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Noi realizau
In abatajele minei 

Uricani
Minerii de la Uricani au în

cheiat prima decadă a lunii 
iulie cu un frumos rezultat. 
Planul pe întreaga exploatare 
a fost depășit cu aproape 200 
tone de cărbune cocsificări! 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă în abataje ca și folo 
sirea unor metode valoroase 
de lucru au permis minerilor 
de aici să sporească produc
tivitatea muncii cu 9,6 la sută 
față de plan. O rodnică actl 
vitate au depus în acest timp 
minerii sectorului II. 
batajele acestui sector 
extrase peste sarcinile 
126 tone de cărbune 
cabil.

Printre brigăzile de 
da la exploatare care + ran 1 iryX înenrv-»-

Din a- 
au fost 
de plan 
cocsifi-

mineri 
au ob 

țjfctt realizări însemnate în 
prima decadă a lunii curente 
se află 
Nicolae, 
mofte 
Stancu.
mente de 5—6 tone 
pe post.

întregul colectiv al minei 
Uricani este hotărît ca în luna 
iulie să extragă cel puțin 1000 
tone de cărbune peste preve 
derile planului.

cele conduse de Ion 
Hrițcan Vasile, Ti 

Spiridon, Teodorescu 
Ele au realizat randa- 

cărbune

Pe primul loc
Colectivul sectorului IU de 

la mina Petrila deține de mai 
multă; vreme locul fruntaș pe 
exploatare. Și nu întimplător. 
Măsurile tehnico-organizatorice

r

Muntele din
lui de. dacă le-ai pune 
cap, tuburile de aera}

s-ar întinde pe mtdți

A muncit 'Voinici împreună cu 
brigada 
dtp la _ _ 
Ps. care le-au confecționat în â- 
cest an 
kilometri. Nu~i suitor ori galerie 
unde aerul proaspăt să nu fie 
dus la ort prin lugnele lucrate dc 
brigada lui Voi- 
nici.

După muncă 
rodnică, concediul 
de odihnă e bi
nevenit. Și Voi
nici Ștefan a ple
cat în concediu 
la Eforie. A merrr 
cu inima împăca- ~ 
tă. Lăsa-se în incinta uzinei un 
munte de tuburi de aera} ce sta 
gata să ia drumul spre mine 
Numai că lucrări de deschidere 
sânt multe la minele din Valea 
Jiului și fiecare din ele cer tu
buri de aera}, așa că muntele u 
început să scadă...

...Ghilotina ce taie tabla exact 
la dimensiunea cerută își conti
nuă mersul îneît mașina de fălțuit 
care execută a doua operație abia 
prididește să facă față avalanșei 
de tablă tăiată- In continuare, 
tabla intră la valț. Aici ea capătă 
forma tubului de aera} în cîteva 
secunde. Dar ce-i de nu se mai 
aude zgomotul ciocanelor cu care 
cîțiva muncitori efectuau înainte 
vreme operația următoare ? 
Aaa 1 ? Da! Munca manuală, 
grea și migăloasă a fost înlocui
tă și la această operație de ma
șină. O rolă puternică înlocuiește 
ciocanele mărind productivitatea 
și ușurînd considerabil munca. 
Această mașină a fost făcută 
„cadou'* tinerilor chiar de șefttt 
de brigadă, care împreună cu alți 
cîțiva inovatori n-a avut astîmpăr 
pînă n-a văzut mașina terminată.

Și operațiile se succed una du
pă alta pînă cînd tuburile de ae

• ra}, confecționate, așteaptă să ia 
drumurile minelor. Vin ele mași-

• și pleacă încărcate cu vîrf de
•••••«*•***«•«*•**••*•**

ale minerilor
luate și aplicate in viață ca si 
munca entuziastă a minerilor 
și tehnicienilor de aici au îă 
cut ca planul la extracția căr
bunelui pe sector să fie reali
zat în mod ritmic. In prima 
decadă a lunii iulie colectivul 
de aici a totalizat un plus de 
aproape 700 tone de cărbune 
energetic. De remarcat faptul 
că în marea majoritate a a- 
batajelor sectorului s-au rea 
lizat, în acest timp, randamen
te mari. In abatajele în care 
lucrează brigăzile minerilor 
Bartok Iosif, Cîșlaru loan șl 
Purda Constantin, de exemplu, 
randamentele obținute depă
șesc 6 tone-de cărbune pe post

Fruntași în lupta 
pentru economii

Paralel cu munca pe care o 
desfășoară pentru îndeplinirea 
planului de pregătiri, colecti
vul sectorului XI investiții al 
minei Petrlla acordă o deose 
bită atenție obținerii de cit 
mai mari economii. Astfel, ca 
urmare a reutilizării remonăzi 
lor de lemn și a materialelor 
de cofraje, reducerii consumu 
lui de energie electrică, respec 
tării monografiilor de armare 
etc., acest colectiv a obținut 
de la începutul anului econo
mii suplimentare în valoare de 
peste 900.000 lei.

Printre brigăzile miniere va 
re s-au evidențiat în mod deo 
sebit la obținerea acestor re
zultate de seamă se află cele 
conduse de Șomogyi Iuliu, Do 
gara Sebastian și altele.

U. P.

(Continuare în pag. 3-a)

au 
re-

Ion

incinta uzinei
tuburi de aera}, făcînd să scadă 
muntele din incinta uzinei, dar 
prin hărnicia lor Mic Roman, 
Răcaru Cristea, Smarandache Du
mitru, Szechei Ștefan și ceilalți 
tineri din brigadă, stocul se reface 
mereu.

Maistrul tinichigiu Dibernando 
losif îi privește 
cum lucrează s't 
zîmbește mulțu
mit. Prin atelier 
trece în fiecare 
Zi și maistrul 
principal al sec
ției construcții 
metalice, tovară
șul Cozma loan, 

de veteran în aleCîteva sfaturi 
meseriei nu strică tinerilor, mai 
ales acum tind lipsește șeful de 
brigadă.

Cînd se va întoarce șeful de 
brigadă din concediu, bronzat și 
cu forțe sporite, tinerii din bri
gadă îl vor întîmpina cu bucurie 
și îndreptățită mîndrie. Muntele 
de tuburi de aerai lăsat de el 
la plecare e tot la înălțime.

D. CRIȘAN
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Frezorul Dornic Tiberiu se 
numără printre muncitorii frun
tași de la termocentrala Paro- 
șeni. Pe lingă depășirile de 
normă de 10—15 la sută pe ca 
re le realizează lunar, el exe
cută la freză piese de o caii 
tate ireproșabilă.

IN CLIȘEU : Frezorul Dornic 
Tiberiu în timpul lucrului.

