
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ieagui roșu
Crșan ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc

In înțîmpjnarea Zilei minerului
Randamente mari, 

cărbune peste plan
Colectivul sectorului V de la 

nina Lonea înscrie în aceste zile 
realizări deosebite pe graficul în
trecerii socialiste. In perioada 1—6 
august, minerii sectorului au ex
tras peste plan mai bine de 200 
tone cărbune dovedind astfel că 
întîmpină ziua lor așa cum se 
cuvine. Randamentul muncii a în
registrat o nouă creștere pe sec
tor ajungînd la 2,301 tone/post 
ceea ce întrece cu peste 300 kg. 
cărbune pe post sarcina planifica 
tă.

Toate brigăzile sectorului au 
realizat randamente mari reușind 
pe această cale să dea cantităii 
însemnate de cărbune peste plan. 
Astfel, minerii din brigăzile con
duse de Danciu Moise și Petric 
Simion au muncit cu randamente 
de peste 8 tone pe post depășin- 
du-și astfel planul în primele 5 
zile din luna aceasta cu 257 și, 
respectiv, 147 tone de cărbune. 
Peste plan au extras 20 de tone 
și minerii din brigada nou înfiin
țată în sector pe care o conduce 
tov. Timar Ștefan.

In contul angajamentului 
majorat

La adunarea generală a organi
zației de bază, ținută de curînd.

minerii sectorului II de Ia mina 
Aninoasa și-au majorat cu 700 de 
tone angajamentul de întrecere din 
care 400 de tone este prevăzut în 
angajament să se extragă pînă la 
23 August. Minerul șef da briga
dă Asmarandei Augustin a asigu
rat atunci adunarea generală și 
conducerea sectorului că va con
tribui la realizarea angajamentu
lui luat de sector cu 800 de tone. 
Asemenea angajamente și-au asu
mat în numele ortacilor și alți mi
neri comuniști din sector cum sînt 
Chifa Ion, Hegedilș Dănilă și alții.

Nu au trecut de cît 6 zile din 
august și harnicii mineri din sec
torul II au și dat însemnate canti
tăți de cărbune in contul angaja
mentului majorat, Minerul Asma
randei Augustin cu ortacii săi au 
extras peste plan din abatajul în 
trepte răsturnate de pe stratul 15 
mai mult de 300 tone de cărbune. 
O depășire de plan de peste 100 
tone au realizat și minerii din 
brigada condusă de Stan Silviu. 
Bine muncesc la extragerea căr
bunelui și brigăzile conduse de 
Chifa Ion, Kibedi Francisc și 
Hegedilș Dănilă. Ca urmare, sec
torul II Aninoasa a extras în cinci 
zile din august 131 tone de căr
bune peste plan făcînd un pas bun 
pe calea îndeplinirii noului an
gajament.
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• Semnarea Tratatului privitor la interzicerea experiențelor cu 

arma nucleară în atmosferă, spațiul cosmic și sub apă
• In legătură cu situația din Haiti
• Bandele lui Chombe se regrupează
• In S.U.A. a fost creat un Comitet pentru interzicerea expe

riențelor nucleare
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iBrigada condusă de Burdea 

Nicolae a ocupat tot timpul pri
mul loc în întrecerea brigăzilor 
miniere din sectorul I al minei 
Lonea.

IN CLIȘEU: Șeful de 
Burdea Nicolae (mijloc) 
din ziar ortacilor despre 
rile cu care întîmpină 
Ziua minerului.

brigadă 
citind 

realiză- 
brigada
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Să asigurăm pentru animale furaje 
suficiente și de bună calitate
animalelor 

hotărită în 
mare mă-

Evidențiat) în întrecerea socialistă la mina Vulcan

PÎRVU ȘTEFAN,
șef de brigadă sectorul HI.

SIMA MIHAI,
șef de brigadă sectorul IV.

PIȘLEAG GHEORGHE, 
șef de schimb sectorul III.
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Ce-f
aici sînt
al TRCH sub denumirea de 
gada săpătorilor betoniști 
C 5", nume instabil care 
pe rînd al „acelor de la 
„celor de la C 6" etc.

De sus se cerne un pospai mă
runt, un fel de praf de apă, care

noi. 
linia
de 
sau

Meșterul zidar 
artistică a pro- 

el Ia cornișele 
la intrări, dea-

Meșterul zugrav 
combinația măiestri-

Cind orașul își va alinia si
metric străzile și aleele sale stră
juite de tei și platani ca niște 
coloane in repaus, despre oame
nii aceștia nu va mai vorbi ni
meni in vreun iei deosebit. Nu 
va spune nimeni că aici a lucrat 
Lazăr sau Ștefan sau Florea. Dar 
vor gîndi toji: aici au lucrat oa 
meni, oameni at it de comuni, 
dar atit de umani prin tot ce au 
făcut pentru 
trăiește prin 
iilelor trase 
fiecărei case 
supra ușilor, 
trăiește prin
tă a culorilor pe care le așterne 
pe perefii apartamentelor, dar oa
menii aceștia simpli, muncitori 
fără vreo calificare deosebită, 
care înfig primii lopata in carnea 
pămintului — săpătorii — aceș 
tia vor săvîrși lucrul cel mai 
simplu din lume ca apoi să plece, 
așa cum au venit, la alte locuri. 

_ unde vor nivela din nou pămîn- 
o tul, unde vor crește case pentru 

oameni, cămine ale bucuriei. Cu- 
vine-se dar să îndreptăm și către 
ei condeiul și recunoștința noas
tă

8
8
8
8
8

pe care vi-i prezentăm 
cunoscuți pe șantierul 9 

J „bri
de ia 
a fost
G 7",

udă bine. Oamenii însă n-au lă
sat lucrul. A mai plouat și în 
alte dăfi. Pentru atita nu se spe
rie ei. Lopețile se înfig mai de
parte in pămintul clisos, galben. 
E mai bine așa. Soarele nu 
mai spală fetele cu transpirație. 
Din șanțurile de fundație iese la 
iveală cite o față îmbujorată de 
efort. Ii cunoști pe toți. Acesta e 
Groșereanu Florea, celălalt e 
Gîță Gheorghe sau Tincu sau 
Chifiboi. Aceștia sînt numai citi-

va din cei 16 „ai lui Goia Lazăr 
de la G 5". Sint tineri, în majo
ritatea lor oameni de nădejde, dar 
nici unui nu se bate cu pumnul 
in piept. Nu-i stă bine omului. Și 
doar ar avea motive. Dintre bri
găzile de necalificafi de pe șan
tierul 9, ei sînt brigadă fruntașă. 
In fiecare lună realizează indici 
peste 1,05. Cu munca lor începe 
să crească dantura infantilă a zi
durilor care mușcă lacome ori
zontul și-l mută în fiecare zi cu 
un metru mai sus.

— Lazăre. vezi că a venit 
șina cu beton de la Livezeni. 
zăr Goia e șeful de brigadă).

— Interesează-te de care
dus — B 70 sau B 90 să știm un
de îl turnăm !

Cînd ii auzi vorbind cu atita 
competentă despre mărci de be
toane, ori despre „Cota de pro- J 
iect" iii dai seama că oamenii a- 
ceșția sînt mai mult decît o sim- j 
plă tortă de muncă. Sînt minți J 
care gîndesc și învață pe șantier. 
Iar dacă te apropii mai mult de 
ei, iți dai seama că în munca lor

I. CIOCLEI

ma-
(La-

a a-

(Continuare în pag. 3-a)

și strîngerea finu
lui de pe pajiști 
trebuie în așa fel 
făcute incit să 
se evite pierderile 
și să se asigure 

de pe aceleași suprafețe, față de 
anii precedenți, un plus de unități 
nutritive și proteină. Pentru a se 
obține uri fîn de calitate este ne
voie ca uscarea, strînsul, transpor
tul, depozitarea acestuia să se facă 
în așa fel incit să se evite scă
derea valorii sale nutritive. Se știe 
că finul plouat iși pierde culoarea, 
devine prăfos și are o valoare nu
tritivă scăzută. De asemenea, finul 
lăsat prea mult în bătaia soarelui 
pierde carotenul (provitamina A) și 
părțile fine (frunzele și inflores
cența). Este foarte important să 
producem un fîn bogat în caroten, 
deoarece acesta este necesar mai 
ales animalelor de producție, pre
cum și celor în creștere. Un fîn 
bogat în vitamine este deosebit 
de necesar pentru prevenirea îm
bolnăvirilor la animale, 
la viței, și constituie un 
nitor pentru animale în 
perioada fătărilor. Cum
in această vară la îndeplinire de 
către crescătorii de animale din 
Valea Jiului sarcina asigurării unei 
baze furajere corespunzătoare ?

