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Ungurejnu Nicolae 
șef de brigadă sectorul 

VII

Dumbravă Gheorghe 
șef de brigadă sectorul 
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Gherebeț Ovidiu, 
șef de brigadă sectorul 
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Novac Ștefan, 
șef de brigadă sectorul 
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Vlad Dumitru 
șef de brigadă sectorul 
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Fruntașii sectorului

Kalman Arpad, 
șef de brigadă sectorul 
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de la 
minerului 

printr-o 
poporului 
în cons- 
remarcat 
expozifie

Expoziție de
ieri, 9 august, în sălile Muzeu

lui orășenesc din Petroșani s-a 
deschis cea de-a Vl-a expoziție de 
zrtă plastică închinată Zilei mine
rului. Expozifia organizată de Co
mitetul pentru cultură și artă îm
preună cu Cenaclul Uniunii artiș
tilor plastici din Petroșani afirmă 
din nou prezenta creației plastice 
in viata Văii Jiului și constituie 
încă un pas in maturizarea artiști 
lor deja cunoscuți și apreciafi de 
publicul din tara noastră.

Perioada care a trecut 
prima expoziție de Ziua 
11955) se caracterizează 
serie de mari victorii ale 
nostru condus de partid 
truirea socialismului. De 
este faptul că la această
cele mai multe lucrări reflectă ma
rile trar.siormări din Valea Jiului 
Și din regiunea Hunedoara. Juriul 
expoziției a selecționat cu atenție 
și discernămint critic din numeroa
sele- lucrări de pictură, grafică și 
desene, cele mai reprezentative lu
crări ale colectivului de creatori 
maturizat în mediu! Văii Jiului. 
Astfel, printre lucrările expuse, se 
disting in mod deosebit acuarelele 
semnate de Bianu Elena In care 
peisajul industrial al Hunedoarei 
ocupă primul loc, desenele și acua
relele inspirate din viața satului 
Apoldul de sus și Șantierului naval 
din Galafi — ale lui Matyas Iosif. 
Lucrările de Jinogravură colorată

Minerii din abatajul 
cameră nr. 902, blocul IX 
și frontaliștii din brigada 
condusă de Baciu Ioan de 
la sectorul II al minei 
tonea și-au 
eforturile în 
nerii de noi 
producție în 
lei

Gheorghe, 
muncit cu 
sporit cu , 
post, față 

Ace-

intensificai 
scopul obți- 

succese în 
cinstea Zi •

minerului. Muncind 
cu spor, ei au făcut să 
crească randamentul mun
cii peste prevederile pla
nului și a angajamente
lor luate, fapt pentru care 
în ședințele grupelor sin-

dicaie ținute recent au 
fost declarați evidențiați 
în întrecerea socialistă.

Brigada condusă de mi
nerul Crețu 
luna trecută a 
un randament 
1,190 tone pe
de cel planificat, 
lași randament l-a obți
nut și în primele 6 zile 
lucrătoare ale acestei 
luni, fapt care îi situea
ză în fruntea întrecerii 
socialiste.

Calitatea producției 
in atenția brigăzii

Tinerii mineri care for
mează brigada pe care o 
conduc întîmpină Ziua 
minerului cu realizări de 
seamă: o depășire a pla
nului de producție de la 
începutul anului de 1600 
tone de cărbune. In cins
tea sărbătorii am realizat 
o productivitate substan
țial sporită față de cea 
planificată : cu două to
ne mai mare față de sar
cina prevăzută. Conside
răm însă că una din rea-

seamă 
a pro- 
extra-

lizările noastre de 
este calitatea bună 
ducției pe care o 
gem. Țin să amintesc că
în ultimele luni brigada 
noastră n-a fost penali
zată niciodată pentru ca
litatea necorespunzătoare 
a producției pe care am 
extras-o. Acesta este ro
dul preocupării întregii 
noastre brigăzi.

I. ROTARU 
șef de brigadă 

Petrila
mina

ANGAJAMENTUL A FOST RESPECTAT
înlocuirea motorului mașinii de extracție de la 

puțul principal al gurii de mină Cimpa II, în ultimul 
timp a devenit o necesitate imperioasă. Vechiul mo, 
tor abia mai putea face față producției mereu eres- 
cînde a sectoarelor II și III ale minei.

Noul motor al mașinii de extracție a fost adus. 
Lucrările de montare li s-au încredințat echipelor 
conduse de Gubaș Iuliu și Boglea loan. Cele două 
echipe s-au angajat să termine montarea noului 
motor în cinstea Zilei minerului.

Lăcătușii Ștefănescu Anghel, Jurja Iuliu și Ma- 
rioane Nicolae, în frunte cu șeful 
de lucru și muncind cu hărnicie 
mecanică a lucrării cu 15 zile 
Boglea Ioan, 1-antini Ferdinand, 
fel.

Acum mașina de extracție a puțului principal func- 
motorul cel nou care 

mai puternic decît cel

artă plastică

echipei, s-au apucat 
au terminat partea 
mai devreme, iar 

partea electrică la

, Șarja ' și cele două peisaje ..Noua 
ojelărie" și „Pe malul Cernei", ins
pirate din realitățile Hunedoarei, 
semnate de Tellmann Iosif. Atrag 
aten/ia și linogravurile care redau 
aspecte de la mina și preparafia 
din Lupeni. Szlamka Adalbert se 
distinge în natura statică și pei
sajele urbanistice ca „Blocuri noi 
la Lonea", Nagy Ervin cu desenele 
inspirate din viata minerilor ; Szi- 
lagyi Adalbert se remarcă prin 
acuarelele „Furnalul din Hunedoa
ra" și cele inspirate din viata sa
tului colectivizat iar Szilagyi Ghe- 
za cu picturile 
natura statică și 
rate din peisajul 
nistic. Alături de
Ier Ecaterina se distinge cu lucrările 
de acuatinte și monotipie „La cla
că' și „Joia tineretului", iar Szil- 
veszter Victor cu litografiile colo
rate despre mineri și țăranii din 
Valea Jiului, „Primul schimb" și 
„Dimineața", Fodor Kalman se im
pune prin lucrările de acuarele 
inspirate din peisajul Hunedoarei.

Ceea ce trebuie remarcat este 
faptul că o serie din aceste lucrări 
vor fi trimise la București pentru 
a fi expuse la expoziția 
care se va deschide in 
tembrie.

care reprezintă 
acuarelele irispi- 
natural și urba- 
aceștia Szilvesz-

tineretului
luna sep-

C. HOGMAN
secretarul Comitetului 

cultură și artă Petroșani
pentru

ționează cu 
este mult 
înlocuit.

’ Printre brigăzile de la mina Uricani care au obținut în cinstea 
Zilei minerului rezultate sporite 
și cea condusa ,te Maltei Stan. !
nu a scăzut media depășirilor
CLIȘEU : O parte din membrii 
teran.

■ ?.• procesul de producție se numără 
De la începutul anului, această brigadă 

de plan lunare sub 20 la sută. IN 
brigăzii înainte de a coborî în sub-

Realizării propunerilor cetățenilor 
grijă deosebită!

acțiunile de 
înfrumusețare 
a orașelor și

și sesizări 
campaniile 

de dări de 
fața ale- 
alte în- 

grăitoare 
a da un

Odată cu construcțiile de locuințe 
și celelalte edificii social-culturale, 
la întinerirea continuă a : Văii Jiu
lui o contribuție valoroasă o aduc 
oamenii muncii prin 
muncă patriotică de 
și buna, gospodărire 
comunelor noastre.

Sutele de propuneri 
făcute de cetățeni în 
electorale, în adunările 
seamă ale deputaților în
gătorilor în sesiuni și în 
truniri publice, sînt dovezi 
ale dorinței cetățenilor de 
aspect tot' mai atrăgător așezărilor 
noastre miniere.

