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O măsură mobilizatoare, în folosul 
dezvoltării șeptelului

Așezarea geografică a co
munei noastre în zona de 

* munte aste cum nu se poate 
mai potrivită pentru crește
rea animalelor. De altfel în 
întovărășirea zootehnică „7 
Noiembrie" din comună sînt 
crescute în comun 214 oi. In 
primăvara acestui an am cum
părat 86 de oi și am oprit o 
parte din miei pentru prăsilă, 
mărindu-se astfel turma înto
vărășirii.

Anul acssta întovărășirea 
a obținut pînă în prezent un 
venit de peste 30 000 de lei 
din vînzarea produselor obți
nute prin creșterea oilor. Ast
fel, am vîndut unităților de 
stat pe bază de contract 
1 300 kg. carne de miel, 400 
kg. de lină și peste 500 kg. 
de brînză.

dezvolta turma întovă- 
pentru a îngriji, și 
cum se cere oile astfel 
ele să ne aducă veni-

Am primit și pri-

mim un prețios sprijin pen
tru a 
șirii, 
hrăni 
ca și
turi tot mai mari. Comitetul 
executiv al sfatului popular 
din comună a repartizat înto
vărășirii pășunile cele mai 
bune, cum este, de exemplu, 
trupul de pășune Peretele. 
Cele 84 ha terSn comasat 
de finaț au fost curățite și 
întreținute cu grijă de înto
vărășiți; pe terenurile mai 
slabe de fînaț cum este cel 
de la Runcuri din satul 
Merișor am aplicat 4 800 kg. 
de îngrășăminte chimice, pe 
care le-am primit în acest 
scop. Paralel cu sprijinul 
primit pentru asigurarea ba
zei furajere, am fost ajutați

și prin asistență sanitară ve
terinară acordată tot timpul 
animalelor pe care le creș
tem. Recent, ii s-a adminis
trat oilor un preparat far
maceutic contra gălbezei.

In familiile țăranilor mun
citori din comună a fost 
primită cu mult interes și 

mulțumire vestea despre ho- 
tărîrile Consiliului de Miniș- 
ri luate în scopul sporirii 
cointeresării producătorilor 
în creșterea și îngrășarea a- 
nimalelor. Toți întovărășiți! 
își exprimă părerea 
mă 
rîre

că această nouă 
este o măsură

unani- 
hotă- 

cît se

VLADISLAV LAZAR 
președintele întov. zootehnice 

„7 Noiembrie" — Banița

(Continuare in pag. 3-a)УМ: MOMENT SOLEMN
săptămînii trecute a fost așteptat cu ne-

claselor a Xl-a.
Școlii medii serale din 
mai devreme decît al- 
său cristalin clopoțelul

I.

le părăsească

elevii au 
activitatea 
și-au lupt rămas bun de 
ani de zile le-au condrls 
ale cunoașterii. Profund

mulțumit to- 
lor neobosită

Sfîrșitul
răbdare de către elevii școlilor medii serale și în 
mod deosebit de către elevii

Elevii din clasa a XI-а a 
Petroșani veniseră la școală 
tădată. In sfîrșit, cu glasul
a sunat scurt. A chemat pentru ultima dată elevii 
la clasă, apoi.. a plecat în vacanță. Elevii și-au ocu
pat locurile în bănci, pe care aveau să 
definitiv peste cîteva ore.

După terminarea orelor, 
varășilor profesori pentru 
în procesul de învățâmînt, 
fti aceia care timp de patru 
pașii pe cărările științe',
emoționați, 'au răspuns la rîndul lor profesorii, le-au 
urat mult succes elevilor lor — absolvenților, în ae- 
tivitatea de viitor.

...La clasa a XI-а A, 
r Ioan așternea pe luciul negru 

blemă de matematici din școala 
chis ușor, în clasă și-au făcut 
mari de flori elevii din clasa a 
Romulus, responsabilul clasei a 
binte salut colegilor mai mari 
la examenul de maturitate și în viață. Profund emo
ționat a răspuns la salut responsabilul clasei a Xl-a 
A, elevul Soșoi Petru.

Apoi, elevul dintr-a XI-а a inmînat colegului 
dintr-a X-a c cheie mare de metal, ingenios lucrată 
de elevul din clasa a XI-а A, Zarculea Vasile, mun
citor la U.R.U.M.P. Pe o placă de tablă, anexă Ia 
cheie erau scrise numele elevilor absolvenți. Mai 
jos, în partea stîngă, pe plăci închipuind filele unei 
cărți mari, deschise erau scrise cu majuscule cuvin
tele .Invățați, învățați, învățați”, iar în dreapta o 
strofă dintr-o frumoasă poezie de George Coșbuc. 
Această cheie a fost numită cheia clasei și a... suc
ceselor la învățătură.

In cuvintul său de
tovarășul. Mușteanu Pompiliu, 
rigintele clasei a dat unele 
turi elevilor, apoi cu emoție 
luat rămas bun de la elevii

Elevii claselor а Xi-a de
Școala medie serală din
șani, impreună cu cadrele didac
tice au petrecut clipe plăcute și 
emoționante totodată, la braț cu 
tinerețea, muzica, dansul și voia 
bună. Acesta a fast ultimul „act" 
al anului școlar la Școala medie 
serală din Petroșani.

în timp ce elevul Văduva 
al tablei ultima pro- 

medie, ușa s-a des- 
' apariția cu buchete 
X-a. Elevul Grămadă 
X-a a adus un fier- 
și le-a urat succes

Construcția industrială din clișeu 
a fost de curînd terminată de 
I.C.M.M. la mina Dîlja. Este turnul 
metalic al puțului auxiliar nr. 1 

împreună cu instalațiile anexe 
servi la săparea 
metoda modernă

care
vor
după
cofraj glisant și pod

acestui puț 
de lucru cu
mobil.

despărțire, 
di- 

sfa- 
și-a 
săi. 

la
Petro-

D. GHIONEA

Sfîrșit de stagiune
Azi Teatrul de Stat din Petroșani 

își închide stagiunea 1962-1963. 
Cu acest prilej 
sa , Generalul 
butită comedie

se
Si

va prezenta pie- 
nebunul", o iz-

a
*. ►- »•_ gienstein. Piesa se 

tribuție adecvată.

Iui Angelo 
bucură de o

Va-

La mina Uricani, brigada condusă de comunistul Șiclodi Beniamin se remarcă lună' 
de lună prin buna calitate a lucrărilor de abatare. Recent,- brigada s-a angajat să spo

rească productivitatea muncit. cu 8- la sută și să recu pereze o mare cantitate de lemn 
de mină.

IN CLIȘEU: Schimbul I înainte de a intra în mină.

Discuții la începutul schimbului
Convorbirea agitatorului Hrițcan Vasile de la mina Uricani

e însăși brigadierul, 
Hrițcan Vasile, unul 

mai activi agitatori 
II.

co- 
din- 
din

co-

asemenea, o 
necorespun- 

a reamintit 
de slabă ca

la creșterea prețului 
la cheltuieli inutile pen- 

supra- 
insta-

Cu planul*  
depășit

Unitatea OADLF 
nr. 16 din Petro
șani și-a depășit 
planul de desface
re la legume și 
fructe pe primul 
semestru al aces
tui an cu 356560 
lei.

Cu planul de 
desfacere depășit 
a încheiat primul 
semestru al anului 
și unitatea OADLF 
nr. 4, condusă cu 
multă pricepere de 
tov. Lilă Marin. 
Planul de desface
re la legume și 
fructe pe primele 
șase luni a ,fost 
depășit cu peste 
240 000 jei. Acum 
în plin sezon, co
lectivele celor, 
două unități se 
străduiesc să ob
țină noi realizări.

sine pierderi mari din producția 
exploatării. Or, la aceste pierderi 
au contribuit și minerii sectorului 
II care au dat, de 
producție de calitate 
zătoare. Brigadierul 
minerilor că producția 
litate duce 
de cost,
tru transportarea .pietrei la 
față, la uzura prematură a 
lațiilor preparației etc.