Primăvara a venit în acest an 
mai tîrziu, și din această cauză în
tinse suprafețe de finețe au fost 
pășunate pînă tîrziu deoarece ani
malele nu au putut fi scoase la mun
te. Pe aceste terenuri nu se pot 
obține două recolte (și otavă) de 
fin pentru a 
din cantitatea

ing. ELENA ZEȚA
președintele Consiliului agricol 

Petroșani

baze fu- 
corespunzătoare. Tocmai da- 
acestui fapt, partidul și gu- 

au trasat sarcini de mare

Dezvoltarea creș
terii 
este 
foarte
sură de asigurarea 
unei 
rajere 
torită 
vernul
răspundere lucrătorilor din agricul
tură, și mai ales crescătorilor de 
animale în privința sporirii produc
ției de furaje, LTn rol însemnat i 
se atribuie în hrana animalelor ca
tegoriei de furaje fibroase și su
culente, și de aceea producția aces
tor furaje trebuie sporită cu pre
cădere. Finul și nutrețul însilozat 
pot alcătui împreună pînă la 80 
la sută din rația vacilor de lapte 
și a altor categorii de animale. 
Este în interesul producătorilor 
strîngă cantități cît mai mari 
nutrețuri bune. In felul acesta 
vor putea crește ori îngrășa 
număr mai mare de animale 
care, contractîndu-le cu statul,
posibilitatea să le vindă in condiți
ile avantajoase prevăzute de Ho- 
tărirea cu privire la sporirea coin
teresării producătorilor în creșterea 
și ingrășarea animalelor.

In localitățile din Valea Jiului 
finul reprezintă nutrețul de bază 
in hrana animalelor. Există mari po
sibilități pentru asigurarea hranei 
animalelor cu acest valoros nutreț; 
60 la sută din suprafața agricolă 
a orașului regional Petroșani o re
prezintă fînețele naturale. Iată de 
ce trebuie indreptată toată atenția 
spre recoltarea la timp și fără pier
deri a finului de pe aceste tere

nuri. Cositul ierbii, uscarea ierbii
------------ ----O-----------

să 
de 
eî 

un 
Pe 
au

mai ales 
furaj hră- 
speclal în 
este dusă

se recupera o parte 
de fîn pierdută. Ți- 

nînd seama de a- 
ceastă situație, co
mitetele executive 
ale sfaturilor popu
lare au insistat e- 
nergic, pentru re-

i Continuare 
fn pag. 3-a)

< Minerii de la 7 
ț Dîlja apreciază 5 
> mult activitatea S 
- lăcătușului El- < 

jj_vody Iuliu. Repa- 5
rațiile executate ) 
de el la perfo- ’ 
ratoarele pneu- c 

matice de mină ? 
și la ciocanele > 
de abataj sint s 

țj. totdeauna de bu- c
< nă calitate. ?
[ IN CLIȘEU: ')
< Lăcătușul Elvo- >
( dy în timpul > 
f lucrului. ?
[ 5



2 STEAGUL ROȘU

La înălțimea încrederii acordate
La locul de muncă al brigăzii 

lui Bartha Dionisie lucrul se des
fășura in ritmul său obișnuit. Umăr 
la umăr cu ortacii, șeful de schimb 
Șoialvi Dominic muncea de zor. 
Din cînd in cind mai da indicații 
celor mai 
din nou de 
de revir a 
de muncă 
schimb

— Tovarășe 
să 
de
trec, sigur

tineri, apoi își vedea 
treburi. Cînd ștaigărui 
trecut pe la locul lor 

adresă șefului dese

mini șutul, 
organizației

O să

Șofalvi, 
treci pe 
partid.

cînd lei
ta biroul

sâ nu uiți.

cd Q să

Instantaneu la mina Dîlja. Un grup de studenți din anul I, secția electro-mecanică de la Institu
tul de mine Petroșani completîndu-și caietele de practică cu însemnările luate în subteran.

Foto: N. MOLDOVEANU

$i totuși omul acesta vede
de DRAGOȘ V1COL

Cîntăm viața nouă

Mai întîi a început să dispară 
pădurea din zare. O ceață ciudată, 
tremurătoare, a acoperit-o inte
gral. Și parcă nici seninul cerului 
nu se mai vedea. Pe urmă ceața 
a început a veni spre dînsul, a- 
coperind încetul cu încetul totul. 
Ce se întîmplase în jurul său ?

A încercat să-și reia pasionan
tele exerciții matematice, întrerup
te din cauza bolii. Dar cifrele, 
ecuațiile îi fugeau dinaintea ochi
lor... Și-a zis că poate a înserat. A 
întors comutatorul. Dar n-a simțit 
lumina decît ca pe o umbră. Ace 
mărunte i-au înțepat retina. Atunci 
a Înțîles că se întîmpla ceva cu 
el... Orbea... Avea 17 ani și or
bea. A simțit că îi îngheață sîn- 
gele în vine.

...Ce stranie este lumea aceas
ta lipsită de cer, de farmec. Cît 
timp a văzut, a adunat în suflet 
tot ce poate fi frumos pe lume. 
Și acum, seara, cînd se întinde în 
pat, poate reconstitui lumea de 
dincolo de retină, ca pe un basm 
neasemuit de frumos... Iată Timi
șoara... orașul cu blocuri, grădini, 
schele. Desigur că celor pe care le-a 
păstrat el în amintire li s-au 
gat nenumărate altele. In 
acesta a luat diploma de 
șapte ani la rînd, pînă în
a 8-a. Intr-a 9-a n-a mai reușit s-o 
ia. Intr-a 9-a s-a îmbolnăvit de 
meningită și tot într-a 9-a a tre
buit să părăsească școala. Mate- 
matecile însă nu le-a părăsit. A 
intrat apoi la școala cu scriere 
Braille. Aici putea învăța și mate
matica. Și nu numai matematică. 
Orice s-ar întîmpla, el trebuie sâ 
învețe tot ce ar fi putut învăța la 
școala medie, dacă n-ar fi orbit! 
Fiindcă trebuie să fie folositor so
cietății.

adău- 
orașul 
merit 
clasa

☆
In toamna anului 1962, în amfi

teatru) facultății ds matematică- 
mecanică din Timișoara, a luat loc, 
în calitate de student al anului 
1, și Gheorghe Ighișan, un tînăr 
de 23 ani, înalt, cu ochelari fu- 
muiii. Stătea încordat ca un arc, 
cu palma pusă pîlnie la ureche 
să audă mai bine; cu fruntea fră- 
mîntată. Așa l-a descoperit lîngă 
el, pe aceeași bancă, Keresztez

Iosif. L-a privit mai întîi 
riozitate, apoi cu intîres. 
rat că nu-1 vede scriind

La cămin l-a întrebat:
.— Ai reținut astăzi < 

curs ?
— Desigur..} i-a răspuns Ighișan.
— Totuși n-ai notat nimic.
— Ba am notat... Ascultă...
Și Ighișan a început să repro

ducă problemele cuprinse în curs, 
cu rezolvări cu tot. Le citea de 
pe tabla minții lui, cu cîteva gre
șeli doar.