Atenția oamenilor muncii se în
dreaptă . în. - ultimul timp 'mai ales 
spre buna gospodărire și deservire 
a cartierelor de locuit cu apă, lu
mină, spre salubrizarea și moder
nizarea străzilor, amplasarea cores
punzătoare a unităților de 
re, de culturalizare etc.

Deputății, încadrați în 
permanente sprijiniți de
lărgite de specialiști, profesori, me
dici, tehnicieni, au luat în studiu 
an de an posibilitățile de rezolvare 
a propunerilor oamenilor 
pentru înfrumusețarea 
podărire a orașelor 
Văii Jiului.

Prin preocuparea
sfaturilor populare, cu sprijinul ce
tățenilor și a organizațiilor obștești 
și întreprinderilor, propunerile oa
menilor muncii se înfăptuiesc cu 
succes. Iată doar cîteva : La cererea 
cetățenilor, comuna Cîmpu lui Neag

desface-

comisii 
activele

a fost legată de Lupeni prin au
tobuze cu plecarea din dreptul sta
ției C.F.R. Lupeni iar ruta de trans
port în comun între Petroșani —■ 
Lupeni a fost prelungită pînă la 
Uricani. Au fost amenajate și des
chise chioșcuri O.A.D.L.F. și în car
tierele mărginașe din toate localită
țile prin care aprovizionarea cu 
produse de sezon a cetățenilor este 
mult ușurată. In orașul Petrila s-a 
amenajat trotuarul în fața blocului 
„C" din cartierul 7 Noiembrie, au 
fost reamenajate spațiile verzi, lir- 
îndu-se măsuri pentru păstrarea lor. 
La propunerile cetățenilor s-au con
struit podețe peste pîrîul din strada 
M. Gorki și altele. In Vulcan s-au 
realizat, de asemenea, o serie de 
lucrări gospodărești.. Spălătoriile pa
vilioanelor din strada Tudor Vlă- 
dimirescu au fost reparate. In stra
da Vasiie Alecsandri s-a amenajat 
un solar pentru copii. Pompa de 
apă din Crividia Vulcan a fost rein
stalată.

In orașul 
dă o mare 
propunerilor
cetățenilor s-a revizuit 
tîmplărie și s-au reparat 
de la blocuri; s-a interzis circula
ția tractoarelor cu șenile neprote
jate pe străzile amenajate, s-au 
montat instalații pentru scuturarea 
covoarelor. Iată doar o parte din 
propunerile cetățenilor care au fost 
rezolvate. Lă rezolvarea propuneri
lor o contribuție însemnată au adus 
și cetățenii ca de pildă tov. Bido 
Carol- și colectivul blocului nr. 24

GHEORGHE ELISEI
șeful comisiei organizatorice a 

Sfatului popular al orașului Petroșani

Lupeni sfatul popular 
importantă 
cetățenilor.

muncii 
și buna gos- 

și comunelor

deputaților, a

$ 
I > 
! >

Activitatea strungarului Ilie Ștefan de la mina Dilja este mult 
apreciată de brigăzile care lucrează în subteran. Recondițlonînd nume
roase piese și executînd la timp și de calitate comenzile primite, el 
a contribuit la redarea înainte de termen în folosința minerilor 
zeci și zeci de utilaje.

IN CLIȘEU: Strungarul Ilie Ștefan sxecutînd la strung o nouă 
comandă. , ■ ._ • • -

l

c

realizării 
La cererea 

întreaga 
jghiaburile

(Continuare in pag. 3-a)

Utilajul modern — 
prieten de nădejde

O expresie a griji pe care o 
acordă partidul și statul nostru 
pentru ușurarea muncii minerilor 
și sporirea realizărilor lor este 
înzestrarea minelor cu utilaje mo
derne, de o înaltă productivitate. 
Lucrez într-un abataj frontal în 
care funcționează un asemenea 
utilaj perfecționat — un plug me
canic pentru tăierea cărbunelui.

Consider o adevărată mîndrie 
să fii minier și să lucrezi cu un 
asemenea utilaj modern. Nu-i 
vorba, la început ne-a fost greu 
pînă am ajuns să 
meinic 
noastră 
neri, a 
iar azi
ne mîndrim. Viteza de avansare 
în abatajul nostru atinge lunar 
peste 40 m.l., obținem randamen
te sporite și depășiri de seamă.

Utilajul modern ne-a devenit 
un prieten de nădejde, cu aju
torul căruia sîntem hotărîți să 
obținem realizări mereu sporite.

Gh. BÎRLEA
miner — mina Lupeni

stăpînim te- 
Dar întreaga 
majoritate ti- 
perseverență.

noul utilaj, 
brigadă, in 
învățat cu 

obținem realizări cu care
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Reîntîlnire
săr-

minet,

petrec de

în curtea 
frumoase

clubului 
întreceri

l-am zărit cu alți tovarăși 
Așezat la loc de cinste;
Jos, sub poză erau scrise 
Simplu, citeva cuvinte.
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Ieri, trecînd prin curtea 
In ajun de sărbătoare 
Arunci nd privirea-o dipt 
Pe panoul de onoare;

U știam mai dinainte; 
Miner bun, dat cam tăcut 
Mal cu seamă de cauți vorbă 
Ca să legi cu el, in șut.

Unde vor
de

petrece minerii 
ziua !or

Astăzi, îl revăd din nou 
Dîrz, ca stînca, tainic, drept; 
E momentul cînd li prinde, 
Decorata pe piept.

— Iți urăm mult spor la muncă I 
El, cu capul ridicat, 
Fără-aiiorituri Ia vorbă
A răspuns scurt, îndesat:
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Ca de fiecare dată cînd se 
bătorește Ziua minerului și de astă- 
dată, in dimineața de 11 august, 
delegați ai minerilor, din toate lo
calitățile Văii Jiului vor depune 
coroane de flori la piatra come
morativă din incinta minei Lupeni. 
Apoi, iubitorii de Înot și polo pe 
apă, din toată Valea Jiului sînt 
invitați în jurul orei 11 să parti
cipe atît ca spectatori cit și în ca
litate de concurenți !a ștrandul din 
localitate. Aici vor avea loc între
cerile de înot și polo organizate 
de asociația sportivă Preparatorul 
Lupeni. Câștigătorii vor fi răsplătiți 
cu două frumoase cupe și diplome. 
Apoi, iubitorii de petreceri, muzi
că și dansuri sînt invitați la ser
barea cîtnpenească ce va avea loc 
la Bărbătenî. își vor da concursul 
fanfara, orchestra de muzică ușoa
ră, soliști vocali și alți artiști ama
tori din localitate ce vot cinta 
viața nouă și fericită a minerilor.

La Petrila, de dimineață și pînă 
se lasă înserarea se ver întrece în 
fa/a regională brigăzile artistice 
de agitație din regiunea Hunedoara, 
iar la ștrand și 
se vor organiza 
cîmpenești.

Anlnosenii își ziua lor 
la stadionul de pe vale. întrecerile 
de fotbal între sectoare vor întregi 
programul serbării cîmpenești ia 
care își dau concursul formațiile 
artistice din localitate.

Locuitorii din Petroșani sînt și 
mai avantajați. Pe lingă serbarea 
cîmpenească ei vor avea prilejul 
să vadă începînd cu ora 15 fru
moasele demonstrații de gimnastică 
ale lotului republican de juniori, 
apoi întîlnirea internațională de 
fotbal dintre Jiul Petrila și Spar
tak Tîrnovo din R. P. Bulgaria.

