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Termocentrala 
Paroșeni 

ia Colectivul energeticienilor de 
entrala termoelectrică Paroșeni,

distins cu „Diploma de colectiv 
fruntaș în întrecerea socialistă des- 
fășurață de întreprinderile din 
cadrul Departamentului energiei e- 
lectrice11 pentru realizările remar
cabile obținute anul trecut în 
muncă, a raportat îndeplinirea 

l planului pe primul semestru 1962 
j _=©=_ --------

î W ultima perioadă, bobina-
• torul Simedrea Constantin de la j
• A.C.R.E.V. a avut în lucru bo- •
• binarea unui motor de 100 k.W ■ •
• lată-l pe bobinator în timpul ț
J lucrului. î
»-• >4
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Calitatea producției — obiectiv central în întrecerea socialistă
Cărbune fără șist, sarcină actuală 

a minerilor petrileni

lor 
de

iu
ta

Colectivul minei Petrila și-a 
stabilit printre obiectivele de în
trecere pe acest an să îmbunătă
țească cu cel puțin 0,5 la sută 
calitatea cărbunelui. In primele 5 
luni din acest an, minerii Petrilei 
s-au achitat destul de bine de 
sarcina asumată, In luna mai ei au 
extras din abataje cărbune avînd 
un conținut de cenușă cu circa 0,9 

. la sută mai mic decît nivelul pla
nificat. Faptul că acum minerii de 

■.- aici se mîndresc oă au obținut e- 
conomii egale cu mai bine de ju
mătate din angajamentul asumat 
pentru întregul an, se datorește 
în mare măsură și strădaniilor 
pentru extragerea unui cărbune 
cit mai bună calitate.

In prima jumătate a lunii 
nie însă, calitatea cărbunelui
mina Petrila s-a înrăutățit brusc- 
Procentul mediu de cenușă a în
trecut pe cel planificat cu 1,4 la 
șută. Zilnic serviciul de control 
tehnic al calității este nevoit să 
trimită la rebut multe tone din 
producția brigăzilor. La 12 iunie, 
de pildă, brigăzii conduse de tov. 
Enache Chiriță din sectorul III 
i-au fost rebutate 5 tone din pro
ducție pentrucă s-au găsit vago- 
nete cu 60—70 kg. șist în blocuri 
la un loc cu cărbunele. In aceeași 
zi, brigada condusă de tov. Szabo 
Catol din sectorul IV a pierdut la 
două controale 14 tone din pro
ducție. Această brigadă a trimis la 
ziuă vagonete cu cărbune în care 
s-au găsit cîte 135 kg. bulgări 
țișt. Au fost, de asemenea, pena
lizate pentru nealegerea șistului vi
zibil și brigăzile lui Nagy Adal
bert de la sectorul I, Jure? loan 

incă din ziua de 14 iunie. De 
la această dată și pînă la ora ac
tuală, harnicii energeticieni de la 
Paroșeni au furnizat în plus în. 
sistemul național 42.000.000 kWh 
energie electrică. Ei au realizat 
lună dc lună indici înalți la pro
ducție. Planul de producție a fost 
depășit cu 6,16 la sută, iar pro
ductivitatea muncii realizată pe 5 
luni întrece cu 7.61 la sută in
dicele planificat, j

Multă sîrguință au depus mun
citorii, tehnicienii și inginerii termo - 
centralei Paroșeni pentru creșterea 
continuă a rentabilității întreprinde
rii. Numai în perioada primelor cinci 
luni din acest an, colectivul lor a 
realizat economii peste plan la 
prețul de cost în valoare de 
1.579.000 lei, iar planul de bene
ficii a fost depășit cu 2.667.000 
lei. Acest remarcabil succes are 
la bază atît creșterea productivi
tății muncii cît și reducerea accen
tuată a consumurilor specifice. In
dicele privind consumul specific a 
fost realizat în 5 luni in proporție 
de 95,08 la sută, economisindu-se 
pe această cale aproape 2.000.000 
kWh energie electrică și 1152 
tone combustibil convențional

Un succes remarcabil dobîndit 
de colectivul termocentralei Paro
șeni în 
tru «te 
lizare a 
sută. El 
fără avarii și deranjamente a ins
talațiilor și agregatelor, reparații - 
lor de calitate efectuate intr-un 
termen scurt. La reparații s-au 
evidențiat în mod deosebit munci
torii Popescu Ioan, Dolcu Vasile, 
Șerban loan. Crainic Petru, Po- 
pescij V.. Sava Petru, Wesser Gh. 
și alții,, iar de la exploatarea ca- 

perioada primului semes- 
mărirea indicelui de uti- 
puterti de vîrf cu 8 la 
se datorește funcționării

din sectorul III, Munteanu Petru 
din sectorul II. Este deci de mi
rare că în acea zi procentul de 
cenușă în cărbunele blocuri a fost 
cu 6,2 la sută mai mare decît nor
ma ?

La Petrila sînt și o seamă de 
cauze obiective care dăunează pen
tru moment
cum ar fi de pildă atacările noi 

ing. GH. DUMITRESCU

calității cărbunelui,

(Continuare in pag. 3-a)

La Anînoasa s-a deschis nu de mult o grădină de vară frumos amenajată. 
Mulți aninoseni petrec aici cîteva clipe plăcute.

Parcul de autobuze 
pentru transportul pu
blic din Valea Jiului 
se îmbogățește an de 
an. Recent, I.G.O. a 
primit două noi au
tobuze „Tudor Vladi- 
mirescu" de mare ca
pacitate. Acum ele sint 
în plin rodaj, iar peste
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îiidcpliuit
zânelor tov. Ispas Constantin și 
Pîrvulescu Constantin.

Metalurgiștii 
de la U.R.U.M.P.
Cu 15 zile mai devreme și-au 

îndeplinit planul semestrial la pro
ducția globală și metalurgiștii uzi
nei de reparat utilaj minier din 
Petroșapi. Ei au muncit cu rîvnă 
lună de lună pentru a realiza pla
nul la toți indicii. Planul produc
ției pe 6 luni a fost depășit cu 14 
la sută, iar valoarea producției 
marfă planificată — cu 10 la sută. 
Depășiri de plan s-au obținut la 
majoritatea sortimentelor. In sec
țiile uzinei s-au produs, în 5 luni, 
cu 100 la sută mai multe cons
trucții metalice, cu 10 la sută mai 
multe grinzi metalice, cu 32,4 la 
sută mai multe piese de schimb, 
cu 1,2 la sută mai mult oțel li
chid, iar la servicii prestate de
pășirea de plan întrece 43 de pro
cente. Creșterea producției s-a fă
cut în mare parte pe seama spo
ririi productivității muncii, ca ur
mare a introducerii tehnicii noi, 
perfecționării procedeelor tehno
logice și extinderii metodelor a- 
vansate. Productivitatea muncii 
realizată in 6 luni întrece cu 9 
la sută sarcina planificată. Econo
miile realizate la prețul de cost 
pe baza creșterii productivității 
muncii, îmbunătățirii calității pro
duselor și reducerii consumurilor 
specifice de. materiale se cifrează 
în 5 luni la 808.000 lei.

Viscoza Lupeni
Economiștii fabricii- „Viscoza1* 

Lupeni au consemnat la data de 28 
iunie realizarea sarcinilor de plan 
pe primul semestru. Colectivul har
nicilor filaturiști a depășit planul 
la fire de mătase, în primele 5 
luni din acest an, cu 11 tone. Pro
ductivitatea muncii realizată în 
această perioadă întrece cu 3 la 
sută cifra prevăzută în plan.