— In privința asigurării 
calități superioare, abatajul 
are , ,
ne să dovedim o grijă sporită față I 
de alegerea șistului vizibil. Șistul 
nu apare în strat sub formă de. 
intercalație. Deci despre pușcarea 
selectivă la noi nu poate fi vorba. 
In schimb, piatra ne apare deseori 
în cărbune datorită muglelor 
Steril care se fărîmă odată 
pușcarea frontului. Deci care 
calea pentru asigurarea unei

o situație specială care

unei ț 
nostru ț 
impu-)

apare în strat sub formă de.

răsfoiește un car-
I • 1 ■

mijlocul lunii. Rea
de pînă acum ne

ca an-
z-jjț- a- ducții de calitate? Alegerea

Discutarea cu regularitate a ac
tivității brigăzii, a sarcinilor ce-î 
stau în față, precum și a realiză
rilor obținute a devenit o obișnu
ință pentru minerii din brigada 
comunistului Hrițcan Vasile de la 
mina Uricani. Animatorul acestor 
discuții 

munistul 
tre cei 
sectorul

O asemenea discuție a avut 
munistul Hrițcan Vasile cu ortacii 
lui și zilele trecute, înaintea in
trării in mină a schimbului II. Mi
nerii Șerbănescu Dumitru, șef de 
schimb. Nandra Petru, Oprea Va
sile, Mihuț Vgșilg și Opriș G. loan 
s-au așezat în jurul unei mese din 
biroul, sectorului. La un colț al-me- 

. sei,. agitatorul
nețel

— Sintem la
Uzările noasțre
îndreptățesc să fim siguri 
gajamerrrar nostru lunar 
atinge o depășire de 200 tone de 
cărbune — va fi realizat. Avem 
o depășire pînă acum de peste 150 
tone de cărbune. La viteza de a- 
vansare a frontului stăm, de ase
menea, bine; 4 m.l. pe zi avan
sare medie. In a doua jumătate a 
lunii condițiile ne permit obține
rea unor realizări și mai mari. 
Rămîne să dăm tare, tinerește, să 
ne facem toți datoria.

Aș vrea să discutăm în schimb 
a altă chestiune, continuă tov. 
Hrițcan. Este necesar să dăm o 
producție mereu sporită. Dar, tot
odată, trebuie să avem mereu în 
vedere și calitatea cărbunelui pe 
care-1 extragem.

Agitatorul a reamintit minerilor 
că mina Uricani a fost penalizată 
pentru slaba calitate a producției 
de mai multe ori în lunile ce au 
trecut din acest ăn. Nerespectarea 
indicelui de calitate a atras după

de 
cu 

este 
pro- 

cu o 
grijă deosebită a șistului din căr
bune, începînd de Ia ort și pînă 
lă gura rolului unde se încarcă 
producția în vagonete. Să nu ne 
scape de pe crațer în rol, sau din 
rol în vagonete nici o bucată de 
piatră, acesta e principalul. Nu
mai astfel vom asigura ca brigada

(Continuare in pag. 3-a)
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în muncăEvidențiați
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(unitatea nr. 65) din Petroșani se bucură pe merit de apre-Magazinul foto-muzică 
cierea cumpărătorilor.

Abundența mărfurilor, 
civilizată atrag zilnic aici un mare număr de oameni ai muncii. Acest lucru face ca pla
nul să fie depășit în fiecare ,lună cu 10—20 la sută.

IN CLIȘEU; Juncu Constantin, responsabilul magazinului prezentînd cumpărătorilor 
г solicitate.

interiorul întotdeauna curat și aranjat cu gust și deservirea

Colectivul sectorului 
P.T.T.R. Petroșani define 
pentru a doua- oară 
acest an drapelul 
sector eyidenfiat m 
trecerea socialistă.

Muncitori demni
toată lauda ca tovară
șii Boitoș Adalbert, Fe- 
doreac Vasile, Bilgăr 
Gheorghe, Artean Ghe- 
orghe și Crosz Alerta 
și-au adus cotribujia la 
efectuarea unor lucrări 
speciale neprevăzute In 
planul . de lucrări al 
P.T.T.R. din stafia C.F.R.

Petroșani, cum a 
mutarea instalațiilor de o 
telefoane și telegraf, o g 
lucrare impusă de sigu- g 
ran/ă circulației, colec- g 
tarea a 40 000 kg, fier g 
vechi și altele.

Printre evidențiata in 
întrecerea socialistă se 
numără și operatoarele 
Cristescu Ioana și Straja 
Ana, care deservesc 
centrala telefonică a 
stafiei C.F.R. Petroșani. °
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in aer liber in g 
amenajat 

voluntară.
C. BĂBUȚĂ
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1. DAIAN 
lăcătuș de revizie

Parc pentru bolnavi
Din inifiativa tovarășii- Iui viran din jurul 

lui Bălan loan, adntinis- talului într-un loc 
IratOrul spitalului orașu- recreare pentru bolnavi, 
lui Petrila, de curînd, 
prin munca patriotică a 
început amenajarea unui 
parc în curtea spitalu
lui. La amenajarea par- 
culuj au muncii medici 
și surori medicale. S-au 
remarcut medicii Balazs 
Tiberiu, Strofe Alexan
dru, Petri Апе-Maria su
rorile medicale Totnoșo- 
iu Lucreția, Briac Stana 
Și alții, care au presta! 
peste 250 ore de muncă 
voluntară. Pensionarul 
Tomazi Rudolf, ai li nd de 
inițiativa luată în vede
rea transformării spatiu-

spr
ite

a luat asupra șa sarcina 
împrejmuirii parcului cu 
plasă de slrmă. Cu dis
pozitivul conceput de ei 
a reușit să confecțio
neze toată piasa necesa
ră pentru împrejmuirea 
parcului.

In curînd parcul bal- 
. r,avilor spitalizați va ii 
ierminat și bolnavii cu 
recomandarea medicilor 
vor putea ■petrece Ore 
plăciite 
parcul 
muncă

prin §
8
8
8
o



Concursul gazetel&r de perete <Мя unitățile economice ale Văii Jiitfai
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frumaaee, 
grupa de 
organ tea-

defectivul sectorului Ii al
Bei noastre se află în primele rîft- 
Йіаеі ale întrecerii pentru o pro
ducție sporită și de calitate. Pla
nul de producție al sectorului a 
fost depășit în flecare lună din a- 
e«st an. Astfel, în semestrul I al 
acestui an, planul productivității 
muncii a fost realizat în proporție 
d« 105,& la sută, ceea ce a adus 
не plus de 7053 tope cărbune peste 
sarcinile prevăzute.

Acestea sînt succese 
pentru a căror obținere 
partid nr. 3 ffîn CădfifI
tlai noastre de bază a desfășurat 
o activitate susținută. Comuniștii 
СЗГбйоги Gheorghe, Firoiu loan și 
alții diseută deseori cu ortacii lor 
Фйфе Căite de creștere a randa
mentelor. Pentru realizarea unei 
productivități ridicate, grupa noas- 
tffi de partid desfășoară o muncă 
eoiîcretă pentru înfăptuirea măsu
rilor luate în aceșt scop de orga
nizația de bază, cere cadrelor teh
nice să asigure condiții pentru ob
ținerea unor randamente sporite. 
In ședințele grupei de partid, ca
re s-an ținut de cite ori a foăț 
necesar, s-eu analizat cu simț de 
răspundere problemele pe e&re ie 
ridică creșterea productivității 
«uncii.