In cîntec și voie bună își 
petrece de ziua lor și minerii 
Uricani, Vulcan și Lonea.

vor 
din

dau mai mult cărbune 
economie !

să
fi 
scurtă minerească,

—©■4 î f Ti AȚI
...Fondurile de investiții repar

tizate de stat bazinului nostru car
bonifer pentru lucrări sociai-cul- 
turaie au crescut anul acesta cu 
20 la sută, ajungînd ia 95000 000 
iei ? Din această suma se vor ri
dica 1413 apartamente noi, o 
școală cu 16 săli de clasă, un ci
nematograf cu 500 locuri, centrale 
termice și magazine noi la Lu
peni, o fabrică de produse lactate 
la Livezeni.

...Numărul oamenilor muncii din 
localitățile Văii Jiului care s-au 
mutat în apartamente noi în ulti
mii zece ani întrece cifra de

Numai în 
oooooooooooooooooocoooooooooaoeoaoaooooooooooooo juniătate a
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— Am
Făcîud
Fraza-i
Dar contează cît o mie.

Apoi, roșu de emoții 
L-am văzut lingă ai lui 
Inchinînd voios o balbă, 

„De Ziua minerului" I

L-am văzut 
(C-un ortac
Mult mai vorbăreț și vesel: 
— Șut, ortace 1 Am plecat I

și mai spre seară 
tot decorat)

I. SASAREAN
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curent 395 familii 
schimbat vechile locuințe cu apar
tamente noi, confortabile.

..Tot la 15 muncitori mineri 
sînt posesori de librete C.E.C. ? 
acest an

de mineri au

10
In

numărul depunătorilor a
sporit cu 3 990, iar volumul de pu

ia sută 
a anului

crescut cu 32

electrice 
și 2163

Scrisori din concediu
din V alea 

loan, Tăria- 
Biag Teofii, 

și Mikrut

8
8
5
X

S-au intilnit la Căliulă- 
nești. Veniți 
Jiului, Ciur 
se le Victor, 
Rîpa Petru
Ioan au fost instalați 

țroniortabil în aceeași 
clădire și In aceleași ca
mere m care, nu cu 
mulți an< în urmă, se lă
făiseră moșieri obezi, 
banc beri, acționari și 
slugoi avizi după cîșli- 
guri ușoare. Curățate de 

putregai, reamertajale și 
dotate in evul nostru cu 
instalații moderne, foste
le case de huzur ale a- 
vuților s-au transformat 
în liniștite case de odih
nă pentru cei ce mun
cesc cu brațele și cu 
mintea. Ca și abatajele 
din adincurile exploatării 
carbonifere Petrila, un
de lucrează minerul Tă- 
năsele, ca șl localitatea 
Aninoasa unde își des- 
lășoară activitatea strun
garul Blag, ca și Vul
canul sau Lupeniul unde 
Ripa Petru și Mikrut 
loan gospodăresc și în
noiesc îniățișarea aces
tor localități, frumoasa 
stațiune balneo-climate- 
rlcă Călimănești a cu
noscut în anii regimu
lui democrat-popular a- 
dirtci transformări. Cabi
netele medicale particu
lare, au fost înlocuite cu 
sanatorii în care mii de 
muncitori își îngrijesc 
sănătatea. Saloanele de 
petrecere au lost înlocui
te cu cinematografe, clu
buri șl săli de cultură. 
Mărite Și completate, bi-

8
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8
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8000? 
prima 
anului

nerilor a 
țață de aceeași perioadă 
trecut.

...Aproape 1 200 mașini 
de spălat, 365 frigidere
garnituri de mobilă au fost vîn- 
dute familiilor de mineri mimai în 
prima jumătate a anului 1963.

Numărul minerilor care își petrec adeseori timpul liber in mij
locul Maturii e mare. Grupuri, grupuri, cu rucsacurile la spinare o 
pornesc la drum. Deși nu-s pescari, cei din clișeu au făcut un scan 
popas pe malul Jiului.

1 n patru rin
In ultimul timp meca

nizarea cucerește tot mai 
mult teren nu numai in 
subteran, ci Și in gospo
dărie

Mecanizarea-n abataje, 
Firește, nici nu se discută I 
La unii și-n gospodărie 
Mecanizarea-! sută-n sută !

Mulți fii de mineri 
fi ca mi ine ingineri

Părinții lor în subteran, 
Azi sînt fruntași printre mineri 
Iar ei fruntași la-nvățătUră 
Vor fi ca mîine ingineri I

De Ziua minerului
De ziua Voastră, evident,

vor

E nensemnat al meu catren
Dar sper că Ia solemnitate.
Vom fî alături pe... teren !

Brigăzii de frontaliști 
conduse de Lukacs An
drei

Cînd văd pe iarba verde-ntinsă
A voastră masă-mbelșugată 
Deduc că și-n adine cu „plugul" 
Recolta voastr-a fost... bogată !

Toastînd pentru succe
sele dobîndite în în'-e- 
cere

Cînd închinați pentru succese 
Cinstind a voastră sărbătoare
Să închinați o halbă, două
Și-n cinstea celor... viitoare 1

S-a învoit și Greti
spus doar’ Nu-s de 
iei motocicletă. Nu și 
să stau acasă singură

bliotecile pun aii la în- 
demîna cititorilor cele 
mai valoroase opere li
terare. Cărțile lui Sado- 
veanu, Arghezi, Tolstoi, 
Salohov, Dreiser, trec 
aici zilnic prin zeci de 
mlini.

„împreună cu ceilalți 
ortaci din Valea Jiului 
petrecem la Câiimănești 
minunate zile de conce
diu — comunică printr-o 8 
scrisoare Ciut loan, mun
cilor la 
Mulțumim 
partidului 
ce o poartă exploatați- 
lor de altădată". Aseme
nea scrisori sosesc cu 
sutele în iiecare lună la 
comitetele de partid și 
la comitetele sindicatelor 
din întreprinderile exis
tente în bazinul Petro
șani.

„La Câiimănești — 
scrie pe o vedere Tănd- 
sele Victor, noi mine
rii din Valea Jiului am § 
intilnit numeroși mineri 8 
din Comănești, Baia Ma- 8 
re, Pilipeștii de Pădure. 8 
Discuțiile informațiile, 8 
schimbul de pliante ale 8 
căror iotograia vorbeau 8 
elocvent despre viața 8 
nouă dm centrele minie “ 
re. au iscat în inimile g 
noastre rnindrie și ne se- „ 

cate izvoare de bucurii", g
Simple, dar semniiica- g 

live asemenea cuvinte 8 
șterg tot mal mult nea- | 
gta amintire a trecutului p 
și înscriu 
cronică a

Mine mani ti me
In Golful Mexic, în pă- 

mintul de pe fundul mă
rii, se găsesc uriașe ză
căminte de sulf, avînd o 
grosime de 65—125 me
tri. Un grup de ingineri 
ingenioși au construit 
instalație de 
care
etaje deasupra nivelului 
mării. Cu ajutorul ei poa
te fi ridicat la suprafață

o
exploatare, 

se ridică cu șase

A.

mina Petrila. 
din inimă 

pentru grija

cu aur o nouă 
vremii

rflCUiEscu

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 
o 
o
8
8
8
o

sulful de la o adîncime 
de 600 metri. Furtunile 
puternice care bîntuie de
seori în aceste locuri în
greunează munca în mi
na maritimă. De îndată 
ce se anunță o furtună, 
munca în această mină 
subterană încetează, iar 
muncitorii și inginerii 
sînt transportați la mal.

— Ți-arn 
acord ca să 
nu. Ce, eu 
cuc, iar tu să te urci in șa și s-o
zbughești ? Parcă și așa nu ești ple
cat destul de acasă. Vii de la șut, 
mănîfici în grabă și mă anunți: 
„Greti, am treabă" și pleci. Știu 
că aceste cuvinte ale tale se tălmă
cesc prin vreo ședință ori vreo 
activitate cultural-educativă, ori 
tehnică. Ș-apoi mai sînt și vizitele 
pe la ortaci. Oricum un maistru mi
ner care lucrează într-un sector 
fruntaș cum e sectorul III al minei 
Lupeni are multe îndatoriri.

