și

10,00

PROGRAMME RADIO
4 august

Emisiunea „Cinema", 12,58 Cîntă 
Luminița Cosmin, 13,15 Program 
muzical 
aflați la 
cîștigă", 
Melodii
Din cele mai 
aie popoarelor, 
pranei Teodora 
suri în lectura 
George Vraca,
din operele lui Puccini, 18,00 Tea? 
tru la microfon pentru copii, 19,00 
„Melodii... melodii..." -— emisiune 
de muzică ușoară romînească, 19,30 
Cîntă Aurelia Fătu-Răduțu și Ma
rin Chisăr, 20,05 Prin orașele și 
regiunile patriei, 20,20 Muzică de 
dans. 22,00 Program de romanțe.

- = 0 = -

CINEMATOGRAF ■
4 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE» 
Lanterna cu amintiri; Al. SAHIA : 
Vîrsta dragostei; PETR1LÂ : Casa 
de la răscruce; LONEA : Cinci zile 
și cinci nopți; VULCAN : Preșe
dintele centru înaintaș; CR1VIDIA ; 
Omul amfibie.
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