Astfel, în ședința grupei de 
partid din luna mai, comunistul 
Szabo Martin a propus ca în eon- 
difille noastre de muncă, 
să lucreze піййаі intr-o 
păr'te a abatajelor pentru 
tea fade recuperări de 
Mtm&ă. Mesfttetil de partid Kibedi 
Adalbert a propus ca în subteran

.4

brigăzile
Singură

a se pu- 
material

sa se creeze uit stoc de material 
lemnos pantiu a fi la indemîna 
brigăzilor de producție, spre a se 
elimina timpii marți.

Grupa de partid a analiiaț aceste 
propuneri șl a insistat pentru ta- 
făptuirea tor. Eta asemenea, grupa 
noastră de partid a cerut artifi
cierilor s,ă puste la timp, fapt cuta 
a contribuit la {olpsirea din pita 
de pătre brigăzi в orelor de mun
că. Merită subliniat faptul că da
torită activității gțupei de paftid, 
în schimbul nostru au fost lichi
date ătacnțaie nemotivate. De te 
începutul anului n-a fost înregis
trată ntci o absență nemotivată. 
Firește, pentru a ajunge la acest 
rezultat, grupa de partid, sub con
ducerea și îndruntarea biroului or- 
ganitațtei de bază, a desfășurat 
o activitate susținută. S-au orga
nizat discuții pe următoarele te
me : „Ce trehuie făcut pentru că 
schimbul să nu rămihă sub plan", 
„DișeipHna — faetor important în 
reaiiearea sarcinilor de plan" etc. 
In cadrul acestor consfătuiri S-au 
făcut multe propuneri de care 
grupa de partid a ținut seama.

Cei 43 de membri și candidați 
din grupa noastră de partid sînt 
în primele rînduri ale luptei pen
tru sporirea randamentelor, pentru 
realizarea angajamentelor de 
trecere. Mai avem însă multe 
zerve de sporire a realizărilor 
care grupa noastră de partid
va analiza și folosi cu pricepere 
pentru dezvoltarea succeselor ob-

K)AN BULIGA 
organizatorul grupei de partid nr. 3

îa-
re-
pe 
le

-Э-

sarcinifor

sectorului,
de biroul

““ peste plan!
condusă de Zaharia GheoTghe. Și 
în sectorul IV taste brigăzile atr 
reușit să-și realizeze sarcinile de 
plan. Același lucfu se pasate rea
liza și în cadrul sectorului II. Bfr- 
găzile conduse de Stăuceanu Pe
tro, Lepădata Nicotee, Toth loan, 
Hangun Aurel, Buduroiu loan care 
f^Sîn în urmă trebuie ajutate mai 
mult. De altfel, aeesta- este eîagu- 
rul sector în care o parte din bri- 

în decada 
? îritria și et ddBa a fiecărei luai 
; dînd aeaHul către sfir-șitel lunik 

Și s-a dovedit că munca în asalt 
nu dă rezultate.

Putem munci astfel, ca îa aceas
tă lună, nici o grupă din cadrul 
exploatării noastre să nu rămînă 
sub plan.
Iectivului
fruntaș in

Г-

Toate brigăzile
Ln cadrul sectorului Ifl, toate 

brigăzile de mineri aduc un aport 
substanțial la realizarea 
de producție.

Conducerea tehnică a 
îndrumată îndeaproape
organizației de partid, a luat mă
suri pentru ca lună de lună fie
care brigadă эй-și rea listeze inte
gral sarcinile de plan. Atunci cînd 
o brigadă nu se încadrează în in
dici de plan, se analizează ope*  ! găzi rămîn sub plan 
rativ cauzele care împiedică reaii- 
tarea planului, luîndu-se măswri 

cmlGrete. Conducerea sectorului 
trdge. la răspundere pe acei inga- i 
neri și maiștri care пи ajută tai- s 
găzile în măsu-ră suficientă. Asi- i 
gurarea unei îndrumări tehnice ea- 
lifeeețe la locul de muncă, apro
vizionarea te timp a abatajelor gw 
raeteriaie, crearea de fronturi su
ficiente de lucru, întărirea răspnn- 
derii- muncitorilor față de sarcinile- 
de plan au contribuit 1a realizarea 
în cadrul sectorului III a lozincii 
„Nici o brigadă- sub plan".

Biroul organizației de partid a 
controlat eondueerea sectorului 
supra rftoduluj în care asigură con
diții pentru realizarea planului 1a 
fiecare loc ele muncă.

Datorită acestei preocupări, în 
luna iunie brigăzile din abatajele 
sectorului. ÎII și-au depășit planul 
de producție cu 107.7 la sută. Bri- 

ă’zile conduse de minerii Cîșlaru 
Іоад. Eiiache Chitită, Purda Con
stantin, B.ăcilă Aurel. Jurca loan, 
Тёігейуі Ludovic, Bartha Iosif, Ro
taru Ioan și Laszlo Stefan au ob
ținut cele mai frumoase realizări 
în întrecere.'

Exemplul sectorului III trebuie 
urmat de celelalte sectoare ale 
щіпеі noastre. Este îmbucurător 
făptui că î-n prima decadă a lunii 
іійіе toata brigăzile sectnr:ate?i L 
și-au dtepâgîf sarcihtte de pian du 
вхгзйвйа цпШ singure brigSS, cea

І= ■
$

Să urmăm exemplul co- 
sectorului ІП cefe esW 
cadrul e-xploaffttii !

a-

i>
i r’)

0 edifie a gazeteî 
й perete „Cărbunele 
pleirde la mina Petriia

La întrecerea organizată de 
cdttltetul orășenesc de partid 
Fdlroșnoi intre gazetele de pe* , 
rete din unitățile ecohomtce ale ’ 
Vili Jiului, participă cu succes 
Șl guttfa de perete „CăfbUnele 
păcii" de la mina Petriia. Fieca-, 
re ediție a acestei gazete de pe- ] 
rete reflectă mutton și preocupă- 
rile CQtectitsilui tninOI, contribuie 
ta generalizarea Oltperfettței po» ; 
zitive, militează spte obținerea ? 
de noi realizări.

Actuală ediție 
perete „Cărbunele păcii" de l< ț 
rttna PetrBa e consacrată sport- ? 
rii realizărilor colcctivHlUi mi- l 
wH itl Întrecerea socialistă реп- i 
tiv îndeplinirea angajamentelor : 
luate pe acest an. j

In prezenta pagină înfățișăm Ș 
cititorilor noștri principatele 
ticele publicate în această edi- 5 
țte a gazetei de perete de 
mina Petrfla.

J
1

<

I

experienței po-'

a gazetei de

ar- )
>)

Ia >

Reducerda continua a consumului 
de lenfli de mină constituie undi 
din obiectivele principele ale În
trecerii socialiste. Directivele ce
lui de-al IH-lea Congras 
prevăd că pină în anul 
sumul specific de lemn 
trebuie redus la 35 m.c. 
tone. La mina Petriia trebuie 
fășurată o muncă susținută 
tru îndeplinirea acestei prevederi, 
deoarece în semestrul I al acestui 
an consumul de lemn de mină a 
fost de 45 m,c. pe 1 СЙМ) tone.

Comitetul de partid a analizat 
intr-o plenară cauzele care au de
terminat depășirea consumului 
specific de lemn și a luat măsuri 
menite să ducă Ia lichidarea a- 
ceStor lipsuri.