— Vezi nevastă, tocmai de 
îți spuneam de motocicletă.

crezi că-s singurul ? Uite și Simon 
Francisc de la III și-a cumpărat una. 
Ș-apoi dacă-mi iau și eu, ce parcă 
tu nu poți urca în șa?

— Eu... ? Ai uitat oare că ți-am 
povestit de copilăria mea. O sin
gură dată m-am urcat într-un scrîn- 
ciob și ce-am pățit... 
știi, pe mine n-ai să 
motocicletă.

Văzînd că nici cum 
la capăt cu nevastă-sa,
ieși supărat în grădină, iar Greti 
râmase in bucătărie gînditoare. Era 
supărată că nu i-a intrat în voia 
soțului. Dar a făcut economii ca 
să-și aranjeze un interior plă
cut iar el stă așa de puțin acasă... 
Pe cînd 
de ce 
uneori 
tehnică 
și lat.
cît mai multe din frumusețile pa
triei... Traian are dreptate. Motoci
cleta 
port, 
și la 
poți

Așa, ca să 
mă vezi pe

nu o scoate 
Nan Traian

asta
Si ea stă mereu acasă. Și 

să nu-și mărturisească că 
simte în ea o dorință pu- 
de a cutreera țara în lung 
Ce s-ar duce să cunoască

cunoscuti. 
e chiar ne-

l-a asta de

e un mijloc rapid dc trans- 
Te duce peste tot și la munte 
mare, dar tot așa de bine te 

servi de ea și pentru a face
o vizită la prieteni și 
Da, Traian are dreptate, 
cesară motocicleta.

Cum de nu s-a gîndit
la început, să se învoiască la cum
părarea motocicletei ? Doar bani 
conomisiti au depuși la C.E.C. 
pe deasupra mai are șl ea ceva 
conomii preț de două fotolii. Dar
ar fi să ia motocicletă cu ataș ? A- 
ceastă idee o făcu să se și gîndeas- 
că, de pe 
pe care îl 
curs le cu

Ieși în
tipărită pe față și cuprinsă de e- 
moție i se adresă soțului ei.

— M-am gîndit să mă învoiesc, 
iar din economiile mele să punem 
banii 
Cînd 
ochii 
lntr-o

e-
si
e-
ce

acum, la primul itinerar 
vor stabili pentru o ex- 
motocicleta.
grădină cu bucuria în

Șoselele asfaltate ale Văii Jiului sînt străbă tute zilnic de mii de motociclete. 
De o vreme însă au început să fie la modă mașinile. Printre primii mineri care și-au 
cumpărat mașini proprii au fost frații SorescU. Apoi au urmat alții. De curînd numărul 
Moskviciurilor proprii a crescut cu încă unul. E mașina minerului Mihai Ștefan de 
la Petrila. Deși e aou-nouță, o mică revizie înainte de plecare... nu-i strică. Soția asis- 
U și ea... eu risasS,. ■ •

pentru cumpărarea unui ataș, 
termină, de vorbit își ridică 
spre soțul ei care o scălda 
privire caldă, drăgăstoasă.

M. MICA
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Pregătiri de Ziua minerului \
bilanțul rea- 
in întrecere 
mii de tone 
in acest an

A mai rămas o zi pi na la Ziua 
minerului. Colectivele minelor din 
V alea Jiului Iți fac 
Uzărilor dobindite 
Alături de zecile de 
de cărbune extrase
peste pian, s-au adăugat altele 
noi ce vorbesc prin convoaie de 
vagonete pline, de hărnicia celor 
ciiii adlncuri. De Ziua minerului 
se inc pregătiri intense in întrea
gă Vale a Jiului. Bineînțeles, că 
nu face excepție de ia acest obi
cei nici comuna dintre dealuri. 
Redare. mai jos doar clteva din 
pregătirile ce se fac la Aninoasa

mi-
in-

S-a înnoit panoul 
evidenHâfifor

Potrivit obiceiului, de Ziua 
Perului șt de 23 August se
noieșlc ți panoul evidențiaților 
de la mina Aninoasa. Alături de 
mineri cu vechi state in ale irun- 
tășiei, pe panou apar alții noi. 
Succesele dobindite in întrecerea 
desfășurată in cinstea Zilei mi
nerului au făcut ca fotografiile 
lor să stea alături de ale celor 
mai buni mineri ai exploatării. Pe 
una din fotografii se vede briga
da lui Schneider Ffăncisc. Din 
frontalul unde lucrează au lost 
extrase în trimestrul li al acestui 
an 832 tone de cărbune, la care 
in iulie s-au mai adăugat incă 
702 torte. De pe panou nu lipsesc 
nicj brigăzile veteranilor Cristeu 
Aurel, David loan acele ale iui 
Bulgatu Gheorghe și Roman Petru, 
membri brigăzii de la pregătiri 
condusă de Hiiter Martin și incă

întinerește fostul oraș al pensionarilor
Numai locuitorii din Vulcan iși 

pot da seama cit de mult s-a 
schimbat orașul lor în ultimii ani. 
In locul ulițelor desfundate a apă 
rut un bulevard nou., străzi pietrui
te, căsuțele mici și insalubra au 
cedat locul blocurilor cu o linie 
arhitectonică nouă, armonioasă. Au 
fost ridicate sau reconstruite nu
meroase magazine, cămine, școli. 
Din ce în ce mai bine gospodă
rită, localitatea prezintă azi peste 
tot un aspect înfloritor și plin de 
prospețime.

An da an cetățenii Vulcanului, 
în majoritate mineri, aduc o con
tribuție tot mai mare la înfrumu
sețarea și buna gospodărire a ora
șului. In primul semestru din acest 
an valoarea lucrărilor gospodărești 
executate cu sprijinu! cetățenilor

In organizația de partid din sector — 
cei mai merituoși mineri

Minerii de la Cimpa I obțin lu
nă de lună rezultate tot mai bune 
in îndeplinirea sarcinilor de plan 
și angajamentelor de Întrecere. In 
primele 7 luni care s-au scurs din 
anul -acesta, minerii de aici au ex
tras 1 462 tone cărbune energetic 
peste plan. Demn de remarcat este 
și laptul că în prima jumătate a 
anului, minerii de la Cimpa I au 
redus cu 7,09 lei prețul de cost pe 
tona de cărbune extras, față de in
dicatorul de plan, realizînd pe a- 
ceastă cale 341 057 lei economii 
suplimentare la prețul de cost a! 
producției. In acest fel colectivul 
sectorului 1 și-a depășit cu mult an
gajamentul anual la economii.

Rezultatele se datoresc în mare 
thăsură faptului că organizația de 
partid a crescut și s-a întărit con
tinuu prin primirea în rîndurile 
sale a noi membri și candidați de 
partid. Biroul organizației de bază 
(secretar tov. Tănase Emil) s-a 
preocupat de formarea unui larg 
activ fără de partid pe care l-a 
instruit cu grijă și l-a antrenat la 
diferite munci.

Avînd în vedere că cei mai mulți 
mineri »lnt tineri, biroul organiza
ției de bază se ocupă su grijă și 

multe altele care Rflri hărnicia ș. 
priceperea lot au contribuit din 
plin la «accesele colective.

