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In întâmpinarea Zilei minerului

Reprezentanții guvernului R. P. Romîne, împuterniciți să semneze 
Tratatul privitor la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în- 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă, încheiat la 5 august între
Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Amerlcii și Marea Britanie, au 
plecat la 7 august din București spre capitalele celor trei țări.

Tratatul va fi semnat la Moscova de Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, la Washington de Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și la Londra de George Macovescu, adjunct 
al ministrului aiacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Băneasa au fost de față Gheorghe Pțle^ 
și Eduard Mezincescu, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, func-( 
ționari superiori din acest minister, precum și reprezentanți ai unor 
misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă.
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nostru execută în sub-

montează utilaje 
și kilometri în- 
pentru aer com- 
Se poate aîirma 
multe ori Iucră-

investiții al minei Pe- 
lucrează numeroși ti-

In orașul Petrila se 
muncește intens pentru 
îmbunătățirea continuă a 
iluminatului public pen
tru înfrumusețarea orașu
lui în întîmpinarea Zi-

e modernizează

lîi minerului. In acest 
scop, colectivul de elec
tricieni din cadrul secto
rului rețelelor electrice 
din localitate a reamena- 
jat stația de transformare 
nr. 1 și cea din cătunul 
Burdești, separînd astfel 
rețeaua de iluminat pu
blic de cea a gaterului 
din Lonaa. In felul aces
ta s-a îmbunătățit simți
tor iluminatul electric 
cătunul Dobrești și 
cartierul Traian Vuia.

De asemenea, în car
tierele Grigore Preoteasa, 
Pușkin, pe străzile Re
publicii, T. Vladimirescu, 
Minei și altele s-au re
parat parțial rețelele 2- 
l.ectrice și s-au înlocuit 
circa 50 de becuri arse. 
Vu frunte cu tov. Melțer 
Mihai, șeful sectorului re
țelelor electrice din ora
șul Petrila, electricienii 
Kraus Alexandru, Co
drean Ion 21, Boglea Ghe- 
orghe, Stanciu Victor, Ni- 
coară Nicolae și alții 
sînt hotărîți ca pînă la 
23 August să obțină noi 
realizări în îmbunătățirea 
iluminatului public în 
partea de sus a Petrilei.

(Agerpres).
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Bucurie, satisfacție și bineînțeles, emoții. lata ce se poate citi pe fețele 
acoperite cu praf de cărbune ale frontaliștilor din brigada comunistului David. 
Ioan din sectorul I al minei Aninoasa care și-au realizat angajamentul de a 
da 300 de tone de cărbune peste plan în cinstea Zilei minerului.

IN CLIȘEU: Schimbul I al brigăzii întîmpinat cu flori de un 
de pionieri. . • ; :

Sectorul evidențiat 
al exploatării

Cele 1 500 tone de căr
bune date peste plan în lu
na iulie în cinstea Zilei 
minerului, respectarea și 
depășirea lunară a anga
jamentelor luate de mi
nerii din sectorul III al 
minei Petrila au sporit 
volumul de cărbune dat 
peste planul celor șapte 
luni care s-au scurs din 
anul acesta la 6 580 
tone.

Acest succes este ro-

întrecere
întrebarea i-a descumpănit 

pentru moment pe oamenii din 
brigadă. Ce o fi vrînd brigadie
rul ? Dar el, fără să ia în seamă 
mirarea ortacilor, repetă între
barea :

— Ei, hai, spuneți. Pe cine 
propuneți ?

— Dar de
tre mineri, 
brigadă, pe
cesta ești dumneata.

— Apăi,
om,
cît voi lipsi,
va fi nevoie 
locul. Asta-i, 
cine vreți.

Explicația

ce, întrebă unul din- 
Doar avem șef 
Lorke Mihai și

de
a-

grup

ce
Și

nu așa... Ca ori 
plec și eu în concediu.

cîteva săptămîni, 
să-mi țină careva 
acum spuneți, pe

i-a 
pro- 
pen- 
bri-

să
ei 
de
Dar pe

brigadierului 
dumerit pe mineri. Deci 
pună pe cineva dintre 
tru a ține locul șefului 
gadă cît acesta va lipsi,
cine ? Deși întîrziat, răspunsul a 
venit totuși: pe Kopacz ! spunea 
cineva. Ceilalți au căzut de a- 
cord. Chiar și brigadierul.

Această întîmplare s-a petre
cut la începutul lunii trecute 
Mai tîrziu, pe la mijlocul lunii, 
brigadierul Molnar Iosif a pus 
o întrebare asemănătoare orta
cilor lui : pe cine alegeți în lo
cul meu cît eu voi fi în con
cediu ? Răspunsul a fost : 
Kopacz... e om de treabă.

Deci tot pe Kopacz. Dar nu-i 
vorba de același om, nu-i 
ba nici de aceeași brigadă. Și 
totuși între cele două brigăzi a

Pe

vor-

lucrare urgentă, care trebuia nea
părat terminată pentru ca în schim
bul următor minerii de aici 
poată avea aer 
ieșit din mină 
fără a termina 
siderat că este 
vorbă cu el pentru a-1 face să în
țeleagă că nu și-a dus la îndepli
nire sarcina încredințată. Tînărul 
Szencina m-a înțeles și a intrat 
din nou în mină pentru a termina 
montarea distribuitorului pentru 
aer comprimat.

In aceeași zi și tov. Breteanu 
Aurel și Minik Rudolf au ieșit îna
inte de vreme din mină, neglijînd 
montarea unui inel cu robinet pen
tru aer comprimat care era nece
sar brigăzii conduse de tov. Do- 
mokoș Francisc. Am ținut să-i lă
muresc și pe acești tineri că n-au 
procedat bine atunci cînd au ieșit 
din subteran îără a realiza Iucră-

să 
comprimat, el a 

înainte de vreme, 
lucrarea. Am con- 
necesar să stau de

necorespunzătoare.
era tov.

dul bunei organizări a 
procesului de producție, 
folosirii judicioase a 
transportoarelor blindate 
scurte în abatajele ca
meră și extinderii armă
rii metalice mixte.

Cele mai 
lizări 
ducției 
obținut

găzile conduse de Bartok 
Iosif, Rotaru Ioan, Purda 
Constantin și Laszlo Șt.

frumoase rea- 
sporirea pro- 

cărbune le-au 
din bri-

în
de 
minerii

Coeziunea de 82,7 la 
sută a brichetelor reali
zată la secția brichetaj 
a preparației Petrila 
luna iulie a.c. 
că angajamentele 
privind 
ției au 
chiar 
puncte.

Cele
brichete produse 
prevederile planului lu
nar confirmă munca plină 
de elan a colectivului 
acestui sector.

în 
denotă 

luate 
calitatea produc-
fost respectate și 
depășite cu 2,5

1 600 tone de
peste

între frafi
lui Molnar Iosif și Lorke Mihai 
există multă asemănare. Sînt 
parcă două brigăzi gemene în 
sectorul IV B al minei Lupeni 
și nu numai prin specialitatea 
lor, amîndouă fiind brigăzi de 
pregătiri și avînd aceeași for
mație. Asemănarea se mai poate 
face și prin realizările pe care 
le obțin în muncă. Fie că în
trebi de succesele uneia sau al
teia, răspunsul va fi identic — 
sînt colective harnice, stimate 
pe întregul sector pentru depă
șirea ritmică a sarcinilor ce le 
revin, 
bilă a 
xecută.

