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Locul unui miner de frunte

Brigăzi evidențiate
Minerii sectorului II de la Ani- 

noasa muncesc cu sîrg pentru a 
întîmpina ziua lor cu noi succese 
în producție. Majoritatea bri
găzilor de mineri au extras 
în primele 3 zile de muncă în
semnate cantități de cărbune peste 
sarcinile prevăzute. Din abatajul 
cu trepte răsturnate din stratul 15 
de pildă, brigada condusă de As- 

irandei Augustin a extras peste 
5^n 154 tone de cărbune. Reali
zări frumoase au obținut și brigă
zile conduse de Kibedy Frăncisc, 
Stan Silviu și Kifa loan.

Minerii de la investiții
pe

Sestorul de inves
tiții al minei Lupeni 
a încheiat luna iulie 
cu însemnate suceese. 
Cel mai îmbucurător 
fapt este însă acela 
că toate brigăzile 
și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de 
plan. Acest lucru are 
o mare însemnătate 
privind asigurarea la 
timp a deschiderii și 
pregătirii de noi

loc de fpunte
strate de cărbune 
pentru a intra în ex
ploatare. Minerii din 
brigada lui Ferenezy 
Balazs, care lucrează 
la săparea unui de
pozit de exploziv, 
și-au depășit planul 
pe primele 3 zile din 
august cu 50 la sută. 
I.a executarea lucrări
lor de lărgire și be- 
tonare a bazinului de 
apă de la puțul 12,

brigada lui Kerteș 
Ioan a obținut, în a- 
ceeași perioadă, o de
pășire de plan de 
peste 20 la sută. Bri
gada condusă de Mi- 
huț Pavel, ce mun
cește la săparea unei 
galerii transversale în 
stratul V blocul O 
orizontul 800 a înre
gistrat de asemenea 
o depășire de 25 la 
sută.

RANDAMENTE MARI ÎN ABATAJE
Sectorul III al minei Petrila s-a 

situat mereu pe loc de frunte în 
întrecerea pe exploatare. Numai în 
luna trecută din abatajele acestui 
sector au fost extrase 1506 tone 
de cărbune peste plan. Depășirea 
lună de lună a sarcinilor de plan 
are la bază creșterea continuă a 
productivității muncii. Pe sector, 
în perioada ce a trecut din acest 
an s-au obținut randamente mai 
mari decît cele planificate în me

die cu aproape 300 kg. de cărbune 
pe post. Astfel, plusul de produc
ție a crescut pînă în prezent la 
6 574 tone de cărbune. I.a aceste 
însemnate realizări și-au adus din 
plin contribuția brigăzile de mineri 
conduse de Rotarii Ioan, Bartok Io
sif, Purda Constantin, Laszlo Ște
fan și Enache Chiriță. Ele obțin în 
abatajele cameră unde muncesc 
randamente de 6,100—7,600 tone de 
cărbune pe post.

------©------------Acțiuni de muncă patriotică
Zilele trecute, un mare număr 

de muncitori de la cariera de pia
tră Strîmbuța și stația de conca- 
sare Livezeni, sectoare aparținînd 
I.I.L. „6 August'1 din Petroșani au 
întreprins acțiuni de muncă pa
triotică.

Ei au prestat un număr de 430 
ore de muncă patriotică la eva
cuarea pămîntului, la cariera de 
extras piatră precum și la stația 
de concasare Livezeni.

O contribuție prețioasă la reu
șita a-sestei acțiuni au avut-o con-
saAsesgASse =-----------------------

ducătorii auto Altman Gavrilă, 
Somkereky Petre, Grommes Alfred, 
Bănățeanu Mircea și Szanto Ște
fan. Ajutați de către brigăzile con
duse de tov. Bucsai Ștefan și 
Cioaclă Nicolae ei au reușit să 
evacueze peste 500 tone pămînt 
alegînd în același timp 20 tone 
de piatră pentru concasat.

La stația de concasare a pietrei 
din Livezeni, brigada condusă de 
Tudoran Ioan a reușit să conca- 
seze 40 tone piatră pe care a în- 
cărcat-o în vagoane C.F.R. spre a 

_______ fi expediată.

Productivitatea mereu crescîndă — C. IOAN
corespondent

Ferdinand a îmbrățișat 
miner în anii cînd Va- 
fosta vale a pllngerii, 
să înainteze vertiginos

i Costina 
i meseria de 
i lea Jiului, 
1 a început 
' spre înilorire, în anii în care mun

ca celor ce smulg bogățiile adîn- 
, curilor și-a cucerit cea mai înaltă 
i prețuire. A intrat in mină de tînăr, 
i și de la început l-au cucerit fru- 
1 musețea și complexitatea mineritu- 
' lui, bucuria pe care o simte mi

nerul atunci cînd greutățile sînt 
învinse. Și tot din primele zile 
de muncă în mină a simțit din plin 
grija tovarășilor săi de muncă mai 
vechi în ale meseriei de a-1 creș
te, de a-1 forma ca om înaintat, 
ca muncitor de frunte.
Comuniștii l-au îndrumat să urme
ze școala de calificare pentru a- 
jutori-mineri, apoi cea pentru mi
neri și astăzi cind se vorbește 
despre cei mai buni mineri ai sec
torului IV al minei Aninoasa e

> amintit și numele lui Costina 
; Ferdinand. Și-a ciștigat această a-
> preciere printr-o muncă discipli- 
■ nată, prin spiritul organizatoric de

care a dat dovadă de cînd i s-a 
! încredințat conducerea unui schimb 
\ in cadrul brigăzii lui lancu Vic-
> tor care extrage cărbune dintr-un
> abataj cameră de pe stratul 3. Dar
> mai ales s-a format ca om înain- 
j tat, gata să-și ajute tovarășii de 
< muncă, să-f Îndrume cu cuvîntul 
' și cu fapta, să pună 
') unde este mai greu, 
' muniștii din J se’ctor 
j încrederea de a face
> tivul fără de partid al organizației 
f de bază. Numărîndu-se printre agi- 
j tatorii organizației de bază, el a 
r pus mult suflet in munca de con- 
l vingere a ortacilor din brigadă 
J spre a da cărbune de calitate, spre 
l a lucra cu randamente înalte.
> Fiind mereu alături de membrii 
f de partid, învățind de la ej să
> lupte cu toate forțele pentru în- 
r făptuirea cuvîntului partidului, în 
s inima minerului Costina a prins 
f rădăcini dorința de a intra în rin- 
l dul

<

(

umărul acolo 
de cind co- 
i-au acordat 
parte din ac-

comuniștilor. Cu acest gind el 
adresat secretarului organiza- 
de bază, tovarășul Pop loan

s-a
ției
39.

— ba, biroul organizației de ba-

10- 1 
în '

aș-
cu

ză apreciază mult atît modul in 
care muncești cit și răspunderea 
cu care îți îndeplinești sarcinile 
în cadrul activului fără de partid 
— i-a răspuns secretarul de partid. 
Locul unui miner de frunte, 
cui unui miner înaintat este 
rîndul comuniștilor.

Minerul Costina Ferdinand a 
teptat cu multă nerăbdare,
emoție ziua în . care adunarea . ge- ( 
nerală avea să discute cererea sa \ 
de intrare in rindul candidaților ) 
de partid. Primise recomandări de ) 
la membrii de partid Marinca loan, ) 
Ceu/ă Nandra, de la secretarul or- ( 
ganizației de bază și în toate se C 
spuneau cuvinte de laudă despre C 
munca iui în mină, despre activi- S 
ratea obștească. Și totuși avea J 
emoții... Din gîndurile ce-1 cuprin- ) 
seseră în acele clipe, i-au smuls ? 
aprecierile cuprinse în referatul < 
biroului organizației de bază. \

— Prin munca sa, minerul Cos- ) 
tina a dovedit că este la înălțimea ) 
titlului de membru al partidului. ) 
Ținind seama de aceste calități, ? 
propunem organizației de bază să \ 
aprobe primirea lui în rindul mem- ) 
brilor de partid fără stagiu de S 
candidatură. )

Niciodată nu. va uita minerul ’ 
Costina acele clipe in care a sim- ? 
țit atît de puternic încrederea de ( 
care se bucură pentru munca lui, \ 
pentru raptul că s-a străduit să ) 
fie mereu alături de cei mai buni ) 
din sector. Și-n-inima lui ă- cres- < 
cut hotărireg de a- munci in așa) 
fel îneît să nu dezmintă încrede
rea cu care comuniștii organiza
ției de bază i-au acordat în unani
mitate, titlul de membru al partidu
lui.