Edific festivă
Gazeta de perete a ifnbrucat la 

a udul- ei haina nouă. Pe lotid de 
drapele, cu desene sugestive te- 
prezenlind munca in abataj, diu
rnul cărbunelui pe galerii, puțuri 
de extracție și tunfculart, ă apărut 
o ediție festiva legata de munca 
șt viața minerilor. Articolul inti
tulat „Ziua minerului’- semnat de 
Cernita Grigor, muncitot lă secto
rul IV, vorbește despre munca -p. 
viața grea a mine fulul in anti regi
mului burghezo-moșțertsc, despre 
utilajele de Înaltă product ivit die 
cu care a lost înzestrată mina In 
anii puterii populare, Spre a ușute 
munca minerilor, despre belșug și 
iericire. Alte articole vorJvas, 
despre metodele înaintate de mun
că, despre sprijinul acordat mine
rilor de sectorul de transport, de 
geologi și ceftaiji muncitori auxi
liari. Gu ajutorul lor doar au 
înscris minerii aninoseni noi și 
frumoase succese pe grafic.

Nu păți să vorbești despre pre
gătirile efectuate la mina Aninoa
sa fii cinstea Zilei minerului fată 
să amintești despre înnoirea aieii 
evidențiațiior, despre pregătirile 
celor trei brigăzi artistice de agi
tație, care 
Șl VerSUri 
fanfarei 
pregătirile 
glăsuiesc despre belșug și ferici
re.

vor lăuda prin cintece 
pe cei merituoși, ale 

fi, bineînțeles, despre 
din Hecate case ce

>'1
i

se ridică la peste 500 000 lei. Ast
fel. au fost reparate, teamsnajațe 
ți balastate străzile Ghețarilor, 7 
Noiembrie, Gării, Abator, Morișoa- 
ra, Eminescu și Unirii, s-au astupai 
și nivelat 600 rtt.p. terenuri, s-au 
executat 300 m.l. canalizări pen
tru scurgerea apelor pluviale, s-au 
prestat mii de ore de muncă vo
luntară la amrnajări de parcuri, 
plantări de pomi. La acestea tre
buie adăugate activitățile fructuoa
se ale depulaților Burtchlender Iosif, 
Hațegan Nicolae, Danciu Florica, 
Ișvan Nicolae, Furtună loan, Bol 
dura loan, Brlnzan Florea șl Bogă
tan Nicolae care au mobilizat cetă
țenii la curățirea șanțurilor, a ri
golelor, la amenajări de baze spor
tive, prsgăliri de terenuri pentru 
noile construcții și multe altele.

răspundere de educarea și creșterea 
lor. Tovarășii din activul fără de 
partid, o parte din utemiști sînt 
invitați la adunările de partid des
chise în care se dezbat probleme 
importante de producție. In fața 
celor 124 utemiști și tovarăși din 
activul fără de partid au fost ți
nute expuneri despre „Trecutul de 
luptă al partidului", „Calitatea de 
membru de partid" etc. Aceste ex
puneri i-au ajutat pe cei ce le-au 
ascultat să cunoască mai bine tre
cutul glorios de luptă al partidului, 
înaltele calități pe care trebuie să 
le îndeplinească acel care dorește 
să facă parte din marea familie a 
comuniștilor.

Pentru întărirea continuă a orga
nizației de partid, mai mulți co
muniști printre care Burdea Nico
lae, Batizan Mihai, Colaci Vaier, 
Gherase Mihai, Policiuc Dionisie, 
Trîncă Petru au primit sarcina să 
se ocupe de pregătirea politico- 
ideologică a celor mal vrednici mi
neri care au dovedit prin fapte că 
merită a fi primiți în rîndurile 
membrilor și candidaților de partid. 
Preocuparea continuă a comuniști
lor te această direcție a dat rezul
tate. Comunistul Burdea Nicolae,

Inovator 
la 25 de ani

Frecventa aproape zilnic biblioteca 
tehnică din uzină. Căuta prin raf
turi rfte un volum. Cînd nu găsea 
volumul căutat, se ducea la biblio
teca clubului din ora?. Nici de la 
cursurile de ridicare a calificării 
nu lipsea. Și se îngrijea și de alții. 
Cînd vreunul din colegi absenta, 
a doua Zi îl mustra prietenește •. 
„Glhdește-te că fiecare lecție pier
dută înseamnă răminerea in urmă 
Cu un pas fată de ceilalți".

Sîrgtiința cu care a învățat de 
ani de zile penttu îmbogățirea cu
noștințelor sale profesionale l-au 
ăjutat pe tînărul Mihai Constantin 
de la preparația Petrila să devină 
un activ inovator. Nu de inult el 
a propus inovația „Sistem rapid 
pentru înlocuirea pompelor de 
smoală” din secția bricheta], Ino
vația lui a fost acceptată și apli
cată. Cu ajutorul acestui sistem, la 
operația de înlocuire a pompei sînt 
necesari numai doi oameni în 10c 
de șase, jar operația se execută 
intr-o oră și jumătate în loc de 
patru și fără eforturi fizice. Iată-1 
pe tînărul lăcătuș devenit inovator. 
Acum el studiază și alte posibi
lități de ușurare a muncii prepa
ratorilor, de perfecționare a insta
lațiilor de preparare.

Portretul acestui tînâr se află pe 
panoul de onoare al inovatorilor 
din unitățile C.C.V.J. Merită pe de
plin aceasta cinste,

CONSTANTIN BĂBUȚA 
corespondent

In perioada 1 iunie — 31 iulie 
a.c. secția de gospodărie a sfatului 
popular, secțiile ILL., Î.C.O. au 
executat reparații de locuințe, ilu
minat, instalări de conducte în va
loare de peste jumătate de milion 
de lei.

Hărnicia, inițiativa, preocuparea 
și exemplul în muncă al comitetu
lui executiv, al membrilor comite
telor de străzi și cetățenilor cum 
sînt Stoica Petru, Gaieru Victor, 
Ciornei Ioan, Rachiș Ludovic, A- 
dam Petru, Miron Aurel, Lorlncz 
Iosif, Botez Victor, Dobl Estera, 
Karoly Estera, Korol Eugenia, Clej 
Maria și multi alții a căror număr 
se ridică la cit ava sute, au consti
tuit principala bază a realizătilor 
amintite.

A. N1CH1FOREL

unul dintre cei mai destoinici șefi 
de brigadă din sector, s-a ocupat 
de pregătirea fratelui său Iiie, care 
muncește la el în brigadă. In aba
taj, Burdea Nicolae s-a îngrijit 
îndeaproape de felul cum munceș
te Ilie, i-a vorbit despre calitățile 
care trebuie să le îndeplinească un 
candidat de partid, l-a ajutat să-și 
pregătească documentele necesare. 
După primirea lui în rîndurile can- 
didaților de partid, tînărul Burdea 
llie a început să muncească din ce 
în ce mai bine. După cîteva luni 
de candidatură, adunarea generală 
l-a primit pe Burdea Ilie in partid 
cu stagiul redus. In ședința orga
nizației de bază comuniștii au 
subliniat trăsăturile lui morale 
înaintate, faptul că este un om 
care pune mult suflet pentru în
deplinirea șl depășirea pianului de 
producție.

Tot cu stagiu redus au fost pri
miți in partid și tovarășii Ciort 
Constantin, Siiagv Ludovic, Nlculi- 
ță Ioan și alți muncitori vrednici 
din sector care slot în fruntea lup
tei pentru progresul tehnic, pentru 
îmbunătățirea procesului de produe- 
ție. Ia «cast im, organizația de ba
ză a examinat și alte cereți ale
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Realizării propunerilor cetățenilor — 
grijă deosebită!

(Urmare <Un pag. l-a)

din Braia Lupeni. In caftl&ful Li
vezeni —- Petroșani locatarii blo
curilor 30, 31, 34 aii pavoazat câSa 
scărilor. Locatarii din blocul 24 
scara II, cartierul Livezeni și mulți 
alții au participat la repararea in
stalațiilor din blocuri, la zugrăviri 
interioare.