Congresului, 
pentru dezar-

C-itîți în pag. IV-a
• Lucrările 

mondial 
mare generală și pace.

e Mesajul adresat congre
sului de tovarășul 
Gheorghe Maurer

• Tatrioții indonezieni 
eliberat alte două 
giuni din Irianul de vest

• Act pirateresc săvîrșit de 
o navă militară a S.U.A. 
împotriva R. P. D. Core-

Toată atenta propagandei
prin lecții și conferințe

sar 
cu 
de

mai

S-a asigurat un audi 
stabil, conferințele s-au 
pe baza unui plan ela- 

la începutul anului șco

Congresul al Ill-lea al PALR. 
subliniind însemnătatea muncii 
ideologice, a muncii de propa 
gandă și agitație în perioada 
desăvîrșirii construcției socia 
liste, a pus în fața organelor 
și organizațiilor de partid 
cina de a lărgi sfera de 
prindere a propagandei 
partid.

Una din formele cele 
accesibile de cuprindere a cît 
mai mulți oam-eni ai muncii 
în sfera muneii politice des
fășurate de partid o constituie 
propaganda prin lecții și con 
ferințe.

In anul școlar 1961—1962 Co
mitetul orășenesc de partid 
Petroșani a acordat o mai ma
re atenție propagandei prin 
lecții și conferințe. In ciclu
rile de conferințe au fost cu
prinși aproape 3000 de oameni 
ai muncii, s-au ținut cu mai 
multă regularitate lecții și 
conferințe în adunările gene
rale ale organizațiilor de bază, 
a sporit numărul conferințe 
lor și warticipanților.

In ciclul de conferințe a fost 
cuprinsă marea majoritate a 
lucrătorilor din comerțul so
cialist. lucrătorii din transpor
tul auto, muncitorii forestieri, 
cadrele medico-sanitare.

Propaganda prin conferințe 
a avut un caracter mai orga 
nizat. 
toriu 
expus 
boxat 
Iar. Temele la care s-au refe
rit expunerile au fost strins 
legate de specificul muncii în 
treprinderilor. Așa de exemplu, 
în fața lucrătorilor din comerț 
s-au ținut conferințe despre: 
„Sarcinile puse de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R. în fața lu 
crătorilor din comerț"; „Des
pre proprietatea socialistă", 
„Apărarea proprietății socialis 
te, datorie de seamă a fiecărui 
cetățean al R.P.R." etc.

Organizațiile de partid de Ia 
I. F. Petroșani, O.C.L. Alimen
tara s-au ocupat de buna des 
fășurare a propagandei prin 
conferințe, au asigurat mobili 
zarea cursanților și expunerea 
cu regularitate a conferințelor.

Nu același lucru se poate 
spune despre organizațiile de 
partid de la T. A. r. L.

O.A.D.L.F. Dacă la T.A.P.L. 
Petroșani a existat o oarecare 
preocupare pentru ținerea lu
nară a conferințelor, nu s-a 
dat importanță mobilizării lu
crătorilor. Astfel au fost ca
zuri cînd în Petroșani partici
parea la conferințe a lucrăto
rilor de la T.A.P.L. a fost doar 
de 20—25 la sută. O vină în a- 
ceastă direcție are și conduce 
rea T.A.P.L. care n-a sprijinit 
biroul organizației de bază în 
mobilizarea lucrătorilor. Așa se 
explică faptul că de la expu
neri au lipsit de cele mai multe 
ori responsabilii unităților care 
ar fi trebuit să mobilizeze și 
restul persoanelor.

Organizația de bază de la 
O. A. D. L. F., conducerea 
O.A.D.L.F. n-au asigurat ține
rea lunară a conferințelor, 
lucru care s-a întîmplat și cn 
unitățile sanitare din Vulcan 
și Petroșani, unde au fost or
ganizate cicluri de conferința 
cu cadrele medii sanitare.

In adunările generale ale or
ganizațiilor de bază, în fața 
candidaților de partid s-au ți • 
nut cu regularitate lecții, con
ferințe care au contribuit la 
educarea lor partinică. S-au 
făcut expuneri cu privire 
..înaltul titlu de membru 
partid", ,J 
voluționară", 
mentelor de partid", „Despre, 
disciplina de partid" etc.

Experiența dobîndită pînă a- 
<rum a arătat că propaganda 
prin lecții și conferințe este 
eficace și este necesar să i se 
dea o și mai mare atenție în1 
viitor.

Acum, după ce anul școlar 
al învățămîntului de partid, 
s-a încheiat, propaganda prin 
lecții și conferințe trebuie să 
se intensifice. In lunile de va
ră. pînă la începerea învăță
mântului de partid. îndeosebi ( 
în adunările generale să se 
facă expuneri pe teme ale vier 
ții interne de partid, ale si
tuației internaționale, să se 
continue ținerea conferințelor 
lunare în fața candidaților de 
partid. Deasemeni este nece
sar să se organizeze mai multei

ia 
de 

.Despre vigilența re- 
,Păstrarea docu •:

In numai doi am, pe ma
lul sting al pîrîului Braia 
din Lupeni a fost ridicat 
și dat în folosință un grup 
nou de 9 blocuri cu 264 sa 
partamente și o centrală 
termică — Viscoza III Lin 
peni.

IN CLIȘEU : Vedere 
noilor blocuri, in care lo
cuiesc mineri lupenenl.



In sesiunea de examene de la I. M. P.

Rezuitâie mai bune 
decît în anui trecut

pregătirea și în- 
succes a sesiunii 
Cu mult înainte 
sesiunii din iunie 
luate măsuri pen- 
numărului orelor

In procesul de continuă 
dezvoltare a economiei națio
nale și a culturii noi socialis
te, un rol de seamă il au ca
drele pregătite în instituțiile 
de învățămînt superior.

Institutul de mine din Pe
troșani, creație a regimului 
nostru democrat-popular, pre
gătește cadre pentru industria 
minieră. De la înființarea in
stitutului, an de an, a cres
cut atît numărul studenților 
Cit și calitatea pregătirii lor.

Și în actualul an universitar, 
cadrele didactice de la insti
tutul nostru au acordat toată 
atenția pregătirii cit mai bu
ne a studenților, viitoarele 
cadre de conducere ale indus
triei miniere, îmbunătățirii ca
litative a metodelor și proce
deelor de predare, educării 
comuniste a tinerei generații.

întregul colectiv al institu
tului șl-a concentrat efortu
rile pentru 
cheierea cu 
de examene, 
de începerea 
a. c. au fost 
tru sporirea 
de consultații și meditații în
deosebi la materiile la care 
studenții au întîmpinat unele 
greutăți în timpul predării. 
Studenților li s-a recomandat 
încă de la începutul semestru
lui, să consulte bibliografia 
existentă la bibliotecă. S-au 
luat, de asemenea, măsuri și 
pe linie administrativă pentru 
a se asigura condiții cit mai 
bune de studiu.