Cele 
mui cu
talia entuziastă pe care 
fășoară minerii sectorului IV B 
pentru sporirea continuă a pro
ducției de cărbune. Ei pregătesc 
drumurile subterane spre bogă
țiile adîncului, . cîmpurile de bă
tălie pe care minerii frontaliști 
își desfășoară lupta cu stratele 
încleștate în strîmto-area stînci- 
lor subterane. Și deschizătorii 
noilor drumuri sînt urmați cu 
încredere de minerii frontaliști, 
încredere ce au cîștigat-o pe 
merit.

In bătălia pentru descoperirea 
punerea în valoare a bogățiilor

pentru calitatea ireproșa- 
lucrărilor pe care le e-

două brigăzi se pot ase- 
două avanposturi în bă- 

o des-

și

D. IONESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Eficacitatea muncii politice 
desfășurată de la om la om

Biroul organizației de bază mi-a 
încredințat sarcina de agitator în 
atelierul electric și mecanic al sec
torului de 
trila, unde 
neri.

Atelierul
teran diferite instalații electrice de 
lumină și forță, 
miniere precum 
tregi d.. coloane 
primat și aeraj. 
că de cele mai
rile executate sînt de bună cali
tate. Nu trebuie însă să uităm că 
mai avem și unii tovarăși, ce-i 
drept puțini la număr, care fac 
lucruri de mîntuială. Un exemplu 
negativ în această privință îl con
stituie echipa tovarășului Butuza 
Gheorghe.

Ca agitator al organizației de 
bază am adunat întreaga echipă a 
tov. Butuza Gheorghe și 
lizat cauzele executării 
crări
de acest lucru 
Gheorghe care nu a căutat să im
prime în rindurile membrilor echi
pei o disciplină liber consimțită și 
o atitudine conștiincioasă față de 
muncă. De pildă, în ziua de 22 iu
lie a. c. tovarășul Szencina Ale
xandru din această echipă, trebuia 
să monteze un distribuitor cu mai 
multe robinete pentru aer compri
mat la brigada lui Boteanu Nico
lae. Deși Iov. Szencina știa că-i o

am ana-
unor iu- rile repartizate.
Vinovat 

Butuza

Carnet de vacanță
O

Rezultatele bune pe care partea 
mecanică a sectorului Ie-a obținut 
în producție sînt urmare a 
lui că meseriașii noștri au 
mai bine sarcinile pe care 
și au muncit cu entuziasm 
îndeplinirea lor. Trebuie 
mintesc. că am introdus

. f. "

îaptu- 
înțeles 
le au 

pentru 
să a- 

într-un

ALEXANDRU MARINEȚ 
agitator — mina Petrila

(Continuare în pag. 3-a)

Soarele de-abia își aruncase pri
ma privire asupra taberei și împre
jurimilor de la Lunca Florii cînd 
glasurile voioase ale copiilor au 
și început să răsune pînă departe, 
spărgînd liniștea care domnise pî
nă atunci. Dorința de a cunoaște 
totul cît mai devreme 
repede a învins somnul, 
zi de tabără. Cei peste 
pii sosiți în tabără cu 
inte încă nu avuseseră 
facă cunoștință cu
își vor petrece 14 zile în cîntec, 
joc și voie bună. De 
zitatea le-a dat ghes, 
program încărcat: să 
adunare pionierească,

conducătorii, să ridice drapelul ta
berei și cîte altele. Ba li se anun
țase că vor primi și vizita pionie
rilor din tabăra locală din Aninoa- 
sa cu care vor susține mai multe 
întîlniri sportive. Trebuiau făcute 
pregătirile necesare.

Cînd trompetistul a 
teptarea, majoritatea 
terminaseră pregătirile
neață. A urmat apoi programul o- 
bișnuit : gustarea, o scurtă ședin
ță organizatorică, împărțirea sarci
nilor și altele.

bombardarea
C. COTOȘPAN

Haiti
(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. !V~a

aceea curio- 
Aveau un 
țină prima 

să-și aleagă

și cît mai 
Era prima 
80 de co- 
o zi îna- 
timpul să

locurile undecu arma nu-

sunat deș- 
pionierilor 
de dimi-

• După semnarea Tratatului 
cu privire la interzicerea 
experiențelor 
cleară

• 18 ani de la 
Hiroșimei

• Situația din
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Începe un nou schimb la mina Lupeni. Minerii vor extrage din adîncuri' și trimite siderurgiștilor 
hunedoreni alte mii de tone de cărbune cocsrficabil înscriind pe graficui întrecerii socialiste noi succese 
în cinstea Zilei minerului.
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Tinerii mineri — prezen|i la datorie
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NOUA GENERAȚIE
Tînărul a ajuns în fața 1/icerca 

tU/ui miner virstnic. După prima 
zi de lucru el aștepta nu tării 
emoție in suflet, cuvîntul de în
curajare ori de dojană pentru pri
mele rezultate ale muncii lui. Bă- 
trinul, satisfăcut in sine, i-a de
clarat laconic:

— Bine băiete, te iac miner...
Dar „miner" in concepția bătri- 

nuJui Înseamnă mai mult de cit 
meseria celui care scoate din adîn- 
CUri bogățiile pămfntului. înseamnă 
OM. $i intr-adevăr, Mtrinul se 
pune pe treabă stăruitor, cu grijă 
și exigență minerească. 11 căleș
te, 11 educă. U învață meserie 
temeinic, il invață sa fie om. De 
ia minerul vîrstnic tinăruf invață nu 
numai să taie cărbunele, să pună o ar
mătură} invață să Înțeleagă rostui 
fiecărei tone de cărbune, să vadă 
prin cărbunele trimis din adîncul 
abatajului spre uzinele tării, pers
pectiva luminoasă a patriei. Și ce 
e mai însemnat de ia veteranul cu 
llmplele ninse tînărul reușește să 
Înțeleagă semnificația muncii lut, 
să fie demn și mindru de meseria 
pe care și-a ales-o.

Iată un proces care tn anii noș
tri luminoși s-a amplificat in sute 
și mii de cazuri. Sute și mii de ve
terani ai adincuri/or s-au angajat 
la o muncă complexă șl perseve 
rentă pentru formarea unei noi 
generații de mineri. Au Crescut cu 
răbdare și exigență, în iupta corp 
la corp cu stratele încleștate in 
strinsoarea adincuri/or, mineri iscu
siți, oameni adevătaji — o nouă 
generație de mineri care este azi 
prezentă in toate bătăliile, in toate 
izbînzile colectivelor exploatărilor 
noastre.

Cine sint azi in majoritatea ca
zurilor responsabilii brigăzilor de 
mineri? Urmașii lui Feiier Vasile, 
de la mina Lupeni, Bojte Pavel de 
la mina Vulcan, Bir o Ștefan de la 
mina Aninoasa, Szabo Carol de la 
mina Petrila, Hrițcan Vasile, de la 
mina Uricani, ai lui Compodi loan 
de la mina Lonea, veterani care 

i-au crescut și i-au lansat apoi 
pe cîmpul de bătălie cu strofele 
din adîncuri. Și urmașii silit 
demni de încrederea educatoriloi 
lor. Prin laptele lor de fiecare zi 
tineretul miner dovedește ditzenie, 
entuziasm, cutezanță în fața greu
tăților, spirit tovărășesc, calități 
pe care le-au inoculat veteranii și 
cu ajutorul cărora reușesc să se 
afirme ca luptători de nădejde 
pentru înfăptuirea marilor sarcini 
puse de partid în îața minerilor 
patriei.