Sfaturile populare comunale s-au 
preocupat, de asemenea, de rezol
varea propunerilor cetățenilor. S-a 
procedat la extinderea iluminatului 
public in cătunele Mariinești și Cos- 
tești din Iscroni, la repararea punții 
de sîrmă peste Jiu în satul Dîlja 
Mică și comuna Iscroni. In comuna 
Bănită au fost reparate trei podețe, 
cît și drumurile din satele Cpstești 
și Jitohi, a fost împrejmuită școala 
din satul Crividia, lucrări iii frun
tea cărora s-au situat deputății. 
Sfătui popular al comunei Uricani 
a satisfăcut cererea țăranilor înto
vărășiți din satul Bulzu reparîndu-le 
drumul comunal pe o lungime de 
300 m.l. prin contribuție în muncă 
și munci patriotice. In Aninoasa s-a 
rezolvat problema arenei de popice, 
s-a extins iluminatul fluorescent, a 
fost canalizat plrîul din strada Gh. 
Doja, s-a reamenajat centrul comu
nei.

Acestea sînt realizările. Sînt însă 
și rămlneri în urmă în rezolvarea 
propunerilor cetățenilor. In cartiere
le Livezeni și Gh, Dimitrov cu toate 
că s-au amenajat din anii trecuți so
lare pentru copii ele nu funcționează 
din cauză că șantierul 9 construcții 
deși sesizat în repetate rînduri nu- 
și ridică materialele depozitate pe 
aceste solarii. Nu s-a rezolvat nici 

diferiților muneitori din sector. 
Dezbătlndu-se, de pildă, cererile de 
primire in rîndurile candidațiior de 
partid a minerilor șefi de schimb 
MarinCiuc loan, Rotaru Gheorghe, a 
ajutorilor de mineri Roca Camir, 
Băiăuțu Nicolae, adunarea generală 
a scos în evidență meritele aces
tor tovarăși in procesul de produc
ție. Atît în recomandări cît și în 
cuvîntul participanților la adunare 
s-a subliniat contribuția adusă de 
tovarășii amintiți la sporirea pro
ducției de cărbune, stăruința depusă 
de ei pentru mobilizarea ortacilor 
lor de muncă la înfăptuirea sarcini
lor economice. Bazîndu-se pe fapte
le lor, comuniștii din sector au ho- 
tărît ca ei să fie primiți in xîndu- 
rile organizației de partid.

De îa uitimele alegeri în organi
zația de bază și pînă în prezent, 
au fost primiți in rîndurile candida- 
țllor de partid 21 tovarăși, iar în 
rîndurile membrilor de partid alți 
14. De remarcat faptul că membrii 
și candidații de partid reprezintă 
37 la sută din efectivul sectorului.

întărirea continuă a organizației 
de partid.de la Cimpa I, prin pri
mirea celor mai vrednici mineri, 
a dus la creșterea puterii de mo
bilizare a colectivului de aici, în 
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor 
pe care Congresul al lll-lea al parti
dului le-n pus in fața industriei 
carbonifer».

7. ȘUȘTAC

propun.erea cetățenilor din cartierul 
Girbești de a li șe,, instala, o fîntina 
de apă potabilă Iii cartier, fiind be- 
voiți să transporte apa de la o flît- 
tînă publică de lingă depoul C.F.R. 
Nemulțumiri există încă din partea 
cetățenilor față de felul in care se 
asigură de către I.C.O. ridicarea 
gunoiului menajer, în deăsebi în 
străzile 1 Mai, Progresul, Mo-rii și 
altele.

Urmează ca șl aceste sesizări 
cit și celelalte îneă nesoluționate, 
să fie rezolvate, să fie activizat 
fiecare deputat pentru a se preo
cupa mereu cu grijă de rezolva
rea propunerilor cetățenilor, mijloa 
prețios de ridicaie a. nivelului ur
banistic al localităților noastre.

PROGRAM DE RADIO
11 august

PROGRAMUL I. 7,10 Concert de 
dimineața, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8,06 Program susținut de 
formații artistice ale minerilor dhi 
Valea Jiului, 8,50 Din cele mal 
îndrăgite melodii populare, 9,20 
Mici piese instrumentale, 10,30 
„înfrățiți in muncă, in cintec și 
joc" — program da muzică popu
lară rominească și a minorităților 
naționale, 11,30 Vorbește Moscova!, 
12,00 Cintece patriotice, 12,20 In
terpret! de muzică ușoară, 14,00 
Program de valsuri, 14,30 Concert 
de prinz, 15.40 Program muzica! 
d -dicot fruntașilor de pe ogoare, 
16 10 Muzică distractivă de com
pozitori romîni, 17,00 Muzică de 
estradă, 18,00 Muzica din operete, 
18,45 Program muzical dedicat mi
nerilor, 19,35 Muzică de dans, 20,00
Teatru la microfon, premiera „Stra
da nouă", de Maria FOldeș, 21,07 
Muzică din opere, 22,25 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 7.35 „Cintec 
mîndru-n țară auzi" — program de 
cintece din folclorul nou, 8,30 
Muzică ușoară interpretată la pian, 
10,00 Muzică din opere cerută d? as
cultători, 11,15 Piese instrumentale 
de mare popularitate, 12,15 Concert 
simfonic popular, 13,08 Cîntă Luigi 
Ionescu, 14,15 La microfon: Satira 
și umorul, 15,00 Muzică ușoară ce
rută de ascultători, 16,30 Din mu
zica popoarelor, 17,25 „Opere înre
gistrate în studiourile noastre, 19,00 
„Melodii... melodii..." —- emisiune 
de muzică ușoară rominească, 20,30

I Muzică de dans, 22,00 Seară de I
I romanțe.

— eQ«—

CINEMATOGRAFE
11 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Adorabile și mincinoase; Al. SAHIA : 
Toată lumea e nevinovată; PETRI
LA : Pinze purpurii; LIVEZENI : 
Muzicantul orb; ANINOASA : Re
găsirea; VULCAN; A fost chemată 
și clasa a V-a,- CRIVIDIA : Te iu
besc viață; LUPENI: Strada Mezi
nului; , bARBATENI : Omul merge 

I după soare; URICANI : Cavalerii 
I teutoni.

partid.de
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Dupo inchcicrco Tratatului tripartit
DECLARAȚIA 

LORDULUI HOME
HELSINKI 9 (Agerpres).
Lordul Home, ministrul afacerilor 

•steme al Angliei, sare a sosit la 
Helsinki, a declarat reprezentanților 
presei că este foarte mulțumit de 
faptul că la Moscova s-a semnat 
Tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă.

Home și-a exprimat speranța de a 
continua discutarea cu Uniunea So
vietică a problemelor „privind ce
lelalte domenii" și a subliniat ne
cesitatea „de a merge înainte, în 
etape eonsolidind rezultatele obți
nute".

După părerea lui Home, Conferin
ța de la Geneva în problema de
zarmării trebuie să treacă acum 
la examinarea problemei preîntîm- 
pinării unui atac prin surprindere.

pri-

Glasuri lucide 
în Franța

PARIS 9 (Agerpres).
Tratatul de Ia Moscova cu

vire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
Cosmos și sub apă, este aprobat 
cu tot mai multă convingere de 
cercurile opiniei publice din Franța. 
Numeroase organizații politice cer 
guvernului să adere la acest tratat.

La 8 august federația din depar
tamentul Rhone a partidului radical 
a dat publicității în orașul Lyon 
o declarație în care salută Tratatul 
de la Moscova „drept un prim 
simptom palpabil al destinderii în
cordării dintre est și vest".