Conținutul biletelor de exa
men a fost discutat in ședin
țele de catedră, cu care oca
zie cadrele didactice au făcut 
un valoros schimb de expe
riență cu privire la modul de 
desfășurare a colocviilor și e 
xamenelor.

In cadrul ședințelor de con
siliu precum și în ședințele de 
catedră s-a discutat periodic 
problema frecvenței și s-au 
propus măsurile cele mai po 
trivite în vederea îmbunătăți
rii acesteia. Un sprijin prețios 
a primit conducerea institutu 
lui în pregătirea sesiunii de 
examene din partea organiza 
fiilor U.T.M., de sindicat și A 
sociațieî studenților care, sub 
îndrumarea comitetului de 
partid din institut, au anali
zat periodic felul cum se pre

Rădulescu Mir. 
cea, strungar 
fruntaș la De
poul C.F.R. Pe
troșani nu mai avea astîmpăr. 
O ușoară roșeață, semn al e- 
moției, îi acoperea fața. Mai 
avea numai citeva minute pî
nă la examene...

...Coridoarele lungi ale șco
lii serale din Petroșani scăl
date de soare și împodobite cu 
ghirlande de flori plutesc în 
liniște...

— Grupa nr. 3 să poftească 
în sală, se auzi de o dată gla
sul președintelui comisiei de 
examinare.

Ce puternic bate inima ! 
Parcă ar vrea să țîșnească din 
piept nu alta.

— Poftiți tovarăși.
Glasul președintelui comisiei 

îi îndeamnă pe absolvenții 
clasei a Xl-a care se prezintă 
in fața comisiei de maturita
te, să aibă mai multă încre
dere in ei, în forțele lor.

Au tras toți bilețele la ma
tematici. Mircea privește cu 
grabă problemele indicate pe 
bilet. Fața i se luminează.

— Pot să răspund ? — în
treabă el.

— Desigur.

gătesc studenții, cum frecven
tează cursurile

In pregătirea actualei se
siuni, conducerea institutului 
a întîmpinat însă și unele 
greutăți. Așa de exemplu, s-a 
resimțit mult lipsa unor cursuri 
editate de cadrele noastre di
dactice. Aceasta se datorește 
fie cadrelor didactice care nu 
s-au preocupat din timp de a 
scoate aceste cursuri, fie mul
tiplicării acestora care s-a 
desfășurat într-un ritm nesa
tisfăcător. Acest lucru s-a re
simțit mai mult la cursul de 
fizică din cauza neredactării 
la timp a cursului de Fizică 
generală volumul I.

Cu toate greutățile întîm 
pinate se poate aprecia că la 
actuala sesiune rezultatele au 
fost mult mai bune față de 
anii precedenți. Astfel s-a ob 
servat, prin răspunsurile date 
de studenți, o orientare tot 
mai bună spre practică a for 
melor de învățămînt, o pre 
gătire mai bună a studenților.

Cadrele didactice au mani 
festat o exigență mai mare 
față de pregătirea studenților 
și a lor personală, oglindită 
în calitatea răspunsurilor bu
ne date de studenți. Munca 
comună a conducerii institu
tului, a comitetului 
a cadrelor didactice 
t-ior este ilustrată 
rul mult mai mare 
vați, integraliști față de anul 
trecut. Astfel, la Facultatea 
de exploatări miniere procen 
tul de integraliști a crescut 
cu 13,44 la sută față de sesiu 
nea anului trecut, iar la Fa 
cultatea de electromecanică 
minieră cu 13 la sută.

Pentru ca rezultatele obți
nute să fie și mai bune In vii
torul an universitar este ne
cesar să se îmbine mai temei
nic pregătirea de specialitate 
a studenților cu un înalt nivel 
pontico-ideologic, cu un larg 
orizont cultural.
.totensificind munca didac- 

tico-științifică, învățămîntul 
ideologic și activitatea cultu- 
ral-educativă în rlndul stu
denților, institutul nostru va 
putea face față cu deplin suc
ces sarcinilor ce-i revin 
rîmul muncii complexe 
struire și educare a 
generații.

' S. IONITA 
asistent I.M.P.

de partid, 
și studen- 
de numă- 
de promo-

pe că- 
de în- 
tinerel

BRAVO MIRCEA!

Mir- 
suc- 
mai 

declt

Rădulescu Mircea a fost la 
înălțime. Răspunsul lui la ma
tematici a fost notat cu 8. 
Apoi a urmat Chimia, Fizica, 
Romina, Socialismul. La toate, 
răspunsuri bune, străduința e- 
levului seralist Rădulescu 
cea a fost încununată de 
ces. Admis I Ce putea fi 
minunat pentru un elev 
acest cuvînt ?

Examenul de maturitate n-a 
fost de loc ușor. A cerut multă 
muncă, răbdare, perseverență. 
Răsplata ? Admis...

— Ce-ai făcut Mircea ?
— Am trecut tovarășe mai

stru.
— Bravo băiatule. Ochii bă- 

trînului maistru de la depou 
străluceau de bucurie. Rădu
lescu Mircea nu-i este nici fiu 
și nici măcar rudenie. Dar 
maistrul îl iubește pe Mircea 
așa cum își iubește feciorii lui. 
și se bucură de succesele lui.

— Acum să te odihnești cî- 
teva zile. Mergi la ștrand, la 
fotbal, oriunde, ai înțeles.

— înțeles, meștere.

In fiecare an de la Grupul școlar minier din Petroșani pornesc spre atelierele și Ex
ploatările miniere din Valea Jiului zeci de muncitori și tehnicieni, oameni cu o înaltă cali
ficare, buni cunoscători al producției. Elevilor ucenici precum și celor de la școala de maiștri 
le sînt create toate condițiile pentru a se putea pregăti în meseria aleasă, de a-și îmbo
găți necontenit nivelul de cunoștințe generale. Săli de clasă luminoase și spațioase, labora
toare, ateliere, dormitoare curate, mîncare bună — iată numai cîteva din multiplele condiții 
create viitoarelor cadre de nădejde ale economiei.

IN CLIȘEU : Clădirea centrală a Grupului școlar minier din Petroșani.
==—

PRIN TABERELE PE
I n jurul
...Era încă de vreme cînd în 

jurul catargului se adunaseră mulți 
pionieri îmbrăcați în haine de 
sărbătoare, cuprinși de voioșie și 
purtînd bogate buchete de flori. 
La ora anunțată pentru deschide
rea oficială a taberei din Ar.inoa- 
sa, în jurul catargului se aduna
seră peste 100 pionieri, mai mulți 
utemiști, cadre didactice, părinți, 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. Tovarășul 
Mircescu Nicolae, secretarul corni 
tetului U.T.M. al E. M. Aninoasa. 
rostind cuvîntul de deschidere a 
taberei, a arătat copiilor condițiile 
minunate pe care le-a creat parti
dul atit pentru învățătură în tim
pul anului școlar, cît și pentru 
recreiere și distracție in timpul va
canței. „Tabăra de față în cadrul 
căreia o să vă petreceți zilele de 
vacanță este o dovadă a acestei 
griji părintești pe care v-o poartă 
partidul'1 — spunea tovarășul Mir
cescu.