Cu cită căldură sint înconjurați 
tinerii mineri Circiumaru Victor,

I
 Membrii brigăzii !; 

învață

Brigada în care lucrez, condu- ' 
să de comunistul Burdea Nico- 1 
Iae, ocupă locul de irunte în ! 
întrecerea cu celelalte brigăzi ; 
din sector. In ultimele 4 luni, ! 
de pildă, brigada noastră a ex- ; 
tras peste plan aproape 1000 to
ne de cărbune și realizează un ; 
randament mai mare față de cel > 
prevăzut cu 1,36 tone de cărbune [ 

i ■ pe post. i ;
[ Realizările noastre sînt rodul, 

'' bunei organizări a muncii, a, J 
'' unei preocupări continue din', 
!1 partea membrilor brigăzii pentru j 
'. perfecționarea pregătirii lor pro- i 
( iesionaie. In brigada noastră ! 
' ’ toți tinerii învață, fie la școa!»; 
; de calificare pentru mineri și a-] i 

; julori mineri, fie la cursurile de, 
!' ridicare a calificării profesionale.;;

p. RATOI j

ajutor miner — mina Cimpa 1;

Plnzaru Alexandru, Haitei Stan 
și mulți alții, crescuți odată cu 
cea mai tiixiră exploatare minieră 
din Valea Jiului, mina Uricani. Ei 
au devenit mineri iscusiți, maiștri 
ai randamentelor înalte, iar prin 
munca lor entuziastă, această tinărd 
mină e fruntașă în sporirea produc 
ției de cărbune pe bazin. Dar cine 
sînt fruntașii Lupeniului, ai celei 
mai mari exploatări din bazinul 
nostru ? Cea mai vestită brigadă 
ia Lupeni e cea a iui Petre Cons
tantin, formata din 80 de tineri 
entuziaști și harnici. Priceperea In 
meserie, disciplina, buna organizare 
a muticii — iată factorii care și-au 
dat mina in această brigadă, dju- 
tind-o să-și depășească de ia în
ceputul anului sarcinile de plan cu 
peste 6 500 tone de cărbune. In 
primele rtnduri ale bătăliei pentru 
mai mult cărbune pășesc și tinerii 
Boar iu loan, Kacso Mihai. Prodea 
Constantin, Lukaes losii din brigada 
comunistului Lukacs Andrei din 
abatajul mecanizat de pe stratul 18. 
Curajoși și mereu preocupați de 
perfecționarea pregătirii lor profe
sionale, tinerii din această brigadă 
realizează o avansare cu abatajul 
lor frontal de cite două Ușii la zi. 
Mînuitori prlcepuți ai tehnicii noi 
sint și tinerii din brigada utemis- 
tuhli Bartha Coioman care sapă cu 
ajutorul unor utilaje moderne, pu
țul orb nr. 1 al minei Dilja. Se 
bucură de stimă și tinerii Găman 
Vasile, Popov ici Mihai, Lazăr Ga- 
vrilă din brigada comunistului Nea* 
gu Gheorghe de la mina Petrila, 
fruntașă in lupta pentru îmbunătă
țirea calității producției.

La Lupeni sau Lonea, la Vulcan 
sau Aninoasa in toate abatajele din 
adincurile Văii Jiului noua genera
ție de mineri se afirmă ca o for
ță puternică în iupta pentru mai 
tnult cărbune. Entuziasmul și dîr- 
zenia ei își găsește expresia in ma
rile succese ale colectivelor ex
ploatărilor noastre închinate Zilei 
minerului.

Mergem înainte. Continuator demn 
al luptelor glorioase ale înaintași
lor penttu o viață luminoasă, ti
nă ra generație este chemată de a 
păși cu fermitate și pasiune înain
te, să îmbrățișeze noul, tehnica, 
metodele avansate, să-și perfecțione
ze pregătirea — iată calea spre noi 
izbinzi și mai mari, spre îniăptui- 
rea sarcinilor ce ne așteaptă.

Cu siguranță, și pe această cale, 
tînăra generație va fi la înălțime.

I. DUBEK

Cine a cunoscut Petrila de ieri 
și trece acum prin acest oraș, ră- 
mîne adine impresionat de trans
formările petrecute aici. Astăzi nu 
a mai rămas nimic din înfățișarea 
Petrilei de altădată. De la o zi Ia 
alta, viața minerilor devine mai 
frumoasă, mai plină de bucurii.

Dacă în trecut la poarta minei 
erau afișate listele de concedieri, 
astăzi te intîmpină panourile cu 
inovatorii, cu evidențiații întrece
rii socialiste, tabele cu repartiții 
de noi locuințe pentru cei ce mun
cesc în adîncuri. In sectoarele ex
ploatării minerii dintre care peste 
80 la sută sînt tineri, se întrec cu 
entuziasm pentru a da viață sar
cinilor de producție, angajamente
lor de întrecere luate în cinstea 
Zilei minerului și a marii sărbă
tori de la 23 August. Tinerii mi
neri muncesc eu rîvnă, răsplătesc 
prin fapte grija se le-o poartă 
partidul.

a. Tinerii se bucură din plin 
de tot ce s-a înfăptuit sub 

soarele Republieii. După orole de 
muncă, tinerii petrec după-amieze 
plăcute. Unii se întrec pe terenu
rile de sport, alții cutreieră îtn*

Brigada noastră de pregătii*; 
: întimpină Ziua minerului cu rea-'; 
! lizări de seamă. Pe luna ce a; 
; trecut ne-ani depășit sarcinile de; 
! plan Ia săpare cu 34 la sută, lai 
1 belonare cu 42 la sută. Iar la; 
; materialul exploziv am realizat ol 
; economie de 200 kg. Asemenea; 
: realizări am obținut și in lunile- 
! precedente, situîndu-ne in rîn-i 
• dul celor mai bune brigăzi din; 
: sector. ;
; Cate este cheia succeselor'. 
» •* 1 ♦ 

| Brigada noastră - ; 
i colectiv disciplinat i 
> *. : .

i brigăzii noastre ? In primul riad; 
; disciplina, atitudinea înaintată; 
; față de muncă a întregii noastre! 
: brigăzi. Absentele nemotivate,; 

chiulul, de mult au dispărut dini 
rindul membrilor brigăzii. Mai 
înainte aveam greutăți din par
tea unora care după salarii mai 
făceau cite o absentă nemoli- 
vats. Pentru a preveni asemenea 
cazuri, in brigada noastră a de
veni! un obicei să ne petrecem 
timpul liber in zilele de salarii 
împreună, să participăm la dife
rite activități cultural-sportive. In 
acest fel am dezvoltat spiritul 
de colectivitate al membrilor bri
găzii, am prevenit cazurile de 
indisciplină. Bunăoară de la în
ceputul anului în brigada noas
tră nu s-a făcut nici o absență 
nemotivată.