Accent deosebit au pus munci
torii și muncitoarele fabricii pe 
realizarea planului pe calități de 
produse. La calitatea extra și pri
ma s-a dat peste plan, în 5 luni, 
27,6 tone fire. La obținerea pro
duselor de calitate superioară pes
te plan au contribuit cu precădere 
colectivele secției a I-a preparare 
chimică, secției a II-a filatură și 
secției a III-a finisaj textil, care au 
aplicat larg inițiativa „La .2000 de 
bobine nici un rebut11. îmbunătă
țirea calității produselor și crește
rea producției pe baza sporirii pro
ductivității muncii au permis celor 
de la Viscoza Lupeni să realizeze 
în cinci luni o economie de 
672.000 lei.

Citiți în pagina IV-a:
• Convorbirea dintre N. S. Hrușciov și A. Gorbach
• Nota de protest a guvernului R.D. Germane adresată gu

vernelor S.U.A., Angliei, și Franței
• încheierea lucrărilor celei de-a 16-a sesiuni a Adunării

Generale a O.N.U.
• In ajunul vizitei lui Kennedy, in Mexic
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ntierul 6 Petroșani se nu mără printre cele fruntașe. Ea \ 
executat de bună calitate toate lucrările de zugrăveli și ч 
Dsitorie de la blocul D. £
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Brigada de zugravi-vopsilori a lui Sturzu Grigore de pe 
șantierul 6 Petroșani se nu mără printre cele fruntașe. Ea â ( ....... - - ■ . .
vopsitorie de la blocul D.

IN CLIȘEU: Brigadier ul Sturzu Grigore analizînd cu 
membrii brigăzii sale rezultatele muncii și calitatea lucră
rilor executate.

In lata adunării comuniștilor 
din sector

sectorul II 
avut la or- 
recente a-

dintre ceî 
mineri din 
de partid 

exigență 
minerului, 
cel mai

de primirea direc- 
rîndurile 

fără
om în 

de partid, 
candidat.

Comuniștii din 
al minei Uricani au 
dinea de zi a unei 
dunări generale, un punct deo
sebit. Adunarea a discutat, du
pă indicațiile plenarei C.C. al 
P.M.R. din 23—25 aprilie 1962, 
primirea în rîndurile membri
lor de partid, fără stagiu de 
candidat, a unuia 
mai . destoinici 
sector. Adunarea 
ia cintărit cu 
munca, faptele 
care constituie 
grăitor indiciu dacă merită sau 
nu înalta cinste de a i se a- 
corda înaltul titlu de mem
bru de partid. Exigența e ca
racteristică fiecărei adunări 
de primire în partid. In acest 
caz însă era vorba de ceva 
mal mult : 
ta a unui 
membrilor 
stagiul de

Dar, minerul acesta tînăr, 
cu părul bălai și privirea se
nină, Rudic Constantin — căci 
despre el este vorba — n-a tre
cut prin acel stagiu, prin acel 
proces care are menirea să 
dezvolte la un om înaltele 
trăsături care se cer unui lup
tător înflăcărat, disciplinat șl 
conștiincios al marii armate a 
comuniștilor ?

S-a ridicat la cuvînt Sorescu 
Constantin, șeful unei cunos

cute brigăzi de 
înaintări rapide 
de la mina U- 
ricani :
— Rudic Cons

tantin, spunfe'a' 
el, e șef de 
schimb în briga
da noastră. Lu
crăm împreună 
de mai bine 
zece ani. 
multe ori 
ne-a fosț ușor. 
In muncă, în 
învingerea greu

de 
De
nu

tăților, Rudic ne-a fost un 
ortac adevărat, un om care 
prin munca lui, prin dîrzenia 
cu care a muncit a cîștigat în
crederea și stima fiecăruia 
dintre noi.

Așa a vorbit comunistul So
rescu Constantin, tovarăș de 
muncă al lui Rudic, cu care 
a lucrat cot Ia cot de peste 10 
ani. Așa au vorbit și ceilalți 
comuniști care-1 cunoșteau- în
deaproape și împreună cu ca
re au construit din beton și 
fier drumuri spre bogățiile 
subterane. Au vorbit cu cuvin
te simple, calde. Aceste cu
vinte au caracterizat însă un 
om, au redat faptele, viața u- 
nui ortac de-al lor de nădej
de.

...Era în timpul cind brigada 
lucra la o înaintare pentru 
săJparea unei galerii sub pla
nul nr. 6. Intr-o zi conducerea 
tehnico-administrativă a hotă- 
rît oprirea pușcării cu explo
ziv din cauza concentrațiilor 
de metan. Pe unii i-a cuprins 
îngrijorarea : „brigada va ră- 
mîne sub plan" !

— Nu I — și-au ridicat a- 
tunci glasul cei mai buni mi
neri. Brigada nu va rămîne 
sub plan. Vom luctra din cio
cane și ne vom realiza și an
gajamentul.

Printre cei care prin îndem
nul și faptele lor au însufle
țit întreaga brigadă se numă
ra și Rudic Constantin. A fost 
prezent, unde era .mai greu, i-a 
ajutat pe cei rămași în urmă. 
Și brigada a învins. A realizat 
în acea lună o avansare de 
peste 120 metri galerie. La a- 
cest succes o contribuție de 
seamă au adus-o minerii din 
schimbul lui Rudic constantin: 
ei au obținut zilnic o avansa
re de 1,50 m.l.

...Mulți mineri își amintesc 
încă de contribuția pe care

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)
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NOI AUTOBUZE
cîteva zile vor ti date 
în circulație.

Luna viitoare, I.G.O. 
va primi în dcrtațle al
te cîteva noi autobu
ze, ceea ce va contri
bui la satisfacere ce
rințelor populației în 
ce privește condițiile 
de transport.
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NOTE
O promisiune uitată

Tezaurul de
Nu departe de Rostov — pe 

Don, lingă stanlța Elizaveti- 
nskala, se af.ă cinci gorgane 
foarte asemănătoare, care au 
atras de multă vreme atenția 
oamenilor de știință. Arheo
logul P. Hlatunov a început la 
două din ele săpături încă în 
anul 1871, dair fără succes : in
tr-unui n-a găsit nimic, far în 
celălalt numai un schelet de 
cal. Socotind că e vorba, pro
babil, de morminte jefuite, ar
heologul n-a mai continuat 
săpăturile.

Studiind însă materialele din 
arhive, colaboratorii institutu
lui de arheologie al Afiatdasnu. 
el de științe a U.R.S.S. șl al 
muzeului regional din Rostov 
au ajuns la concluzia că gor-

-шс©от_ -------

Plante pentru 
călătoriile cosmice
Oamenii de știință din în

treaga lume lucrează in 
zent la crearea de condiții 
male pentru 
var pleca în 
gă durată în

Pentru a

pre- 
nor- 
care 
lun-

ccemonauții 
călătorii de 
Univers.
asigura omului 

toate condițiile necesare de 
viață, Îndeosebi oxigen și ali
mente proaspete, sint necesare 
plante. Plantele vor absorbi 
bioxidul de carbon din cabi
nele navelor cosmice șl vor 
emana oxigen. Tot ele vor pu
tea servi drept hrană pentru! 
cosmonaut!.

Ohlorella, plantă aproape i- 
deală pentru viitoarele zbo
ruri m cosmos, este cunoscută 
acum în Întreaga lume. Oame
nii de știință sovietici consi
deră insă că in afară de chloi- 
rella, in călătoriile cosmice vor 
putea fi utilizate și plante te
restre superioare. După cum 
au relatat lucrătorii laborato
rului de fotosinteză al Institu
tului botanic „V. Komarov" 
din Moscova, au fost studiate 
„posibilitățile cosmice" a 200 de 
feluri de plante din. 
regiuni ale Uniunii Sovietice. 
Au dovedit că posedă calități 
excelente în această privință! 
plantele Eurotia ceratoides și 
pelinul din Asia Centrală, muș
chiul polar și altele.