Dacă brigada lui iancu Victor 
se numără printre cele mai bune 
din sector în întrecerea ce se des
fășoară în cinstea Zilei minerului 
și a marii sărbători de la 23 Au
gust, dacă ortacii acestei brigăzi 
știu să obțină in lupta cu multe 
greutăți randamente înalte, cărbu
ne mult și de calitate, aceasta se 
datorește și muncii unuia dintre 
cei mai tineri membri de partid 
din sector, minerul Costina.

I. BRANEA

chezășia îndeplinirii sarcinilor de plan
In adîncurile minei Ani

noasa se desfășoară o vie 
întrecere pentru sporirea 
producției de cărbune. La 
loc de frunte în întrecere 
se situează sectorul I al mi
nei. Din abatajele acestui 
sector au fost extrase în a- 
cest an aproape 9000 tone 
de cărbune peste sarcinile 
de plan. Ce factor a stat 
la baza acestui succes ?

Conducerea sectorului și-a 
axat preocupările îndeosebi 
în direcția creșterii produc
tivității muncii. In cadrul 
sectoruiui au fost aplicate 
o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice menite să a- 
sigure condițiile tehnico-ma 
teriale necesare. S-a pus un 
mare accent pe aprovizio
narea la timp și în canti
tăți suficiente cu materiale 
și goale a brigăzilor de mi
neri. Aprovizionarea se face 
în așa fel îneît, la începu
tul fiecărui schimb, la toa
te locurile de muncă să 
existe materialul necesar lu
crului. Transportul a fost, 
de asemenea, îmbunătățit 
prin transportarea producției 
în cea mai mare parte pe 
la orizontul 8 mediu unde 

rostogoalele sînt mult mai 
încăpătoare. Pentru ca puș- 
carea să se facă la timp în 
toate abatajele s-a asigu
rat fiecare schimb cu cite 
patru artificieri. Au mai fost 
luate și alte măsuri ca ■■ 
plasarea rațională a efecti
vului pe locuri de muncă, 
acordarea asistenței tehnice, 
buna întreținere a utilajelor 
din sector și altele.

Toate acestea au dat po
sibilitate brigăzilor de mi
neri să-și îndeplinească rit
mic sarcinile de plan, să 
obțină în abataje o produc
tivitate tot mai înaltă. In 
abatajele cameră nr. 9 și 5 
de exemplu, brigada condu
să de Cristea Aurel a ob
ținut randamente medii de 
peste 6 tone de cărbune pe 
post. Au fost și luni în care 
această brigadă a muncit cu 
randamente de 8 și 9 tone 
pe post. Pe această bază, 
brigada lui Cristea Aurel a 
dat peste plan de la înce
putul anului mai bine de 
2 300 tone de cărbune. Ran
damente de peste 6 tone de 
cărbune pe post au obținut« 
și brigăzile conduse de Da
vid Ioan și Gall Mihai, care 

au extras peste sarcinile 
prevăzute între 1250—1350 
tone de cărbune. La crește
rea randamentelor în aba
taje a contribuit în mare 
măsură și sporirea viteze
lor de avansare. In abata
jele cameră din sector vite
za de avansare obținută este 
mai mare în medie cu 12 
la sută decît cea planificată, 
iar în cele frontale a cres
cut cu 2 metri pe lună. Care 
a fost creșterea randamen
tului ?

Productivitatea pe sector 
a crescut în primul semes
tru Ia 2,643 tone de cărbu
ne pe post față de 2,608 
tone cît era prevăzut. In 
luna iulie acest indice a 
crescut la aproape 2.700 
tone pe post. Sporul de pro
ducție pe seetor a fost rea
lizat exclusiv pe seama 
creșterii productivității mun
cii.

Tot pe această bază mi
nerii sectorului I Aninoasa 
înscriu succese deosebite pe 
graficul întrecerii și întîm- 
pină așa eum se euvine 
sărbătoarea lor și ziua de 
23 August.

ȘT. EKART

înainte de intrarea în mină, cîteva explicații din partea mecanicului de sector sînt 
deosebit de utile ți binevenite.

Clișeul alăturat ni-1 înfățișează pe tovarășul ingner Romoșan Gheorghe explicînd 
lăcătușilor Toth Zoltan și Losonski Teodor din sectorul IV al minei Petrila, ordine? 
asamblării transportorului scurt de tip C.C.V.J.
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In cinsfea ZifeS mineruluiCupa Minerul 
a revenit 

energeticfenHor
Sîmbătă pe poligonul din Petro

șani s-au desfășurat întrecerile de 
tir dotate cu „Cupa Minerul'. La 
întreceri au participat 23 de trăgă
tori, reprezentanți ai asociațiilor 
sportive Energia Paroșeni, Parîngul 
Lonea, Retezatul Uricani și Utila
jul Petroșani. Locul I a revenit atît 
pe echipe cît și la individual trăgă
torilor de la Energia Paroșeni. După 
terminarea celor 3 probe, culcat, 
genunchi și în picioare, Energia Pa
roșeni a totalizat 819 puncte fată 
de 714. puncte obținute de a doua 
clasată Parîngul Lonea. La indivi
dual, Racoveanu Constantin de la 
Energia a obținut la cele 3 probe 
229 puncte, urmat de Ciortaa Doi
na cu 208 puncte, Hlopețchi Maria 
II eu 188 puncte și Diaconeanu Nî- 
colae cu 170 puncte.

A doua zi a avut loc faza regio
nală a „Cupei Federației Rornîne 
de tir". Au participat echipele Me
talurgistul Cugir, Energia Paroșeni 
și Parîngul Lonea. Pe primul loc 
s-a clasat echipa din 
de Energia Paroșeni 
Lonea. La individual, 
seniori, primul loc și
participa la faza pe tară, le~a do- 
bîndit Lupu Nieolae de la Meta
lurgistul Cugir cu 453 puncte, iar 
la senioare Hlopețchi Maria — Pa
rîngul Lonea cu 420 puncte. Pri
mul loc la juniori a fost ocupat 
de Diaconeanu Nicolae — Parîngul 
Lonea cu 413 puncte, iar la fete 
de Hlopețchi Maria II de la a- 
seeași asoeiație cu 406 puncte.

i

Duminica cuitupal-spopfivă 
a pionierilor și școIopsIop

Cugir urmată 
și Parîngul 
3X20 focuri 
dreptul de a

Duminică, taberele de vara din 
Petroșani, Aninoasa și Iscroni ale 
școlarilor n-au mai cunoscut cîn- 
tul și veselia obișnuită. Voioșia 
plină de neastîmpăr a copilăriei 
și-a mutat pentru o zi domiciliu! 
în păduricea ce imprejmuiește In
stitutul de mine din Petroșani. Pi- 
toraștile locuri din această parte 
a orașului au găzduit întrecerile 
cultural-sportive, dintre taberele 
pionierești, închinate Zilei mineru
lui.

Programul a fost bogat și atrac
tiv. El a 
pe tema 
întreceri 
inului 
recitărilor și i

Concursul 
„Lupeni 29" 
reprezentanții 
șani, urmați în ordine 
Aninoasa și Iscroni.