P. GHEORGHIU
șef de brigadă — mina Uricani 
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8 Petre Constantin, miner, șef de brigadă la mina Lupeni; Dumitrache Nicolae, vagonetar la mina °
8 Lonea, Pagnejer loan, miner șef de brigadă la mina Aninoasa, Piroșoa Ștefan, ajutor miner la mina g 
| Petrila. |
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prejurimile ori sînt oaspeții clu
burilor muncitorești și căminelor 
culturale. Tinerii din Petrila și 
Lonea, cei din Cimpa și Jieț au la 
dispoziție două cluburi noi, con
struite in anii puterii populare și 
tot atîtea cămine culturale care 
sînt înzestrate cu biblioteci cu 
peste 50 000 volume. In cadrul 
cluburilor și căminelor culturale 
funcționează formații cotale, or
chestre alcătuite din tineri, brigăzi 

VIAȚA PLINA DE BUCURII
artistice de agitație, formații de 
dansuri ete., la care sînt încadrați 
peste 700 de tineri dintre care 
mulți tineri mineri. Macotă Dorel, 
Truicu Dumitru, Vahold Ioan, Crui- 
cu Ioan, Cenușă Petru, Kleh Vil
helm, Marinescu Aurel, Haidu Ște
fan, Antal Ervin, sînt numai cițiva 
tineri din Petrila și Lonea ce des
fășoară o activitate culturală bo
gată in cadrul celor două cluburi 
ale sindicatelor. Nelipsiți din for
mațiile corale și echipelor de dan
suri sint *i tinerii mineri Bălăci 
Ioan, Boicu Mircea, Dobroteseu 
loan și Olteatru Grigore, care se

MÎNDRIA COLECTIVULUI
-— Atenție, cuplăm I
Cuvintele artificierului au fost 

urmate de o bubuitură puternică 
a cărei suflu răcori parcă pentru 
o clipă fetele minerilor retrași în 
galerie. Zumzetul ventilatorului e- 
lectric care se puse apoi in miș
care tulbură din nou liniștea ce 
se așternuse pentru un moment.

— După sunet pare-se că vom 
avea o „recoltă" bună — își dădu 
părerea un ttnăr.

Nu peste mult timp, în abataj 
pulsa din nou viața. Craterele puse 
in mișcare, gemeau din greu sub 
povara bulgărilor.

...Tînărul Bora Grigore lucrează 
de mai multi ani tn sectorul I al 
minei Uricani. Hărnicia și price
perea ce-1 caracterizează au făcut 
Ca în urmă cu 3 ani să-i fie încre
dințată conducerea unei brigăzi 
proaspăt înființate. Conștient de 
răspunderea ce-i revenea în noua 
sa funcție, utemistul Bora s-a 
străduit să-și cîștige încrederea 
ortacilor. Nu peste mult timp în 
rîndul brigăzilor care mergeau în 
fruntea sectorului a apărut și cea 
condusă de tînărul Bora Grigore. 
Si încă ceva: după cite se pare 
Grigore se găsește doar la înce
putul ascensiunii. Patru ani la rînd 
a împletit armonios munca cu în
vățătura, in prezent pregătindu-se 
pentru examenul de maturitate. Ce
tatea științei mineritului de la 
poalele Parîngului — Institutul de 
mine — îi așteaptă, de altfel, cu 
porțile deschise...

... — Dacă il prețuim așa de 
mult pe tînărul Năsăleanu loan, îl 

întrec nu numai în abataje ei și pe 
scenă.

La chemarea organizațiilor 
U.T.M. peste 3 500 tineri pe- 

trileni s-au întrecut de curînd la 
ciclism, lupte, haltere, fotbal și 
alte discipline sportive cu prilejul 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui. Sînt cunoscuți în întreg ora
șul tinerii Luca Dumitru, Ujora 
Ștefan, Madaras loan, Muntoiu

Gheorghe, Buci Francisc ți alți 
sportivi de frunte care atît în pro
cesul de producție, cit și pe tere
nurile de sport dovedesc hărnicie, 
muncă neobosită pentru ridicarea 
măiestriei sportive.

Dacă privești panoul evidenția- 
ților în producție, ori graficul de 
producție al exploatărilor miniere 
Petrila și Lonea îți vei da seama 
că tinerii mineri sînt la înălțime. 
Harnici ca niște albine, tinerii mi
neri Enache Chiriță, Burcin Gheor- 
ghe, Cișlaru loan, Cucoș Gheorghe, 
Bodenlos loan și mulți alții din cei 
peste 00 de tineri, pe pieptul că

prețuim pentru hărnicia de care 
dă dovadă, pentru exemplul per
sonal ce-1 constituie în lupta pen
tru realizarea sarcinilor ce stau în 
fața brigăzii, pentru că e un or
tac de nădejde, gata oricînd să 
dea o mină de ajutor acolo unde 
se Simte nevoia.— ne . spunea unul 
din membrii brigăzii conduse de 
minerul Năsăleanu Miron, din sec
torul I al minei. Brigada și-a rea
lizat și depășit lună de lună sar
cinile de plan; pe luna iulie, d 
pildă, în proporție de 103,7 la sut 
merit ce-i revine în bună parte 
tînărului Năsăleanu Ioan.

— Ne place să-l vedem munc 
spunea șeful sectorului, referii, 
se la tînărul Năsăleanu Ioan, d. 
sintem numai urechi cînd îl auzim 
interpretînd cîntecele populare în 
cadrul spectacolelor ce le prezintă 
formațiile noastre artistice din ca
drul clubului...

...Iată doar doi tineri mineri de 
la mina Uricani care prin faptele 
lor au devenit o mîndrie a colec
tivului. Ca ei sint mulți. Rusu Ște
fan, de pildă, șeful unei brigăzi 
evidențiate în întrecere, din sec
torul II, Drăghici Aurel, brigadier, 
Circiumaru Constantin, ajutor mi
ner, Manolache Vasile, tînăr mi
ner în brigada lui Nicolae Ioan și 
alții.

O singură vizită în adincurile 
minei Uricani te-ar pune față-n 
față cu zeci de asemenea tineri 
harnici, care nu-și precupețesc e- 
forturile pentru a trimite la lumi
na zilei cît mai însemnate canti
tăți de cărbune.

V. GROS

rora strălucesc ordine și medalii, 
sînt în primele rînduri pentru a 
extrage în cinstea Zilei minerului 
Cărbune mai mult, mai bun și fnăi 
ieftin.

fin ultimii ani, Cîștigurile 
" medii ale muncitorilor din 

Petrila și Lonea au crescut simți
tor. Acest lucru a făcut ca în ca
sele multor tineri mineri să fie 
instalate aparate de radio, să stră
lucească mobilă elegantă. Aproape 
300 de tineri din oraș posedă mo
tociclete. iar alte sute și chiar 
mii de tineri și-au cumpărat bici
clete. motorete și scutere. După 
orele de lucru întreg orașul e 
străbătut de bicicliști și motbci- 
cliști. Printre ei sînt nelipsiți mi
nerii Ropotă Constantin, Zecheru. 
Nicolae. Trifan loan, Duminică Ni
colae, frații Buciuman Gheorghe Și 
Alexandru, Cepălău Aurel, CojO- 
caru loan, Costinaș Dumitru, Ghe- 
rase Mihâi, vagonetarul Bob Gheor
ghe care se bucură din plin de 
rodul muncii lor, de condițiile de 
viață făurite de partidul clasei 
auncitoare. i. șuștaC