Verificarea definitivă1 a ca
lităților acestor plante se va 
face probabil pe bordul unor 
nave cosmice.

lîngă Rostov
ganul in care se găsise sche
letul de cal nu fusese cercetat 
îndeajuns. Lucrările au fost re
luate sub conducerea savan
tului V. siloiv din Leningrad. 
S-a constatat astfel că la să
păturile inițiale, o porțiune a 
coridorului care ducea la mor 
mint fusese luată, in mod 
greșit, drept mormîntul Însuși.

Sub gorgan, arheologii au 
descoperit o criptă de piatră, 
care în a doua jumătate a se
colului al iv-lea î.e.n. a slu
jit ca loc de Înhumare a unui 
reprezentant al nobilimii gen- 
tillce a triburilor scitice ce se 
stabiliseră pe cursul inferior 
al Donului. Au fost găsite nu
meroase podoabe, arme, obiec
te de uz casnic. Printre obiec
te se află o sabie de fier intr-o 
teacă pe care e scluptată in 
'aur o bătălie între sciți șl gre
ci, o salbă de aur masiv ter
minată la capete cu figuri de 
leoparzi, un colan format din 
medalioane de coral și sticlă 
înconjurate cu filigram de 
aur, podoabe de aur pentru 
veșminte și o brățară.

Expediția a găsit in 
4000 de obiecte, dintre
1.710 de aur. Este unul dintre 
cele mai bogate morminte des
coperite în ultimii 50 de ani.

Un adevărat tezaur pentru 
știință.

înlocuitor 
metale

Un nou 
de

Oamenii de știință de la Ins
titutul de fizică — chimică al 
Academiei de științe a U.R.S.S., 
în colaborare cu tehnologii de 
la uzina chimică din Kuslovo 
(regiunea Moscova) Și cercetă
torii institutului de mase plas
tice din Moscova elaborează în 
prezent metodele industriale 
de producție a unui nou poli
mer, denumit poliformaldehi- 
dă. El se obține cu ajutorul u- 
nor legi principal noi de poii- 
merizare a formaldehidei. Pro
cesul de producție poate fi în 
întregime automatizat.

Pollformaldehida rezistă ia 
temperaturi de pînă la 120— 
130 grade, își menține în per
manență forma, volumul și po
sedă o mare elasticitate. La 
îndoire își revine ca un arc de 
oțel. Rezistență la uzură a a- 
cestui material este mai mare 
decît a unor metale, coeficien
tul de frecare este 
constant.

Noul polimer își va 
aplicarea acolo unde
metalelor este aproape impo
sibilă. Piesele din acest poli
mer, de exemplu 
veier, vor fi de 
Ieftine și de trei 
tente.

Cu prilejul lunii curățeniei, ce
tățenii care locuiesc în colonia Jiu 
din Lupeni au cerut sectorului 
I.C.O. să instaleze în această par
te a orașului lăzi pentru depozita
rea gunoaielor. Neputînd satisface 
cererea imediat, conducerea secto
rului I.C.O. Lupeni a solicitat un 
răgaz de două săptămîni, dar lă
zile promise tot nu s-au instalat.

Neavînd încotro, cetățenii ou tu- ’, 
ceput să depoziteze gunoaiele din 
nou de-a lungul liniei ferate cărți 
trece pe lingă colonia Jiu. Se patw 
că aspectul utît ți neplăcut al 
/ului nu indispune cu nimic 
tovarășii de la I.C.O. Altfel 
mult ar fi luat măsuri pentru 
făptuirea promisiunii uitate.

redus și

cunoaște 
folosirea

I

total
care

ale unui con- 
două ori mal 
ori mai rezis-

I

Copiilor le plac dulciurile. Acum însă, cind luna Iul cup
tor ișl arată din plin puterea, înghețata e cu siguranță cel 
mai preferat produs de cofetărie.

n

Plată da, reparații
Au trecut multe luni de cînd 

comitetul sindicatului minier Uri- 
cani a achitat anticipat sectorului 
I.L.L. Lupeni costul lucrărilor de 
renovare a cinematografului „7 
Noiembrie'1 din Uricani.

-- Bine, vot zice unii, și ce dacă 
s-a plătit și au trecut atîtca 
Se știe 
execută

Asta 
Lupeni
ПІ

Uricani stă mărturie.

luni ?
nu sedoar că reparațiile 

gratuit, 
așa e. Dar sectorul 
ia plată pentru reparații

ecutat». Cinematograful din

I.L.L.

ba

ls-
pe ’ 
de jaz 
în-

;

resn 
tnej 

’ ”’nv
.nu

Muncitorii de la I.L.L. Lupeni «• 
au amenajat interiorul 
grafului numai în parte, au mai 
făcut ceva la cabina de proiecție, 
și apoi dintr-o dată, la ordinul 
conducerii lor, au sistat lucrările. 
Și cum timpul nu stă pe loc, lunile 
au trecut cu duiumul peste ter
menul de reparație.

Se naște întrebarea : t 
sectorul I.L.L. din Lupeni o invi- 
tație specială pentru a se achita 
de obligațiunile sale 7 (

A. NIGUMESCU 4
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* Cea mai veche imagine a unui 
pește executată în piatră este ex
pusă la Muzeul din Hakassia ? Ea 
este descoperită de arheologii so
vietici în apropierea lacului Baical. 
Oamenii primitivi credeau că acest 
talisman îi ajută lg pescuit.

• Specialiștii din Moscova au 
construit un nou tip de barome
tru portativ cu piston ? In loc de 
mercur la acest barometru se fo
losește ulei. Aparatul cîntărește 
puțin, iar construcția lui este foar
te simplă. El înregistrează pre
siunea atmosferică cu o precizie de 
0 01^0.02 milimetri coloană de 
mercur, aproape fără nici o dife
rență față de indicațiile barome- 
trului-etalon.

e Aparatul : „E.O.P.—>51 ” cons
truit de specialiștii sovietici, per
mite măsurarea unor temperaturi 
pină la 10.000° C. ? Aparatul 
funcționează după principiul corn - 
parării strălucirii corpului înaălzit 
cu intensitatea luminoasă a fila
mentului unei lămpi electrice spe-

C Ă .
ciale. In felul acesta s-a creat 
pentru prima dată în lume posi
bilitatea gradării pirometrelor 
nă la temperaturi solare. *’

* Nu de mult, în podul casei 
comerțului din Leningrad a fost 
descoperită o casetă veche de cu
pru, cu gravuri artistice ? S-a cons
tatat că este o copie fidelă a ca
setei care, împreună cu monedele 
dc aur aflate în ea, a fost zidită 
acum 90 de ani în temelia monu
mentului Ecaterinei a П-a care sc* 
construia pe atunci. In afară de * 
casetă, sub acest monument se 
află modelele tuturor decorațiilor 
imperiului rus.

* Intr-o arhivă a lost descope
rită o descriere amănunțită a pri
mei hărți a Siberiei, alcătuită în 
urmă cu aproape 300 de ani ? Pînă 
în prezent despre harta în cauză 
nu s-a știut nimic. In această har
tă se face prima încercare de uni-# 
ficare a semnelor convenționale dip 
istoria cartografiei ruse.

t- "

Bucurețtiul — capitala patriei 
noastre — se află într-o regiune de 
dmpii fertile, în vecinătatea unor 
păduri seculare și a unui adevă
rat colier format din lacuri na
turale, care îi dăruiesc, pe lingă 
răcoare, și numeroase locuri de 
destindere, colțuri de un roman
tism încîntătOT.

Pe teritoriul orașului, ca și în 
împrejurimile sale, săpăturile ar
heologice au scos la iveală vestigii 
din epoca preistorică pînă în cea 
feudală, cele mai interesante din
tre ele fiind expuse în muzeul de 
istorie a orașului București și în 
muzeul de antichități.