Keresztez Iosif a rămas uimit.
Gheorghs Ighișan a trecut în 

anul II al Facultății de matemati- 
că-mecanică și o dată cu el și 
Keresztez Iosif și ceilalți din gru
pa lui. Iată-i sărbătorind succesul. 
Ighișan cîntă la clarinet; ceilalți 
îl acompaniază, exuberanți, tine
rește. In ce îl privește pe Keresz
tez Iosif, el ars de sărbătorit trei 
succese: al său, al lui Ighișan și 
al amîndorura. In tot timpul anu
lui, Keresztez s-a ocupat de Ighi- 
șan, așa cum s-ar fi ocupat de si
ne însuși. I-a citit zi de zi mate
ria și a făcut zi de zi exerciții 
matematice cu el. Cu ajutorul său, 
Ighișan și-a format un sistem min
tal de rezolvare algebrica, care îl 
ajută să rezolve ecuații cu 4—5 
necunoscute, fără să pună creio
nul pe hîrtie. Keresztez i-a supli
nit lui Ighișan vederea. Rezulta
tul : Ighișan l-a întrecut la mate
matică!... Și asta fără ca vreunul 
din profesori să se fi lăsat in
fluențat de sentimentalism. Aces
ta este cal de-al treilea succes 
ai lui Keresztez : că a fost de
pășit de propriul său... elev. Și 
știți de ce e mulțumit Keresztez 
de acest succes?... Pentru că dato
rită lui și celorlalți colegi din 
grupă, asistentei lor, Rodica Boza, 
studentul Gheorghe Ighișan și-a 
sporit considerabil încrederea în 
forțele sale, a devenit mai puțin 
sobru și mai puțin stînjenit din 
cauza infirmității și, în plus, a în
ceput să vadă. Să-și vadă viitorul 
în societate: va fi un profesor de 
matematici și va preda într-o 
școală de orbi... Să ajute și el la 
rîndul său pe alții.

(prin Agerpres)
------------------0------------------ ...

Succese ale fonestienilop

cu multă 
pentru a 

producția 
în primul 
al anului.

In cursul lunii iu
lie, muncitorii fores
tieri din Valea Jiului 
au lucrat 

însuflețire 
recupera 
nerealizată 
trimestru
Ei au primit un spri
jin permanent din 
partea tehnicienilor, 
a crescut nivelul de 
mecanizare în parche
te, s-a asigurat un 
transport corespunză
tor. Toate acestea au 
permis muncitorilor

forestieri să obțină 
realizări deosebite în 
cursul lunii trecute. 
Astfel, au fost dați pes
te plan 223 m.c. bușteni 
gater rășinoase, 

bușteni 
35 m.c. 
derulaj.

însemnate au 
obținute și la

și 
de

3 555 
gater 
buș- 
Suc-

m.c. 
fag 
teni 
cese 
fost
producția altor sorti
mente unde s-au dat, 
de asemenea, peste 
prevederile planului 
din luna iulie, 643

cu cu- 
S-a mi- 
nimic.

ceva la

m.c. lemn construcții 
fag, 316 m.c. lemn 
celuloză fag, 97 m.c. 
stîlpi de fag, 505 m.c. 
lobde industriale, 5 529 
m. steri lemn de foc, 
1 527 buc. 
normale, 
restea
100 m.c. 
Harnicii
Valea Jiului au 
lizat planul la produc
ția marfă pe prima 
lună din semestrul II 
în proporție de 220,18 
la sută,

traverse 
493 m.c. ehe- 
rășinoase 
cherestea 
forestieri

și 
fag. 
din 

rea-

muncitoresc din Lu- 
amatori pregătesc un 

viata 
Zi-

La clubul 
peni, artiștii 
program intitulat „Cîntăm 
nouă" în cinstea sărbătorii
lei minerului. Programul va fi pre
zentat pe data de 10 august în
Lupeni în cadrul celui de-al Vll-lea 
concurs al formațiilor artistice da 
amatori. Repertoriul cuprinde dan
suri cu temă din viața nouă a 
minerilor, jocuri populare din fol
clorul hunedorean, muzică populară 
și ușoară interpretată de orches
tră și soliști.

La festivitate va participa și 
brigada artiștilor amatori din orașul 
Hunedoara.

V. s.

Un

— Numai
— Se poate una ca asta ?
O dată plecat ștaigărui, Domi

nic rămase un pic pe ginduri. De 
ce m-or ti chemind oare. Trebu
rile n-au mers râu sâ fiu criticat 
și nici realizări grozave n-am ob
ținut să mă felicite. Atunci de ce 
oi ti chemat ? Curios, cum termi
nă șutul, tovarășul Șofalvi se 
duse ață la sediul organizației de 
partid. După ce-i slrinse mina, se 
crelarul de partid îi pofti să i-a 
loc și zise.

— Știi de ce te-am chemat 
varășe Șofalvi f

— Oi ști dacă-mi spui.
— Ești șei de schimb in briga

da lui Bartha așa-i ?
— Sînt și încă destul de de

mult,
— Ce ai zice dacă ți-ai schimba 

locul de muncă ?
— Eu unul, drept să spun, nu 

prea am motive să mă bucur. Mă 
pricep un pic la lucrările de pre
gătiri, de ciștigat clștig bine așa 
că .

to-

—- Asta-j adevărat. Dar după 
cum știi și dumneata mina noas 
tră se dezvoltă mereu. Pentru asta 
e nevoie să grăbim lucrările de 
pregătiri. Conducerea minei s-a 
gindit să formeze o nouă brigadă 
Și să-ți încredințeze conducerea 
ei La drept vorbind și organizația 
de partid e de părere că dumnea-

spectacol care a încîntaf publicul
De cîtva 

tece și dansuri „Ciocîrlia" 
într-un turneu prin țară. In cadrul 
acestui turneu, ansamblul bucureș- 
tean a prezentat miercuri seara 
pe stadionul Jiul din Petroșani un 
spectacol muzical-coregrafic.

Spectacolul prezentat s-a bucu
rat de un succes deosebit, îneîntînd 
pe cei peste 6 000 de spectatori 
prezenți în tribunele stadionului 
din localitate care au răsplătit pe

timp, ansamblul de cîn- 
se află

membrii formației cu vii și îndelun
gate aplauze.

La sfîrșitul spectacolului, mem
brii ansamblului au fost felicitați 
din partea colectivului de munci
tori, tehnicieni și ingineri de la E. 
M. Aninoasa, pentru reușitul și 
frumosul program artistic prezen
tat.

Același spectacol a fost susținut 
și joi seara în fața minerilor din 
Lupeni pe stadionul din localitate.

la ești cel mai potrivit. Ei, ce 
spui, primești f

— Primesc, tovarășe secretar.
Discuția aceasta a avut loc pe 

la Începutul lui iunie. încă in pri
ma zi de lucru in noua brigadă, 
Șofalvi și-a adunat ortacii într-o 
mică ședință. Se cunoșteau cu to
ții, așa că au intrat direct in pro
blemă.

— După cum știți cu 
cepu șefui de brigadă 
încredințat o 
Va trebui să 
coasta spre 
straturile de 
cu care vom 
parte dezvoltarea mai rapidă a mi
nei șl bineînțeles și ciștigul nos
tru. Doar realizările se Îmbină ar
monios cu ciștiguriie. Nu trebuie 
să ne gindihn insă numai la depă
șirea pianului ci și ia economii de 
materiale, și lucru de calitate, și 
încă multe adele. Toate astea nu 
se pot tace fără o muncă organi
zată. De asta ne-am și adunat să 
ne impar fim gospodărește treburile 
ca fiecare să știe ce are de lăcjn 
Una insă să știți. O muncă ori 
nizată nu se poate face 
ăia de o zi vin și alta 
șut. Care crede că nu se 
treabă să se lase păgubaș 
qada noastră.