In continuarea ceremonialului de 
deschidere a taberei, emoționant 
prin solemnitatea sa, atrăgător și

— Bun băiat 
Mircea ăsta. 
Dar aprig la 
treabă. Șl ce lu

cru fain iese din mina lui. Bi
juterie nu alta...

Așa spun toți muncitorii des
pre el. Mircea Rădulescu, to
varășul lor de muncă, a cău
tat să fie întotdeauna la înăl
țime, așa ca ei, ortacii lui 
să-și dea seama că Mircea se 
străduiește să merite încrede
rea lor...

Conducerea depoului l-a re
crutat pe absolventul școlii 
serale Mircea Rădulescu pen
tru facultate. Peste cinci ani 
inginerul feroviar Mircea Ră
dulescu va fi din nou în mij
locul tovarășilor săi de mun
că de azi.

Și atunci le 
dragoste, cele 
culta te.

Pînă atunci 
are de trecut 
miterea. Dar cînd te pregă
tești cu atîta sîrguință și cînd 
toți tovarășii de muncă îți 
urează succes se poate să nu 
reușești ?

— Este Mircea ?

va împărtăși cu 
învățate în fa-

însă Mircea mal 
un „hop“: Ad-

MARIN CALIN

catargului 
de neuitat pentru cei prezenți a 
urmat programul artistic precum 
și jocurile distractive organizate în
tre pionieri. Cu aceasta s-a în
cheiat prima zi în cadrul taberei 
din Aninoasa.

Programul, conform căruia își 
vor desfășura activitatea pionierii 
aninoseni, este desigur deosebit 
de bogat, cuprinzând acțiuni pe dt 
de interesante și atrăgătoare pe 
atit de educative. Drumețiile vor 
ocupa desigur primul loc. Pașii 
pionierilor vor străbate zeci de ki- 
ometri prin cele mai frumoase 
ocuri ale Văii Jiului.

Pionierii vor avea posibilitatea 
să participe Ia concursuri intere
sante organizate pentru desemna
rea celui mai bun povestitor, celui 
mai bun cîntăreț. celui mai bun 
instrumentist ș.a.m.d. Focurile de 
tabără precum și acțiunile de în
frumusețare a comunei vor com
pleta și întregi programul taberei.

De trei ori pe săptămînă, pio
nierii aninoseni. adunați în jurul 
catargului vor urmări într-un mo
ment solemn ridicarea drapelului 
mai sus, tot mai sus pe catargul 
ce se înalță cu îndrăzneală și ho- 
tărîre ca visurile înaripate ale ce
lor ce își petrec aci vacanța de 
vară.

de copii
care , au

serie >și

NIEREȘTI
Amintiri plăcute
Anul acesta, pentru copiii oa

menilor muncii din regiunea Hu
nedoara au fost deschise mai mul
te tabere regionale de pionieri.

Printre acestea se numără și ta
băra de la Lunca florilor. Așezată 
intr-un loc pitoresc, în mijlocul 
naturii. tabăra de la Lunca flori
lor asigură toate condițiile de O- 
dihnă plăcută, recreativă și confort* 
elevilor trimiși aici.

Peste citeva zile cei 80 
ai oțelarilor hunedoreni 
făcut parte din . prima 
vor lua adio de la tabăra lor dra
gă. Locul lor va fi luat de o nouă 
serie, formată din copii ai oame
nilor muncii din Valea Jiului.

La întoarcere elevii din Hune
doara vor avea ce povesti părinți
lor lor. Competițiile sportive, jocu* 
rile de orientare, vizitarea Cheilor 
Tăii, cabanei Aușel. focurile de 
tabără, programele artistice, mîn* 
carea din belșug și condițiile foar
te bune de cazare, sint numai ci
teva din cele de care își vor a- 
duce aminte cu drag în povestirile 

; lor elevii din Hunedoara.

— Atențiune ! 
Așa, acum e 
bine. Doar cite
va clipe și am 
terminat por
tretul. Și micu- 

.. pictoriță" 
așterne din 

pe treabă.
Ie-a sur- 
fotorepor- 
riostru pe 

trei prle-

Așa 
prins 
terui 
cele 
tene.
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Cu stagiui redus
Recent adunarea generală a 

organizației de bază din sec 
torul Vin-transport al minei 
Lupeni a luat în discuție acti- 

R vitatea candidaților de partid 
Șilvășan Carol și Cocia Carol, 
amlndoi muncitori electricieni.

Membrii de partid prezenți 
lă adunare au subliniat că cei 
doi candidați se numără prin 
tre muncitorii fruntași ai sec 
torului. Șilvășan Carol este si 
un inovator de frunte. Tot
odată cei doi candidați au In 
deplinit cu răspundere sarci 
nile ce le-au fost trasate de 
organizația de partid, s-au 
Străduit să-și ridice neconte 
nit pregătirea politică, s-au o- 
cupat cu multă grijă de rid! 
carea calificării profesionale a 
muncitorilor tineri.

Prin îndeplinirea cu con •
știinciozitate a obligațiilor 
profesionale, prin exemplul 
înaintat in producție șl în ac
tivitatea obștească, au arătat 
în adunare comuniștii Vîlcu 
Virgil, losub Ionică, Pecheanu 
Vaslle și alții, cei doi candi 
dațî au cîștigat aprecierea în 
tregulul colectiv și dreptul de 
a purta înaltul titlu de mem
bru de partid.

Adunarea generală 
niștilor a hotărît în 
tatCj/reducerea 
candidatură i. _ __
Carol șl Cocia Carol la 6 luni 
și primirea lor în rfndurlle 
membrilor de partid.

i
Ila comu - 

unanimi- 
stagiului de 

al tov. Silvășan

PREDOȘAN IOAN 
membru în biroul organizației 

de bază sectorul VIII 
mina Lupeni

G

Toată atenția 
propagandei prin 
lecții și conferințe 

(Urmare din pag. l-a)

►

conferințe, să se ia toate mă
surile ca la audierea acestora 
să participe cit mai mulți oa 
meni ai muncii.

Tinînd seamă de marea im 
portanță a propagandei prin 
lecții și conferințe, de rolul el 
îu^ explicarea politicii partidu
lui și statului nostru, a dife
ritelor evenimente ale situației 
internaționale, de eficacitatea 
ei, se cere ca toate organele șl 
organizațiile noastre de partid 
să dea toată atenția bunei des
fășurări a acestei forme a mun
cii politice duse de partid.

In Valea Jiului există toate 
condițiile ca propaganda prin 
lecții și conferințe să decurgă 
la nivelul cerințelor. Trebuie 
insă muncit cu tot simțul de 
răspundere.