Azi, Bucureștiul cunoaște o ma
re fi multilaterală dezvoltare. 
Din punct de vedere urbanistic, 
prefacerile care survin mereu sint 
de o asemenea amploare și se 
desfășoară atît de vertiginos, incit 
chiar și cei ce-l revăd după numai 
un scurt timp mi mal recunosc a- 
numite părți ale orașului. Apar 
noi artere, piețe, parcuri, edificii 
culturale și ansambluri arhitecto
nice cu nenumărate blocuri pentru 
locuințe.

Printre marile edificii ridicate 
în ultimii ani. merită a fi vizitate 
Combinatul poligrafic „Casa Scîn-

teii", -„Teatrul de Operă și Balet", 
teatrul în aer liber „Nicolae Băl- 
cescu", complexul cultural-spor tiv 
„23 August" cu un stadion de 
100 000 locuri, patinoar artificial 
fi cu un teatru în aer liber, corn 
plexele sportive „Floreasca" fi 
„Dinamo", Casa radiofoniei, Ae
rogara Băneasa, noua sală a Pa
latului Republicii care are o ca
pacitate de peste 3.000 locuri, pa
vilionul expoziției Economiei Na
ționale etc.

In jurul Bucureștiului se găsesc 
însemnate puncte industriale cu 
diferite profiluri, ca Uzinele „23 
August", Combinatul de cau
ciuc „Jilava", uzinele de au
tobuze „Tudor Vladimirescu" etc. 
Marele număr de fabrici și uzine 
face din orașul București primul 
centru industrial al țării. In apro
pierea acestor uzine și fabrici au 
fost construite în ultimii ani car
tiere de locuințe pentru munci
tori, teatre, stadioane, școli șt 
parcuri care înântă ochii fi care 
au șters deosebirile dintre perife
rii fi centrul orașului.

Capitala Rormmei, grupează un 
mare număr de teatre, opere, ins
titute de cercetări științifice, de

biblioteci, școli de toate gradeli 
unde învață zeci de mii de elevi 
fi studenți. In acest oraș al gră
dinilor și al muzeelor, turistul 
va găsi o inepuizabilă sursă de sa
tisfacții .

Așa de pildă, la Muzeul de ar
tă al R.P.R., vizitatorii pot petre
ce ore întregi în Galeria Națio
nală cu 5.000 de lucrări, in Ga
leria Universală cu 1800 de lu
crări, în secția de grafică, în ca
binetul de stampe sau în secția 
de artă feudală. In aceste muzee 
sînt expuse opere ale lui N. Gri- 
gorescu, Ion Andreescu, Ion Geor
gescu, ale maeștrilor primei ju
mătăți a secolului XX-lea ; Lu- 
chian, Petrașcu, Pallady, Tonitza, 
Băncilă, Ressu, Steriadi, Paciurea, 
Brîncuș, precum și lucrări create 
după 1944 de artiștii plastici Ja
lea, Ciucurencu, Baba, Caragea 
ș.a, Galeria Universală cuprinde 
lucrări ale maeștrilor principale
lor școli europene, picturi de Joan 
Van Eyck, Hans Ameling, Tin
toretto, El Greco, Rembrandt, Ru
bens, Monet, Tropinin, Vereșcea- 
gbin, Repin, Aivazovscbi, Levitan, 
Serov și sculpturi de Rodin, Bo
urdelle, Antokolski, Dalou, Deo
sebit de interesante sint colecția

---------------©---------------

Pe primul ioc în lume
crescut de la 10,3 
metri cubi la 60,8 
metri cubl, adică 
șase ori. Ponderea 
turale în producția totală de 
combustibil a Uniunii Sovieti
ce a sporit de patru ori. In pre
zent, populația din 100 de o- 
rașe și centre urbane sovietice 
folosește gaze naturale.

in ultimii ani rețeaua con
ductelor magistrale de gaze din 
U.R.S.S. a ajuns Ia 25,000 de 
kilometri. Anul acesta va fi 
continuată construcția uriașei 
magistrale de gaze Buhara- 
Ural cu o lungime totală de 
circa 4.500 de km.

Ziarul „Pravda" scrie că U- 
niunea sovietică ocupă primul 
loc în lume în ceea ce privește 
rezervele de gaze naturale.

In ultimii șase ani producția 
de gaze a Uniunii Sovietice a

miliarde 
miliarde 
aproape 
gazelor na-

de 
de 
de

de jaduri japoneze în cadrul sec
ției de artă orientală, țesăturile, 
broderiile și diferite alte obiecte 
de artă din epoca feudală.

Un muzeu de o factură cu totul 
originală este Muzetd Satului a- 
flat în aer liber, în parcul de la 
marginea lacului Herăstrău. Pe o 
suprafață de cîteva hectare se 
găsesc gospodării țărănești auten
tice din toate ținuturile țării. 
Transportate din localitățile de 
origină, ele au fost mamaie in in
cinta muzeului chiar de către meș
teri din localitățile respective.

La 5 km. de București se află 
Pădurea Băneasa, cu un colț zo
ologic, cu rezervație de cervidee, 
cu poligon de tir sportiv și res
taurante, iar la distanță de cca. 
30 km. — Snagovul, cu lacul său 
lung de 16 km. înconjurat de o 
vastă pădure seculară. Ștrandul, 
debarcaderele, restaurantele și vi
lele de odihni fac din acest loc un 
punct de mare atracție in timpul 
verii. Tot la Snagov, in mijlocul 
unei insule, poate fi vizitată m 
năstrirea muzeu cu același nume, 
în stil bizantin.

Un alt obiectiv turistic în îm- 
•prejurimile Bucureftitdui îl cons
tituie și Palatul Mogoșoaia, mo
nument de arhitectură specific ro* 
mînească, clădit în 1702.

I

©
Sondarea seismică 

a straturilor terestre
In depresiunea Kurinsk, situată 

între culmile munților Caucaz. a 
răsunat o puternică explozie care a 
provocat un cutremur artificial în
registrat de aparatele seismice. 
Prin aceste sondări seismice se ur» 
mărește obținerea de informații 
cu privire la structura scoarței te
restre la mari adîndmi.

In afară de interesul științific, 
sondarea seismică prezintă și ua 
interes practic. Printre altele se 
Va putea preciza locul unei sonde 
de prospectare la o adîncime de 
15—18 km. în vederea studierii r 
straturilor superioare ale scoarței 
terestre. Se prevede forarea unei 
astfel de sonde în valea ciulul 
Kura din raionu Șaatilnk. ^4
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In fafa adunării comuniștilor 
din sector

(Urmare din pag. l-a)

brigada lui Sorescu Constan
tin a adus-o la înlăturarea u- 
nei avarii în transversala nr. 

de pe orizontul 640. Surpa
ră, provocată de o pungă de 

apă subterană, a oprit trans- 
•portul pe una dintre cele mai 

-/importante galerii ale minei. 
I Trei săptămîni va dura pune
rea la punct a galeriei — ан 
ceasta era părerea unora. Lu
crarea a fost însă executată 
de minerii lui Sorescu în nu-

5 zile. Minerul Rudic, îm- 
cu ortacii lui, a dove- 

bărbătie și în aceas-

i urmă cu 
introdus 
la locul 1

cîteva luni, 
I pentru pri- 
lor de muncă 

Iui Sorescu perfo- 
cei mai mulți pri- 

neîncredere această 
„Ce ne trebuie nouă 

Dar neîncrede- 
ost învinsă. După brî- 

Rudic Constantin 
care a trecut la 

cu perfora j 
ul brigadierului, 
a fost urmat si de cei-

a fost 
bate- 

umed. 
al lui

S-a mai amintit în aduna-

de peste 
ca mun- 
pregătire

) ____ _____

■ rea de partid și despre grija 
-be care o poartă minerul Ru- 

jcj pentru ridicarea calificării 
Racilor lui, despre pasiunea 
f. care se preocupă de a-și 

ortacii în pas cu eveni- 
’ .tele din țară și 
g^re, de a-i forma 
чгі înaintați cu o 
îltilaterală.