O cauză principală â depășirii 
consumului specific de' leiijh o con
stituie 
t alică 
sura 
ca în 
tragă 
abataje susținute metalic, 
această perioadă au fost 
din abataje susținute metalic nuttai 
17 000 tone, ceea ce â dus la o

al P.M.R. 
1965
de
pe

con- 
rnină 
1 000 
deș- 
pen-

faptul că susținerea ifle*  
nu a fost extinsă pe tiiă- 
posiBliitățllOr. S-ă prevăzut 
primul semestru să 

30 000 tone cărbune
se ex- 
din a- 
Dar în 
extrase

de

Din

dSpășire a cotisumuiui specific de 
lenwi cu B,5 ta sută. La această de
pășire. a mai contribuit șj faptul că 
furnizorii livrează lemn de dimen
siuni necorespurizătoare, preeutn și 
folosirea lui nefaționălă. Abatajele 
sîht aprovizionate în proporție de 
80 la sută cu Іёійп de 4 m. Din 
această căhtitate nliffifli 50 la su
tă se folosește la această dimen
siune, iar restul de 30 Ia sută se 
tăie Ia dimensiuni mai mici, de 
uhde rszultă pierderi. N-âu fost 
studiate de către ColPc^vele de 
conducere a sectoarelor nifl propu
nerile muncitorilor privind reducerea 
consumului de lemn. Așa Spre 6- 
extnplu, minerul Marcu Grițjore a 
propus conducerii sectorului Ш ca 
grinzile să fte prinse eu etei sillpi 
ătetalfei, ceed ce ar îi adus o con
tribuție substantiate la reducerea 
cansuPtal&i specific. Această propu
nere a ftist apittată cu Шаге ta- 
tîtziere.

Pentru reducerea consumului
temn se impun o sene de mă
suri eficiente, măsuri cărora tre
buie să li se dea atenția cuvenită. 
In sectoarele I, II și IV să se ex
tindă susținerea metalică mixtă în 
toate abatajele cameră, știindu-se 
că de fiecare stilp metalic se e- 
conomisește ta o cameră 1,33 m.c. 
de lemn. In cadrul sectorului III 
trebuie să se treacă, pe măsura 
atacării de noi abataje, de la ac
tuala înălțime medie de 3,2 m, 
la 3,70 m. deoarece prin mărirea 
profilului abatajului, consumul spe
cific de lemn scade cu 7 la sută.

La aprovizionarea cu lemn a lo
curilor de muncă trebuie să se țină 
cont de lungimea necesară a lem
nului, evltîndu-se deșeurile. Sec
toarele I și II trebuie să treacă 
neîntirziat ta susținerea metalică 
a suitorilor cu profil redus. Aceas
tă metodă a dat rezultate bube Ia 
mina Aninoasa și trebuie să fblo- 
sim această experiență. Extindere^ 
procedeelor arătate, descoperirea 
de noi r «zerve interne, va duce ta 
reducerea simțitoare a consumului 
specific de teffitl.

i

peaiizâpile sectorului 
de investiții

îflvestîții; ffltittti- 
și inginerii dfcs- 
susțiuută pentru

pta« eu
<îe
fost de-

In sectorul de 
tarii, tehnicienii 
fășoară o muncă 
continua dezvoltate a capacității
de producție a minei. Dinii viață 
angajamentelor luate, colectivul 
sectorului nostru a depășit produc
tivitatea planificată cu 2 ta sută, 
planul lucrărilor de deschideți de 
galerii a fost depășit cu 11,2 la 
sută, iar cantitatea de stetii eva
cuată a crescut fața de 
5,6 la sută. La luCtătiie 
Sări și lărgiri planul a 
pășit cu 42,2 la sută.

La obținerea acestor rezultate au 
contribuit deopotrivă tflăsurlie teh- 
Иіео-orgttnizatOriCe luate sub îndru
marea organizației de pfirtid Ctt ți 
eforturile brigăzilor de le tttelfrttfî 
și betonări. Brigada miners fui Do- 
garu Sebastian și-a depășit sarcini
le de pieri pe trimestrul II al aces
tea an cu 10,4 la setă. Brigada 
condusă de BbtsaSu Nfeolae, para
lei cu depășirea 
cu 49 la sute, 
lucrări de bună 
bube ău obțiriut
duse de BuȘttZa Petro, Solomon Bw- 
mftru, Toth Gheza, Fleșcan Cons
tantin, TâfSfu Petru, Kalath Otto, 
Somogyî tafta.

Deși in ansamblu realizările sec
torului nostru sînt frumoase, trebuie 
arătat că wi stflf probleme & 
rezolvat cărora trebaie să te a- 
cotdgftt toată ateftțte.
duse de Turda Bimteh, isttdte Du-

sarcinilor de pltffi 
s-a remarcat prin 
calitate. Rezultate 
și Brigăzile cSfl-

ffîitru ji Butuc Dumitra rtaln sub 
plan datorită lipsei de interes fața 
de Buba organizare a muncii. A- 
crste BfițjSzî trebuie ajutate să se 
ridice la HiVetal celorlalte. Este, 
de ăsemnba, necesar să se extindă 
perfetajul iitaed la toate locurile 
de muncă. CSnditcerea sectorului, 
în frunte cu tbv. inginer Schreter 
Garel, tr simte să dea o atenție 
«tai mate aptavișitmării ioturilor 
de muncă, deoarece fttai Sînt 
găti сеть Ptetd mult timp 
cauza lipsei de materiale.

Realizările de pi hă acum ne
lățesc încrederea că în activitatea 
de vttter tolectiviii sectorului nos
tru poete obțifee reUISăfi măi mari 
ta Înfăptuirea planului, în îmbună
tățirea catîtățfi lucrărilor.

tag. OCTAViAn ștSPan 
sectorul de investiții

Bri- 
din

ta-

Ittg. AUREL RU3U 
serviciul tfehhic

«
î
5

! «

Ii. dodiGA
din comisia de întrecere

Fteeare nouă- ediție a gazetei de perete „Cărbunele păcii" de la 
йййа Pdtfda este wrssSrrtăr cu Merest de. muncitorii acestei explemterL- 
Abia XfiȘată, actuala ediție a și atras primii cititori.

îndemn spre
In. semestiul I ăl acestei an 

munca minerilor ffe 13 țlpiftatâ- 
tka iteasttă a fdst fodMcâ. Cil 
ocazia derbateiii clifăLor de 
plan pe anul 1W3, cotectîVUl 
fiilftel nbăstfe s-ă ahgajat să dfea 
peste ptan îS tone cărbune. 
Acest a f*st  ăepă-
0t rtt ț іів Km ftakar-
cat 61 іа ай Ml in-

«в H**  tatatitată-
Іці. Gmimtatea t&mnierai a scă- 
МЙ tal «A ta sf№t ВДВ Be pro- 
cMMti •<&№, tar еШвЙвВШ de 
umișa a leat retfta ea 0,7 la 
șuti.

Ѳ «tastate шЦйьам «-a tare- 
gtafrai Și М pVI«№lUb, Care 
a cteatMI în ««Mtestftf I c« 0,40 

Pe această bază piUțul 
de Hrtt pe tona de cărBeSt a 
tost rettus cu 4PS lei, ceea că 
< adus economii de 497000 Iei, 
ea 92 00» lai dteî mult dee« pre» 
vedea аВда^ажеьШ anual.