Cei mai buni cîntăreți ai tabere
lor și-au disputat întiietatea cu
cerind aplauza la scenă deschisă.

Anuța din Ani- 
C'ovaci loan și 

ambii din Petro- 
insă rolurile au

constat dintr-un concurs 
filmului

pentru
loc

„Lupeni 29", 
cucerirea pri- 

cîntecului șiîn ale
în domeniul fotbalului.

pe tema
' a fost i
i taberei

filmului 
cîștigat de 
din Petro- 

de cei din

Pînă la urmă, locul I a fost 
cerit de Ardelean 
noasa, urmată de 
Vîrzoban Angela, 
șani. La recitări
fost schimbate. Pe primul loc s-a 
situat Floca Gheorghe din Petro
șani, iar locul secund a revnit lui 
Ferenczi Viorica din Aninoasa. Re
prezentanții elevilor din Iscroni 
s-au dovedit tari la ghicitori unde 
au obținut 70 de puncte și totodată 
locul I. Ei au fost urmați de cei 
din Aninoasa cu 40 de puncte.

In sfîrșit a început și mult aș
teptatul turneu de fotbal. In pri
mul meci s-au întîlnit echipele e- 
levilor din Aninoasa și Petroșani. 
Galeriile le-au susținut cu frenezie. 
Mai buni, aninosenii au cîștigat 
cu categoricul 
al doilea meci 
3-2 echipa din

Obținînd cel
reprezentativa elevilor aninoseni a 
cîștigat locul I în întrecerile din
tre tabere.

scor de 6-0. Și în 
ei au învins cu 

Iscroni.
mai mare punctaj,

0

I

Cabanele ce împînzesc munții nojtrii găzduiesc cu multă ospitalitate 
pe excursioniști. Cînd ai însă un cort la dispoziție nu-i nici o 
să ajungi la cabană. Dacă se lasă înserarea îți amenajezi cortul 
poți odihni linișiit,

grabă 
Si te

0

TABARA OLIMPICA
scoică 
verde 

pistele cafenii, 
vastu-

„Premieră* alpină Ia Cheile Tăii

Stadionul „23 August", instalat 
în mijlocul complexului sportiv din 
estul Bucureștiului, pare o 
uriașă. Pe gazonul de. un 
crud, mărginit de
cîțiva lucrători fac toaleta 
lui teren, pregătindu-1 pentru vi
itoarele întîlniri sportive. Aici, unde 
în zilele competițiilor se dezlăn
țuie uragane de aplauze, domnește 
acum tăcerea. Doar de pe terenu
rile alăturate sțrăbat pînă departe 
pocnituri de pistolet, semnale din 
fluier, cîte o comandă scurtă. M-aro 
oprit la pista de antrenament pen
tru atletism. Sînt aici cinci 
Antrenorul Zîmbreșteanu, 
colegi ai săi și doi din 
buni alergători : Jurcă și 
rașcu, care exersează
ștafetei. Gata de plecare, 
privește apropierea vijelioasă a co
legului său. Cînd acesta mai are 
doar cîțiva pași pînă la el, țișnește 
ca o săgeată. Tudorașcu îl ajunge 
aproape 
schimbul 
cu acele 
zeci de
tr-o clipă de odihnă, Jurcă exami-. 
nează atent însemnările antrenoru
lui : 4,6î 4; 3,6 secunde.

— Timpii mai pot fi reduși, mur
mură el gînditor.

oameni, 
alți doi 
cei mai 

Tudo-
preluarea

Jurcă

Alpinismul, sportul celor curajoși, 
are de obicei puțini spectatori. Și 
totuși duminică, deși ora era 
destul de matinală, alpiniștii a? 
șociației sportive C. F. R, Petro
șani, care în cinstea Zilei mi
nerului și a zilei de 23 August au 
escaladat Cheile Tăii, au fost ad
mirați de peste 500 de spectatori.

de 
ora 7,30 di- 
plecați spre 
spre Aușelu 
o vreme i-

Suspine la cabana Straja i

munții 
terminate lucrările 
și înfrumusețare a 
Pentru cei ce în- 
s-au creat condiții

In toamna anului trecut, turiștii 
din Lupeni și din împrejurimi au 
trăit emoțiile satisfacerii unei vechi 
dorințe. La cota 1440 din 
Vîloan au fost 
de modernizare 
cabanei Straja, 
drăgesc munții
mai bune de cazare, de distracție. 
Bucuria turiștilor a fost mare. Dar, 
spre surprinderea tuturor, această 
bucurie, acel entuziasm tineresc 
care-1 caracterizează pe orice iu
bitor al înălțimilor, n-a durat mult. 
Și iată de ce. Fără a subaprecia 
în general calitatea lucrărilor exe
cutate, constatăm că unele lucrări 
cum ar fi cele de instalații (apă 
»i electricitate) s-au făcut de mîn- 
tuială, fără simt de 
doar ca să fia făcute, 
prin care apa țișnește 
părțile. Dacă intri în 
impresia că ai intrat 

mere cu dușuri a 
căror apă curge 
din abundentă.

Dacă aceasta 
ar fi singura de
ficiență la cabana 
Straja, cei veniti 
aici n-ar fi rămas 
poate descumpă
niți. Acesteia i se 
adaugă însă al
tele. Așa de pil
dă, deși lucrările 
efectuate la aceas
tă cabană au 
fost „terminate" 
încă din luna sep
tembrie 1962, nici 
pînă azi 
terminat 
instalația 
că. Din

iluminat cu lămpi de petrol. Este 
regretabil faptul că conducerea 
I.R.B.C. Deva nu a trimis pînă în 
prezent nici o echipă de electri
cieni care să termine instalația e- 
lectrică.

Tot la cabana Straja în una din 
diminețile zilelor trecute mai mulți 
tineri așteptau nerăbdători să le 
vină rîndul la chiuvetă pentru a 
se spăla. Ne-a 
tacol. înainte 
duse cabanei 
s-a întîmplat.
tor ni s-a părut ridicol. Nu-i toc
mai firesc ca la cabana Straja ca
re are peste 80 de locuri și care 
are toate condițiile pentru a avea 
un spălător mai mare să aibă nu
mai două chiuvete.

Credem că I.R.B.C. Deva va lua 
toate măsurile pentru înlăturarea 
deficientelor semnalate.

L. DEMETER

de linia de preluare, fac 
și cursa continuă. Lupta 
cronometrelor se reia de 
ori, cu perseverentă. In

— Sigur, 
Zîmbreșteanu, dar 
buie perfecționată 
luare, 1

Cîtă muncă, cîtă 
cuvintele antrenorului: alergări pe 
piste cu nisip, sărituri în nisip de 
pe loc sau lansat, exerciții la spa
liere și cu mingea medicinală, e- 
xercițiile generale de întărire a 
forței fizice și.., ridicări de haltere. 
Drumul pînă la record este foarte 
lung și anevoios. Am aflat că în 
timpul pregătirilor de iarnă, de 
pildă, fiecare atlet a ridicat peste 
100 000 kg. Și aceasta — după 8 
ore de producție. Pentru că fieca
re dintre sportivi lucrează intr-o 
fabrică, într-un institut de cerce
tări, într-un spital, la fel ca ori
care om 
profesor 
desenator 
etc., etc.
sătoriți, au copii, fntr-o zi, 
sportului Stoenescu, fost campion 
de atletism, „plănuia" pentru 1984 
o ștafetă spectaculoasă. Compo
nent! : Stoenescu II, Vamoș II, 
Jurcă II și Mihai II. N-ar fi impo
sibil. După 
la un an, 
au acum, 
tismul.