I
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Cărți noi
Captarea, transportul 

și rețelele de distribuție 
a gazelor naturale 

M. Popescu — N .Petcu 
288 pag. — 8,10 lei

Lucrarea cuprinde proDIe- 
mele legate de captarea și 
colectarea gazelor de la son 
dele de țiței și de 
tan, transportul pe 
tele magistrale, și 
de distribuție din
de consum. Ea cuprinde nu 
meroase exemple practice de 
calcul și prezintă principiile 
de proiectare a rețelelor de 
distribuție a gazelor pe ba 
za experienței acumulate de 
institutele de proiectări din 
tara noastră.

gaz me 
conduc 
rețelele 
centrele

8
8
8
8
8
8
8
8
8 
o 
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Topografie
FRImon —
412 pag. —- 

Prima parte a 
ține noțiunile

minieră
E. Domide
28,50 lei 
lucrării con,, 
teoretice do

La depozitul de lemne a! minei Lupeni echipa de descărcători condusă de Șebeștenl 
Francisc desfășoară o rodnică activitate. Ea obține lunar depășiri de normă cuprinse intre 10- 
20 la sută, evită locațiile și participă la toate acțiunile de muncă voluntară pentru amena
jarea depozitului.

IN CLIȘEU : Membrii echipei de descărcători condusă de Șebeștenl Francisc primind în
drumările responsabilului de schimb Bucur Sabin.

CONTRIBUȚIA ELECTROMECANICILOR
Lucrările ce trebuiau executate in 

schimbul respectiv pe sector au 
fost anunțate colectivului de elec
tricieni și mecanici de inginerul 
Drăghici, mecanicul sectorului, 
care tocmai venise de la raport. 
Intre lucrările mai importante a- 
nunțate figura branșarea la rețea 
și montarea crațerului direcțional 
la abatajul cameră nr. 5 stratul 3.

Electricienii și-au mai controlat 
odată gențile cu scule și piesele 
necesare pentru montare și au por
nit spre locul de muncă, abatajul 
nr. 5. Aid, minerii brigadierului 
Iancu Victor lucrau de zor.

— Hai drotoșilor că vă aștep
tăm — ii luă în primire briga
dierul pe electricieni. In schimbul 
ăsta vrem să pușcăm de două ori 
și pentru a doua pușcare avem ne
voie de crațer.

In loc de răspuns „drotoșii" se 
și apucară de lucru.

Făcură din seînduri un pod trai
nic în ctaișlog pe care așezară 
întrerupătoarele și transformatorul 
de luminăție, controlară fiecare 
utilaj in parte, verificind izolația 
față de corp. Apoi, cu racorduri 
scurte de cablu, bine dimensiona
te, făcură legătura de trecere a cu • 
rentului. Căutarâ un loc umed și 
ferit de circulație pentru șina de 
pămintare. Odată terminată și o- 
perația de pămîntare, mai contro
lară cu fixometrul rezistența izo
lației întregului circuit. Mecanicii 
care sosiseră și ei la locul de 
muncă, fixară pe postamentul cra
țerului direcțional capul de tcțio- 
nare. angrenajul și motorul.

Verificind starea cablului
suitor și mai asigurîndu-1 cu cîte 
un suport pe ici pe colo, electri-

pe

apărute în Editura Tehnică

și insta 
căile de 
exploata

topografie generală, indis
pensabile pentru executarea 
măsurătorilor topografice, a 
rătîndu-se . particularitățile 
acestora în lucrările din sub 
teran.

in partea a doua a lucră
rii se descriu instrumentele 
șl accesoriile utilizate în mă 
surătorile topografice.

Se expun apoi operațiile 
ridicării topografice miniere 
de suprafață, necesare atlt 
pentru construcții 
Tatii, cit șl pentru 
comunicații către 
rile miniere,

in ultima parte 
se expun problemele de to 
pografie in ridicările subte 
rane, pe diferitele tipuri de 
lucrări.

Se adresează inginerilor 
topografi, geodezi și mineri 
precum șl studenților de spe
cialitate. 

a lucrării

sperăm că va

unul din elec- 
bomele moto-

lanțul, 
crațeru-

șeful de 
să avem

denii 11 branșară la întrerupăto
rul principal din transversala de la 
orizontul VII.

— După cum văd, nici voi 
„meșterilor1* nu vă lisați mai pre
jos — zise vagonetarul de la rol 
care se pregătea să plece după 
artificier.

— Apoi dacă ne-o spus tov. 
Iancu ce ginduri aveți pentru as
tăzi, trebuie să vâ ajutăm. Pînă 
vine artificierul 
merge și crațerul.

Zicind acestea 
tricieni branșă la 
rului de pe postament capetele 
cablului care-1 va alimenta cu e- 
nergie electrică. Intre timp și me
canicii terminară montarea primei 
troci și a capului de întindere și 
se străduiau să cupleze

Curînd se făcu proba 
lui.

Merge bine — zise 
brigadă. De acum goale 
suficiente și apoi veți vedea voi 
cum se dă cărbune.

...Hărnicia cu care muncesc mi
nerii sectorului IV Priboi de la 
Aninoasa este bine cunoscută. Nu 
nu trecut nici șase luni și anga
jamentul sectorului pe întregul an 
a fost deja îndeplinit.

Părtași vpednici la succesele 
minepilop

In întreagă Valea Jiului a deve
nit binecunoscut faptul că minerii 
din Vulcan și-au îmbunătățit ra
dical munca în ultimele luni ale 
semestrului I 1962. In luna iunie 
de pildă, ei au extras peste plan 
mai bine de 4000 tone de cărbune 
de calitate.

ale proiecta
și întreține 

de foraj și 
tratarea fie •

Mașini și utilaj petrolier 
pentru foraj

I. Costin — E. Mircea
440 pag. — 30,90 lei

Lucrarea tratează princi 
piile de bază 
rii, exploatării 
rii instalațiilor 
intervenții. In 
cărui canitol se pune accent 
deosebit pe obținerea unui _ 
randament optim mecanic șl 3 
de foraj și in special pe as
pectul economic.

Toate problemele tratate 
sînt fundamentate din punct 
de vedere tehnic șl practic 
fiind Însoțite de numeroase 8 
diagrame și figuri.

Lucrarea se adresează in
ginerilor din schelele petro 
Here, din uzinele construc
toare si reparatoare de ma
șini și utilaje petroliere, pre
cum și studenților care se 
pregătesc în această specia
litate.

8
8
8
8
8

La aceste succese, o contribuție 
importantă aduce colectivul de 
electro-mecanici al sectorului. Teh
nica nouă cu care sînt înzestrate 
brigăzile de producție necesită o 
perfectă întreținere. Aceasta cere 
din partea meseriașilor o înaltă 
calificare profesională și conștiin
ciozitate, calități de care dau cu 
prisosință dovadă electromecanicii 
priboieni.