. itudic Constantin
/andldat de partid.
muncit, a trăit în mijlocul co- 
’munlștllor. A muncit și a 
trăit în chip nou, fiind exem- 
'lu de conștiinciozitate, de băr

bie în lupta cu greutățile, 
v cinste șl modestie în viața 

A

n-a fost 
Insă a

toate zilele.
/ ------------------------------- . .................................. -....... ...............

Cărbune fârâ șist, sarcina actualâ
a minerilor petrileni

(Urmare din pag. l-a)

râtul 5 la sectorul II și ex
cit -ea inflexiunii aceluiași strat 

I&rul I. Dar nu-i mai puțin 
nie â alegerea șistului în aba- 
tnina^ în asemenea condiții cea 
Proceeientă cale de îmbunătă- 
trecut alitâții producției — este 
șută. _• un plan secundar. Pena- 
tehnidn prima jumătate a lui iu- 
trimitrru șist vizibil în cărbune 
prodvă la aproape 300 tone.
de pri care să ducă la mobili- 

__ Ea minerilor pentru a lupta cu 
aceeași ardoare pentru calitate ca 
și pentru depășirea planului s-au 
luat, dar nu s-au aplicat cu fer
mitate. Doar ici-colo, panourile 
heamă minerii la îndeplinirea an- 
ăjamentelor privind calitatea pro

ducției. Măsura, cu bun efect, de
(te face expoziții cu șistul găsit 

'în producția unor brigăzi, a fost 
abandonată. E drept, tovarășii din 
comitetul sindicatidvi â<n condu
cerea minei discuta despre pro

Dobrișan iii© 
și Nagiy ІовіЯ 
sînt secretari ai 

organizațiilor 
u.T.M. din sec
toarele ' Vi și 
respectiv VIII 
ale mined y Ani- 
noasa.
Ei au reușit să 

antreneze ute- 
miștii din sec
toarele lor la o 
bogată Activita
te obștească 
educativă.

si

dince, comuniștii 
al minei Urlcanl 1- 
înalta cinste și pre-

Iată de 
sectorul II 
au acordat 
țulre primindu-1 în mod ex
cepțional, direct în rîndul 
membrilor de partid.

<
I
I

------- OS i » -........................... —.. -■=--------

Cuprinsul revistei „Flacăra"
din 30 iunie 1962

A apărut revista „Flacăra" din 
30 iunie nr. 26 din al cărei sumar 
menționăm următoarele materiale :

■— Un amplu fotoreportaj cu 
aspecte de la neuitata vizită a de~ 
legației de partid și guvernamen
tale a U.R.S.S. in țara noastră.

— Spre o nouă „Itvika" — in
cursiune reportericească în viața 
urmașilor ieghilor, străvechiul po~ 
por al Kenyei.

— Prietenul de la catedră — 
urmărind cu apăratul fotografic 
activitatea celor ce pregătesc pe

In atelierul de tîmplărie din Livezeni al I.I.L. „6 August" 
șe află o mașină de stanțat cu ajutorul căreia mecanicul Had- 
nagy Alexandru, confecționează feronărie necesară montării 
ferestrelor la noile blocuri.

Iată-1 pe mecanicul Hadnagy Alexandru lucrînd la mași
na de ștanțat. -— - ---’

blemele calității, dar... prin birouri. 
Munca concretă, jos la locu
rile de muncă, e neglijată. „Foile 
volante" metodă foarte eficace de 
mobilizare a minerilor la înfăp
tuirea angajamentelor de între
cere n-au mai apărut de mult. Ori, 
în condițiile cînd multe brigăzi 
dau cantități mari de șist vizibil, 
foile volante puteau să aducă o 
prețioasă contribuție la intensifica
rea luptei pentru calitate și în spe
cial la alegerea șistului vizibil încă 
din abataje.

In luna iunie comitetul de par
tid, conducerea minei și sindi
catul n-au acționat cu fermitate 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui, lăsînd lucrurile „să mear
gă de la sine". Nu s-au luat mă
suri ca maiștrii mineri să simtă 
răspunderea pentru calitatea pro
ducției. Ce activitate depun maiș
trii mineri Mihalac Rudolf, Andrei 
Ignat, Manoilescu N.. Csorjk Ște
fan, Dobrescu Gheorghe de la sec

pe un nou șantier : 
I.C.M.M.-ului. Noua 

cu mai multe etaje, 
un aspect modern, cu 
mari, aer condiționat, 

fluorescent oferind

terenul nou- 
făcut demo- 
precum șl o 
de organica- 
trecut la să-

Noul șantier 
de pe Maleia

Zile’e actsiea ț.e malul pi
nului Malela au început să
păturile 
clădirea 
clădire, 
va avea 
ferestre 
iluminat 
celor care vor munci aici cele 
mai bune condiții de lucru.

Pînă acum, pe 
lui șantier s-au 
Jări șl nivelări, 
Seamă de lucrări 
re. De curtnd s-a 
parea fundației clădirii prin
cipale. Betonul va fi preparat 
și turnat cu ajutorul unor be
toniere de mare capacitate, iar 
la toate fazele construcției va 
fi folosită pe larg mecanizarea 
cu transportoare, macarale, vi
bratoare etc.

Noua clădire, care va fi una 
din cele mai frumoase din Va
lea Jiului, va fi terminată în 
cursul anului viitor.

viitorii constructori ai sOcialismu~ 
lui.

Revista „Flacăra" mai cuprinde :
— Ultima parte a documentarului 

„File din istoria căilor ferate : 
„Cale liberă !"■

In curtnd „bătrîna" mașină cu 
aburi își va lua locul în muzeu. 
Dar cine va lua locul „glorioasei 

’bunicuțe
— O schiță fantastică de Mihu 

Dragomir: „Natura inversă".
— Sport : 

campionatului 
de Constantin

urmărind finalele 
republican de box, 
Chiriță.

torul I, care răspund de brigăzi ce 
dau cărbune cu mult șist vizibil ?

☆

Tovarășii de la mina Petrîla 
speră într-o tedresare rapidă a 
situației calității producției. Dar 
această redresare nu va avea loc 
fără măsuri concrete, eficiente, a- 
plicate și urmărite cu perseverență. 
Aceste măsuri tint cunoscute la 
Petrila : intensificarea alegerii șis
tului în abataje prin extinderea 
inițiativei minerilor de la Lupeni, 
intensificarea muncii politice de 
masă care să ducă la mobilizarea 
minerilor în lupta pentru calitate, 
creșterea răspunderii maiștrilor 
pentru calitatea producției, întă
rirea controlului etc.

Colectivul minei Petrila are 
toate Condițiile pentru a obține in
dici calitativi buni la cărbune, pe 
măsura angajamentului ce și l-au 
asumat și trebuie să folosească din 
plin aceste condiții. Rezultatul 
trebuie să se vadă in scăderea 
procentului de cenușă in cărbune 1

Mesajul lui Nosaka 
și răspunsul lui N. S. Hrușciov
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TABS transmite ;
La 28 iunie s-a dat publicității 

la Moscova mesajul lui Nosaka, 
președintele C.C. al P.C. din Ja
ponia, și răspunsul lui N. S. Hruș
ciov la acest mesaj.