Poți să

întărește antrenorul 
pentru asta țre-

erfecționată tehnica de pre
toria fizică generală,.. 
muncă, cită strădanie ascmid

al muncii. Jurcă este 
de fizică, Tudorașcu — 
tehnic, Vamoș 
Multi dintre ei

ofițer 
sînt că- 
maestrul

părerea părinților, c'âe-" 
un an și jumătate. xit 

micuților le place atle»

nu-i erezii

ore de efort, 
cucerit pas cu 
16 escaladarea

O

NOTĂ

surprins acest spec- 
de modificările a- 

ăsemenea scenă nu 
Rîndul de la spălă-

răspundere, 
Sînt țevi 
din toate 

spălător ai 
în niște ca-

Escaladarea traseului ce poartă da
ta eliberării patriei, avînd grad de 
dificultate 5 B și 6 lungimi 
coardă, a început la 
mineața. Excursioniștii 
Lunca Florii sau chiar 
și-au întrerupt pentru
tinerariul transformindu-se în spec
tatori. Urcușul era deosebit de ane
voios. Capul de coardă Vrăjitorii 
Gheorghe, secundat de Nevezi Ni- 
colae și Kolbsrt Iosif urcau cu si
guranță. Cit curaj îți trebuie să 
re știi suspendat de coardă pe un 
perete vertical la zeci de metri 
deasupra prăpastiei I

Au trecut multe 
Masivul muntos era 
pas. Aproape de ora
era terminată. Ropotele de aplauze 
au răsunat între stînci ca pe 
stadion, răsplătind eforturile alpiniș- 
tilor.

Duminica viitoare începînd cu 
ora 10, alpiniștii asociației C.F.R. 
Petroșani sub îndrumarea antreno
rului Zolotaru vor urca Cheile de 
la Roșia făcînd demonstrații. Toate 
aceste escaladări sînt organizate în 
cinstea Zilei minerului și a zilei 
de 23 August. E o inițiativă ce 
face cinste secțisi de alpinism a 
asociației C.F.R. Petroșani și spor
tivilor ei,

Necazurile arenei de popice

acest an o aniversare tris- 
împlinit un an. de cînd au 
lucrările de construire a 
poate să aniverseze un a-

Arena de popice din Petrila a 
avut în 
tă. S-a 
început 
ei. Dar
semenea eveniment cînd nic! pină 
în prezent nu este terminată ? Fără 
acoperiș, cu pistă de lansare lipsă 
ea nu-i de nici un folos pentru 
iubitorii acestui sport. Pe lingă a- 
ceasta, lăsată pradă intemperiilor 
vremii, ea se deteriorează treptat,

treptat. Și cînd te gîndești cu cît 
entuziasm s-au început lucrările de 
construire din resurse locale. Dar 
se vede treaba că entuziasmul a 
fost de scurtă durată de s-a stins 
la jumătatea drumului. Unii pun 
vina pe lipsa de materiale, alții 
găsesc alte motive, iar arena de 
popice rămtne neterminată. Decît 
să faci lucru pe jumătate, oare 
nu-i mai bine să nu-1 începi de los ?

nu s-a 
complet 
eleetri- 

acest 
tiv în timp ce 
aeratorul de 
rent electric 
otLiseste i 

rierul ceianei este

mo-
ge- 
cu-
se 

inte-

întrecerile de handbal In 7 sînt deosebit de spec
taculoase. Deși tineri, jucătorii echipelor S.S.E. Pe
troșani și S.S.E. București au oferit spectatorilor 
multe faze frumoase. După cum se vede și din cli
șeu, șuturile „prin săritură*' au fost la ordinea zilei.

Excursiile
Șl

Excursiile constituie un mijloc 
de îmbogățire a cunoștințelor, 
de cunoaștere a bogățiilor și fru
museților patriei noastre. Orga
nizarea excursiilor este recoman
dată pentru toate formele de 
învățămînt, diferențiindu-se desi
gur temele și modul de organi
zare.

Ca și vacanțele petrecute de 
studenți pe litoralul însorit a! 
mării sau în taberele din munți, 
excursiile de studii sînt prile
juri minunate de cunoaștere a 
frumuseților țării noastre și a 
grandioaselor realizări ale regi
mului nostru democrat-popular.

Pentru studenții Institutului 
de mine din Petroșani, excursi
ile de studiu au devenit tradi
ționale. Nu de mult, anul IV de 
la facultatea de mine (care la 
data actuală se află în practică 
la exploatările miniere din țară»

mijloc de cunoaștere a bogățiilor frumuseților patriei
a făcut o astfel de excursie. In 
stabilirea itinerarului au fost in
cluse monumente istorice, cen
tre culturale etc.

Studenții au putut admira lo
curi pitorești ale patriei, mari 
întreprinderi și șantiere care 
joacă un rol important în indus
trializarea țării, au cunoscut 
condițiile de muncă ale munci
torilor, viața înfloritoare și 
transformările social-culturale de 
ia orașe

...Cluj, 
noastre, 
complex
din marile laboratoare, 
muncitorești, frumoasa 
botanică și multe ale 
Continuăm apoi excursia 
Dej, Vatra Dornei și 
Natura înconjurătoare lasă în 
minte imagini de neuitat. Po
pasul făcut Ia Iași ne aduce de

și sate.
Prima țintă a excursiei 
Ne-a impresionat noul 
studențesc, aparatele 

blocurile 
grădină 

obiective, 
spre

Suceava, 
lasă 

neuitat.

♦

♦

asemenea neasemuite satisfacții. J 
Orașul ne intîmpină cu siluetele • 
înalte ale blocurilor, cu uriașa 
fabrică de antibiotice, cu teiul • 
sub care marele nostru poet M. J 
Eminescu stătea adesea în tim- • 
pul verii. J

La Galați urmărim alenți mo- • 
dul de construcție a vapoarelor J 
și ritmul trepidant cu care 
înalță noile 
ce muncesc, 
excursiei — 
să simțim 
oamenilor 
dihnă.

Excursia 
instructivă, 
pitorești și

vom uita niciodată.

blocuri pentru 
Punctul final 

litoralul — ne 
parteo 

muncii

le

se • 
cei •
al • 

face J
din bucuria J 
veniți la 0- •

a fost
Am

interesante incit

frumoasă si • 
văzut locuri J 

nu •

V. DRĂGAN 
student — anul IV mine 

Petroșani

*
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De ce sînt Inactive gazetele de perete 
la mina loneade

A trecut mai bine de o lună si 
jumătate de la consfătuirea orga
nizată de Comitetul orășenesc de 
partid Petroșani cu colectivele de 
redacție ale gazetelor de perete 
de la minele, Întreprinderile, șan
tierele și organizațiile economice 
din Valea Jiului, în care s-a sta
bilit organizarea unei întreceri în
tre gazetele de perele. In planul 
de măsuri al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani s-a preconizat ca 
pînă la data de 1 iulie a. c. toate 
colectivele gazetelor de perete de 
la exploatările miniere, preparații, 
uzine, întreprinderi, șantiere de 
construcții și organizațiile comer
ciale sa-și stabilească angajamente 
concrete, care să fie trimise Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani precum și redacției ziaru
lui „Steagul roșu".

Acest lucru a fost înțeles de 
majoritatea colectivelor de redac
ție ale gazetelor de
Valea Jiului, Dar de la mina Lonea 
nu a fost primit nici un răspuns
din partea colectivelor de redacție
ale gazetelor de perete cu privire
la participarea la întrecere. Tre-

............. 0Noi blocuri în curs de
Constructorii de pe 

șantierele Văii Jiului 
Întîmpină și ei 
minerului și 23 
gust cu succese 
sebite.