Квайжпве se dato*
ieste șt fajrttttai ea li s-au asigu
rat ctsndițH tot mai Mine 
ere. ta acest an an foit 
peBtta pretetțta я&ясй 
mea seeetifațn saare 
7O0OOW iei din dUte № 
semestru s-aii cheltuit 
protecția muncii peste 2 000 000 
lei. Feîifru amenajarea băii mi
nerilor, Vtatfaretor, pentru еай- responsabilul eotectivuilui de redacție 
pament de protecție și de Lucru, al gazetei de perete

ie lu- 
alecate 
șl teh- 

pfesti 
ptimui 
pentru

►a. «fiH» «ЙММ-

noi succese
»*:
a *

vefitilațte, alimentație specială 
materiile igienic o-Șanltare 
fost cheltuită surea de 1КЮОМ 
tel. In setaextttil cate a trecut, * 
un «№taăr ite 237 rttifteH Șt-âU Ț 
pctrefirt cbncediui de odihbâ la» 
munte și рё HtotăttH Hiat» 14%- î 
țf№, uimind ce in semestrul IIJ 
să mai plece încă 137 tovarăși, * 
Cei întorși de la odihnă, printre f 
care se numără minerii fruntași 1 
Purda Cbnitântiii, Neapu Ghedt'î 
ghe, teecahiciț Dioăne Petru și t 
Sveboda Tfberiu împărtășesc to- * 
varășilor lor de muncă impre- î 
siile din stațiunile unde și-au» 
petrecut concediul, muncesc cU * 
fdfț« sporite pentru sporirea pr»- * 
dtreției. *

Desigur, succesele obținute ț 
sînt rodul unei activități susți- J 
nute a întregului colectiv al ml- • 
itet noastre. Exemplul minerilor! 
Cîșlaru Іоан, LUStelO Ștrdan, CU- î 
coș Gheorghe, Stan Constantin, * 
ASteăftH NicOlae, Dogaru Sebas- • 
tian și al altora constituie un * 
îndemn pentru colectivul

Succesele înregistrate 
să constituie
muncă mai avîntată 
dezvoltării realizărilor 
pentru cărbune mai 
bun si mai ieftin.

I. tONESCU

nostru, 
trebuie 
spte o 
scopul

indeeam 
în 
in lupta 

mult, mal

)■

1
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O măsură mobilizatoare, 
în folosul dezvoltării șepfeiului

(Urmare din pag. l-a)

poate de bună, care prin prețurile 
avantajoase acordate la vînzarea 
animalelor contractate cu statul, 
precum și prin seria întreagă de

IN CLIȘEU: La strtKsnl limitai, in comuna 1 ța.

alte avantaje stabilite, îi îndeam
nă puternic pe producători să 
crească și să îngrașă un număr mai 
шаге de animale. Noi, întovără- 
ștții din Băniță, răspundem grijii 
pe care partidul și guvernul o 
poarte țărănimii muncitoare prin 
hotărîrea de a folosi mai bine po
sibilitățile existente în comună 
pentru a sport numărul de ani
male. Ne dăm seama că cele 214 
oi pe care le avem sînt extrem de 
puține față de posibilități. Vom 
luări numărul Be Oi șl o să înce
pea să creștem vite mari în în
tovărășire. In atenția noastră, stă 
In aceste zile de vară strtngerea 
nutrețului necesar iernării unui 
număr sporit de animale. Pînă la 
15 august vom strlnge în comun 
pirete 40 tone de fîn pe care pînă 
la 1 septembrie îl vom și duce la 
saivan.

Atitudini : UMOR SPONTAN
Recent, comitetul sindicatului mi

nier din Lonea a organizat o set- 
bare cîmpenească, cu program cul- 
tural-sportiv, jocuri distractiv э etc. 
Ё un lucru bun, demn de urmat 
$f de alte sindicate. Deși distrac
țiile au fost promise în cadrul ser
bării cîmpenești, ele au început 
mult urai devreme și anume din 
momentul în care cetățenii au 
ajuns în posesia programului-invi- 
tație tipărit în patru pagini. Auto
rii programului au dovsdit un ve
ritabil talent de umoriști, redac- 
tfndu-și minuscula capodoperă în- 
tr-e manieră cu totul originală. 
Cel care au intrat în posesia pro
gramului, fără îndoială au început 
„distracția" încă de la citirea lui.

Grijulii, autorii programului au 
descris cu o precizie demnă de 
marile descoperiri, locul geografic 
al acțiunii, mai exact al serbării 
at ătînd următoarele : „int rărea 
In pădure se face prin curtea .ȘCo- 
jtf medii mixte Lenea, peste puntea 
ante na t at ti special (pădurea se află 
intre etoutt ape) prin altă parte 
nu este pasibilă intrarea in pădute". 
Lfcînd la o parte greșelii? de stil 
Și de ortografie, rămîne să subli
niem curiozitatea pădurii în speță : 
au are decît o singură intrare 
dat și aceasta numai prin bună
voința unora care au amenajat 
0 punte specială! Cum nu se pre
cizează dacă puntea e sau nu des
tul de stabilă și cum pădurea s? 
eflă între două ape. deci un foc 
fâfă Scăpare în anumite situații, 
ac fi fost necesar să se arate шо- 

Hotărîrile Consiliului de Miniștri Ș 
ne-au mobilizat în muncă. Mun
cind mai bine, folosind mai bine 
posibilitățile de creștere și îngră- 
șare a unui număr sporit de ani
male, vom putea contracta cu sta

tul oi și bovine în număr mare și 
bine îngrășate sporindu-n-e veni
turile proprii și contribuind la 
satisfacerea nevoilor de consum 
ale populației.

NOTĂ: S-O fi
Ne aflăm în pttn sezon de 

vară. Căldările care aa dat și 
pe ia noi aa sporit simțitor na- 

$ mărul consumatorilor de răcori- 
I toarc. Băuturile de la gheață au 
) ajuns și ele la mare căutare în
< aceste zHe șt ntr mai puțin ia

urtul, .frișca, srnîntina, fără să
î mai pomenim de înghețată.

Dar dintr-o neînțeleasă pricină, 
; tocmai în această perioadă, I.I.L.
< „6 August" Petroșani nu se ține 
5 de respectarea angajaareefhlui 
î contractual de a livra T.A.P.L.-

Lucpăpi 
de amenajape 
Devenită necorespunzătoare, ve

chea canalizare pentru scurgerea 
în Jiu a apelor evacuate din mi
nă producea la Lupeni surprize 
neplăcute și mari eheltuieli de 
întreținere. Gospodarii minei au 
hotărît să remedieze .cest neajuns 
fără să apeleze la ajutorul con
structorilor. In decursul lunii iu
lie și august, ei s-au angajat să 
execute un canal lung de 2Ѳ8 m.i. 
pe care îl vor acopăr! cu plăci 
de beton armat. Alte lucrări de 
amenajare executate cu mijloace 
proprii slnt : repararea și balasta- 
rea drumului spre puțul Victoria, 
confecționarea unui gard de bteton 
în spatele magaziilor de materiale.

Discuții Is începutul 
schimbului

(Urmare din pâg. I-a)

noastră să obțină noi succese, tot 
mai însemnate, atît în sporirea 
producției cit și în îmbunătățirea 
calității producției pe care o ex
tragem.

...Au trecut mai multe zile de 
Ia convorbirea ce a avut loc în
tre agitatorul Hrițcan Vasile și 
ortacii lui din brigadă. De atunci 
cifrele de pe graficul întrecerii ce 
oglindesc realizările brigăzii cresc 
mereu. Dovadă, că în abatajul nr. 
7 din sectorul II Uricani unde lu
crează brigada lui tirițcăn Vasile 
se dă o bătălie entuziastă pentru 
mai mult cărbune. Și ceea ce e 
mai important — producția este 
de bună calitate. In șuvoiul de căr
bune ce curge neîncetat din aba
taj nu se găsește piatră 1 Se ale- 
9*  cu grijă, cu exigență, de către 
fiecare membru al brigăzii, așa 
cum i-a îndemnat agitatorul.

• •9

dui de echipare al celor ce urmau 
să petreacă în locul dat!

După ce cetățeanul ă trecut 
peste emoțiile provocate de citi
rea celor de mai sus urma să afle că : 
„Intrarea in pădure pe btiza pre
zentei invitații". E un anunț ca
tegoric care nu necesită coiweti- 
tarii. Probabil că de acest lucru 
și-au dat seama șl autorii pro
gramului pentru că în continuare 
au venit cu o idee care „îndulcea" 
oricum situația: „Copiii piuă lă 
8 ani au acces gratuit".