In mesajul său, Nosaka, și-a ex
primat speranța că guvernul 
U.R.S.S. va depune eforturi și mai 
mari pentru realizarea urgentă a 
unui acord necondiționat cu pri
vire ia încetarea experiențelor nu
cleare, încheierea unui acord de 
dezarmare generală și totală, pen
tru interzicerea armei nucleare in 
regiunile Asiei și Oceanului Pa
cific, pentru apărarea păcii în în
treaga lume și pentru lichidarea 
sistemului colonial.

In mesajul său de răspuns, N. S. 
Hrușciov a reafirmat că guvernul 
sovietic este geta să încheie un 
acord cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară, fără 
a aștepta realizarea unui acord cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală. El a declarat, de aseme
nea, că „principala piedică în ca 
lea realizării unui asemenea acord 
este refuzul guvernelor puterilor 
occidentale de a accepta încetarea 
experiențelor cu arma nucleară".

N. S. Hrușciov a subliniat că

---------------- Ѳ-----------------

Acfiuni ale bandelor 
contrarevoluționare cubaneîn S.U.A.
NEW YORK 29 (Agerpres).
Bande de contrarevoluționari 

cubani desfășoară la New York о 
campanie teroristă împotriva per
soanelor care simpatizează Cuba 
revoluționată.

Cu cîteva săptămîni în urmă, un 
grup de bandiți au pătruns în clă
direa secției din New York a a 
genției Prensa Latina, unde au 
molestat cu barbarie pe lucrătorii 
acestei agenții, distrugînd teleim
primatoarele și alte instalații.

Asupra prietenilor Cubei se să-

-------------- ©---------------

Adunare a internațională 
„O lume fără bombe0 s-a încheiat

ACRRA 29 —- Corespondentul 
special al Agerpres, M. Dimitriu, 
transmite :

La 28 iunie și-a încheiat lu
crările Adunarea internațională „O 
lume fără bombe". La ultima șe
dință plenară, adunarea a apro
bat cinci rapoarte ale comitetelor.

După ce s-a pronunțat în spri
jinul Declarației comune sovieto- 
americane din septembrie 1961 cu 
privire la principiile stabilite de 
comun.acord pentru tratative refe
ritoare la dezarmare, Adunarea 
de la Accra a chemat la încheierea 
tratatului cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub control in 
temațional.

După cum a subliniat adunarea, 
O.N.U. este datoare să-și concen
treze neîntârziat atenția asupta 
sarcinii principale — lichidarea în
cordării, care este creată de conse
cințele celui de-al doilea război 
mondial, de politica colonialistă 
și neocolonialistă, precum și de 
existența armelor de exterminare 
in masă.

Adunarea a adresat tuturor sta
telor chemarea de a lua atitudine 
pentru lichidarea blocurilor mili
tate și a scos în evidență însem
nătatea deosebită a constituirii u - 
nor zone dcnuclearizate în diferite 
regiuni ale lumii, precum și a pre 
intîmpinării transmiterii armei nu
cleare țărilor care nu dispun de 
această armă.

Ca acțiune concretă spre inter
zicerea totală a armei nucleare 
și realizarea unui acord cu privire 
la dezarmarea generală și totală, 
Adunarea a propus să se elabo
reze proiectul unei convenții inter
naționale care să prevadă traduce
rea imediată in viață a propunerii

„guvernul sovietic se pronunță cu 
hotărîre pentru un acord care să 
prevadă măsuri eficiente de con
trol asupra încetării experiențelor 
nucleare". ,

In legătură cu experiențele nu ■ 
cleare americane din Oceanul Pa
cific, N. S. Hrușciov a declarat că 
ele „nu numai că infectează atmos - 
fera, apele și resursele piscicole, 
perturbează radiocomunicațiile și 
activitatea normală a transporturi
lor aeriene și maritime din Ocea
nul Pacific**, dar și „pun în prt- 
mejdie viața normală a popoarelor 
din această vastă regiune a lumii".

In ce privește încărcăturile nu- • 
cleare americane care au căzut în 
ocean, a adăugat N. S. Hrușciov, 
„ele șe pot transforma în bombe nu
cleare cu acțiune întîrziată și po< 
exploda în cele mai neașteptate 
locuri, avînd consecințe ireparabile 
pentru cauza păcii*'.

Arătind că Un lupta împotriva 
pericolului unui nou război, inte
resele popoarelor Uniunii Sovie
tice și Japoniei coincid întru totul". 
N. S. Hrușciov a subliniat : „U- 
niunea Sovietică va depune și în 
viitor toate eforturile pentru a se 
pune capăt definitiv tuturor expe
riențelor cu arma nucleară".

vîrșesc atacuri pe străzile din New 
York, Miami și din alte orașe. Săp.. 
tămîna trecută, cîteva sute de 
contrarevoluționari cubani înarmați 
au încercat, la New York, să pă
trundă în clădirea în care șe des
fășura un mare miting de protest 
împotriva fărădelegilor contrarevo
luționarilor.

„Comitetul de luptă pentru b i 
atitudine justă față de Cuba" a 
adresat direcției poliției din New 
York o scrisoare în care îi cere 
să ia măsuri hotărîte pentru a j 
curma activitatea teroriștilor.

privind transformarea Africii în
tr-o zonă liberă de arma atomică, 
a planului Rapacki, a planului de 
constituire a unei zone denudeari- 
zate în Balcani, precum și altor 
propuneri similare.

Dezarmarea generală și totală, 
a declarat adunarea, constituie 
singura metodă de nădejde pen
tru lichidarea încordării internațio
nale. „Fără aceasta neîncrederea 
dintre țări se va accentua, nu vor 
fi satisfăcute nevoile multor țări 
mici în privința dezvoltării eco
nomice, iar continuarea cursei 
înarmărilor va intensifica conside
rabil pericolul de război".

Adunarea a condamnat cu ve
hemență orientarea spre înjgheba
rea unor blocuri comerciale în
chise și a calificat crearea Pieței 
comune europene ca o încercare 
de a se extinde războiul tece a- 
supra sectorului comercial, ca un 
factor care aduce prejudicii țărilor 
slab dezvoltate și favorizează ex
ploatarea lor continuă de către 
puterile coloniale.

După părerea adunării, sistemul 
colonialismului și discriminării ra
siale, care se menține încă pe ' 
teritorii considerabile, creează un 
pericol permanent pentru pacea 
generală.

In raportul „Întărirea O.N.U.", 
aprobat de adunare, se spun.e : 
„Ințrucît există o singură Chină 
■— R.P. Chineză, trebuie restabi
lite drepturile ei legitime îji toate 
organele O.N.U.". j

Documentele adoptate 
narea „O lume fără bonioi autobll- 
pătrunse de preocuparea va cantri- 
pentru securitatea popoardsfacere ce- 
iăturarea pericolului unpulației în 
nuclear. • condițiile
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Conferința minerilor I 
comnniști din Franța I

I PftRIS 29 (Agerpres).
I îngerașul Sallaumines din nordul 
: Franței a avut loc o conferința a 
minerilor comuniști din bazinul 
carbonifer nordic unde lucrează 60 
la sută din minerii francezi

Luînd cuvîntul la conferință, 
Waldeck Rochet, secretar general 
țadjunct al P.C. Francez, a vorbit 
despre cauzele înrăutățirii* situației 
oamenilor muncii francezi și îndeo
sebi a minerilor. Waldeck Rochet 
в, atras atenția asupra consecințe
lor participării Franței la Comu
nitatea europeană a cărbunelui și 
oțelului; subliniind că ele se ma
nifestă nu numai în îngustarea in
dustriei carbonifere a Franței; ci 
și în intensificarea exploatării mi
nerilor.

împotriva așa-numitei „Europe 
mici" trebuie luptat pe două pla
nuri : pe de o parte, pe plan eco
nomic — pentru satisfacerea re
vendicărilor minerilor, iar pe de 
altă parte — pe plan politic, de- 
mascînd influența nefastă a Co
munității europene a cărbunelui și 
oțelului și a Pieții comune asupra 
economiei și situației oamenilor 
muncii din Franța.