Pe șantierul
can, constructorii vor 
preda pînă la Ziua 
minerului blocul 5 a- 
vînd 40 de aparta-

Ziua
Au-
deo-

Vul-

perete din

bule subliniat faptul că această 
situație se datorește slabei preocu
pări a comitetului de partid de la 
mina Lonea. Cu toate că la mina 
Lonea, colectivele de redacție ale 
gazetelor de perete desfășoară o 
activitate nesatisfăcătoare, comite
tul de partid n-a analizat acest 
lucru, iar tov. Tekar Edmund care 
răspunde de munca de propagandă 
și agitație în comitet nu a contre 
lat și îndrumat în muncă colecti
vele de redacție ale gazetelor de 
perete și pe acei tovarăși ce răs
pund în cadrul birourilor organi
zațiilor de bază de munca de pro
pagandă și agitație. In timp ce 
alte colective ale gazetelor de pe
rete din Valea Jiului aflate în în
trecere desfășoară o activitate vie 
și schimbă cu 
la mina Lonea 
face și cu atît 
în sectorul V, 
Tekar Edmund
ganizatiei de bază. La gazeta de 
perete din acest sector (responsa
bil tov. David Gheorghe) există 
afișate trei articole, toate din luna 
aprilie. In unul dintre ele, care

de 24 aprilie și este 
tov. Rebeleanu Vaier 
despre felul în care

regularitate edițiile, 
acest lucru nu se 

mai mult nici chiar 
unde însuși tov. 
este secretarul or-

pourtă data 
semnat de 
se vorbește 
colectivul sectorului V a întîmpi-
nat ziua de... 1 Mai, iar alte două 
articole tratează probleme înve
chite, care și-au pierdut valabili
tatea.

O activitate neșatișfăcătoare în 
' e privește îndrumarea colectivelor 
de. redacție ale gazetelor de perete 
desfășoară și birourile organiza
țiilor de bază din sectoarele II și 
III. La gazetele de perete ale a- 
cestor organizații de bază există 
încă două lozinci care datează de 
Ia 1 Mai și Ziua minerului din a- 
nul trecut, fără să mai vorbim 
despre aspectul neplăcut al acestor 
gazete care au pînza pătată și de
colorată de vreme, iar în loc de 
articole sînt afișate ziare îngălbe
nite de arșița soarelui. Deși tov. 
Tacaci Ioan, secretarul organizației 
de bază nr. 2 și Popovici Mihai, 
secretarul organizației de 
3, trec zilnic de mai multe 
fata gazetelor de perete, 
luat măsuri să activizeze
vele de redacție. Gazeta de perete 
din sectorul II nici nu are măcar 
un responsabil, iar ceilalți tova
răși din colectiv : Mac Nicolae, 
tehnician cu indicii, Lascu Ana, 
inginer miner, Kraibik Ernest și 
alții nu desfășoară nici o activi
tate. fn aceeași situație se complac 
și Iov. Lăcătușu loan, responsabi
lul gazetei de perete din sectorul 
III. Damian Eronim, inginer mi
ner, Epure Nicolae, artificier, 
lan Gheorghe 
muncitori din 
cum se vede 
nile pe care
gazetei de perete. Deși tov. Țur- 
buțan Alexandru, responsabil cu 
munca de propagandă și agitație 
în biroul organizației de bază din 
sectorul III a participat la consfă
tuirea organizată de Comitetul o- 
rășenesc de partid Petroșani cu co
lectivele de redacție ale gazetelor 
de perete, el n-a informat biroul 
organizației de bază despre cele 
stabilite în consfătuire și n-a luat 
măsuri să activizeze colectivul de 
redacție să-și îmbunătățească mun
ca și să stabilească obiective con
crete în cadrul acestei

Stînd de vorbă cu tov. 
Alexandru, responsabil cu 
de propagandă și agitație în 
organizației de bază nr. 2,
nici nu a știut că gazetele de pe
rete se află în concurs eu toate că 
în ziarul local au apărut mai mul
te articole despre acest lucru.

Cele relatate denotă că comite
tul de partid de la mina Lonea a 
neglijat sarcina de a lua măsuri 
pentru încadrarea în întrecere a 
gazetelor de perete. Acest lucru 
trebuie analizat cu răspundere de 
comitetul de partid și in cel mai 
scurt timp să fie luate măsuri co
respunzătoare spre a îmbunătăți 
activitatea tuturor gazetelor de 
perete.

bază nr. 
ori prin 
ei n-au 
colecti-

Conștiinciozitatea serviciu, depășirea ritmică a sarcinilor lunare
tn proporție de 20—25 la sută, executarea unor lucrări de bună cali
tate 
nea

mente, iar pînă la 23 
August blocul 2 cu 
50 de apartamente. 
In aceeași perioadă, 
constructorii 
troșani și-au 
să predea în 
ță încă trei 
în cartierul
avînd 90 apartamente, 
iar constructorii din

din Pe- 
propus 

folosin- 
blocuri 

Livezeni

predare
Lupeni vor preda și 
ei 2 blocuri în car
tierul Braia II totali- 
zînd 120 apartamente.

Datorită strădaniilor 
constructorilor, mine
rii din Valea Jiului 
vor primi în folosin
ță pînă la 23 August 
alte 7 blocuri totali- 
zînd 300 apartamente.

Vi- 
și Dobocan David, 
sector, care după 
au „uitat" de sarci- 
le au în colectivul

i

0

Reflecții lingă o neobișnuită 
piesă de muzeu

fața halelor

— cu inten- 
amintiri din

vehicul, 
cai...
pe o 
metri,

faimoasa

distantă de 
prin iafa unui 
în 12 etaje, 

construcții mo
ale

întreceri.
Zatrok 
munca 
biroul 
acesta

de motociclete care

Știați că fn București mai exis
tă o stație de trăsuri ? Una sin
gură, ca un co ț de muzeu in plină 
Stradă. O stradă foarte veche, nu
mită a „Chiristigiiior", care Încon
joară parțial frumosul parc amena
jat de cifiva ani în 
Obor.

Am făcut, de curind, 
ția de a evoca unele
trecutul Capitalei, o scurtă plimba
re cu acest 
birjă cu doi

Am trecut, 
vreo 500 de
șir de blocuri noi, 
Prinsă intre aceste 
sive, intre imensele vitrine 
magazinelor și șuvoiui de camioane, 
de turisme,
o menajau oarecum, cu blindete, 
trăsura se recunoștea parcă, 
însăși anacronică. Cu neputință să 
reziste pulsului atit de viu ai unei 
capitale moderne. Vremea ei a tre
cut...

Cit e de cirid birja, sub diierite 
forme și denumiri, făcea încă par
te din peisajul bucureștean ? In 
unele schițe și romane, apărute pi
ni la cel de-al doilea război mon
dial, ea mai avea încă rolul unui 
nelipsit accesoriu literar. Domeniul 
ei propriu îl constituia Șoseaua Ki- 
seieii, pe porțiunea dintre Piața 
Victoriei și Arcul de Triumf, cu 
rare prelungiri pînă la vila dr. 
Minovici.

Pentru ritmul de melc in care 
evolua atunci viața Capitalei sub 
toate aspectele, pentru eiți bucu- 
reșteni iși puteau permite luxul 
unei asemenea plimbări la șosea, 
trăsurile erau, desigur, suficiente...

Să stăm astăzi, intr-o dimineață 
de duminică, pe o bancă in Piața 
Scinteii. E un spectacol instructiv 
— ca un capitol de istorie — care 
iți dă prin el însuși Imaginea pu
ternică a contrastului dintre două 
epoci. Autobuze și troleibuze re
varsă unui după altul valuri de 
oameni. Unii se risipesc in vast ui 
parc de cultură și odihnă căutindu- 
și locul preierat pe malurile lacu
lui. Alții, asaltează din nou auto
buzele pentru minunata pădure Bă 
neasa sau iși continua drumul mai 
departe căci „știu el" un ioc a- 
greabii, ia vreo 20 de kilometri de 
Capitală, unde se poate petrece 
ia umbra stejarului,

ea

— iată faptele pentru care strungarul Matei Ioan de la mina Lo- 
și-a cîștigat stima și aprecierea colectivului în care lucrează. 
IN CLIȘEU: Strungarul Matei Ioan în timpul lucrului.