Se arăta cîteva numere 
sportive, culturale și jocuri dis
tractive ca apoi autorii să 
precizeze că: „La serbarea cîm- 
penească veți putea servi bere, vin, 
grătare, dulciuri, răcoritoare și alt? 
gustări din arta culinară”. Nu e 
nimic de comentați, doar de ară
tat că, intr-adevăr, pe lîngă vin, 
dulciuri, răcoritoare sînt necesare 
și... alte gustări fie și... din arta 
culinară. „Penttu o cit mat bună 
deservire — continuă autorii рто- 
gramului — publicul este rugat să 
aducă: căni, borcane și sticle, 
pentru a putea fi servit la timp". 
E clar, e o măsuță cate să asi
gure... comoditatea partiCipanțitor. 
Organizatorii și-au extins atenția 
asupra tuturor detaliilor.

■ Dacă pînă acum cetățeanul citea 
zîmbind programul, buna voie i-a 
cam pierit observind subtitlul cu
les cu majuscule „CONDIȚII DE 
PARTICIPARE: Publicul este ru
gat să petreacă numai în incinta 
pădurii care ne-a fost pusă la 
dispolipe iii acest scop, fărd a

topit gheața?
ului cantitatea zilnică de 8 OM < 
Kg. gheață. Și, neplăcută comei- 
deityă. Tocmai acum nici f.C.I.L. ? 
FMfoșani nu HvrOSteB cu regulă- > 
rttate produsele lactate contrac- > 
late, crelrtd greutăți unităților 1 
de desfacere și consent ale { 
T.A.P.L. S

S-o fi topit oare gheața — se j 
întreabă amatorii de răcorjtoa- : 
re ? D*r  cu iaurt ol, frișca și ? 
smihtfna ce s-o fi întfmplat ? j

Se cere să se dea' răspuns > 
Ia aceste iotrebărl!

rupe crăci, a face tocul in pădute, 
fără a trece pe locul cu tin în
vecinat care fiind proprietate par
ticulară". Această formulare amin
tind de încîlcitele sentințe ale 
vechilor organe judecătorești, im
plică nu atît condiții de participare 
cît niște sfaturi de conduită, care 
apoi sînt concretizate prin cîteva 
puncte: „Nu este recomandați?!) 
să spargeți intenționat sticle în 
pădure„Ringhișpilul (?!) va li 
folosit numai pentru distracția plă- 
cutQ(țl) a copiilor", „Păstrați or
dinea", „Nu produceți scandaluri", 
„Respectați dispozfțiunile oameni
lor de ordine". Asta da, o adevă
rată petrecere în corsete I inspi
rații autori precizează apoi : „Lo
cul din pădure este suficient și 
plăcut să vă distrați in otice colț 
al ei"(?l) Vasâzică cetățeanul 
poate petrece în orice colț 
din pădure și nu nuttlai 
in incinta repattizată(H) cum se 
arătase cu cîteva rlnditri mai sus. 
Ar fi mult de comentat în jurul 
sfaturilor și mai ales ifi jurul mo
dului în care sîirt... administrate. 
Credem îasS că sublinierile citate 
din program vorbesc de lă sine.

Am scris aceste rîntfuri deoarece 
apar numeroase programe și invi
tării țta c&mpetîțlî sportive, întru- 
niri ele; care sînt redactate în 
t&rmeni improprii, agramat, ceea ce 
supără. De ее un lacra bun si fie 
prezentai sub ei forms neebrespun- 
zătoere? Este necesar ca си сэ 
doresc astiei de programe s® ia 
măsuri de verificare a conținutu
lui și textului, nu de aîta, dar 
chiar și din această speță de... 
umor spontan,... prea mult strică.

V. ADRIAN
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Exploatarea «Mari Aninoasa
ține pe data de 31 iulie 1963, un concurs 
pentru oeuparea următoarelor posturii

— mai$tri mineri
— maiștri minări ДОЖІраІІ
— maiftrl electromecanici *

Cererile de înscriere la concurs, însoțite de actele i 
necesare se vor depune la sediul minei Aninoasa pînă > 
Й 20 iulie 1963. >

informații suplimentare se pot obține la Serviciul > 
muncă ți salarii al exploatării. >
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SPITALUL UNIFICAT 
PETROȘANI 

ARE VACANTE
Trei posturi de conducători auto 

pe autosalvări 
SALARII AVANTAJOASE

Pentru аЙе informații so licit ап|Н se pOi 
procente zilnic la administrația spiiauiui.

Ministerul Comerfetei interior
ȘCOALA PROFESIONALĂ COMERCIALA 
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; Primește înscrieri pentru anul 1*63/1904  dintre 4M»i-
! > vențiî a 7 clase din orașele regiunii Hunedoara.

; Candidați! pdt face înscrierile la O.C.L.-urlle din ot»șr*e : 
: ‘ Deva, Hunedoara, Alba lulia și Petroșani. ' •

Informații suplimentare, la direcțiunea școlii.

ț I, G. R. A. Filiala Petroșani
§ anunță vacant un past de conducător aot® ș

Informații suplimentare ia sediul filialei din strada
: Clemenței nr. 1 Petroșani.
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Tratativele de Ia Moscova 
în iprdblema încetării 

experieațelor nucleare
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

■(TASS transmite:
! In comunicatul oficial cu privire 
la continuarea schimburilor de- 
păreri între reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A. și Marii Britanii se spune : 
„La 18 iulie, Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Averell Harriman, secretar de staț 
adjunct al S.U.A., lordul Hailsham, 
ministrul pentru problemele știin
ței și tehnicii al Marii Britanii, și 
consilierii lor s-au întrunit din nou 
pentru a discuta unele prevederi 
ale acordului cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 

sub apă, și au continuat schimbul 
de păreri în alte probleme, pre- 
zențînd interes reciproc".

Următoarea întîlnire va avea loc 
la- 19 iulie.

Moscova

a

Prezentarea filmului romînesc 
„Valea Trofușului"

18 (Agerpres).
în cadru! concursului pentru filmele de scurt metraj, 

„Valea Trotușului".

MOSCOVA
La 17 iulie, 

fost prezentat filmul romînesc
Agenția TASS subliniază că realizatorii filmului nu s-au limitat la

prezenta doar frumusețile naturii și a unor monumente arhitectonice.

---- 0

Majoritatea americanilor 
se pronunță 

pentru interzicerea 
experiențelor nucleare
NEW YORK 18 (Agerpres).
Referindu-se la o recentă anche

tă făcută în rîndul populației din 
S.U.A. revista „1 
că majoritatea 
pronunță pentru 
acord care să 
riențele nucleare, 
ultrareacționare, subliniază re
vista, dîndu-și seama de urmările 
posibile ale unui acord privitor la 
interzicerea experiențelor, acționea
ză cu înverșunare împotriva rati
ficării unui astfel de acord de că
tre Senat.

,Nation", relatează 
americanilor se 
încheierea unul 
interzică expe- 

Elementele 
subliniază

Conferința de presă 
a președintelui Kennedy

a
Ei s-au străduit să înfățișeze spectatorilor marile transformări care au 
loc acum în Romînia socialistă, noul chip al orașelor și satelor sale, 
noile condiții de muncă și de viață ale oamenilor și pe oamenii înșiși.