Cînd biroul organizației de bază 
nu e la Înălțimea sarcinilor

Este știut faptul că buna desfă 
șurare a activității unei organizații 
de partid depinde în mere măsură 
de feiui în care membrii biroului 
își duc la îndeplinire sarcinile de 
care răspund. Ducă fiecare membru 
al biroului se străduiește să rezol
ve problemele ce le are de 
zolvat, se înțelege că munca 
partid în organizația de bază 
pectivă se desfășoară în pas 
sarcinile politice și economice 
stau în fața colectivului

In rîndurile de față 
ocupa de modul în care 
ganizației de bază de 
C.F.R. Petroșani militează 
traducerea in viață a sarcinilor Ce 
ii revin. Biroul organizației de 
bază este format' din 9 membri. 
Ca secretar, tovarășul Zeicu Gheor- 
ghe se străduiește să rezolve o 
serie de probleme operative din 
munca biroului. El se ocupă de în
casarea cotizați ai, sprijină tovarășii 
care solicită primirea lor în rîndu
rile membrilor și candidaților de 
partid să-și întocmească dosarele. 
Tovarășul Zeicu nu se străduiește 
însă în toate Împrejurările să aplice 
principiul muncii colective și nu 
imprimă fiecărui membru al birou
lui Un înalt Simț de răspundere 
față de îndeplinirea sarcinilor. Da
torită faptului că tovarășul Zeicu 
nu controlează munca celorlalți 
membri ai biroului, unii dintre a- 
ceștia nu-$i îndeplinesc atribuțiile.

Tovarășul ComȘa Mihai, de exem
plu, răspunde în cadrul biroului de 
munca de propagahdă și agitație. 
El trebuie să urmărească desfășura
rea învățămîntului de partid și în- 
vățămintuliii politic U.T.M. să se 
preocupe de educarea politică a 
candidaților de partid, da ridicarea 
nivelului politic al celor care fac 
parte din activul fără partid, 
agitația vizuală, desfășurarea 
Către comitetul sindical al muncii 
cultural-educative de masă, etc. 
De toate acestea tovarășul Comșa 
s-a Ocupai prea puțin. El nu și-a 

. format colective cate să-l ajute 
Lu muncă, să cuprindă problemele

re- 
de

r es
eu 
ce

de muncă, 
ne vom 
biroul or
ia depoul 

pentru

de 
de

i

o

se

timp record un cablu de înaltă ten
siune pe puțul 13 care va alimen
ta fronturile de lucru din sectorul 
1, am confecționat o rampă meta
lică de toată frumusețea care
va instala la puțul nr. 9 și spriji
nim efectiv brigăzile de mineri în 
extinderea perîorajului umed. La 
acest succes și-au adus aportul e- 
chipele tov. Mihuț Victor, Popa 
loan 50, Mărcuț Alexandru, pre
cum și tov. Sărindar Iosif, Borotea 
David, Topor Iosif și alții, tovarăși 
pe care i-am îndemnat la muncă 
rodnică și i-am sfătuit să nu pre
cupețească nici un efort pentru a 
Sprijini activitatea brigăzilor de 
mineri.

multipla ce slau în fața acestui 
resort de activitate. Dacă străbați 
de la un capăt ia altul incinta de 
poului nu. vei găsi nici un panou 
prin care să fie popularizate an
gajamentele de întrecere ale colec
tivului de aici pe anul 1963. In tot 
depoul găsești cîteva lozinci gene 
tale, nici una concretă, lagată de 
principalii indici tehnico-economici 
ai producției, de angajamentele 
muncitorilor. Dacă arunci privirea 
asupra gazetei de perete vei vedea 
că ediția acesteia n-a mai fost 
schimbată de la 1 Mai. Aceeași si
tuație o intîlnim și la postul U.T.M. 
de control unde articolele nu au 
mai fost schimbate din luna mai.

In acest an, biroul nu a analizat 
activitatea desfășurată de colectivul 
de redacție al gazetei de perete și 
nu l-a tras ia răspundere pe tov. 
Sîrbulescu Nicolae, responsabilul 
colectivului de redacție, care negli
jează activitatea 
perete. Nu a 
nici activitatea 
dicatului în ce 
părea față de îmbunătățirea și re
împrospătarea agitației vizuale.

In mod nesatisfăcător își desfă
șoară activitatea și tov. Cătuțoiu 
Ioan, care a primit sarcina din 
partea biroului să sprijine activita
tea comitetului sindicatului, munca 
în producție. Cu toate că feroviarii 
Depoului C.F.R. Petroșani obțin 
succese demne ae laudă, in procesul 
de producție, comitetul sindicatului 
nu se îngrijește să popularizeze pe 
acei care se situează ia loc de

gazetei de 
fost analizată 

comitetului sin- 
privește preocu-

irunte în întrecere. De mai multă 
vreme s-au confecționat fanioane 
transmisibile de „Evidențiat în în
trecerea socialistă". Din păcate ni
meni nu se îngrijește ca ele să 
fie decernate mecanicilor de loco
motive și muncitorilor din ateliere 
care se situează pe primele locuri 
în întrecere. La depou nu există 
un panou la care să fie expuse 
fotografiile celor care ocupă pri
mele locuri în întrecere. Nici ino
vatorii depoului nu sînt populari
zați. Toate acestea vin să confirme 
că tov. Cătuțoiu loan și Josan 
Adrian, președintele comitetului sin
dicatului, care este și membru în 
birou, nu-și îndeplinesc sarcinile 
la nivelul cerut.

Am dat exemplele de mai 
pentru a arăta că membrii biroului 
organizației de bază acționează în 
mod izolat fără a duce o muncă 
colectivă și nu se străduiesc să re
zolve sarcinile ce le stau în față. 
Pentru îndeplinirea planului de pro
ducție, este nevoie de o intensă 
propagandă și agitație care să se 
desfășoare în strînsă legătură cu 
sarcinile ce decurg din procesul 
de producție, din munca de zi cu zi. 
pentru realizarea planului. De ac?ea, 
este necesar ca toți membrii birou
lui să-și formeze colective care 
să-i ajute în muncă, să conlucreze 
strîns, să se sprijine reciproc atît 
in realizarea problemelor din do
meniul de carî răspund direct, cît 
și a celor care stau 
organizații de bază.

©

SERIA A T R
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s-a făcut ora 9, 
festivă a 
făcuseră apariția și

ora
taberei.

de 
în
de

Pe nesimțite 
de deschidere 
Intre timp își 
pionierii din tabăra locală din A-
ninoasa așa că la ridicarea drape
lului taberei au asistat și ei.

Și Ia gazeta de perete s-a scos 
prima ediție. Pioniera Oproiu Ma
ria din Orăștie scria într-unul din 
articole despre prima impresie din 
tabără, iar intr-altul pionierul Con- 
stantinescu Nicolae vorbea deSpte 
disciplina care trebuie să domneas
că in tabără.

După terminarea festivității 
ridicare a drapelului taberei a 
ceput întrecerea între pionierii
la Lunca Fiorii și cei de la Ani- 
noasa. Primii care au intrat în 
luptă au fost voleibaliștii. Pentru 
întărirea forțelor echipei de la lun
că au fost introduși în formație... 
profesorul de educație fizică și doi 
instructori. Pînă la urmă a învins 
tabăra regională. Dar pionierii din 
Aninoasa nu erau dezamăgiți. Ur
ma întîlnirea de fotbal unde ani- 
nosenii se simțeau tari pe poziție. 
De data aceasta nici chiar intra-

Buna organizare a locului de muncă și curățenia sînt factori de 
seamă în îndeplinirea sarcinilor de plan. Secția răsucit de la Viscoza 
Lupeni se remarcă diti acest punct .de vedere.