TINERI
0

al 
la 

for- 
lor 
mi-

sarcini- 
pe cel 
anului, 

de bri- 
A-
cu

HARNICI
atunci cînd vreunul din membrii 
brigăzii întîmpină greutăți în exe
cutarea vreunei lucrări, ceilalți îi 
sar în ajutor. Așa s-a întîmplat cu 
Cîmpeanu Gheorghe, mezinul bri
găzii, care a avut greutăți în croi
rea pieselor pentru nisiparile de 
locomotive. L-a ajutat unul din cei 
mai buni membri ai brigăzii, Mar- 
tinescu Dumitru.

Harnici și inimoși, gata să sară 
în ajutorul tovarășului lor, așa 
sînt și Maghiaru Vasile, Tomescu 
Dumitru, Șenk Ștefan, Szekely 
Ștefan, precum și ceilalți membri 
ai brigăzii.

observafie. 
motociclete 
grdbite să 
Sinaia, Pre-

Alte autobuze, pornite de pe che
iul Dîmboviței, gonesc fără escală 
spre Snagov, stațiune balneoclima- 
tică pe care bucureștenii o consi
deră oarecum ca fâcind parte din 
orașul lor. Unde se poate Înota cu 
mai multă plăcere, unde se poate 
bate mingea cu mai multă pasiune 
— și cine nu devine aici sportiv i 
unde se poate dejuna intr-un de
cor natural, ca aci la Snagov, mi
nunată Îmbinare a lacului cu pădu
rea ?

Dar să privim din nou șoseaua, 
de la postul nostru de 
Coloane de mașini și 
trec fără Întrerupere, 
ajungă mai devreme la
deal, Timiș sau la Brașov, mai ales 
dacă aici se dispută un meci de 
fotbal.

Firește, nu toți bucureștenii sint 
al it de matinali pe cit o cer astfel 
de escapade. Mulți preferă destin
derea unei dimineți la domiciliu. 
Va fi timp seara, la ieșirea din tea
tru sau cinematograf să se destindă 
la răcoarea parcurilor, pe aleeie de 
arbori și llori, pe terasele restau
rantelor situate pe malul lacului. 
Din zorii zilei și pînă noaptea tir- 
ziu ritmul circulației se menține la 
fel de intens.

Cîți oameni ai muncii petrec a- 
semenea ore de reconfortate 
sajul admirabil pe care îl 
împrejurimile Bucureștiului 1 
sau poate chiar mai mult, 
credeți, de pildă, că a găsi 
pentru parcarea mașina sau
tocicletei a fost, duminica trecută, 
la Snagov, lucru ușor.

Spre deosebire de trecut, oame
nii muncii se bucură astăzi 
plin de viață. „Șoseaua" 
de altădată a căpătat cu 
rost in viața cotidiană a 
teanului. Ea reprezintă o 
acces pentru mii, pentru 
mii de oameni către atitea
zone de recreeze care satisfac gus
turile și preferințele fiecăruia. Ce 
să caute vechea birjă in trepidația 
marelui oraș de astăzi 1 Ea s-a re
fugiat, resemnată 
vreme încă
„Chiristigiiior" unde o mai putem 
privi

In atelierul de tinichigerie 
secției construcții metalice de 
U.R.U.M.P. lucrează o brigadă 
mată din 8 tineri. Din mîinile 
pleacă lunar spre exploatările
niere numeroase produse impor
tante pentru munca minerilor : tu
buri de aeraj, segmenți, coturi de 
aeraj și altele.

Brigada e evidențiată în între
cere, titlu cîștigat prin munca rod
nică pe care o desfășoară tinerii 
tinichigii pentru depășirea ritmică 
a sarcinilor de plan, pentru îmbu
nătățirea continuă a calității pro
duselor. Pentru depășirea 
lor de plan cu 43 la sută, 
de-a! doilea trimestru al 
brigada a cîștigat drapelul
gadă evidențiată în întrecere, 
cum tînăra brigadă muncește 
avînt sporit pentru a întîmpină cu 
noi succese în muncă Ziua mine
rului și marea sărbătoare de la 23 
August.

Care sînt secretele succeselor 
brigăzii ? Disciplina, ordinea, preo
cuparea continuă pentru ridicarea 
pregătirii profesionale a fiecăruia, 
întrajutorarea tovărășească între 
membrii brigăzii. Brigada formează 
un colectiv unit, disciplinat, preo
cupat de începerea lucrului la 
timp, de folosirea din plin a tim
pului de lucru. Absențele, chiulul 
de mult 
brigăzii.
membri 
cursurile
profesionale, 
sionați al literaturii

au fost lichidate din sinul 
De 
ai
de

asemenea, 
brigăzii 
ridicare 
toți sînt

toți cei 8 
frecventează 

a calificării 
cititori pa- 

tehnice. Iar

bi

O.C.L Produse Industriale Petroșani
fn pei- 

oferă
100 000
Să nu 

un loc 
a mo-

anunță publicul consumator că s-au redus 
prețurile la țesături și confecții din fibre 

artificiale tip bumbac
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PROGRAM 0! RADIO
7 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Melodii populare, 9,26 
Muzică din operete, 10,00 Teatru 
la microfon: „In căutarea extra
ordinarului". Scenariu radiofonic 
de I, D, Șerban, 12,00 Muzică 
populară, 13,10 Soliști și formații 
de muzică ușoară, 15,00 Prelucrări 
de folclor de compozitori din țări 
socialiste, 16,00 Cîntece și jocuri, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,10
Cîntă sextetul vocal „Perinița", 
17,30 Prietena noastră cartea, 18,00 
„Melodii... melodii..," — emisiune 
de muzică ușoară rominească (re
luare), 18,30 Lecfia de limba en
gleză, 19,15 Program muzical pen
tru evidențiați în întrecerea socia
listă, 20,40 Muzică ușoară, 21,40 
Din comoara folclorului nostru mu
zical. PROGRAMUL II. 10,10 Mu
zică populară din Moldova, 11,35 
Dansuri de estradă, 12,05 Arii din 
operete, 12,30 „Pași spre lumină". 
13,40 Muzică ușoară de Marius 
Mihail, 15,00 Scene din opere, 15,30 
Din muzica popoarelor, 16,30 Mu
zică ușoară, 18,27 Melodii popu
lare, 19,00 Muzică ușoară inter
pretată de soliști care ne-au vizi
tat țara, 19,30 Lecția de limba 
rusă (pentru avansa(i), 20,15 Școala 
și viata, 20,35 Cîntă Magda Iancu- 
lescu și Garbis Zobian, 21,30 Pe 
teme internaționale, 21,40 Inter- 
preți de muzică ușoară.

--0—-

CINEMATOGRAF®
7 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Lumină de iulie; AL. SAHIA: 
Noua prietenă a tatii; PETRILA: 
Hamlet; LIVEZENI: Fecioara,- VUL
CAN ; Cavalerii teutoni; LUPENI : 
Moartea în șa; BĂRBĂTENf: Regele 
Neapoluiui; URICANI: Aventurile 
lui Huklebery Finn. (Responsabilii 
cinematografelor Lonea, Aninoasa 
și Paroșenj n-au trimis procranx- 
rea filmelor pe luna augus.
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Semnarea Tratatului cu privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă

MOSCOVA 5 (Agerpres).
/ Ea 5 august, ora 16,34 (ora Mos
covei), în sala Ekaterina a 
lui Mare al Kremlinului s-a

Palatu- 
semnat,

într-un cadru solemn, Tratatul pri
vitor la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, încheiat între

Uniunea Sovietică, Statele Unite 
ale Americii și Marea Britanie.