------------Q------------

Duncan Sandys despre situația 
din Guyana Britanică

LONDRA 18 (Agerpres).
Duncan Sandys, ministrul pentru 

problemele Commonwealthului și al 
coloniilor Angliei, reîntors recent 
la Londra după vizita făcută în 
Guyana Britanică unde „a încer
cat să reglementeze" situația crea
tă de acțiunile antiguvernamentale 
ale elementelor procolonialiste, a 
făcut o declarație în legătură cu 
rezultatele vizitei sale. După cum 
se știe, încercările sale s-au re
dus la a pune la cale crearea unui 
așa-numit guvern de coaliție din 
care să facă parte reprezentanți 
ai cercurilor de opoziție cu orien
tare procolonialistă. La întoarcerea 
în Anglia, Sandys s-a limitat la a 
declara că situația din Guyana 
Britanică este „foarte proastă" și 
și-a reafirmat poziția de împotri-

---------o
Comunicatul C.G.M. din

de lege guvernamental cu 
la limitarea dreptului la 
Oamenii muncii din Franța, 
liniază în comunicat, și-au
strat hotărîrea da a-și apăra liber
tățile sindicale și dreptul la grevă. 

Biroul C.G.M. din Franța subli
niază, de asemenea, că acțiunile 
de masă din 17 iulie ale oameni
lor muncii francezi s-au bucurai 
de înțelegerea și de sprijinul opi
niei publice din țară, care condam
nă ofensiva împotriva drepturilor 
clasei muncitoare.

PARIS 18 (Agerpres).
Confederația Generală a Muncii 

din Franța a dat publicității un 
comunicat în care subliniază am
ploarea acțiunilor de masă organi
zate la 17 iulie de oamenii muncii 
francezi în apărarea libertăților 

lor sindicale, împotriva proiectului

Val de arestări în Maroc
RABAT 18 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

forțele de securitate marocane au 
operat la 17 iulie, la Casablanca, 
masive arestări în rîndul condu
cerii partidului de opoziție Uniu
nea națională a forțelor populare 
din Maroc. Numărul arestatilor se 
ridică la aproape 130 de persoane. 
Printre cei arestați se află și 21 
de deputați în Adunarea națio
nală, desemnați la recentele ale
geri din luna măi. O dată cu o- 
perarea arestărilor au fost luate 
severe măsuri de securitate în în
treaga țară, comunicațiile telefo
nice eu străinătatea fiind între
rupte.

Aceste măsuri au fost întreprin
se în timp ce la sediul central al 
Uniunii Naționale a forțelor popu
lare din Casablanca avea loc o 
întrunire la care urma să fie dis
cutată politica partidului față de 
alegerile municipale programate 
pentru 26 iulie a. c. Toți pârtiei- 
panții au fost arestați. Ei urmează 
să fie deferiți tribunalului.

Agenția Maghreb Arabe Presse 
a difuzat în după-amiaza zilei de 
17 iulie un comunicat în ca-re a 
făcut cunoscut că arestările în 
rîndul conducerii Uniunii Naționale 
a forțelor populare sînt în legă- 

Uuă cu descoperirea unei „mișcări

subversive înarmate". Fără a mai 
da alte amănunte, comunicatul a- 
nunță luarea unor măsuri supli
mentare de securitate în toate o- 
rașele importante ale Marocului. 

Partidul Uniunii naționale a for
țelor populare a luat ființă în sep
tembrie 1959 prin desprinderea din 
partidul Istiqlal a aripei „radicale". 
Principalul fondator al partidului 
este Mehdi Ben Barka, actualul 
secretar general al partidului ca
re a trăit în exil mai mulți ani, 
iar în prezent se află la Cairo.

Uniunea națională a torțelor 
populare, relatează France Presse, 
s-a pronunțat împotriva regelui 
Hassan al II-lea, îndeosebi împo
triva încheierii de acorduri cu u- 
nele state occidentale, mai ales cu 
Franța.

co-*  
si—

vire față de participarea unei 
misii a O.N.U. la soluționarea 
tuației din Guyana Britanică, pre- 
tinzînd că intervenția comisiei de 
anchetă care să hotărască asupra 
necesității acordării independenței 
Guyanei Britanice nu ar face decît 
să „complice situația".

Sandys a expus din nou planul 
său de 
coaliție 
legătură 
nistrului
adjunct ăl Guyanei Britanice Brind- 
Idey Ben, a subliniat că actualul 
guvern al Guyanei 
un guvern ales 
tic și legal și 
inclusiv Anglia, 
se amestece în

WASHINGTON 18 (Agerpres).
La 17 iulie la Casa Albă a avut 

loc conferința săptămînală de pre
să a președintelui Kennedy. La 
începutul conferinței sale preșe
dintele a făcut o scurtă declara
ție privind desfășurarea tratative
lor de la Moscova în problema în
cetării experiențelor nucleare.

„După trei zile de convorbire, 
a spus Kennedy, continuăm 
nutrim speranța că țările 
pante vor putea realiza un 
Președintele a declarat că 
vele se desfășoară într-o
feră de lucru și că în cazul rea
lizării unui acord 
form procedurii 
mericane, va fi 
spre ratificare.

„Este limpede,
nedy, că dacă aceste tratative vor 
fi încununate de succes, ele ar 
trebui să ducă Ia discuții mai largi 

• și cu alte țări, pentru a se putea 
ajunge la cel mai larg acord cu 
putință în problema experiențelor 
nucleare în întreaga lume".

să 
partici- 
acord". 
tratati- 
atmos-

va fi adusă 
examina „în 
create".
declarat că

în dis- 
lumina

Statele

împotriva discriminării rasiale
SYDNEY. — Agențiile de presă 

anunță că docherii din portul Syd
ney au refuzat să încarce pe va
sul olandez „Straat Cumberland" 
arme pentru Republica Sud-Africa
nă. Liderul Federației sindicale a 
muncitorilor 
declarat că 
ganizații sînt 
discriminare
vernul sud-african împotriva po
pulației de culoare" și de aceea 
ei refuză să încarce arme ce vor 
fi folosite tocmai împotriva aces
tora.

portuari, Fingleton, a 
„membrii acestei or- 
împotriva politicii de 
rasială dusă de gu-

PARIS. — După cum anunță zia
rul „L'Humanite", 12 tineri din 
Martinica (teritoriu de peste mare 
al Franței) deținuți în închisoarea 
Fresnes din Paris au dat publici
tății o declarație în care resping 
categoric acuzația ce li se aduce 
de a ii „complotat împotriva au
torităților statului".

BONN. — M. Niemoeller, cunos
cut fruntaș al vieții publice din 
R. F. G., precum și scriitorul E.

. Kestner și profesorul Sigmund- 
* Schultze au adresat o chemare 

turor cetățenilor vest-germani, 
care le cere să comemoreze 18 
de la bombardamentul atomic 
la Hiroșima prin intensificarea
R. F.G.
diei distrugerii atomice.

TOKIO. — Lui nd cuvlntul 
cadrul unui miting din orașul Sa
sebo consacrat sarcinilor organi
zațiilor democratice 

de protest împotriva 
Japoniei într-o bază
S. U.Â., Kawakami,

tu
rn 

ani 
de 
în 

a luptei împotriva primej-

în

în acțiunile 
transformării 
atomică a 
președintele 

Partidului Socialist din Jdponia, a
declarat că „poporul japonez tre
buie să creeze o asemenea situa
ție în feră îneît nici un submarin

creare a unui guvern de 
în Guyana Britanică. In.
cu această cerere a ml-’ 
britanic, primul ministru

in
că

Britanice este 
mod democra- 
alte autorități, 
au dreptul sănu

reorganizarea lui.

privire 
grevă, 

se sub- 
demon-

- = 0 = —

„Justiție'' аяіегизій
NEW YORK 18 (Agerpres).
Tribunalul din Washington a ho- 

tărît că guvernul S.U.A. a procedat 
„just" anulînd pașaportul fruntașei 
comuniste Elisabeth Gurley Flynn 
și cunoscutului scriitor comunist 
și om de știință Herbert Aptheker. 
In acest caz guvernul a acționat 
pe baza faimoasei legi antidemo
cratice McCarran.