Convorbirea dintre N. S. Hrușciov 
și A. Gorbach

MCJSGOVA 29 (Agetpres). — 
TASS transmite :

La 29 iunie a avut loc la Krem
lin o convorbire între Nikita Hruș- 
ciov și cancelarul federal al Re
publicii Austria; Alfons Gorbach.

Din partea sovietică au partici
pat la această convorbire Anastas 
Mikoian; prim-vîcepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.Ș.S., 
Andrei Gromînko, ministrul 4»' 
cerilor externe, Serghei Borisov, 
prim-locțiitor al ministrului comer
țului exterior al U.R.S.S.

La convorbire au participat din 
partea Austriei Bruno Kreisky, mi
nistru al afacerilor externe, Lud
wig Steiner, secretar de stat în Mi
nisterul Afacerilor

încheierea 
sesiuni a

Externe și

Heinrich Haymetrle, ambasadorul 
Austriei la Moscova.

☆

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 29 iunie guvernul U.R.S.S. 
a oferit în Palatul Mare al Krem
linului un dejun în cinstea lui 
Alfons Gorbach, cancelarul federal 
al Austriei.

La dejun au participat Nikita 
Hrușfiov, Anastas Mikoian, Viktor 
(Jrișia și alți conducători ai Uniu
nii Sovietice.

Din partea Austriei la dejun au 
luat parte persoanele sosite îm
preună cu cancelarul federal, pre- 
cum și Heinrich Haymerle, amba
sadorul Austriei la Moscova-

la dejun N. S. Hrușciov și 
Alfons Gorbach au rostit cuvîn- 
tări.

o

lucrărilor celei de-a 16-a 
Adunării fienerale a O.N.U.

BERLIN 29 (Agerpres).
In legătură cu necontenitele pro

vocări organizate de elementele 
ultrareacționare din Berlinul occi
dental la calea ferată care apar
ține Republicii Democrate Germa 
ne și care trece parțial pe terito
riul Berlinului occidental, guver
nul R.D. Germane a adresat note 
de protest guvernelor S.U.A., An
gliei și Franței. In aceste note, 
transmise prin Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P. Polone ambasa
delor celor trei puteri occidentale 
din Varșovia, se arată că explo 
ziile de la calea ferată orășeneas
că, daunele pricinuite parcului de 
vagoane și celelalte provocări re
prezintă o primejdie pentru co
municațiile normale și sînt în di
rectă legătură cu discursurile ros
tite de cancelarul Adenauer în Ber
linul occidental, precum și cu de 
clarațiile instigatoare ale lui 
Brandt, care afirmă fără ocol că

senatul vest-berlinez intenționeaz 
să continuie această politică di 
provocări.

Aceste fapte cu caracter agresh 
și provocator reprezintă o primej 
die pentru populația din Berlinu 
occidental, sînt o parte a planu 
lui prin care se urmărește să s 
împiedice tratativele internaționale 
îndeosebi în problema regiemen 
tării pașnice a 
nul occidental.

Protestînd cu 
va provocărilor 
!a calea ferată și avertizînd asuprr 
consecințelor grave pe care le ptjj 
avea aceste acțiuni criminale, gu 
vernul R.D. Germane se adresea
ză guvernelor celor trei puteri oc* 
cidentale care mențin statu
tul de ocupație în Berlinul occi
dental, în speranța că ele vor 
împiedica — în interesul populație: 
vest-berlineze — înfăptuirea noi
lor acțiuni provocatoare proiectș 
te de senatul vest-berlinez.

situației

hotărîre 
tot mai
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Neliniște în Belgia în legătură 
cu înzestrarea armatei belgiene 

cu arma atomică
BRUXELLES 29 (Agerpres).
Opinia publică progresistă din 

Belgia manifestă tot mai multă 
neliniște în legătură cu încheierea 
între Belgia și S.U.A. a unui acord 
bilateral cu privire la înzestrarea 
forțelor armate Belgiene cu ar
mament atomic.

Secția din Liege a Uniunii pen
tru apărarea păcii din Belgia a 
adresat parlamentului un apel în 
care îi cere să supună discuțiilor 
acest acord.

Acest apel a și fost semnat de 
peste 200 de persoane, printre care 
marcanți oameni politici, senatori 
și deputați ai' parlamentului bel
gian, primari, conducători ai ma
rilor uniuni sindicale și profesori 
universitari.
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(Agerpres).NEW YORK 29
Cea de-a 16-a sesiune a Adu

nării Generale a O.N.U. și-a în
cheiat lucrările. Aceasta a fost cea 
mai lungă sesiune în istoria Or
ganizației Națiunilor Unite — cu 
două întreruperi; ea a durat aproa
pe zece luni.

La ședințele de închidere, adu
narea a dezbătut și a adoptat ho* 
tărîri în două probleme : viitorul 
teritoriului Ruanda-Urundi aflat 
sub tuteala Belgiei și situația din 
colonia engleză Rhodesia de sud, 
care face parte din Federația Rho- 
desiei și Nyassalandului.

Cu o majoritate de voturi, Adu
narea Generală a adoptat rezoluția 
propusă de 38 dc țări din Asia 
și Africa, care prevede crearea din 
Ruanda și Urundi a două state 
independente Ruanda și Burundi, 
în rezoluție se prevede, 
menea, termenul de evacuare 
trupelor belgiene de pe 
ritoriu — cel tîrziu la 
a.c.

I exbaterea problemei 
re la dtuația din Rhodesia de 
sud, care a fose inclusă pe ordinea 
de zi din partea treia a celei de-a 
16-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.; a fost deosebit de apri
gă, ca urmare a rezistenței opuse 
de puterile coloniale și, în primul 
rind, de Anglia și Statele Unite.

Cu 73 de voturi Adunarea Ge
nerală a adoptat o rezoluție care 
condamnă politica Angliei față de 
Rhodesia de sud și respinge afir
mația Angliei potrivit căreia Rho
desia de sud ar fi un teritoriu cu 
„autoconducere" și de aceea, chi
purile, prevederile declarației cu 
privire la, acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale nu 
pot fi aplicate Rhodesiei de sud. 
In rezoluție se cere, de asemenea, 
abtogarea „constituției" rasiste din 
anul 1961 și elaborarea unei noi 
constituții cu participarea cu drep
turi depline a reprezentanților 
populației băștinașe a Rhodesiei de

------------------- ©--------------------

In ajunul vizitei lui Kenned?
CIUDAD DE MEXICO 29 

(Agerpres).
După cum relatează agenția 

U.P.I., în ajunul vizitei președin
telui Kennedy în Mexic, mișcarea 
de protest împotriva acestei vizite 
ia amploare. Ca o „măsură pre
ventivă", poliția mexicană a ares
tat 50 de persoane, printre parti- 
cipanții la această mișcare. Sute de 
polițiști colindă capitala mexica
nă pentru a rupe afișele și a șterge 
de pe ziduri lozincile antiamerica-
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TOKIO. — Cei peste 100 de 
delegați japonezi la apropiatul 
Congres de la Moscova pentru de
zarmare generală și pace s-au 
întrunit la 28 iunie la Tokio, pen
tru a alege conducătorii delegației. 
Această cinste i-a revenit lui Kao
ru Yasui, președintele Consiliului 
național japonez pentru interzi
cerea armelor atomice și cu hi
drogen, și prof. Hirano, președin-

tele Comitetului japonez pentru a- 
părarea păcii, care au fost aleși 
in unanimitate.