După semnarea Tratatului a fost 
dat publicității următorul comuni
cat :

înființarea Băncii de dezvoltare 
a Africii

€ M U N I € ființarea Băncii de dezvoltare

3?

agenția Reuter. Repre- 
a zece state africane ca- 
avut împuterniciri depline
să semneze acest acord 
tîrziu pînă la 31 deeem-

La 5 august, la Moscova, in 
Palatul Mare al Kremlinului A. 
A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, dl. Rusk, secreta
rul de stat al Statelor Unite ale 
Americii, și lordul Home, ministrul 
afacerilor externe al Majestății Sa
le Britanice, au semnat Tratatul 
privitor la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

La semnarea Tratatului a asistat 
secretarul general al O.N.U., U 
Hiant, invitat de cele trei guverne 
semnatare ale Tratatului.

D. M, Rome ji U Thant 
aii lost primiți 

lit I. S. Hrifstiov
MOSCOVA 5 (Agerpres).
La 5 august, Dean Rusk, secre

tarul Departamentului de Stat al 
S.U.A., l-a vizitat la Kremlin pe 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

☆
Lordul Home, ministrul afaceri

lor externe 
fost primit 
Hrușciov.

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste au participat 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., to
varășii A. P. Kirilenko, N. V. Pod- 
gornîi, L. N. Efremov, V. P. Mjava- 
nadze, I. V. Andropov, L. F. Ili- 
ciov, B. N. Ponomariov, V. N. Ti
tov, A. N. Șelepin, D. F. Ustinov, 
P. F. Lomako, I. T. Novikov și 
K. N. Rudnev, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
M. P. Gheorgadze, secretar al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. M. Petrosianț și V. E. 
Semiciastnîi, președinți de Comitete 
de stat ale U.R.S.S.; V. V. Kuzne- 
țov și V. A. Zorin, locțiitori ai mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.; S. K. Țarapkin, membru al 
colegiului Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.; A. F. Dobrînin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
Statele Unite ale Americii, A. 
Soldatov, ambasadorul Uniunii 
vietice în Marea Britanie, M. 
Smirnovski, G. I. Tunkin, L. M. 
meatin, F. F. Molocikov, șefi 
secții în Ministerul Afacerilor
terne al U.R.S.S., și Z. V. Mironova, 
șef ad-interim al secției a Il-a eu
ropene a Ministerului 
Externe al U.R.S.S.

Din partea Statelor 
Americii au participat 
Adlai Stevenson • 
S.U.A. la O.N.U.;

KHARTUM 5 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, la 4 august miniștrii de finan
țe ai țărilor africane participanți 
la conferința de la Khartum, au 
semnat un acord cu privire la în- 

a
Africii. Banca de dezvoltare a A- 
fricii, eu un capital de 250 000 000 
dolari, își va începe activitatea la 
19 iulie 1965.

Miniștrii de finanțe ai țărilor a- 
frioane au ajuns la un acord de
plin asupra tuturor problemelor,

subliniază 
zentanții 
re n-au 
urmează 
cel mai
brie a. c.

Participanții la conferință au 
hotărît ca problema sediului băncii 
să fie rezolvată de consiliul 
guvernatori al băncii, care se 
întruni probabil la Addis-Abeba 
care urmează să numească, de
semenea, pe președintele bănsii.

de 
va 
și 
a-

al Marii Britanii, a 
la Kremlin de N. S.

☆ 
zi N. S.In aceeași 

primit la Kremlin pe 
cretarul general al 
Națiunilor Unite.

☆
MOSCOVA 5 (Agerpres).
In dimineața zilei de 5 august 

Dean Rusk, secretar al Departa
mentului de Stat al S.U.A., a făcut 
o vizită lui Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.

☆
La 5 august lordul Home, mi

nistrul afacerilor externe al Marii 
Britanii, a fost primit de Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
terne al U.R.S.S.

☆
In aceeași zi, Gromîko l-a 

mit, de asemenea, pe U Thant, 
eretarul general al O.N.U.

'I —=—

Dejun oferit în cinstea 
lui D. Rusk, a lordului Home 

și a lui U Thant
MOSCOVA 5 (Agerpres).
La 5 august guvernul sovietic

oferit în Palatul Mare al Kremli
nului un dejun în cinstea lui Dean 
Rusk, secretar de stat al S.U.A., 
a lordului Home, ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii și 
a lui U Thant, secretarul general 
al O.N.U.

La dejun au participat N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Leonid Brej
nev, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., precum 
și alți conducători 
partid ai U.R.S.S.

Hrușciov l-a 
U Thant, se- 

Organizației

ex-

pri-
se-

a

de stat și de

Linus Pauling Unul din
(Agerpres).WASHINGTON 5

întrebat de un corespondent de 
presă cum apreciază rezultatele 
tratativelor de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare savantul Linus Pauling, 
laureat al premiului Nobel, a răs
puns :

Sînt convins că Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare este unul 
din tratatele importante realizate 
in lume. El va face să înceteze în 
viitor infectarea atmosferei cu că
deri radioactive, și, îndeosebi, cu 
carbon-14, a Gărui influență a fă-

Peter 
stat, sir Ha- 
permanent al 
externe, sir 

ambasadorulTrevelyan,
Sale Britanice la Mosco-

în trei exemplare origî-

I o
Formarea noului cabinet sirian

A. 
So-
N. 

Za-
de 

Ex

Afacerilor

Unite ale 
onorabilul 

- reprezentantul 
onorabilii sena

tori George Aiken, James W. Ful
bright, Leverett Saltonstall, J. 
Sparkman, Hubert H. Humphrey, 
John O. Pastore; William Ch. Fos
ter, directorul Agenției pentru de
zarmare 
mentelor, 
dintele 
atomică.

basador cu însărcinări speciale, 
Arthur Dean, consultant al Agen
ției pentru dezarmare și controlul 
asupra armamentelor, Foy D. Koh
ler, ambasadorul S.U.A. în U.R.S.S.

Din partea Regatului Unit au 
participat onorabilul Edward Heath, 
lordul sigiliului privat, dl. 
Thomas, ministru de 
rold Caccia, locțiitor 
ministrului afacerilor 
Humphrey 
Majestății 
va.

Tratatul,
nade și identice, a fost semnat 

simultan în limbile rusă și engleză 
de A. A. Gromîko, dl. Rusk și lor
dul Home. Semnatarii tratatului și 
secretarul general al O.N.U. au ros
tit scurte cuvîntări care se publică 
separat.

Cele trei guverne semnatare ale 
Tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă au fost de acord că acest Tra
tat constituie un important pas 
inițial în direcția destinderii încor
dării internaționale și consolidării 
păcii și și-au exprimat speranța că 
se va realiza un progres continuu 
în această direcție.

Cele trei guverne și-au exprimat 
speranța că și alte state vor adera 
la Tratat. In ceea ce Ie privește, 
ele vor lua măsurile necesare pen
tru ratificarea cit mai 
Tratatului, potrivit 
lor constituționale.

S-a căzut de acord
să rămînă deschis pentru semnare 
în toate cele trei capitale, înce- 
pînd de Ia data de 8 august.

La semnarea Tratatului au asistat 
numeroși reprezentanți ai presei, ra
diodifuziunii și televiziunii sovieti
ce și străine.

DAMASC 5 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

la 5 august Salah Bitar, primul 
ministru al Siriei, a prezentat de
misia cabinetului său. Consiliul 
(Național al Comandamentului re
voluției din Siria a acceptat de
misia primului 
nîndu-1 
guvern.