— O șă arătăm de ce

toții — in- 
i — ni s-a 

importantă, 
galerie de 

drum către
De viteza

iu

lucrare
batem o 

u eroii <
cărbune.

înainta e legală

î4 
cu din 
nu ia 

ține de 
de brl-

sintem 
în stare — răspunseră ortacii in
tr-un glas.

-Au trecut două Juni de cind 
noua brigadă a început să sape 
galeria de coastă. in fiecare 
zi galeria Înainta cu cițiva metri 
in inima dealului. Calificativul de 
bun organizator dat lai Dominic 
nu a fost dezmințit nici de astă- 
dată. N-a lost zi lucrătoare in care 
randamentul pe cap de om să nu 
se ridice ia 2,27 metri cubi față 
de 1,61 metri cubi cit era plani
ficat. Cu asemenea randamente 
nu-i de mirare că numai în luna 
trecută brigada și-a depășit cu 
250 m.c. sarcinile de plan. Prinși în 
întrecerea ce se desfășoară in 
cinstea zilei lor, minerii din noua
brigadă folosesc cu pricepere ar- 
măturiie de tier, revalorifică ban
dajele fapt care ie-a adus econo
mii de 20 000 lei. \

Concomitent cu realizările in 
producție crește și ciștigul mem
brilor brigăzii. Salariul pe post de 
miner se ridică la 120 de iei. Toa
te acestea dovedesc că noua bri
gadă condusă de Șofalvi Dominic 
n-a înșelat așteptările, ea se stră
duiește să se situeze la loc de 
frunte in întrecerea dintre brigă
zile de pregătiri de la mina Dil- 
ja.

R. BÂLȘAN

J| umnnEif BIBLIOTECA DE BREVETE
deosebit 
felul ei. 
Oficiului 
Aici își

Există în Capitală (pe strada Po
pov nr. 24 o bibliotecă 
de interesantă și unică în 
Biblioteca de brevete a 
de stat pentru invenții.
dau întîlnire cele mai noi desco
periri ale tehnicii mondiale din 
peste 20 de țări. Bineînțeles, nu 
lipsesec nici descoperirile inventa
torilor romîni.

O plimbare printre rafturile bi
bliotecii este o pasionantă trecere 
în revistă a ceea ce a creat gîndi- 
rea omenească, o incursiune plină 
de interes, și uneori de surprize, 
în istoria tehnicii. Faci cunoștință 
cu ingenioase sisteme de automati
zare, aparate electrice moderne, ma
șini, utilaje, dispozitive, realizate 
pentru prima dată în lume de 
savanti cu renume mondial, sau de 
alți inventatori mai puțin faimoși. 
Sînt aiei și descrierile unor invenții 
mai vechi, dar de 
tehnică și în zilele 
tre care și cele ale 
romîni Traian Vuia,
Lazăr Edeleanu și alții.

Datorită intensificării schimburi
lor cu străinătatea, biblioteca pri
mește anual circa 200 000 de des
crieri de invenții din «ele mal di
ferite domenii de activitate — me
talurgie, construcții de mașini, chi
mie, fizică, industrie extractivă, 
transporturi, agricultură etc. In 
prezent, ea dispune de aproximativ 
1 820 000 de asemenea descrieri de

nu numai inventatorilor, 
să cercetezi cîteva din 

înregistrate. Descoperi o 
procedee noi de lueru în 

metalurgie, chimie, e-

mare valoare 
noastre, prin- 
inventatorilor 
Aurel Vlaicu,

invenții, 42 000 din acestea fiind 
invent'i romînești.

Numai anul acesta numeroși in
gineri și tehnicieni din țara noastră 
au făcut Oficiului peste 640 propu
neri de invenții. O parte din aces
tea au și fost rezolvate, iar altele 
sînt în curs de studiu. Curiozitatea 
proprie 
te face 
dosarele 
serie de
siderurgie, 
leetricitate, mașini și instalații de 
tot felul, dispozitive pentru meca
nizarea unor lucrări grele cu vo
lum mare de muncă etc. Te cuprinde 
un sentiment de sinceră admirație 
pentru cei ee se străduiesc să des
chidă drumuri noi cuceririlor ști
inței și tehnicii noastre în plin 
avînt.

Dar brevetele de invenții din a- 
ceastă bibliotecă nu sînt simple 
exponate. Toate noutățile de aici 
sînt destinate a fi cit mai grabnic 
transmise celor interesați în a le 
cunoaște. Iată de ce în această 
bibliotecă pot fi văzut! zilnic teh
nicieni, ingineri din diferite uzine, 
șantiere de construcții, institute de 
cercetări științifice, care se docu
mentează în vederea rezolvării 
unor probleme importante ivite în 
procesul de producție. Astfel, un 
procedeu nou aplicat cu succes în- 
tr-uua din întreprinderi, poate de-

veni curînd tema unei lucrări, u- 
nui studiu, unei aplicații pentru al
te colective de muncă. Prin aplica
rea diferitelor documentații tehnice, 
culese din această bibliotecă, me- 
talurgiștii uzinelor „23 August", 
„Vulcan" din Capitală și-au însușit 
o serie de procedee noi de muncă, 
mai eficace, care i-au ajutat tot
odată să îmbunătățească continuu 
calitatea produselor. Colectivul u- 
zinei „Timpuri Noi" a obținut și 
el rezultate de seamă prin consul
tarea și însușirea diverselor lucrări 
de documentare tehnică de aici. De 
un real ajutor a fost această bi
bliotecă și cercetătorilor de
ICECHIM in diferite probleme le
gate de studiul negrului de fum.

Biblioteca și-a cîștigat prieteni 
statornici nu numai din uzinele 
bucureștene, ci și din marile unități 
industriale de la Reșița, Hunedoa
ra, Brașov, care, oaspeți ai Capi- 

pierd de obicei prilejul 
raită pe aici, să-și îm-

la

talei, nu 
să dea o 
bogătească cunoștințele științifice și 
tehnice.

Biblioteca de brevete a Oficiului 
de stat pentru invenții este un 
vast izvor de prețioase învățămin
te pentru toți acei pe care-i preo
cupă 
lui, 
și a

lupta pentru promovarea nou- 
pentru perfectionarea tehnicii 
metodelor de muncă.

MIRCEA ionescu 
redactor la „Agerpres"
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Mii sindicatului

Cîteva din problemele de muncă 
și viată ale brigăzii

Urmînd indicațiile Consiliului 
local al sindicatelor, comitetul 
sindicatului de la prepara (ia Lu
peni acordă o deosebită atenție 
mobilizării și ajutorării comitetelor 
de secție pentru buna organizare 
a întrecerii socialiste în fiecare 
secție și loc de muncă.

Repartizînd sarcini concrete 
membrilor comitetului și comisiilor 
pe probleme, comitelui sindicatu
lui a reușit să orienteze angaja
mentele mate oe muncitori, ingi
neri și tehnicieni spre obiectivele 
de bază ale planului de produc
ție ; creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității și re
ducerea prețului de cost.

A fost înlăturată practica con
siderării drept angajament în în
trecere a unor obligații de servi
ciu sau sarcini obștești, accentul 
fiind pus pe fundamentarea reală 
a angajamentelor. In acest fel sta
bilirea angajamentelor pe uzină 
s-a bazat pe consultarea largă a 
colectivelor secțiilor, pe însumarea 
angajamentelor individuale și co
lective. Astfel s-a ajuns ca uzina 
noastră să particip? la întrecere 
în cinstea zilei de 23 August cu 
angajamente mobilizatoare cum ar 
fi: recepționarea peste plan a 
39 500 tone cărbuni bruți, îmbună
tățirea recuperării globale cu 0,7 
la sută, reducerea cenușii cu 0,2 
la sută, reducerea umidității căr
bunelui livrat cu 0,2 (față de rea
lizării? anului 1962) și economii la 
prețul de cost de 330 000 lei

încă in perioada pregătirilor 
pentru realizarea producției pe 
anul 1963, comitetul nostru a fost 
instruit de C.L.S. în vederea asi
gurării unei largi participări a 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor la elaborarea planurilor de 
măsuri tehnico-organizatorice, ur
mărind ca propunerilor făcut? să 
li se dea importanța cuvenită. Așa 
de pildă, a fost rezolvată propu
nerea :tov. Ciula Vasile, maistru 
de flotare, privind confecționarea 
unei pompe pentru descărcarea 
naftenatul ui, a tov. Ionică Adrian 
privind modificarea capului de la 
bateria Rheo 0—10 mm și altele.