In seara aceleiași zile, la To
kio a avut loc un mare concert dat 
în cinstea delegației de renumitul 
cor al mișcării japoneze „Glasurile 
care cînta'.

ne de-a lun< 
va străbate 
port. Din s 
agenția ameiji. 
puțin 6.000 de 
formă și civili — se 
paza lui Kennedy în
de 48 de ore a acestuia 
învățători portoricani, care ’’lot 
ză Mexicul, au fost arestați ‘ 
rece au participat la un mitin, 
protest împotriva vizitei lui Kț.„ 
nedy. Potrivit agenției FrafiU^ 
Presse, în întrevederea dintre Lo
pez Mateos, președintele Mexicu
lui, și președintele Kennedy se v 
discuta, printre altele, probAei 
Cubei și planul american „alic” 
pentru progres". „Impresia 
rală în ajunul vizitei, spune £ 
Presse, este că convorbirile m « 
duce la nici un acord concrt, 
nici măcar la un compror ’ “. 
genția 
aă „ob-
Kenned n
gă pe pi ar-
meze mai îndeaproape y icj
conformă dorințelor Statelor Uni 
te". '

VIENTIANE. — După cum 
transmite agenția Associated Press, 
la 28 iunie a sosit la Vientiane 
prințul Sufanuvong, prim-ministru 
ad-interim al guvernului provizoriu 
de coaliție al Laosului.A L

cunzătorile munților. Multe sate 
au fost distruse în această regiu
ne. Altele au fost regrupate de 
armata franceză, pentru ca solda- 
ții să nu poată lua contact cu po
pulația. Ani și ani însă armele 
nu au tăcut aci. Cînd se va scrie 
istoria acestui război, vom afla 
de multe fapte legendare petre
cute în acești munți unde vîntul 
nu se potolește niciodată. Dincolo 
de ei, nisipul de pe întinderile 
Saharei călătorește fără răgaz de 
veacuri.

întreagă această regiune, ca și, 
de altfel, tot restul Algeriei, tră
iește acum marea clipă a inde
pendenței, 
votului de 
1 iulie au 
multe zile 
lozinci îndeamnă pe algerieni să 
vină cu toții în fața urnelor-, să 
răspundă prin -,,da“ la întrebarea 
ce li se pune.

Oamenii discută numai despre 
aceasta, reprezentanți ai Armatei 
de Eliberare Națională și ai Fron
tului de Eliberare Națională ex
plică problemele ce vor sta în 
fața viitorului stat algerian inde
pendent, dificultățile începutului, 
situația economică, mai ales că 
recoltarea și treie'isul r>un t>ro~

MUNȚII G E R 1 E l
Mediterana a rămas departe în 

urmă. Drumul șerpuiește, urcă, co
boară, strecurîndu-se prin văi un
de așezările stau chircite la adă
postul livezilor de măslini sau se 
îngrămădesc în jurul izvoarelor. 
Le deslușești abia cînd ajungi a~ 
proape de tot : cactuși cu frunze 
late și țepoase ascunztndu~le tru
purile. Localitățile poartă nume 
lungi și greu de reținut pentru cei 
ce nu cunosc araba, așa că, în- 
dreptîndu-mă spre lanțul muntos 
al morii Kabilyei, situat în ră
săritul Algeriei, am consultat de 
zeci și zeci de ori harta însem- 
nîndu-mi nume ca : Tizi-Ouzou, 
Bordj-Menaiel, Azouza, El-Kame 
și multe altele, mult mai greu de 
reținut. La început, munții se pro
filează in zare plutind parcă în- 
tr~o ceață albastră, ca apoi să 
închidă orizontul din toate păr
țile, cu culmi ce depășesc 1.500 
de metri. Vegetația bogată din 
jurul mării se pierde treptat, dru
mul devine anevoios. Regiunea a- 
cehțsta va rămîne în istoria răz
boiului de eliberare a Algeriei ca 
teatrul unor lupte aprige duse de 
patrioții algerieni. La popasuri

Frințripîerdut și țți gxplică cum 
în ultlmvrs atacul pornind din as- 
Combind
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Pregătirile pentru ziua, 
autodeterminare de la 
fost terminate de mai 
și peste tot chemări,

bleme grele în această vară în 
urma faptului că numeroși euro
peni și-au părăsit pămînturile, 
care au rămas nelucrate. Chiar, 
înainte ca independența să fie 
proclamată, pretutindeni în satele 
Kabilyei — și mi s-a explicat că 
așa se petrece și în alte regiuni 
— se depune deja un efort sus
ținut de organizare și reconstruc
ție. Cea mai urgentă este proble
ma secerișului, apoi mobilizarea 
tineretului pentru a învăța să 
scrie și să citească în araba. De 
aceea, am văzut copii de vîrstă 
școlară coborînd tocmai din mun
te pentru ca în aceste zile de vară 
să ia parte la cursuri. Părinții 
lor, veniți din sate îndepărtate, 
se interesează de problemele re 
ferendumului, iar cei mici vin la 
școală. Mulți dintre cei ce predau 
aceste cursuri au învățat carte în 
închisori sau lagăre.

M-am întors din Kabilya recon
fortat. După coșmarul a aproape 
opt ani de război, în munți nu se 
mai aud rafalele armelor automa
te-, pămîntul nu mai arde, та 
mele pregătesc pentru feciorii lor, 
care vor defila de Ziua Indepen
dentei, uniforme verzi și albe.

TUDOR VORNICU, 
trimisul special Agerpres
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PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal. Sumarul presei centrale,
7.15 Concert distractiv, 8,00 Școa
la și viața, 8,20 Muzică de estradă.
9.30 Teatru la microfon pentru 
copii : „Motanul încălțat", adap
tare radiofonică de Tudor Mușa- 
tescu, 11,00 Soliști și orchestre de 
muzică populară din țări socialiste,
11.30 Vorbește Moscova, 12,25 
„Programe muzicale al.cătuie de 
ascultători", 13,10 De toate pen
tru toți, 14,05 „Pentru fiecare, 
melodia preferată", 15,00 Melodii 
populare romîneșți îndrăgite de 
ascultători, 16,10 Noi cîntece în 
cinstea colectivizării agriculturii, 
16,25 Melodii de dragoste, 16,45 
Program de muzică populară pen
tru fruntașii recoltelor bogate,
17.15 Valsuri din operete, 18,0C 
„Melodii... melodii" — emisiune 
de muzică ușoară romînească, 19,50 
Muzică de estradă, 20,00 Teatru 
la microfon : Premiera „Spiritiștii" 
comedie radiofonică de Victor Ef- 
timiu, 21,15 Program muzical pen
tru oamenii muncii aflați la odih
nă în* stațiunile Mangalia și Efo- 
rie-Nord, 22;30 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 7,30 Din cîn- 
tecele tineretului pentru pace și

1 iulie
prietenie,
9,00 Din 1 mzica popoar lor, 1П f - . 
Muzică din opere - 
tători, 11,01 
12,15 „Cînt
— progr. .. 
populare ro. 
muzical per 
flați la ou 
deal și Sin а, jaui
morul, 16,08 Interpreți detuata 
ai muzicii populare romineș42* a 
Formații de muzică ușoarcarea 
Program de romanțe, 20,20^) jn- 
de 
de 
de

8,30 Clubul voioșie^

1 <

i

dans, 21,15 „Vitrina cu,mjec 
muzică ușoară". 22,00 ’ 
dans. e «*
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Profesiunea doamnei Warner ;Al„ 
Sabia : Comedianții ; PETRILA, 
Gardianul ; LIVEZENI : De Sîrr 
bătă pînă luni ; ANINOASA». 
Străzile au amintiri ; ISCRONI 
Alba regia ; ENERGIA : Volgsșî. 
Volga ; LUPENI : Primăvara fcâ • 
telor ; BĂRBATENI : La ștînga 
după lună ; URICANI : Specta
tori în Ofsaid.
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