IN CLIȘEU; Aspect general din această secție.
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Cu autobuzul în excursie.
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în fața întregii

Ș. ZAHARIA

I A
rea în echipă 
ducație fizică 
superior nu a 
de la Lunca Florii de 
Mai buni, aninosenii 
întîlnirea cu 4—3.

...Soarele, discret, 
retragă privirile 
s-a coborît pe 
murgul. Se apropia 
tire dintre pionierii 
tabere. Cu păreri de 
stringer! de mină și 
se vor mai întîlni, 
Aninoasa au pornit 
Lonea. Și o bună bucată de drum 
ei au fost însoțiți de colegii I 
din tabăra de la Lunca Florii.

Așa și-au petrecut prima zi 
tabără pionierii seriei a IU-a. 
nu vor uita mult timp această 
cît și cele care vor urma. Doar 
mai așteaptă multe surprize plă
cute.

a profesorului de e- 
și a instructorului 
putut salva formația 
——J la înfrîngere.

au cîștigat

început să-și 
peste tabără 

nesimțite a- 
ora de despăr- 

celor două 
rău, cu multe 
promisiuni că 
pionierii din 
cîntînd, spre

ți
I

a
și

lor

de
Ei 
zi 
ti

întrecere între fra|i
(Urinate din pag. l-a)

«dineuri brigăzile s-au înche- 
au devenit colective entu- 

iar oamenii luptători cOfi- 
răspunderi, 
greutățile.

Iosif, în frunte 
a cîștigat ln- 

un randament 
mare decît cel

din 
gat, 
zîaste, 
știewți de marile lor
cutezători în lupta cu 
Hirșan Ioan, Blaga Mihai ori Al
bert Kalman din brigada lui Mol
nar Iosif, Lastlo Iosif, Simon An
drei, Peterti Adalbert, ori Varga 
luliu din brigada lui Lorke Mihai, 
toți sînt oameni iscusiți, demni de 
încredere. Că. cu ocazia plecării 
șefilor celor două brigăzi în con
cediu, au fost aleși ca locțiitori 
cei doi frați, Kopacz Ludovic și 
Iosif, e dovada încrederii de care 
se bucură cei doi mineri din partea 
ortacilor lor. Cei doi au crescut 
în sector, au cîștigat experiența 
mineritului, au devenit șefi de 
schimb.

Rămînînd fără brigadieri, cele 
două brigăzi în frunte cu frații 
Kopacz și-au stabilit un obiectiv 
comun: să fie la înălțimea încre
derii brigadierilor, să nu se facă 
de rușine. Și nu s-au făcut.

Intre cele două brigăzi s-a năs
cut o întrecere avîntătă. Ambele 
âu avut de executat cîte o lucra
re de mare importanță și preten
țioasă : deschiderea a două aba
taje frontale. Brigada lui LOrke în 
stratul 15, 
stratul 18 
în stratele 
zi de zi, 
ale noilor
odată cu avansarea 
trecerea a devenit tot mai anima
tă. Entuziasmul, priceperea și bu
na organizare a muncii au învins.

La bilanțul întrecerii făcută la

încheierea lunii au fost prezenți 
și brigadierii întorși din concediu. 
Brigada lui Molnar 
tu Kopacz Ludovic 
trecerea realizînd 
cu 15,2 la sută mai
prevăzut șl depășindu-și planul de 
avansare cu 15 m. 1. Ortacii lui 
Ldrke Mihai, în frunte cu Kopacz 
Iosif, au obținut, de asemenea, rea
lizări frumoase, săpînd cu 10 m. 1. 
mai mult decit aveau planificat 
și depășindu-și productivitatea pla
nificată cu 0,35 m. c. pe post.

Brigăzile de pregătiri, în frunte 
cu frații Kopacz, au fost la înăl
țimea stimei de care se bucură în 
cadrul sectorului și în lipsa șefi
lor de brigadă. Ce poate constitui 
o mai mare satisfacție pentru cei 
doi brigadieri ?

PROGRAM DE RAOIO
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me- 
cea- 
ope- 
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iar cea a lui Molnar în 
vest. Suitoarele minate 
de cărbune au avansat 
formînd 
fronturi

liniile de atac 
de cărbune. Și 
suitoarelor în-

O.C.L. Produse Industriale Petroșani
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9 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
dicului, 8,00 Sumarul presei 
trale, 9,01 Arii și scene din 
ra „Faust" de Gounod, 9,30 
lodii populare rominești și ale
norităților naționale, 10,30 Concert 
de valsuri, 11,30 Arii din opere, 
12,30 Muzică ușoară, 14,00 Concert 
de prînz, 15,45 Muzică populară, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 In 
slujba patriei, 18,00 Melodii de 
dragoste, 18,30 Lecția de limba en
gleză, 19,00 Din creația compozi
torului Marțian Negrea, 19,40 Cîntă 
Dario Moreno, 20,40 Muzică popu
lară cerută de ascultători, 21,40 
Cîntă Ana Roja-Vasiliu și George 
Niculescu-Bassu, 22,25 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 10,10 Mu- 

i socialiste, 
______  ___ operete, li,3» 

Muzică ușoară, 12,05 Cîntece și 
jocuri, 13,30 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur, des
pre : „Forme flexionale" (reluare), 
13,40 Arii din opera „La Wally" de 
Catalani, 14,35 Muzică ușoară, 
15,00 Actualitatea în țările socia
liste, 15,25 Muzică din operetele 
„Tara surisului" de Lehar și „Prin
țul student" de Romberg, 10,30 
Melodii populare, 17,00 Muzică de 
estradă, 18,30 Ci niece* patriotice, 
18,45 Cu scriitorii noștri pe dru
muri de excursie : Pe Dunăre, 19,00 
Din folclorul popoarelor, 19,30 
Teatru la microfon: „Bucătăreasa". 
Adaptare radiofonică după comedia 
lui Anatolii Sofronov, 21,15 Muzi
că ușoară 
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Baoâ scanarea Tratatului 
la Interzicerea exper lentelor cu 

Alte state aderă ia Tratatul 
de la Moscova

DAMASC 7, (Agerpres).
i Primul ministru al Republicii A- 
rabe Siria, Salah Bitar, a declarat 
la 6 august că Siria este gata să 
semneze Tratatul privitor la inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară.

☆
OTTAWA 7 (Agerpres).
Canada va semna Tratatul pri

vitor la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă, a de
clarat un purtător de cuvînt al 
guvernului canadian.

☆
STOCKHOLM 7 (Agerpres).
Guvernul suedez a adoptat, la 

6 august, hotărîrea de a adera la 
Tratatul privitor la interzicerea 
experiențelor nucleare. In decla
rația oficială a guvernului se a- 
rată că „intenționează să semneze 
în curînd Tratatul și să transmită 
spye aprobarea Riksdagului propu
nerea cu privire la aprobarea 
Tratatului".