Acordind o atenție deosebită 
activității dă sprijinire a îndepli
nirii angajamentelor, comitetul 
sindicatului are în vedere și ac
țiuni privind sarcinile de perspec
tivă. In uzina noastră, urmează ea 
în cursul acestui an să se pună 
în funcție aparatul „CENDEEX" 
pentru determinarea rapidă a ce
nușii prin raze X. De asemenea, 
se va pune în funcția o centrifu

-------------------- âia-țgâ....... ' -ss~w-Ț-g---------------------------------------------------------------------

Să asigurăm pentru animale furaje suficiente 
și de bună calitate

(Urmare din pag. l-a)

coitarea finului de pe toate par
celele la timpul optim și fără pier
deri, îndrumînd comitetele de con
ducere ale Întovărășirilor zootehnice, 
pe țăranii ce cresc animale indi
vidual, să folosească fiecare zi bu
nă de lucru. La data actuală pe 
cea. 80 Ia sută din suprafața fîne- 
țelor din Valea Jiului s-a terminat 
recoltatul finului. Bine au muncit 
la strînsul nutrețului întovărășiții 
din Bănița, care pînă în ziua de 5 
august au terminat de recoltat fi
nul de pe întreaga suprafață co
masată de 84 ha. La fel, pînă la 
această dată au recoltat 38 de ha. 
fînaț, din 46, și membrii întovără
șirii zootehnice din Cîmpu lui 
Neag.

Strînsul îînului însă nu s-a făcut 
peste tot în ritm satisfăcător, exis- 
tfnd in prezent rămîneri în urmă 
față de sarcinile date de consiliul 
agricol. Mai slab a mers munca la 
recoltat la întovărășirea zootehnică 
„Unirea" din Paroșeni unde s-a 
recoltat deabia 50 la sută din su
prafața finețelor. La fel se prezin
tă cu strînsul finului și întovără
șirile „6 August" Lupeni și „Aușe- 
lul" din Taia. Consiliile de condu
cere ale acestor întovărășiri nu 
au insistat îndeajuns pe lingă în
tovărășiți să iese la coasă și la 
Strînsul finului la timp optim, fă
ră întîrziere, să folosească fiecare 
Zi de lucru. Ori ce zi bună de 

gă cu ajutorul căreia se va reduce 
considerabil umiditatea de îmbi- 
bație a cărbunelui mărunt.

După cum e și firesc, procesul 
tehnolgic în asemenea condiții 
impune o serie de cunoștințe noi. 
Comitetul sindicatului a sprijinit 
conducerea uzinai în organizarea 
unor cursuri de calificare și ridi
care a calificării, diferențiate pe 
meserii, prin care vor trece peste 
400 de muncitori calificați și neca- 
iificați. De asemenea, membrii 
comitetului sindicatului se stră
duiesc să asigura realizarea an
gajamentelor prin exemplul lor 
personal și îi ajută pe oameni 
înțeleagă că munca pe care o de
pun este nu numai un mijloc de 
asigurare a existenței ci și o ine
puizabilă sursă de satisfacții care 
le dă conștiința participării din 
plin la realizarea unor produse 
trebuitoare măreței opere de de- 
săvîrșire a construcției socialiste, 
dezvoltării și înfloririi neîncetate 
a patriei.

COMAN SEVER 
președintele comitetului sindicatu

lui — preparația Lupeni

O bună întreținere a mașinilor de depănat reclamă pricepere și 
conștiinciozitate în munca lăcătușilor care fac parte din atelierul de 
întreținere a secției a IlI-a din cadrul Viscozei Lupeni.

Iată unul dintre aceștia, lăcătușul Meszaroș Gheorghe, efectuînd 
revizuirea unei mașini de depănat. x»

coasă și uscat fin nefolosită în
seamnă o pierdere considerabilă 
calitativă și cantitativă de furaje. 
Mulți crescători de animale din 

localitățile Văii Jiului și-au produs 
singuri aceste pierderi, întîrziind cu 
recoltarea finului. Iată un exemplu. 
In timp ce membrii întovărășirii 
din Bănița au reușit să recolteze 
la timp întreaga suprafață de fi
nețe, țăranii posesori de parcele 
au strins linul doar de pe 72 la 
sută din suprafețele de fînaț. Cei 
din Cîmpu lui Neag au recoltat 
numai 64 Ia sută din suprafață, cei 
din Uricani 73 la sută, iar cei din 
Petrila 74 la sută. Rămîneri in ur
mă există și în alte locuri. Este 
de datoria comitetelor executive 
ale sfaturilor populare din aceste 
localități să-și îndrepte atenția spre 
proprietarii parcelelor de iinaț încă 
necosite, să-i îndrume ca să gră
bească strînsul finului. Comanda
mentele de pe lingă comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare, 
cărora Ii s-a încredințat sarcina de 
a urmări dezvoltarea creșterii ani
malelor și asigurarea bazei furaje
re, trebuie să impulsioneze și ele 
munca la recoltarea finului. Recol
tarea trebuie grăbită, acolo unde 
este rămasă în urmă, deoarece au 
mai rămas puține zile pînă la 15 
august, data stabilită pentru termi
narea acestei lucrări.

Și mai trebuie avut ceva în ve
dere. Acum este timpul potrivit 
pentru a se face frunzare (frunza

Zn curînd se împlinește un an de 
cînd am preluat conducerea unei 
brigăzi de frontaliști din sectoru1 
III al minei Lupeni.

Deși cunoșteam bine pe toți 
membrii brigăzii, puterea lor de 
muncă, voința și aptitudinile lor, 
emoțiile erau mari.

£ram pus pe ginduti, Oare voi 
ii in stare să iac iață sarcinilor ? 
— mă intrebam.

Biroul organizației de bază, co
muniștii, comitetul de secție sin
dicală și conducerea sectorului au 
fost aceia care mi-au insuflat dir- 
■zenie și curaj in muncă.

Prețuind conducerea brigăzii 
mi-am început activitatea print r-o 
discufie cu toți membrii ei. Am 
discutat cu ei despre sarcinile ce 
revin brigăzii noastre, despre ro
lul disciplinei și bunei organizări 
a muncii. Și pe baza celor discu
tate ne-am formulat angajamentul 
și un plan de măsuri care ne-a 
permis ca încă din prima lună de 
la, preluarea brigăzii planul de 
producție să-l depășim cu 600 tone 
cărbune, iar în luna următoare să 
obținem același rezultat.

a ajuns la maturizare) cu care se 
poate acoperi deficitul de fin, un
de acesta există, și in special pen
tru crearea unui stoc de rezervă 
de furaje. Frunzarele se fac din 
ramurile înfrunzite ale copacilor 

din următoarele esențe lemnoase: 
mesteacăn, irasin, salcîm, salcie 
care se găsesc atît pe finețe cit și 
în patrimoniul îorestier. Este insă 
absolut necesar ca aceste frunzare 
să se facă în termenul cel mai 
scurt, pfnă ce frunza mai are o 
valoare nutritivă ridicată. Mai tir
ziu se iignifică șl conține un pro
cent mare de celuloză fără valoare 
nutritivă. In afară de aceasta mai 
trebuie avut încă ceva în vedere 
pentru păstrarea calității furajelor: 
modul in care se face transportul 
și așezarea finului în șire sau că
pițe. Această lucrare nu trebuie 
să se facă pe timp prea călduros 
pentru că se pierd prin scuturare 
o mare parte din frunze. Trans
portul finului este bine să se facă 
pe cit posibil spre seară sau dimi
neața. Șirele și căpițele de fin vor 
fi așezate pe terenuri scurse și 
astfel clădite incit să nu permită 
pătrunderea apei în ele in timpul 
ploilor.