După 
M.E.N.,
de postul de

apoi cu
ministru 

formarea
însărci- 

unui nou

noul guvern format din 18 mem
bri, Salah Bitar deține funcțiile de 
prim-ministru și ministru al aface
rilor externe. Referindu-se la com
ponența noului guvern al Siriei, 
agenția France Presse menționează 
că, eu excepția a trei „tehnicieni" 
care ocupă posturile de miniștri 
de finanțe, al economiei si agrÎGul- 
turii, marea majoritate a miniștri
lor în noul cabinet sirian 
membri ai partidului Baas.

relatează 
o știre 

radio

agenția 
transmisă 

Damasc,

sum 
reluînd

munte, au avariat cîteva automo
bile, rănind mai multe persoane. 
Au avut de suferit și liniile de ca
le ferată.

rapidă a 
procedurilor

ca Tratatul

l

și control 
Glenn Th. 
Comisiei 

Llewellyn

asupra arma- 
Seaborg, preșe- 
pentru energia 
Thompson, am-

NEW YORK. Agenția Asso
ciated Press anunță că în seara 
zilei de duminică satelitul pentru 
telecomunicații „Syncom-2" lansat 
recent de S.U.A., a cărui viteză de 
rotire in jurul globului este egală 
cu aceea a mișcării de rotație a 
Pămirttului a transmis prima emi
siune de fotografii între un post 
terestru din S.U.A. și Nigeria. Tran
smisiunea prin intermediul satelitu
lui s-a efectuat în dublu sens în
tre Lakenhurst (New Jersey) și La
gos (Nigeria). Potrivit agenției, ima
ginile primite au fost bune.

multor 
fost 

Ă- 
du-

Moscova : Declarația lui U Thant.......  ț
MOSCOVA 4 (Agerpres). TASS 

transmite :
La 4 august a sosit la Moscova 

U Thant, secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, in
vitat să asiste la semnarea Trata
tului cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară.

Pe aeroportul Șeremetievo, el a 
fost întîmpinat de Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și de alte persoane ofi
ciale, precum și șefii misiunilor 
diplomatice.

Intr-o declarație făcută 
roport, U Thant a spus că 
ricit să se afle din nou 
cova. El a adus guvernelor 
S.U.A. și Marii Britanii 
pentru invitația ce i-a 
sată.

Aceasta „constituie o
tere a rolului Națiunilor Unite în 
problema interzicerii experiențelor 
cu arma nueleară, preeum și în

pe ae- 
este fe- 
la Mos- 
U.R.S.S.,

mulțumiri 
fost adre-

recunoaș-

tratativele importante

de

tratatul va 
răspîndirii 

țărilor ca- 
această ar-

fapt va 
unui 
Acest 

de

scădea 
război 
tratat 
toate

cut să crească considerabil numărul 
copiilor născuți infirmi.

In afară de aceasta, 
contribui la limitarea 
armei nucleare asupra 
re nu dispun încă 
mă, în urma cărui 
primejdia izbucnirii 
nuclear distrugător,
trebuie să fie semnat 
statele și trebuie urmat de alte 
acorduri care, în cîțiva ani, să 
ducă la dezarmarea generală și 
totală și la înlăturarea războiului 
ca mijloa de rezolvare a litigiilor 
internaționale.

lichidarea pericolului de război", 
a spus U Thant.

U Thant a apreciat semnarea 
Tratatului cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nuclea
ră în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă, care urmează după 
semnarea acordului cu privire la 
stabilirea legăturilor directe între 
Kremlin și Casa Albă, ca o mani
festare a bunăvoinței și a dorin
ței de a se stabili contacte priete
nești între Vest și Est.

Secretarul general al O.N.U. și-a 
exprimat speranța că la Moscova 
se va pregăti terenul 
pentru noi acorduri, 
semnarea Tratatului 
interzicerea totală a 
re și la dezarmare.

LONDRA. — La inițiativa Mișcă
rii pentru dezarmare nucleară, la 
4 august adversarii războiului nu
clear din Anglia au organizat lin
gă baza militară americană din 
Edgelie (Scoția) o demonstrație. In 
amintirea bombardamentului atomic 
al orașului japonez Hiroșima, de
monstranții au sădit în 
mea bazei un pom adus 
nia.

LONDRA. — Porțile 
muzee din Londra au 
din nou Închise duminică, 
ceasta a fost cea de-a treia
minică in care muzeele naționale 
și pinacotecile din Anglia au fost 
închise în semn de protest împotriva 
refuzului autorităților de a majora 
salariile personalului de serviciu. 
Deocamdată, Ministerul de Finanțe, 
care administrează aceste muzee, 
nu a făcut nici o concesie greviș
tilor.

KABUL — Regele Muhammed 
Zahir Șah al Afganistanului a ple
cat la 4 august din Kabul 
Bonn într-o vizită 
săptămînă

spre
oficială de a

Venezuela

împrejuri- 
din Japo-

s-a anun- 
de legume

nu numai 
ci și pentru 

cu privire la 
armei nuelea-

HAGA. — După cum 
țat la Haga, producătorii 
din Olanda au suferit o pierdere 
de 1 000 000 de guldeni ca urmare 
a interdicției autorităților R.F.G. 
privind importul de castraveți din 
Olanda.

TEHERAN. — Recentul uragan 
din Iran și ploile torențiale care 
au urmat au pricinuit mari pagube 
regiunilor nordice ale țării. Șosele
le au fost desfundate. In unele lo
calități, pe șoseaua Amol-Teheran 
pietre mari, care au căzut de pe

Ciocniri între polijie și manifestanfi
CARACAS 5 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anunță eă 

unități ale poliției și armatei ve- 
nezueliene au deschis focul asupra 
unei manifestații populare de pro
test împotriva regimului de teroa- 
ire din țară. Manifestația a avut 
loc în orașul Barcelona de pe coas
ta de răsărit a Venezuelei.

Potrivit agenției, participanții la 
manifestație au răspuns atacului 
poliției cu pietre. In timpul mani
festației, au fost difuzate mii de 
manifeste care condamnă politica 
guvernului lui Romulo Betancourt.

Agenția Prensa Latina relevă să 
manifestanții își exprimau protes
tul și indignarea în legătură cu a- 
sasinarea tînărului Hernan Sucre.

patrulă pe cînd se

Playa de Comana 
distanță de Barce-

Acum cîteva zile el a fost împuș
cat de către o 
întorcea acasă.

In localitatea 
situată la mică
lona, un alt tînăr a fost asasinat 
în circumstanțe asemănătoare de 
către o patrulă.

La acțiunile teroriste desfășura
te de autoritățile venezueiiene, 
patrioții. membri ai Frontului de 
eliberare națională, răspund prin 
atacuri împotriva diferitelor insti
tuții antipopulare. Astfel, un grup 
al Frontului de eliberare națio
nală a ataeat comisariatul de po
liție din Punto Fijo. S-a dezlănțuit 
o luptă care a durat mai multe ore.
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cum anunță a- 
Press, amiralulAssociated

V. Ricketts, comandantul 
al operațiunilor navale ale 

s-a întîlnit la 3 august cu

referitoare la planurile 
a unor forțe nucleare

citată subliniază că In

ROMA. — După 
genția 
Claude 
adjunct 
S.U.A.,
ministrul de război al Italiei Giu
lio Andreotti, și a avut cu el o 
convorbire 
de creare 
N.A'.T.O.

Agenția
comunicatul Ministerului de Război 
al Italiei, dat publicității după con
vorbirile care au avut loc, se arată 
că cele două oficialități au avut 
„convorbiri asupra unor probleme, 
tehnice cu caracter militar".

TEHERAN, 
a anunțat 
avea loc 
tul țării, 
mai 1961.

Vor av<

Guvernul Iranian 
că la 17 septembrie vor 
alegeri pentru parlamen- 
care a fost dizolvat în

loc a-egerl in întreaga 
-^aca aut pentru Medjilis (Camera 
inferioară) cit și pentru Senat (Ca
mera Superioară).

Femeilor li se acordă, pentru 
prima oară, dreptul să voteze și 
să candideze în alegeri.

QUITO. — Agenția Prensa La
tina relatează că în Ecuador junta 
militară, prin intermediul poliției, 
continuă măsurile represive în 
țară. Potrivit agenției, poliția a 
arestat pe fostul deputat Jaime As- 
paizu și a făcut o descindere la 
sediul agenției TASS, de unde a 
luat toată mobila și utilajul tehnic.
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