☆
ATENA 7 (Agerpres).
După cum relatează agenția Reu

ter, biroul de presă al președin
ției Consiliului de Miniștri al Gre
ciei a dat publicității un comuni
cat oficial prin care se anunță că 
guvernul grec a hotărît să adere 
la Tratatul de la Moscova., cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare. Guvernul Greciei, se spu

Scrisoare adresată 
guvernului de la Bonn

BERLIN 7 (Agerpres).
„Uniunea muncitorească a sindi

catelor germane care se pronunță 
pentru pace" a cerut guvernului 
de la Bonn într-o scrisoare deschi
să. să se alăture Tratatului de la 
Moscova privitor la interzicerea 
experiențelor atomice — relatează 
agenția A.D.N. Autorii scrisorii 
consideră că prin semnarea acestui 
Tratat au fost create climatul și

R. Maheu: Relațiile dintre Est și Vest 
se îmbunătățesc

MOSCOVA 7 (Agerpres).
Făcînd o declarație unui cores

pondent al „Izvestiei", directorul 
general al U.N.E.S.C.O., Rene Ma
heu, a spus: „Relațiile dintre Est 
și Vest se îmbunătățesc, crește

U Thant
a părăsit Moscova

MOSCOVA 7 (Agerpres).
La 7 august, U Thant, secreta

rul general al O.N.U., a părăsit 
Moscova plecînd cu avionul la 
New York.

La aeroport, U Thant a fost con
dus de Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., șl 
de alte persoane oficiale

D. Rusk în vizită 
ia Leningrad

MOSCOVA 7 (Agerpres).
In dimineața zilei de 7 august 

Dean Rusk, secretar al Departamen
tului de Stat al S.U.A.. împreună 
cu soția, a plecat cu un avion 
.,11-18" la Leningrad.

Dean Rusk este însoțit de Ar
kadi Sobolev, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., 
de Anatoli Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., și de Foy Koh
ler, ambasadorul S.U.A. în U.R.S.S. 

ne în comunicat, a dat instrucțiuni 
reprezentanților diplomatici ai a- 
cestei țări la Moscova, Washing
ton și Londra să semneze în nu
mele Greciei textul Tratatului.

☆
TEHERAN 7 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe aJ 

Iranului a anunțat că ambasadorii 
acestei țări în capitalele U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei au primit însăr
cinarea să semneze, în numele 
guvernului iranian, textul Tratatu
lui cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare.

☆
HELSINKI 7 (Agerpres).
După cum s-a anunțat oficial la 

Helsinki, președintele Finlandei, 
U. K. Kekkonen a dat la 6 august, 
ambasadorului Finlandei la Mosco
va și însărcinaților cu afaceri ad- 
interim ai Finlandei la Washing
ton și Londra împuternicirile ne
cesare pentru semnarea în numele 
Finlandei a Tratatului privitor la 
interzicerea experiențelor cu arina 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă.

☆
ACCRA 7 (Agerpres).
La 6 august, purtătorul de cu- 

vînt al președintelui Republicii 
Ghana, Kwame Nkrumah, a făcut 
cunoscut că Republica Ghana va 
adera la Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară.

premizele în condițiile cărora pro
punerile cu privire la destinderea 
încordării au o anumită perspec
tivă de succes.

Cercurile largi ale opiniei publi
ce vest-germane, se subliniază în 
scrisoare, așteaptă ca guvernul de 
la Bonn să studieze în mod amă
nunțit aceste propuneri și să-și 
exprime hotărîrea de a duce tra
tative în acest sens.

încrederea între state. O dovadă a 
acestui fapt o constituie semnarea 
Tratatului de la Moscova. Cred că 
opinia publică nu greșește în a- 
precierea politică a acestui fapt 
considerînd că Tratatul de la Mos
cova trebuie să deschidă calea 
spre o pace trainică și spre pro
gres".

SITUAȚIA
PORT AU PRINCE 7 (Agerpres)
Referindu-se la surse bine in

formate, agențiile de presă rela
tează că forțe armate din Haiti au 
început acțiuni pentru a respinge 
trupele insurgente, care au pătruns 
pe teritoriul haitian, înaintînd pî- 
nă în regiunea orașului Cap Hai- 
tien. Forțele insurgente continuă 
să avanseze în două coloane în 
direcția sud-vest. Un purtător de 
cuvînt al comandamentului insur
genților a declarat la Santo Do
mingo, capitala Republicii Domini
cane, că armatei insurgente i s-au 
alăturat numeroși soldați ai arma
tei lui Duvalier.

Potrivit unor surse din Port au 
Prince, măsurile luate de către 
Duvalier împotriva insurgenților au 
început prin transportarea unui 
număr de aproximativ 150 de sol
dați din regiunea capitalei, în a- 
propierea regiunii orașului Cap 
Haitien, port la Oceanul Atlantic, 
situat la 90 mile de capitală. 
Transportul s-a făcut cu ajutorul 
avioanelor. Se anunță, de aseme-

cu privire 
gruia nucleară
Declarațiile președintelui 

U. Kekkonen și ale 
premierului Macmillan
HELSINKI 7 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la prînzul în cin

stea primului ministru englez, 
Macmillan, aflat în Finlanda în- 
tr-o vizită oficială, președintele 
Finlandei, U. Kekkonen, a subli
niat că Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară semnat la Moscova este 
folositor pentru întreaga omenire. 
De aceea este firesc că așa de 
multe țări, inclusiv Finlanda, și-au 
făcut deja cunoscută intenția de 
a semna Tratatul. El este un prim 
pas spre terminarea stocării și răs- 
pîndirii armei nucleare. Noi dorim 
să participăm la fiecare acțiune 
îndreptată spre acest scop.

Primul ministru al Angliei, Mac
millan, a relevat și el marea im
portanță a Tratatului semnat la 
Moscova și a arătat că prin sem
narea lui se înlătură primejdia 
contaminării lumii cu reziduri ra
dioactive. Acum, a subliniat Mac
millan, am făcut un început și 
sper că acest succes în realizarea 
Tratatului va stimula Răsăritul și 
Occidentul să participe la noi tra
tative.

Grupul de senatori americani 
a plecat spre patrie

MOSCOVA 7 (Agerpres).
La 7 august a părăsit Moscova, 

plecînd spre patrie grupul de sena
tori și alți oameni de stat din 
S.U.A. care s-au aflat în Uniunea 
Sovietică cu prilejul semnării Tra
tatului privitor la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară.

Z/(J victorie ele seamă 
a omenirii

RANGOON 7 (Agerpres).
Semnarea Tratatului constituie o 

victorie de seamă a omenirii în 
ziiele noastre, declară într-un e- 
ditorial ziarul „Mirror". Se deschid 
perspective bune pentru înlătura
rea pericolului de război și distru
gerea armei de exterminare în 
masă.

„Vom sprijini Tratatul cu privi
re la interzicerea experiențelor" — 
sub acest titlu ziarul „Avangard" 
scrie că Uniunea Birmană, care își 
dă seama de pericolul prezentat 
de bombele atomice și cu hidro
gen, salută acest Tratat.

DIN HAITI
nea, că Duvalier a declarat regiu
nea de nord-est a Haiti „zonă de 
război".

Agenția Reuter relatează că se 
așteaptă ca în curînd să înceapă 
ciocnirile dintre armata lui Du
valier și insurgenți. Intre timp, 
după cum menționează agenția 
Associated Press, Duvalier și-a for
tificat palatul din Port au Prince 
concentrînd mari forțe în capitală.