Să asigurăm animalelor pentru 
hrană pe timpul iernii furaje in 
cantități suficiente și de bună ca
litate, chezășia obținerii unor pro
ducții sporite de carne, lapte, lină 
pentru aprovizionarea oamenilor 
muncii.

La începutul acestui an, cu oca
zia dezbaterii cifrelor de plan, bri
gada pe care o conduc s-a anga
jat, în întrecerea socialistă cu ce
lelalte brigăzi din sector, să ex
tragă peste planul anual cantita
tea de 1 000 tone cărbune. Acest 
angajament a fost realizat incă in 
luna ianuarie. Firește noi nu am 
stat cu mîinile încrucișate ci 
ne-am reînnoit angajamentul la 
'3 000 de tone, ca mai tirziu să-i 
mărim ia 5 000 tone cărbune.

Iată-ne în pragul sărbătoririi 
Zilei minerului și a eliberării pa
triei noastre dragi — 23 August. 
Cu această ocazie, potrivit tradi
ției muncitorești, brigada noastră 
raportează partidului, noi succese 
obținute in producție. De la înce
putul anului și pînă acum brigada 
pe care o conduc și-a depășit 
planul de producție cu peste 6 500 
tone cărbune, ajungind ia un ran
dament mediu pe post de 5,29 
tone.

Bolosindu-mă de acest prilej ași 
vrea să scot în evidență, și să fe
licit pe toți membrii brigăzii și în 
mod deosebit pe șefii de schimb 
Pop Grigore, Solomon Ioan, Kiș- 
faludi Petru, precum și pe maiștrii 
mineri Răul Nicolae, Străuț Petru 
și Boca Adrian, care ne-au dat o 
prețioasă asistență tehnică.

După muncă vine și răsplata. 
Nivelul de trai al membrilor bri

OAMENI CU ACELAȘI NUME
(Urmare din pag. l-a)

există probleme și inedit —- linii 
de torță ale timpului nostru. Din
colo de acel 1,05—1,10 pe care 
brigada aceasta de oameni mo
dești îl realizează lună de lună, 
vei intîlni răspunderea fiecăruia 
pentru lucrul săvîrșit, conștiința 
utilității muncii pe care o depun

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

Au asigurat înhaldarea șistului
Tehnicianul Kaproș Augustin de 

la preparația Petrila a executat 
desenele pentru cei patru piloni 
de funicular înalți de 14 metri fie
care, apoi a condus lucrările de 
construire a lor. Pilonii au fost 
construiți și montați pe supraînăl- 
țarea ramurilor de golire nr. 1 și 
2 de către echipele de întreținere 
conduse de Ianc Aurel și Zlegnea- 
nu Ștefan. 

PUBLICITATE

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

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

CONDIȚII DE RECRUTARE

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

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

c) Să corespundă din punct de vedere medical.
Solicitantii care doresc să se inscrie, se vor prezenta la 

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

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

— Buletinul de identitate.
înscrierile se iac pînă la data de 25 august 1963,

I
 întreprinderea comerțului cu ridicata 

textile-încălțămînte — Petroșani

RECRUTEAZĂ
Pentru anul școlar 1963-1964 absolvenți ai școlilor medii j i 

de cultură generală cu diplomă de maturitate pentru Școala ' 
tehnică Comercială Craiova. ''

Pentru alte lămuriri candidați! se vor prezenta la sediul i ‘ 
I.C.R.T.I.-ului Petroșani, strada Mihai Viteazu nr. 5 zilnic între <1 
orele 7-9 dimineața. , i

găzii pe care o conduc, ca dealt- 
iei al tuturor oamenilor muncii, 
crește zi de zi.

Salariile noastre sini mereu in 
creștere, ajungind in ultimul timp 
.'a 110—120 lei pe post de miner.

Mulți mineri din brigada pe 
care o conduc s-au mutat în a- 
partamente confortabile, în blo
curile noi construite in Lupeni. 
Așa sini minerii Stiba Ștefan, 
Trușcă loan, Dragu Stancu și multi 
alții. Unii dintre noi ne-am cum
părat motociclete printre care So
lomon loan, Oprea Vasile. Marda 
Aurel, Fetica Nicolae și bine în
țeles și eu. Majoritatea ortacilor 
mei au aparate de radio, iar unii 
dintre ei, banii pe care-i ctștigă îi 
economisesc ia C.E.C. Ași vrea să 
mai arăt că membrii brigăzii mele 
iși petrec timpul liber in mod 
plăcut și util, participă la activi
tatea cultural-educativă de la mi
nă și de la club, iac parte din 
brigada artistică de agitație a sec
torului și participă la școala de 
calificare ori la cursurile de ridi
care a calificării.

lată doar Citeva fapte grăitoare 
despre viața și munca noastră, 
despre grija părintească pe care 
o poartă partidul și statul nostru 
minerilor..

PETRE CONSTANTIN 
miner, șei de brigadă— sectorul 

III E. M. Lupeni

și care trece de multe ori neob
servată. Așa sînt „cei 16 de ia 
C 5“. La data cînd scriem aceste 
rîriduri s-au mai ridicat cu 2 m. 
zidurile unui nou bloc. Și la te
melia lor șade rodul muncii ce
lor 16 oameni modești, și cu un 
nume comun și mare pe care se 
cuvine al scrie cu litere mar!: 
Oameni noii

Prin montarea acestor piloni îna
inte de termen cu aproape o lună 
de zile, s-a asigurat transportul 
ritmic al șistului și s-a creat o 
rezervă de înhaldare pînă la sfîr- 
șitul anului curent. Cele 6570 tone 
de șist înhaldațe peste planul lunii 
iulie, denotă că aici s-a asigurat 
spațiul necesar înhaldării.
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Semnarea Tratatului privitor la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, spațiul cosmic și sub apă

In legătură cu situația din Haiti

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Conform înțelegerii dintre gu
vernele U.R.S.S., S.U.A. și Marii 
Britanii, începînd de la 8 august, 
Tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară 
în spațial cosmic, in atmosferă și 
sub apă semnat de cele trei țări 
la 5 august Ia Moscova, a fost des
chis pentru semnare de către alte 
state concomitent Ia Moscova, 
Washington și Londra.

La 8 august, la Moscova Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al R.P. Romine, a 
semnat Tratatul din împuternicirea 
guvernului
Romine.

Tratatul a 
imputerniciții

In aceeași
semnat la Washington de Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R.P. Romine, iar

Republicii Populare

semnat de 
state.

mai fost
a 21 de
zi Tratatul a fost

u Than*; „Atmosfera de la Moscova 
este aceea de speranță și optimism“

cretarul general al O.N.U. a spus: 
„Climatul internațional s-a îmbu
nătățit simțitor, o dată cu sem
narea Tratatului de la Moscova. 
Consider că marile puteri trebuie 
să meargă în prezent mai departe 
și să-și îndrepte atenția spre in
terzicerea totală a armei nucleare 
și spre dezarmarea generală". U 
Thant și-a 
Conferința 
la Geneva 
în prezent
țările membre ale O.N.U. trebuie 
să acționeze 
cu prilejul apropiatei sesiuni 
Adunării Generale O.N.U.