îndrumați de tinărul inginer 
Drăghici Liviu, maistrul mecanic 
Ferenczi Francisc și de ceilalți 
maiștri, ei asigură o bună întreți
nere utilajului din sector. Lucră
rile de calitate executate de me
canicii Bănicioiu Gheorghe, Bă
nică Gheorghe, de mentorul Ma
nea Constantin, electricienii Borca 
Gheorghe, Moraru Constantin și 
alții sînt apreciate de mineri și de 
conducerea sectorului.

...La sfîrșitul schimbului mais
trul miner din revirul stratului 3 
scrise în dreptul numărului 5 can
titatea de 72 de tone de cărbune 
și nu uită să spună celor din jur 
modul cum și-au făcut datoria 
mecanicii și electricienii. Pe bună 
dreptate colectivul sectorului se 
poate mîndri cu ei.

V. OROS
©.

semestru, 
au trimis

a asigurat ca pe coloa* 
rambleu să nu se producă 
sau dopuri rcducîndu-se 
stagnările în producție, 
muncit de exemplu, mun*

vulcăneni
Creșterea producției în abataje

le Vulcanului se datorește hăr
niciei minerilor, dar și muncito
rilor din sectoarele auxiliare care 
au dat viață, la locurile lor de 
muncă, măsurilor tehnico-organi- 
zatorice menite să asigure buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție în subteran. Muncitorii sec
torului de rambleu s-au achitat cu 
simț de răspundere de sarcinile 
lor, executînd la timp și în bune 
condițiuni rambleierea abatajelor. 
In perioada primului 
muncitorii rambleiatori 
în subteran cu 4.215 m.c. mai 
mult rambleu de cit au avut pre
văzut în pian. Acest succes ei l-au 
repurtat pe seama creșterii perfec
ționării și organizării mai judi
cioase a lucrărilor de rambleiere. 
Brigăzile de muncitori au respec
tat rambleierea eșalonată a aba
tajelor, precum și dozajul optim 
de apă în materialul de rambleu, 
au montat conductele bine etanșate 
ceea ce 
nele de 
suflări 
la zero 
Așa au 
citorii din brigada de tambleia- 
tori condusă de tov. Loghin Vasi- 
le. O contribuție însemnată la suc
cesele sectorului de rambleu au 
adus-o și șefii de schimb Frățilă 
Ștefan, Slovici Ștefan și alți mun
citori și tehnicieni din acest sec
tor auxiliar fruntaș la mina Vul
can.

M, ROVENȚA 
corespondent

TELEGRAME
. EXTERNE

Scoția — o regiune 
de mine părăsite 
LONDRA 12 (Agerpres). 
Scoția se transformă tot mal 

mult intr-o regiune de mine 
părăsite ca urmare a politicii 
guvernului conservator care re
duce producția industriei car
bonifere și lasă fără mijloace 
de existență mii de m.ineri. Du
pă cum reiese din declarația 
făcută la 11 iulie în Camera 
Comunelor de ministrul pentru 
Scoția, Maclay, guvernul inten
ționează ca pină in 1986 să mai 
închidă o serie de mine sub 
pretextul că sint „nerentabile". 
Ministrul a refulat să precise- 

i se numărul minelor care Ut- 
! measă să fie închise.

Laburiștii au criticat cu as
prime planul noii „operații 
chirurgicale" in economia Sco
ției. Această veste, a declarat 

i laburistul Hoy. va fi primită 
cu indignare in Scoția. Potri
vit unor calcule, se vor închide 
60 de urine și 20.000 de mineri 

; Vor rămîne fără mijloace de 
1 -xfctență.

_=«©=_

Adam Malik a plecat 
la Washington

DJAKARTA 12 (Agerpres).
TASS transmite :

La 11 iulie a părăsit Dja
karta plecind cu avionul la 
Washington, Adam Malik, re
prezentantul special al pre
ședintelui Sukarno.

Malik a primit instrucțiuni 
să afle de la reprezentanții o- 
landezi de la Washington dacă 
guvernul lor este de acord cu 
planul reglementării disputei 
cu privire la Irianul de vest, 
propus de fostul diplomat a- 
merican Bunker. Acest plan 
prevede transferarea adminis
trației Irianului de vest către 
Indonezia, după care să ur
meze efectuarea referendumu
lui.

VaZ de scumpete 
în Franța și R.F.O.

PARIS 12 (Agerpres).
Sub titlul „Cresc prețurile, 

francezii cumpără mai puțin", 
ziarul „Paris Jour" publică un 
articol în care arată că în ul
tima vreme puterea de cum
părare a francezilor a scăzut 
simțitor.

Din cauza scumpirii costului 
vieții, francezii sînt nevoiți 
să-și cheltuiască principala 
parte a bugetului lor pentru 
hrană renunțînd la multe măr
furi de larg consum necesare.

BONN (Agerpres).
In Republica Federală Ger

mană continuă să crească pre
țurile la alimente. Ziarul ham- 
burghez „Die Welt“ anunță că, 
conform datelor statistice 0- 
ficiale, fiecare persoană chel- 

i tuiește pentru alimente în 
, medie cu 12,56 mărci pe lună 

mai mult decît acum trei ani. 
Locuitorii de la orașe cheltu
iesc pentru alimente cu 38,40 
de mărci pe lună mai mult.

_=©=-_

Noi trupe vest-germane 
vor fi dislocate 

în -Xngîia
LONDRA 12 (Agerpres).
Autoritățile engleze au con

simțit ca noi trupe vest-ger* 
mane să fie dislocate în An
glia pentru instrucție. Tan- 
chistii batalionului nr. 14 al 
Bundeswehrului vest-germaft 
au terminat pregătirea mili
tară pe care au făcut-o la po
ligonul de tancuri din Castle - 

j martin. (Walesul de sud). în 
locul tanchlștllor din batallo- 

! nul nr. 14 vor sosi pe același 
I poligon ofițeri și soldați din 
I batalionul de tancuri nr. 64 al 
! Rundeswehrviu’.
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Lucrările Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și pace

MOSCOVA 12 (Agerpres) — 
TASS transmite:

La 11 iulie în ședința de sea
ră a Comisiei „Dezarmarea și 
problemele ei politice și teh 
nice" a Congresului mondial, 
au fost prezentate pe scurt 
concluziile în legătură cu lu
crările celor patru subcomisii.

După cum a anunțat Isabe
lle Blume (Belgia), subcomi
sia „Problemele securității" re
comandă o mai largă informa
re a popoarelor despre situa
ția din toate zonele unde se 
observă o situație nestabilă.