Această federație cere guvernului 
să organizeze în țară „un referen
dum în problema aderării Franței 
la acest acord și împotriva poli
ticii de creare a forței atomice de 
șoc, care este inutilă și costisi
toare".

rezolvare „care 
al conținutului 
țină seama de 
și juridice ale

unei

DezbafeFi în guvernul de la Bonn
BONN 9 (Agerpres).
La 8 august, a avut loc o șe

dință a guvernului de la Bonn sub 
președinția cancelarului Adenauer, 
care a durat patru ore, consacrată 
poziției R. F Germane față de Tra
tatul de la Moscova.

Luînd cuvîntul în cadrul
conferințe de presă von Hase, șe
ful Departamentului presei și infor
mațiilor a făcut o serie de decla
rații din care rezultă că guvernul 
R.F.G. intenționează să continue 
discuțiile cu S.U.A. și Anglia 
legătură cu condițiile aderării 
la tratat. Un reprezentant al 
vernului a salutat proiectata 
zită la Bonn a secretarului de 
al S.U.A., Rusk, care va duce
tative cu reprezentanți ai guver
nului R.F.G. în legătură cu „obiec
țiunile" lui împotriva Tratatului de 
la Moscova.

Guvernul pornește de la faptul 
că în urma schimbului de păreri 
cu Rusk se va găsi o rezolvare a 
problemei aderării R.F.G. la Tra-

în 
sale 
gu- 
vi- 

Stat 
tra

H. S. Hrasrinv l-a
MOSCOVA 9 (Agerpres).
După cum anunță TASS la Mos

cova s-a dat publicității un comu
nicat oficial în care se arată că 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care 
se află la odihnă la Gagra, l-a 
primit la 9 august pe secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk.

Intre N. S. Hrușciov și D. Rusk 
a avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de sin
ceritate și prietenie. Au fost abor-

Comunicat privind convorbirile 
dintre U. Kekkonen și H. Macmillan

tatul de la Moscova, 
din punct de vedere 
și al formei sale să 
obiecțiunile politice
guvernului federal în această pro
blemă" Von Hase a pretins că „o- 
biecțiunile guvernului R.F.G. nu 
sînt îndreptate împotriva „fondului 
Tratatului" pe care el „îl salută" 
Potrivit celor spuse de el, guvernul 
„se teme” ca în urma aderării la 
Tratatul de la Moscova ar putea ti 
„știrbite" pretențiile sale 
fi „singurul reprezentant al 
rului german".

După 
zentant
Externe 
Stat al
la Bonn la 10 august, va duce în 
prealabil tratative cu ministrul a- 
facerilor externe al R.F.G., Schro
der. El va fi apoi primit de cance
larul Adenauer, iar duminică dimi
neața se va înapoia cu avionul la 
Washington.

că ar 
popo-

repre-cum a anunțat un
al Ministerului Afacerilor 
al R.F.G., secretarul de

S.U.A., Rusk, care va sost

HELSINKI 9 (Agerpres).
La Helsinki a fost dat publici

tății comunicatul cu privire la con
vorbirile avute la 7 și 8 august în
tre U. K. Kekkonen, președintele 
Finlandei, și H. Macmillan, primul 
ministru al Angliei.

Președintele Kekkonen și primul 
ministru Macmillan, se spune, prin
tre altele, în comunicat, au luat 
în discuție situația internațională 
în lumina Tratatului privitor la in
terzicerea experiențelor nucleare. 
Ei și-au exprimat convingerea că 
dacă toate părțile vor continua, ca 
și în trecut, să dea dovadă de 
aceeași bunăvoință pe care au ma
nifestat-o în realizarea înțelegerii 
cu privire la interzicerea experien-

lunii mai ca Europa de 
declarată zonă denuclea-

convorbirilor Kekkonen-

țelor nucleare, se va putea ajunge 
în multe domenii la noi acorduri 
în interesul slăbirii încordării.

In cursul convorbirilor președin
tele Finlandei a făcut precizări cu 
privire la propunerea făcută de el 
la sfîrșitul 
nord să fie 
rizată.

In cadrul
Macmillan s-au discutat, de aseme
nea, problemele comerțului dintre 
Finlanda și Anglia. In afară de 
aceasta, președintele și primul mi
nistru au examinat unele probleme 
legate de o eventuală asociere a 
Finlandei la grupul de țări membre 
ale zonei „liberului schimb".

date probleme de interes reciproc.
Din partea sovietică la convorbi

re au participat Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Anatoli Dobrînin, amba
sadorul U.R.S.S. în S.U.A.

Din partea americană la convor
bire au participat Llewellyn Thom
pson, ambasador cu însărcinări spe
ciale, F. Kohler, ambasadorul S.U.A, 
în U.R.S.S., și Richard Davis, secre
tar de stat adjunct pentru proble
mele europene.

Mesajul președintelui Kennedy
WASHINGTON 9 (Agerpres).
Agenția Associated Press anunță 

că în seara zilei de 8 august, pre
ședintele S.U.A., Kennedy, a trimis 
Senatului S.U.A. un mesaj în legă
tură cu ratificarea Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară, în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă, sem
nat la 5 august la Moscova de 
către Uniunea Sovietică, S.U.A. și 
Anglia, iar la 8 august de către

Chombe din nou în acțiune
BRUXELLES 9 (Agerpres).
In timp ce în ultima vreme apar 

tot mai des în presa occidentală 
știri despre regruparea forțelor se
cesioniste din Katanga, Chombe 
caută să fie din nou în atenția pre
sei occidentale și să-și reia activi
tatea secesionistă împotriva unității 
Republicii

Intr-un 
belgiene

Congo.
interviu acordat revistei 
„Pourqui Pas" Chombe,

care se află în prezent la Barcelona, 
pretinde că în ultimele zile ale șe
derii sale în Katanga ar fi fost o- 
trăvit și eă din acest motiv el a 
fost nevoit să plece în străină
tate. „Dacă aș mai fi stat cîteva zile 
în Katanga aș fi fost acum mort" 
a afirmat el. Prin aceste declarații, 
Chombe a căutat să arate nu numai 
că el reintră în acțiune, ci să-și jus
tifice într-un fel fuga sa din Ka
tanga.

©

R-F G-: Condamnarea unor SS-îsti
BONN 9 (Agerpres).
Tribunalul din Wuppertal (R.F.G.) 

a pronunțat sentința în procesul in
tentat unui număr de patru SS-iști 
care în perioada 1941—1942 au ac
ționat în detașamentele de pedep-

sire din Ucraina. Fostul oberstur- 
manfuhrer al trupelor SS, R. Mohr 
a fost condamnat la 8 ani închi
soare, T. Grower la 5 ani și 6 luni, 
W. Paul la 4 ani, iar W, Helfshot 
la 4 ani și 3 luni.

©

Mitinguri ale oamenilor muncii 
din Brazilia

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres).
La Rio de Janeiro au avu loc 

mitinguri ale oamenilor muncii con
sacrate „Zilei naționale de protest" 
împotriva sărăciei.

Toate încercările poliției de a ză
dărnici aceste manifestații s-au do
vedit a fi zadarnice. Ea nu a putut 
împiedica un mare miting care a 
avut loc în fața palatului ce poartă 
numele eroului național ■— Tira- 
dentes.

La miting au luat cuvîntul lideri 
ai sindicatelor, deputați în congres, 
reprezentanți ai studențimii și ai 
altor pături ale populației, cerînd 
înfăptuirea reformei agrare, expro- 
pierea latifundiilor, adoptarea unpr 
măsuri pentru ca pămîntul să fie 
dat acelora care îl lucrează, să se 
pună capăt scumpetei, să înceteze 
atacurile elementelor fascizante.

„Ziua națională de protest" a fost 
marcată și de oamenii muncii dip 
alte orașe ale țării.