NEW YORK 8 (Agerpres).
La 7 august s-a înapoiat la 

New York venind de la Moscova 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, care a asistat la ceremonia 
semnării Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, spațiul cos
mic și sub apă. Intr-o declarație 
făcută la sosire reprezentanților 
presei, U Thant, a exprimat în
crederea că acest Tratat va însem
na un prim pas pe calea spre de 
zarmare. „Atmosfera de la Mosco
va, a subliniat secretarul general 
al O.N.U., este aceea de speranță 
și optimism. Toată lumea trăiește 
sub impresia că a intervenit o 
mare schimbare și că ne aflăm în 
zorii unei ere noi în relațiile in
ternaționale". U Thant, a relevat, 
de asemenea, că „impresia mea 
este cc vor exista și aite progrese 
în tratativele dintre Est și Vest, 
îndeosebi în domeniul experiențe
lor nucleare".

Intr-o altă declarația făcută la 
Copenhaga cu prilejul unei escale 
a avionului în care se afla, se-

exprimat speranța că 
pentru dezarmare de 
poate lua un start bun 
și a declarat că toate

în aceeași direcție
a

a

la Londra de George Macovescu, 
■ adjunct al ministrului afacerilor 
exlerne ai R.P. Romine.

In capitala S.U.A., Tratatul
mai fost semnat la 8 august de că
tre imputerniciții a 25 de state.

La Londra Tratatul a fost semnat 
de asemenea 
de state.

Semnarea
te state va
mătoare.

de împuterniciți! a 23

Tratatului 
continua

de către al- 
în zilele ur-

statelor

guver-
7 au-
a ho-

al

Creste numsrul 
tare aceră la Tratat

BEIRUT 8 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al 

nului libanez a declarat la 
gust că guvernul Libanului
tărît să semneze Tratatul încheiat 
la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare.

BRUXELLES 8 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe

Belgiei a declarat oficial la 7 au
gust că Belgia va semna Tratatul 
privitor la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară în Cosmos, 
în atmosferă, și sub apă. Ambasa
dorii Belgiei la Londra, Moscova 
și Washington sînt împuterniciți 
să semneze acest tratat, al cărui 
text le-a fost transmis.

Declarațiile lordului Home 
la postul de televiziune Moscova

MOSCOVA 8 (Agerpres).
La 7 august, lordul Home, mi

nistrul afacerilor externe al 
Britanii, a luat cuvîntul la 
de televiziune Moscova. El 
clarat că Tratatul privitor
terzicerea experiențelor nucleare 
„va servi drept frînă în calea cursei 
înarmărilor". Ministrul afacerilor ex-

Marii 
postul 
a de- 
la in-

Atitudinea echivocă a cercurilor 
oîiciaie vest-germane

BERLIN 8 (Agerpres).
Ocupîndu-se de atitudinea echi

vocă a 
germane 
tului de 
gane de 
iiniază atît importanța acestui e- 
veniment cit și netemeinicia reti
cențelor guvernului cfe la Bonn în 
această chestiune.

„In timp ce declarațiile de ade
rare ale țărilor neatomice curg 
șuvoi, scrie ziarul „Suddutsche 
Zeitung", una din aceste țări 
(R.F.G. — n.r.) apare într-o lumi
nă deplorabilă".

Referindu-se la „argumentele" 
Bonn-ului că nu poate să adere la 
Tratat pînă cînd puterile occiden
tale nu vor garanta că semnarea 
acestui Tratat de către celălalt 
stat german, R.D. Germană, nu ar 
însemna recunoașterea de către 
puterile occidentale a acestui stat 
același ziar scrie că „dacă dorin
ța de a ajunge la o destindere 
este cinstită, Estul și Vestul tre
buie să dorească în egală măsu-

cercurilor oficiale vest- 
față de semnarea Trata- 
la Moscova, diferite or- 
presă vest-germane sub-

ra" aderarea atît a R.D. Germane 
cît și a R.F.G. „Bonn-ul nu poate 
să împiedice ca R.D.G. să fie par
tener egal în drepturi în cadrul 
tratatului pentru sistarea experien
țelor nucleare". Ziarul califică 
drept „lipsită de sens" atitudinea 
Bonn-ului care amînă declarația 
sa de aderare „pînă cînd puterile 
occidentale vor da garanțiile soli
citate".

Scoțînd încă o dată în evidență 
importanta semnării Tratatului de 
la Moscova, „Suddeutsche Zei
tung" scrie: „Nu mai este sufi
cient ca guvernul federal „să con- 
tinuie să salute" Tratatul. El nu 
poate rămîne în afara sa; el tre
buie să colaboreze". Totodată, zia
rul avertizează că, dacă guvernul 
de la Bonn va persista în atitu
dinea sa negativă, ,,va pierde în
țelegerea lumii înconjurătoare în 
condițiile trecerii marilor puteri 
spre o politică de destindere... 
Opinia publică va fi nevoita să 
presupună că R.F.G. nu dorește 
decît să pună piedici în calea 'des
tinderii atît de rîvnite".

terne al Angliei și-a exprimat 
speranța că U.R.S.S. și Anglia „vor 
putea trăi împreună în prietenie 
și pace".

Lordul Home consideră drept 
important schimbul de oameni de 
știință, cadre didactice, trupe de 
balet și teatru, tineret, oameni de 
afaceri, sportivi. „Și cu cît mai 
mult, cu atît mai bine", a subliniat 
el. „Marea valoare a acestui fapt 
constă în aceea că ne vom cunoaș
te mai bine unii pe alții".

„Nici o casă cu adevărat bună 
poate fi clădită într-o singură 
și va fi nevoie de asemenea, 
timp pentru stabilirea încrede- 

și prietenie", a spus lordul Ho
me. „Noi am pus însă bazele. Dacă 
vrem să întărim și pe viitor în
crederea dintre cele două țări ale 
noastre, trebuie să 
nitiv la gîndul că 
sensiunile pot fi 
forță".

nu 
zi, 
de 
rii

DOMINGO 8 (Ager-

ore după debarcarea 
detașamente de insur-

că știrile so- 
Dominicană 
sînt contra- 

transmite a-cum
Presse forțele de- 

sub conducerea ge- 
Cantave, par să se 
două coloane care 
regiunea de nord-

a Republicii Haiti. Un purtător 
cuvînt al insurgenților a decla- 
la Santo Domingo 
invazie înaintează

că „forțele 
satisfăcător 
nord a Re- 
precizat că

SANTO 
preș).

La 48 de 
mai multor
genți în Haiti, agențiile occiden
tale de presă relevă 
site din Republica 
Washington și Haiti 
dictorii. După 
genția France 
barcate aflate 
neralului Leon 
fi împărțit în 
^înaintează în 
iest 
jde 
rat 
fae
și au izolat partea de 
publicii Haiti". El a 
grupul inițial al' insurgenților s-a 
întărit simțitor cu un mare număr 
de voluntari haitieni care s-au ală
turat lor în regiunile ocupate. 
Paul Verna, un fost diplomat hai
tian care se află în exil în Re- 
pdblica Dominicană, a declarat că 
insurgenții au făcut pînă acum 150 
de prizonieri din rîndurile gărzilor 
naționale ale lui Duvalier în 
cursul luptelor care au avut loc.

Totodată, într-un comunicat ofi
cial dat publicității la Port-A: 
Prince, guvernul haitian pretinde 
că !,invadatorii care au încercat să

©

regiunea Cap 
țării) au fost 
a reînnoit a- 
a fost lansa-

Guvernul 
că invazia 
teritoriul Republicii Do- 
cu sprijinul guvernului

Organizația Sta- 
a început mier- 
legătură cu plîn- 

haitian. Agen- 
cercu-

unități ale insurgenților 
punctul de a debarca. 

Organizației Statelor A- 
a însărcinat Comitetul

asalteze cartierul general al dis
trictului militar din Fort Liberte 
(localitate situată în 
Haitien din nordul 
respinși", 
firmațiile 
tă de pe 
minicane
dominican.