Subcomisia a subliniat rolul 
pozitiv al neutralității, al creă
rii zonelor dezatomizate și e- 
vacuării trupelor străine de pe 
teritorii străine. Ea consideră 
de asemenea, că deosebirile 
între sistemele sociale nu tre
buie să constituie un impedi
ment pentru coexistența lor 
pașnică. Heinz Wilmann 
(R.D.G.) a făcut cunoscut că 
subcomisia „Experiențele ato
mice și colaborarea în Cos
mos" a recomandat în unani
mitate Congresului să ceară 
tuturor guvernelor care dis
pun de arma nucleară să în
ceteze deindată experimenta - 
rea ei. S-a sublimat că cerce
tarea cosmosului trebuie să 
servească exclusiv țelurilor 
pașnice.

Reprezentantul Poloniei, Os
tap Dluski, luînd cuvîntul în 
numele subcomisiei „Zonele 
Denucleărizate și zone de con
trol" a declarat că o pace 
trainică și îndelungată poate 
fi asigurată numai în condi
țiile dezarmării generale și to
tale, supusă unui sever con
trol internațional.

Subcomisia pentru aspectele 
politice și tehnice ale dezar
mării, consideră că pentru li
chidarea primejdiei unui răz
boi termonuclear și pentru a- 
sigurarea unei păci trainice

trebuie înfăptuită dezarmarea 
generală și totală.

Subcomisia este de 
că sarcina urgentă 
tuie încheierea unui

părere 
o consti- 
acord cu

privire la interzicerea experien
țelor nucleare, iar pentru con
trol sînt cu totul suficiente 
mijloacele naționale ale sta
telor.

Patriofii indonezieni au eliberat 
din Irianul de vestalte două regiuni

DJAKARTA 12 (Agerpres)
După cum transmite agenția de 

presă PIA, patrioții indonezieni au 
eliberat alte două regiuni din Iria- 
nul de vest. Puterea a fost pre
luată de comandantul unităților 
de partizani din Teminibuan-

Din aceeași sursă s-a aflat că 
în apropiere de orașul Merauke, 
partizanii indonezieni au atacat 
prin surprindere trupele olandeze

_=©=- -------

ucigînd și rănind mal mulți olan
dezi și capturând mari cantități de 
muniții.

In același timp numeroase per
sonalități din insula Biak (Iria- 
nul de vest) protestează cu hotă- 
rîre împotriva actelor criminale 
comise de autoritățile olandeze 
împotriva populației locale. Ei au 
întocmit un protest pe care l-au 
adresat autorităților olandeze. Ir. 
el se aratA că trupele olandeze 
constrîng populația să lucreze 
pentru colonialiști, arestînd și tor- 
turînd pe cei care refuză să exe
cute acest ordin. Semnatarii pro
testului cer, de asemenea, să fie 
transferată în cel mai scurt timp 
guvernului Republicii Indonezia ad
ministrarea Irianului de vest.

Mesajul adresat Congresului 
Gheorghe Maurer 
zentat de guvernul U.R.S.S. ca
re cuprinde prevederi concrete, 
realiste și eficace în acest scop. 
Delegația romînă a subliniat 
necesitatea ca principalele mă
suri ce urmează să fie puse în 
aplicare să ducă încă de la în
ceputul procesului de dezarma
re la înlăturarea pericolului 
unui război racheto-nuclear și 
la stăvilirea cursei înarmări
lor.

Ne exprimăm speranța că 
rațiunea politică și influența 
crescîndă pe care o exercită 
lupta popoarelor pentru pace 
vor determina acele guverne 
care acționează în sens contrar 
și ridică obstacole în calea 
dezarmării să se situeze pe po
ziții constructive spre a se a- 
sigura progresul tratativelor.

Guvernul romîn consideră că 
paralel cu elaborarea tratatu
lui de dezarmare generală și 
totală, care trebuie să consti
tuie preocuparea principală a 
Comitetului celor 18, ăr fi u- 
tilă adoptarea imediată a unor 
măsuri menite să ducă la slă
birea încordării internaționale. 
O mare însemnătate practică 
ar avea hotărîrea de nerăspîn- 
dire a armelor nucleare și crea
rea unor zone denuclearizate 
în diferite regiuni ale lumii, 
idee care cîștigă teren în opi
nia publică și in rîndul unor 
state iubitoare de pace.

Vă rog, stimate Domnule 
Bernal, să asigurați Congresul 
că guvernul Republicii Popu
lare Romîne, exprimînd năzu
ințele întregului popor romîn 
și inspirindu-se in politica sa 
externă din înaltele idealuri ale 
păcii, a făcut și va continua 
să facă și în viitor tot ce-i stă 
în putință pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
pentru triumful cauzei cola
borării și prieteniei între po
poare.

Urînd succes deplin Congre
sului, înalt for care reunește 
emânenți reprezentanți ai miș
cării pentru pace din întreaga 
lume, îmi exprim convingerea 
că lucrările lui vor constitui o 
importantă contribuție la lupta 
generală a popoarelor pentru 
asigurarea unei păci trainice.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Romîne

de tovarășul Ion
MOSCOVA 12. Corespondentul 

Agerpres transmite :
In ședința plenară din diminea

ța zilei de joi acad. Mihail Ralea, 
șeful delegației romîne, a citit me
sajul președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, adresat pre
ședintelui Comitetului internațio
nal de pregătire a congresului.

STIMATE DOMNULE BERNAL
îmi este deosebit de plăcut 

să răspund invitației dv. de a 
prezenta Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace punctul de vedere ăl gu
vernului romîn în problemele 
de cea mai mare importanță 
pentru soarta omenirii pe care 
le dezbate acest congres.

Ideia dezarmării generale și 
totale și-a croit drum adine în 
conștiința întregii omeniri. In
teresele tuturor popoarelor, a- 
menințate de primejdia nimi
citoare a războiului nuclear, 
cer să se ia de pe umerii lor 
povara, tot mai grea, a cursei 
înarmărilor și ca uriașele sume 
cheltuite pentru mijloace de 
distrugere să fie folosite în 
scopuri productive, pentru în
florirea civilizației și culturii 
umane.

Republica Populară Romînă 
s-a pronunțat consecvent la 
O.N.U. și în alte foruri inter
naționale pentru încheierea 
unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală. Ca țară mem
bră în Comitetul celor 18 sta
te, ea sprijină proiectul pre-

----- ---- *»•«= ----- -----

0 provocare împotriva omenirii

Acf pirateresc săvîrșit 
de o navă militară a S.U.A. 
împotriva R.P.D. Coreene

PANMUNJON 12 (Agerpres).
La 10 iulie la Panmunjon la 

cererea părții coreeano-chineze 
a avut loc ședința comisiei 
militare de armistițiu.

La ședință, delegatul princi
pal al părții coreeano-chineze 
general maior Cean Den Hvan 
a protestat împotriva actului 
pirateresc al unei nave mili
tare a S.U.A. care a pătruns 
la 26 iunie în apele teritoriale 
ale Republicii Populare Demo
crate Coreene și a răpit un 
vas de pescuit nord-coreean 
împreună cu echipajul.