Hotărîrea tribunalului a fost pri
vită ca o măsură politică antico
munistă și nicidecum ca o hotărîre 
(juridică legică.

Avocații comuniștilor Elisabeth 
Gurley Flynn și Herbert Aptheker 
au declarat că ei vor face recurs 
la tribunalul suprem al S.U.A.

•••

atomic american să nu poată intra 
în porturile fării".

LONDRA „Crima de la Madrid" 
astfel este intitulată broșura des
pre asasinarea de către autorită
țile franchiste a înflăcăratului pa
triot spaniol, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Spania, Ju
lian Grimau, editată Ia Londra de 
către Asociația membrilor brigăzi
lor internaționale. Broșura cuprinde 
o relatare veridică despre judeca
rea lui 
despre 
gresiste 
boiului

NEW
reprezentantei S.U.A. la O.N.U. 
avut loc o demonstrafie de protest 
împotriva prelungirii acordurilor 
mericano-sjjaniole cu privire 
bazele militare.

Demonstranfii 
rupt pactul cu 
lichidate bazele 
„Nici un ajutor dictatorului Fran
co".

Grimau, executarea lui și 
istoria luptei forțelor pro- 
din' Spania din timpul raz
ei vil.
YORK. — In fața clădirii 

a

a- 
la

tie 
lie

scandau: „Să 
Madridul" „Să 
S.U.A. din Spania",

— acesta, coh- 
constituționale a- 
supus Senatului

a declarat Ken-

Răspunzînd la o întrebare refe
ritoare la posibilitatea unei confe
rințe la nivel înalt în cazul înche
ierii cu succes a tratativelor de 
Ia Moscova, președintele Kennedy 
a arătat că „pentru moment »a- 
ceastă problemă nu se pune'?, dar 
în cazul cînd 
cuție el o va 
împrejurărilor

Kennedy a
Unite vor continua să acorde aju
tor regimului diemist din Vietna
mul de sud. Președintele a men
ționat că S.U.A. intenționează 
să-și mențină trupele" în această 
țară. Retragerea S.U.A. din Vietna
mul de sud, ar însemna, potrivit 
spuselor președintelui, prăbușirea 
acestei țări.

Președintele S.U.A. s-a pronun
țat împotriva excluderii 
cane din
Unite pentru 
guvernului ei, 
țările africane

R.S. Afri- 
Națiunilor 
rasistă a 
cerută de

Organizația 
politica 
excludere 
membre ale O.N.U. ♦

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

Lupta partizanilor împotriva 
colonialiștilor portughezi ia amploare

CONAKRY 18 (Agerpres).
Potrivit unor știri din Guineea 

Portugheză, lupta partizanilor îm 
potriva colonialiștilor 
luat în ultimele zile 
ploare. Agențiile de 
că forțele patriotice 
tacuri hotărîtoare îndeosebi în 
sudul țării, unde configurația te
renului favorizează lupta partiza
nilor. In regiunea centrală a țării 
partizanii au distrus un puternic 
detașament de soldați colonialiști.

Intr-un interviu acordat ziarului 
de seară portughez „Diario 
Lisboa", generalul Gomes de 
răujo, ministrul de război al 
tugaliei, a recunoscut că în

portughezi a
• o mare am- 

presă anunță 
desfășoară a- 

îndeosebi

15 la 
PortUi 

aseme- 
detașa-

El a declarat, de 
partizanii atacă 
de soldați portughezi ca 

drumurile din acest teri, 
greută-

tnentul de față forțele patriotice 
„controlează mai bine de 
sută din teritoriul Guineei

• gheze". 
nea, că 
mentele 
străbat

- toriu, subliniind totodată
țile pe care le întîmpină trupele 
colonialiste în stăvilirea ofensivei 
forțelor patriotice.- 
război Gomes a 
trupele portugheze
pot rezista actualei ofensive a for> 
țelor patriotice din Guineea Por
tugheză ce se dovedesc a fi mal 
bine instruite și echipate decît în 
trecut.

Ministrul de 
recunoscut că 

“existente nu

de 
Da- 

Por- 
mo-

----0----------
încercare de lovitură de stat în Siria

BEIRUT 18 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

în dimineața zilei de 18 iulie la 
Damasc a avut loc o încercare de 
lovitură da stat. Unități ale for
țelor armate siriene au înconjurat 
Statul Major, Ministerul de 
boi, postul de radio Damasc, 
cum și principalele clădiri 
orașului, și au deschis focul 
potriva trupelor credincioase 
vernului. Principalele 
nicație ale orașului 
cate, iar pe străzi 
tate detașamente de 
tul de radio Damasc
emisiunea timp de mai multe ore 
în cursul dimineții.

Răz- 
pre- 

ale 
îm*  
gu-

căi de comu- 
au fost blo- 
au fost pos- 
poliție. Pos- 

și-a întrerupt

La cîtfeva ore după ciocnirile 
care au avut loc, trupele guver
namentale au restabilit ordinea, iar 
postul de radio Damasc a trasmis 
un comunicat al guvernului sirian 
în care se arată că încercarea de 
lovitură de stat a fost înăbușită. 
Comunicatul afirmă că tulburările 
au avut loc numai în capitală, în 
restul țării situația a rămas calmă. 
Au fost operate 
țări. Participanții 
țiune, menționează 
fi imediat deferiți 
litare. In întreaga
stituite restricții de circulație,

numeroase ares- 
la această 
comunicatul 
tribunalelor
țară au fost in-

ac-
voc
mi«

1

i

LONDRA. — „Anglia trebuie să 
înțeleagă că, întrucît ea este o ma
re putere comercială piața ei nu 
trebuie să se limiteze într-o oare
care regiune, ci trebuie să cuprin
dă întreaga lume" — se spune în 
broșura publicată la Londra 
Organizația „Anglia înainte"

Autorul broșurii, locțiitorul 
ședintelui acestei organizații, 
Layton, condamnă atitudinea
pe pozițiile războiului rece față de 
comerțul între Răsărit și Apus. Co
merțul între Răsărit și Apus nu 
constituie numai un avantaj reci
proc; el 
legăturilor

de

pre-
Roy 

de

BRASILIA. — Agenția Prensa 
Latina relatează că, în cadrul unei, 
ședințe a cabinetului său, preșe
dintele Braziliei, Joao Goulart, a 
relevat că, în scopul extinderii ex*  
porturilor braziliene, se va crea 
un consiliu de coordonare a co
merțului exterior

Din consiliul de coordonare a 
comerțului exterior a arătat Gou
lart, urmează să facă parte niiniș- 
'rii economiei industriei 
țului.

BUENOS AIRES. — In 
continuă greva începută 
lie de învățătorii de la
iile primare din provincia 
tiago del Estero. Greviștii cer 
tarea salariului restant pe 5 
precum și majorarea lui.

NEW YORK. — La cartierul ge
neral al comandamentului militar 
al S.U.A. din America de Sud (zo
na canalului Panama), șr-a început, 
lucrările Constătuirea reprezentanți
lor armatelor a 27 state de pe 
continentul american. La această 
consiăluite Statele Unite ale A- 
mericii sînt reprezentate de gene
ralul Wheeler, șeful statului major 
al forțelor terestre ale S.U.A.' j '

și corner-

Argentina 
la 15 іи- 
toate

У

contribuie la stabilirea 
și înțelegerii între țări.

șeo- 
San- 
acftf- 
tuni

BERLIN. 
ședința de 
tului de solidaritate cu poporul spa
niol'. Din comitet tac parte partici
panta la războiul civil din Spa
nia și reprezentanți de seamă ai 
organizațiilor obștești din R.D.G. 
Președinte al comitetului a tost ales 
Prantz Dahlem.

— La Berlin a avut loc 
constituire a „Comite-
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