0

Evolufia situației din Haiti

o-
Irlanda de Nord: O perspectivă Slimbră
BELFAST 9 (Agerpres).
Urmînd exemplul autorităților 

britanice, autoritățile din Irlanda de 
Nord — unde căile ferate sînt, de 
asemenea, naționalizate — au cons
tituit o comisie însărcinată cu în
tocmirea propunerilor 
la „lichidarea acelor 
care sînt deosebit de 
Această comisie și-a 
tații recent raportul —
închiderea majorității liniilor ferate 
din Irlanda de Nord, cu excepția 
a numai trei linii deservind cîteva 
centre importante. „O asemenea 
măsură ar lăsa orașul Belfast izo-

cu privire 
linii ferate 

nerentabile", 
dat publici- 

• preconizînd

lat de aproape toate principalele 
orașe" — scrie săptămînalul „New 
Statesman" comentînd acest plan 
pe care-1 consideră „o măsură ne
miloasă". Planul propus, subliniază 
„New Statesman", ar însemna șo
majul imediat pentru aproximativ 
3 000 de persoane".

După părerea săptămînalului bri
tanic, o soluționare a problemei ar 
consta în adoptarea unui plan ra
țional de dezvoltare a circulației 
feroviare, eventual prin legarea re
țelei feroviare din Irlanda de Nord 
de cea din Irlanda independentă — 
Eire.

numeroase alte țări care au aderat 
la el.

In preambulul mesajului, președin
tele S.U.A. subliniază că speră că 
acest tratat „va putea duce spre 
alte măsuri, destinate să pună ca
păt și să pună sub control pericu
loasa competiție pentru fabricarea 
de arme din ce în ce mai distruc
tive". Totodată, președintele S.U.A. 
a menționat : „Acest tratat este în 
interesul nostru național".

După ce relevă că potrivit 
convingerii sale, „Statele Unite tre
buie să acționeze rapid în favoarea 
aprobării Tratatului", Kennedy de
clară: „Recomand cu fermitate ca 
Senatul Statelor Unite să aprobe 
și să consimtă la ratificarea lui".

să rămînă contradictorii. 
France Presse, citind de- 
făcută la Santo Domingo 
Verna, unul din conducă -

SANTO DOMINGO 9 (Agerpres).
Știrile transmise de coresponden

ții agențiilor occidentale de presă 
cu privire la situația din Haiti, 
continuă 
Agenția 
clarația 
de Paul
torii exilaților haitieni, relatează că 
o coloană a insurgenților compusă 
din aproximativ 500 de oameni care 
avea drept obiectiv să taie regiu
nile din nordul Republicii Haiti de 
restul țării s-a retras la 8 august 
în munții Puilsoreau unde va con
tinua acțiuni de guerilă împotriva 
dictatorului haitian Duvalier. Potri
vit aceleiași agenții, alți exilați hai
ti ani au afirmat că tentativa de in
vazie a eșuat și că forțele insur-

BONN. — Ministerul de finanțe 
vest-german a dat 
comunicat oficial 
cheltuielile militare 
anii 1962—1953. in 
subliniază că suma 
tuielilor militare 
pășește cu 20 la 
(iilor militare pe 
{iile militare pe

19,6 miliarde 
a cheltuielilor 
pe anul 1964 va atinge cifra 
de 21,5 miliarde mărci. A- 

fost confirmat de

pe 
sută 
anul 
anul

un 
ia 

pe 
se

publicității 
cu privire 
ale R.F.G. 
comunicat
totală a chel- 
anul 1963 de- 

suma aloca- 
1962. Aloca- 
în curs vor 

mărci. Suma 
militare bu-

atinge 
totală 
get are 
record
cest lucru a 
ministrul de război al R.F.G., von 
Hassel.

PARIS. — Guvernul irancez este 
pe cale de a crea o bază destinată 
experiențelor nucleare, la o distan
tă de mii de kilometri de Franța, 
respectiv pe atolul Mururoa, situat 
in partea de sud a Oceanului Paci
fic. Spre acest atol a lost trimis 
regimentul 5 al legiunii străine, 
care va participa la construcția 
noii baze atomice franceze, desti
nată experimentării bombei 
hidrogen la care lucrează 
mentul de țață specialiștii 
francezi .

BOGOTA. — Agenția 
Press International anunță
ția columbiană a arestat la 8 au-

cu 
in mo- 
militari

United 
că poli-

din sudul Columbiei, la

gust pe fostul dictator al Colum
biei, Gustavo Rojas Pinilla, care a 
condus recentul complot antigu
vernamental eșuat. Potrivit agenției, 
Pinilla a fost transportat la o bază 
militară
frontiera cu Ecuadorul pentru a fi 
interogat.

LUSAKA. — Agenjia Reuter a- 
riuntă că peste 200 de învățători 
de la școlile elementare din regiu
nea centrală a Rhodesiei de nord 
au declarat grevă cetind autorită
ților să ia măsuri adecvate pentru 
a proteja școlile și pe elevi de 
atacurile bandelor de huligani. A- 
genfia arată că zilele acestea ban
de de huligani — in slujba rasiști
lor — au 
copiii de 
fesorilor, 
materiale 
lori.

LONDRA. — „O 
dată apartheidului"

genților au abandonat pozițiile pe 
care le-au ocupat. Potrivit știrilor 
sosite la Santo Domingo, preșe
dintele haitian Duvalier a trimis 
întăriri în număr de aproximativ 
500 militari în orașul de frontieră 
Ouanamanthe. «

Agenția UP.I. transmite din San
to Domingo că în cursul zilei de 3 
august grupuri de militari haitieni 
au trecut frontiera în Republica 
Dominicană unde au cerut să li 
se acorde azil.

Din Washington agenția France 
I-resse relatează că un reprezen
tant al exilaților haitieni, Lionel 
Paquin, a făcut o vizită Ia Depar
tamentul de stat unde a cerut re
cunoașterea de către S.U.A. a gu
vernului insurecțional condus de ge- 
neneialul Leon Cantave. Un purtă
tor de cuvînt al Departamentului 
dt stat a dec’arct joi că această 
cerere a fost respinsă.

Intre timp, dictatorul Duvalier a 
declanșat o nouă campanie de te
roare și arestări în Republica Haiti. 
Agenția Associated Press, citind 
declarațiile unor oameni de afaceri 
care au sosit în S.U.A. din Port- 
Au-Prince, transmite că poliția hai. 
tiană a arestat în ultimele zile un 
număr de foști ofițeri din armată, 
precum și numeroși civilL

—=0

Intîlnirea
Betancourt-Valencia

atacat școlile unde invafă 
culoare și
provocind
și rănind

locuințele pro- 
mari 

cițiva
pagube 
invăță-

nouă
— astfel apre

ciază săptămînalul laburist „Tribu
ne" rezoluția Consiliului de Securi
tate al O.N.U. care a condamnat 
regimul rasist al guvernului Repu
blicii Sud-Africane. Hotărîrile Con
siliului de Securitate arată săptă
mînalul vor constitui o nouă etapă 
pe calea spre dobîndirea libertății 
de către popoarele Africii.

lovitură

CARACAS 9 (Agerpres).
In localitatea San Cristobal, si

tuată la frontiera venezueliano-co- 
lumbiană, a luat sfîrșit la 8 august 
intîlnirea dintre președintele Vene- 
zuelei, Romulo Betancourt și pre
ședintele Columbiei, Guillermo 
Leon Valencia. Această consfătui
re a fost convocată cu scopul de a 
studia mijloacele de luptă împotri
va forțelor democratice din cele 
două țări, potrivit recomandărilor 
consiliului Organizației Statelor A- 
mericane, precum și pentru discu
tarea altor probleme care intere
sează cele două guverne.
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