La Washington 
telor Americane 
curi dezbateri în 
gerea guvernului
țiile de presă relevă că 
ri ale exilaților din Haiti au de
clarat că forțele de invazie au 
debarcat în Haiti „dintr-o insulă 
din Marea Caraibilor" și au indicat 
că alte 
sint pe 
Consiliul 
mericane
special creat în luna mai pentru 
a examina conflictul dintre Haiti 
și Republica Dominicană „să stu
dieze" acuzațiile aduse de guver
nul haitian Republicii Dominicane 
de a fi sprijinit pa insurgenți.

Agenția U.P.I., referindu-se Ia 
ultimele știri sosite din Port-Au- 
Prince transmite că 
mațiilor 
invazie 
giunile 
trimise

„în ciuda afir- 
guvernului că forțele de 

au 
din 
noi

fost respinse, în re- 
nordul țării au fost 
întăriri militare.

Bandele lui Chombe se regrupează
LEpPOLDVILLE 8 (Agerpres).
Corespondentul din Katanga al 

agenției United Press International 
relatează că foștii soldați ai jan
darmeriei lui Chombe, care se as
cund în junglă, se regrupează în 
prezent in diverse puncte ale Ka- 
tangăi. Corespondentul, care, îm
preună cu un număr de membri ai 
misiunii forțelor O.N.U. din Congo 
în Katanga, a vizitat o regiune si
tuată la 180 mile de Elisabethville, 
a constatat că unități de jandarmi 
katanghezi refăcute, cu un efectiv 
de 3 000 
pate în 
Kasenga. 
să poată
potriva guvernului central și pen
tru a rupe din 
Republica Congo

Ccrespondentu 1 
membrii acestor
uniforme katangheze și par bine 
înarmați, dispunînd de muniții 
din abundență.

Știrile despre regruparea bande
lor lui Chombe constituie o dova

de oameni, se află gru- 
împrejurimile localității 
Aceste unități așteaptă 

dezlănțuj o rebeliune îm-

nou Katanga de

relatează că 
unități poartă

renunțăm defi- 
litigiile și di- 

aplanate

MOSCOVA. La 8 august a 
părăsit Moscova, ministrul afaceri

lor externe al Marii Britanii, lor
dul Home și persoanele care îl în
soțesc.

Pe aerodromul Vnukovo lordul 
Home a 
Gromîko, 
terne al 
oficiale.

BONN.

fost condus de Andrei 
ministrul afacerilor ex- 

U.R.S.S. și alte persoane

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

In S.U.A. a fost creat un Comitet 
pentru interzicerea experiențelor nucleare 
WASHINGTON 8 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează 

că în Statele Unite a fost consti
tuit un „Comitet pentru interzi
cerea experiențelor nucleare" din 
care fac parte, în afara mai mul
tor foști 
pubiicani, 
tre care 
Nobel.

Din comitet face 
noscutul scriitor John Steinbeck. 
In dimineața de 7 august o dele
gație a acestui comitet, condusă 
de John Wadsworth, fost repre
zentant al S.U.A. la O.N.U.S a vi

miniștri democrați și re- 
numeroși

13 laureați
savanți prin- 
ai Premiului

parte și cu-

zitat' pe președintele Kennedy ex- 
primînd „aprobarea fără nici un 
fel de rezervă" față de semnarea 
Tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, spațiul cosmic și sub 
apă. Potrivit agenției, delegații au 
exprimat președintelui Kennedy 
convingerea lor că Tratatul de la 
Moscova constituie „un început 
esențial pentru abordarea proble
melor unei păci drepte" și „cel 
mai constructiv pas în direcția pă
cii realizat de la crearea Organi
zației Națiunilor Unite",

— Un avion de vînătoare 
cu reacție tip „F-86" aparținînd 
forțelor aeriene militare vest-ger- 
mane s-a prăbușii lingă localitatea 
Aurich în apropierea pozițiilor u- 
nui divizion de artilerie antiaeria
nă al Bundeswehrului. Au pierit 
pilotul avionului și patru soldați ai 
Bundeswehrului; alți șase soldați 
au fost răniți.

WASHINGTON. — Departamen- 
de stat a anunțat că secretarul 
stat al S.U.A. Dean Rusk, aflat 
prezent în Uniunea Sovietică, 
va opri la Bonn la 10 august 
drum spre patrie. Dean Rusk 
avea întrevederi cu cancelarul

12,5

do-

lor-
ex-

MANILA. — De trei luni con
tinuă greva docherilor din portul 
Manila, care luptă pentru apărarea 
drepturilor lor. Potrivit agenției 
United Press Internațional, greva 
a provocat pînă în prezent guver
nului filipinez o pierdere de 
milioane pesetas.

La grevă participă 2 500 de 
cheri.

HELSINKI. — La 8 august 
dul Home, ministrul afacerilor
terne al Angliei, a sosit la Helsinki, 
venind din Moscova.

LONDRA. — 1 000 de muncitori 
de la una din cele mai mari uzine 
engleze constructoare de strunguri 
— „Alfred Herbert" din Coventry 
vor lucra numai patru zile pe 
săptămînă. Această hotărîre, rela
tează ziarul „FinaGial Times", a 
fost adoptată din cauza „reducerii 
generale a desfacerii producției".

tul 
de 
în 
se 
în 
va
Adenauer pentru a-1 informa despre 
conținutul schimbului de păreri pe 
care l-a avut cu A. Gromîko mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S. 
La 11 august Dean Rusk va părăsi 
Bonn-ul îndreptîndu-se spre Washig- 
ton.

dă că secesioniștii katanghezi nu 
au renunțat nicidecum la planu
rile lor de a scinda Republica 
Congo și de a constitui o Ka
tanga „independentă". Este sem
nificativ că unitățile de jandarmi 
rebeli dispun de aimament din 
abundență. Aceasta indică faptul 
că ei sînt sprijiniți în continuare 
de anumite cercuri 
bine cunoscute, care 
timp de ani de zile 
secesiunii katangheze. 
rile americane 
cum se știe, o primă repriză. 
Există însă indicii că concurentele 
lor vest-europene în Congo nu 
s-au declarat învinse. Relatările 
corespondentului agenției U.P.I. 
reprezintă o dovadă în acest sens.

imperialiste 
s-au aflat 
în spatele 
Monopolu-

au cîștigat, după 
o primă

O

lui din R. F. Germană, 
iernii trecute extrem de 
a favorizat întrucîtva 
stocurilor de cărbune,

Criza din industria 
cărbunelui a R. F. G. 

nu a luat sfîrșit
BONN 8 (Agerpres).
După cum relatează publicația 

economică „Industriekurier", în ca
drul unei ședințe a Uniunii indus
triașilor minieri din regiunea Ruh- 
rului, ținută la Essen, dr. Burck- 
hardt, președintele Uniunii, a fă
cut aprecieri pesimiste cu privire 
la perspectivele industriei cărbune- 

In ciuda 
reci, care 
reducerea 
a spus

Burckhardt, „trebuie să ne ferim de 
iluzia că criza în industria cărbu
nelui a luat sfîrșit".

In analiza pe care a făcut-o, vor
bitorul a declarat că planurile an
terioare elaborate de Uniune în 
colaborare cu industria uleiurilor 
minerale privind expansiunea capa
cităților de rafinare „și-au pierdut 
baza". Printre factori, negativi ei- 
tați de Burckhardt, care influențea
ză asupra situației, se află și scă
derea exporturilor de cărbune înre
gistrate anul acesta. „Trebuie să 
ne așteptăm, a spus el. în viitorii 
ani la o mare pierdere a posibilită
ților de desfacere pentru exportul 
nostru de cărbune".

încheierea lucrărilor conferinței de la Hiroșima
HIROȘIMA 8 (Agerpres).
La 7 august au luat sfîrșit la 

Hiroșima lucrările celei de-a 9-a 
conferințe internaționale pentru in
terzicerea armei atomice și cu hi
drogen. La ședința de închidere

participants la conferință au adop
tat „Rezoluția cu privire la inten
sificarea acțiunilor unite", propusă 
de delegația japoneză, și „Chema
rea la acțiuni internaționale unite".
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