Conducătorul Uniunii democrati
ce naționale a exilaților haitieni, 
aflați în Republica Dominicană. 
Paul Verna, a declarat la Santo 
Domingo că invazia exilaților hai
tieni „constituie punctul culminant 
al unor pregătiri care au durat trei 
ani". Totodată, el a menționat că 
armata insurgență este formata din 
exilați bine înarmați și instruiți 
pentru lupta de guerilă. Totodată, 
el a menționat că forțele insur
gente intenționează să creeze un 
guvern provizoriu format din mi
litari și civili în nordul Haiti. Din- 
tr-o altă sursă insurgență se rele
vă că „foarte curînd" guvernul ca-

18 ani de la bombardarea Hiroșimei
Adunare comemorativă 

la Londra
LONDRA 7 (Agerpres).
Din inițiativa „Mișcării pentru 

dezarmare nucleară" și „Conritetu- 
lui celor 100", în seara zilei de 
6 august, la monumentul din Whit
ehall al victimelor celor două 
războaie mondiale a avut loc o 
adunare comemorativă cu prilejul 
împlinirii a 18 ani de la bombar
damentul atomic american de ia 
Hiroșima. La adunare au participat 
sute de londonezi, printre care 
numeroși veterani ai războiului 
trecut.

A fost organizată, de asemenea, 
o colectă pentru ajutorarea fami
liilor japoneze, victime ale explo
ziei nuci sare.

-------o-------
Consiliul de Securitate

Dezbateri în problema discriminării 
rasiale în R.S.A.

NEW YORK 7 (Agerpres).
La 6 august au continuat în 

Consiliul de Securitate dezbaterile 
în problema situației încordate, 
creată de politica de discriminare 
și represiune rasială practicată de 
guvernul sud-african. La deschide
rea ședinței, reprezentantul Maro
cului a dat citire unui mesaj adre
sat Consiliului de Securitate de 
către Dudu Thiam, ministrul afa
cerilor externe al Senegalului, pre
ședintele Conferinței miniștrilor a- 
facerilor externe ai țărilor africane 
de la Dakar. In mesaj se sublinia
ză că „lipsa unei soluționări pen
tru problemele africane prezentate 
spre discuție Consiliului de Secu
ritate ar echivala cu o amenințare 
la adresa păcii mondiale".

In cursul dezbaterilor a luat cu
vîntul reprezentantul Uniunii So
vietice, N. Fedorenko, care a sub
liniat că anumite puteri occiden
tale, și în special țările membre

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

HAVANA. — Circa 46 000 de 
membri ai Asociației nationals a 
micilor producători, posedînd 25 000 
cabalierii (o cabalierie este egală 
cu 13,5 ha), sînt în prezent uniți 
în 560 cooperative de credit și 
aprovizionare-desfacere. Circa 4 000 
de membri ai asociației, dispunînd 
de 3 000 cabalierii, sînt uniți în 
370 asociații de creștere a vitelor

LIMA. — De aproape trei săp- 
tămîni lucrătorii băncilor din capi
tala Perului se află în grevă. O- 
perațiunile de bancă au fost sis- 

| tate aproape complet. Greva a fost

re va fi format va organiza ale
geri.

Consiliul Organizației Statelor 
Americane a cerut comisiei de an
chetă și conciliere să studieze plîn- 
gerea statului Haiti în legătură eu 
faptul că Republica Dominicană ar 
sprijini invazia din Haiti. După 
cum se știe, plîngerea a fost fă
cută noaptea trecută în cadrul 
Consiliului după primirea unei te
legrame din partea lui Rene Chal 
mers, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Haiti, care arată că 
invadatorii au pornit din Republica 
Dominicană. Arturo Calventi, re
prezentantul dominican din Con
siliu, a respins acuzațiile haitiene

Comisia de anchetă și conciliere 
a O.S.A., urmează să se întruneas
că în cursul zilei de miercuri. Ea 
este prezidată de Alberto Zuelta 
(Columbia).

Pe de altă parte, ministrul afa
cerilor externe al Haiti a comuni
cat președintelui Consiliului de Se
curitate al O.N.U. textul plîngerii 
adresate de guvernul său Consi
liului O.S.A. în legătură cu „actul 
de agresiune" comis contra Repu
blicii Haiti.

Manifestații în S.U.A.
NEW YORK 7 (Agerpres).
Partizanii păcii din S.U.A. au 

comemorat 18 ani de la bombar
damentul atomic asupra Hiroșimei 
sub lozincile „Să nu permitem re
petarea Hiroșimei !", „Să obținem 
ratificarea Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
— primul pas pe calea spre dezar
mare !".

In fața sediului Comisiei ameri
cane pentru energia atomică au 
fost postate numeroase pichete. 
Membrii pichetelor au purtat pa
nouri pe care scria: „Să se pună 
capăt cursei Înarmărilor !“, „Să fie 
ratificat Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare 1".

ale pactului atlantic, exercită o 
influență directă asupra guvernului 
rasist sud-african și livrează arme 
și material militar pe care acest 
guvern le folosește în operațiile 
sale de represiune împotriva popu
lației de culoare.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Ghanei, Alex Quaison-Sackey, 
care a prezentat în numele Gha
nei, Marocului și Filipinelor, un 
proiect de rezoluție în problema 
discutată.

Au luat cuvîntul. în continuare, 
reprezentanții Angliei și Franței, 
care au recunoscut că politica de 
apartheid aplicată de guvernul sud- 
african constituie o încălcare gra
vă a dreptului internațional și a 
demnității umane, și care au pro
mis, în numele țărilor lor, să „stu
dieze" măsurile prin care se poate 
împiedica livrarea de arme către 
guvernul de la Pretoria.

declarată Ia 20 iulie în sprijinul 
revendicărilor de mărire a salari
ilor.

WASHINGTON. — Comisia pen
tru afaceri extarne a Camerei Re
prezentanților a S.U.A. a aprobat, 
după dezbateri îndelungate, proiec
tul de lege cu privire la ajutorul 
pentru străinătate prezentat de pre
ședintele Kennedy. Comitetul a re
dus cu 438 000 000 de dolari suma 
inițială propusă da președinte. Ca
mera Reprezentanților se va pro
nunța asupra proiectului de lege 
peste două săptămîni.

TOKIO. — La 6 august la To
kio a avut loc o întîlnire a re
prezentanților opiniei publice din 
Japonia cu participanții la marșul 
de 100 de zile Okinawa-Tokio, or
ganizat în sprijinul cererii privind 
realipirea Okinawei la Japonia. Cu 
acest prilej a avut loc un mare 
miting la care au luat cuvîntul 
reprezentanți de seamă ai partide
lor comunist și socialist, ai Con
siliului general al sindicatelor din 
Japonia și ai altor organizații de 
masă.

PARIS. — In ciuda legii adop
tate recent de Adunarea Națională 
Franceză prin care se limitează 
dreptul la grevă, marinarii din 
portul Le Havre au hotărît pre
lungirea duratei grevelor perlate, 
în sprijinul cererilor privind mă
rirea salariilor și îmbunătățirii 
condițiilor de muncă.

JOHANNESBURG. — După cum 
relatează corespondentul din Jo
hannesburg al agenției Reuter, la 
mina auriferă situată la 25 km. 
sud de Johannesburg, a avut loc 
un accident în care și-au găsit 
moartea trei mineri, 25 au fost 
răniți, iar despre alți șapte nu 
se știa încă nimic.
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