Reprezentantul părții 
reeano-chineze a cerut
partea americană să înapoieze 
de urgență vasul, echipajul și 
toate bunurile.

Partea coreeano-chineză a 
protestat de asemenea împo
triva folosirii continue de că
tre partea americană a baloa- 
nelor aeriene în zona demili
tarizată în scopuri de spionaj.

co- 
ca

i 
i

Sedinlele [omltstuioi ioidud 
laoțian psntiii încetarea focului

HANOI 12 (Agerpres)
La 10 iulie la Vientiancva avut 

loc prima ședință a Concretului 
comun laoțian pentru încetarea fo
cului, în cadrul căreia au fost e- 
xaminate probleme referitoare la 
metodele de lucru ale comitetului. 
Comitetul va ține cu regularitate 
ședințe luni, miercuri și vineri.

Potrivit hotărîrii luate de gu
vernul laoțian, comitetul are sar
cina de a elabora prevederile cu 
privire la încetarea focului și de a 
controla respectarea lor.

HANOI. Editura „Cultură" a 
publicat în limba vietnameză 
romanul „Baltagul" de M. Sa- 
doveanu, în 5.600 exemplare.

Omenirea iubitoare de pace 
trebuie să împiedice acțiunile ațîțătorilor 

la un nou război

WASHINGTON. La 11 iulie 
Statele Unite au efectuat pe 
poligonul experimental din 
statul Nevada o nouă explozie 
subterană a unui dispozitiv nu
clear. Comisia pentru 
atomică a comunicat 
plozia a fost efectuată 
dîncime foarte mică.

energia 
că ex- 
la o a-

MOSCOVA 12 (Agerpres)
Un grup de oameni de știință 

sovietici au făcut Agenției de 
presă ;,Novosti“ următoarea de
clarație :

Lumea a aflat despre noua 
provocare împotriva omenirii. Ig- 
norînd avertismentele despre pe
ricolul extrem de mare la 9 iulie 
atomiștii americani au efectuat în 
regiunea insulei Johnston din O- 
ceanul Pacific o explozie nuclea
ră de mare putere la altitudinea 
de aproximativ 200 de mile, 
pă cum se comunică au și 
perturbate legăturile 
cîteva țări. Acesta 
primul rezultat.

Pentagonul pretinde 
zia a fost dictată de 
te de securitate națională. Scopul 
ei este de a tulbura legăturile ra
dio și de a bloca prin aceasta ac
țiunile unui pretins inamic. Dar 
nimeni nu se pregătește să atace 
S.U.A. Argumentele îndoielnice

radio 
este

Du
fost 

între 
doar

că explo - 
consideren-

ale Pentagonului nu rezistă nici 
unei critici. Cine răspunde însă 
de infectarea unor vaste spații te
restre și din jurul pămîntului, cine 
poartă răspunderea pentru otrăvi
rea a milioane de oameni ? Hiro- 
șima, Nagasaki, Bikini și Johns
ton sînt verigi ale unui lanț de 
crime împotriva omenirii.

Noi ne exprimăm adînca indig
nare, care este greu de redat în 
cuvinte. Omenirea iubitoare de 
pace trebuie să împiedice acțiunile 
ațîțătorilor la un nou război.

Semnează: Acad. Aksel Berg, 
acad. Andrei Kursanov, acad. Lev 
Seviakov, acad. Ivan Smalgauzen, 
Evgheni Korovin — membru co
respondent al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., Serghei Severin — 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S.; mem
bru activ al Academiei de Științe 
medicale a U.R.S.S.; Vasilii Zvon
kov — membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.
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Mesajul șefului guvernului 
romîn a fost ascultat cu aten
ție și interes.

REYKJAVIK. Economistul 
norvegian prof. R. Frisch, a 
prezentat la Universitatea din 
Reykjavik prelegerea „Partici
parea la Comunitatea econo
mică europeană este nerațio
nală și periculoasă". El a de
clarat că existența pieței co
mune va contribui la instaura
rea dominației capitalului 
vest-german în Europa occi
dentală.

După cum a arătat R. Frisch, 
consecințele participării la 
„piața comună" vor fi „fără 
excepție negative și periculoa
se" pentru economia și cultura 
țărilor mici.

Telegrama adresată președintelui Kennedy 
de Secretariatul F.D.I.F.

BERLIN 12 (Agerpres)
In pofida numeroaselor protes

te exprimate de bărbați și femei 
din diferite continente — repre
zentanți ai diferitelor concepții 
despre lume, în pofida proteste
lor unor eminenți savanți, guver
nul condus de dv. a provocat ex
plozia unui dispozitiv nuclear la 
mare altitudine, se spune într-o

adresată președintelui
Secretariatul

telegramă 
Kennedy de către 
Federației Democrate Internațio
nale a Femeilor.

In numele milioanelor de fe
mei din întreaga lume, Federația 
își exprimă indignarea profundă 
împotriva experimentării armei 
nucleare, care implică un pericol 
foarte mare pentru omenire.

O mare expoziție comercială 
și industrială sovietică la Accra

ACCRA (Agerpres)
După cum s-a anunțat, în ca

pitala Republicii Ghana — Accra 
s-a deschis o mare expoziție co
mercială și industrială sovietică.

Deschizînd expoziția B. A. Bo
risov, locțiitor al ministrului co
merțului exterior al U.R.S.S. a 
rostit o cuvîntare după care a 
dat citire mesajului de salut al 
lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
adresat vizitatorilor expoziției so
vietice de la Accra.

Apoi a luat cuvîntul președin
tele Ghanei, Kwame Nkrumah, 
care a spus printre altele : „sînt 
fericit că guvernul sovietic a ho- 
tărît să organizeze această expo-

ziție în Ghana. Ea va da posibi • 
litate poporului nostru să vadă 
o parte din realizările Uniunii 
Sovietice în domeniul științei și 
tehnicii. Ne interesează în pri
mul rînd să găsim posibilități 
pentru dezvoltarea cît mai rapidă 
a țării noastre pe calea folosirii 
celor mai moderne realizări teh
nice și științifice pentru ridicarea 
bunăstării poporului nostru. In a- 
ceste condiții ne vom călăuzi de 
politica coexistenței, prieteniei și 
cclabonării cu toate țările. In ba
za diferitelor acorduri tehnice și 
comerciale am primit din Uniunea 
Sovietică un ajutor esențial în nu
meroase domenii ale vieții noas
tre naționale1-
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PROGRAM DE DADIO
14 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 9,00 Roza vînturi- 
lor, 9,25 Muzică din operete, 
10,20 Compozitorul săptămînii: 
Franz Liszt (emisiunea a ni-a),
11.30 Melodii populare romî-
nești, 12,30 Muzică ușoară din 
țările Americii Latine, 13,10 
Orchestre de muzică populară 
romînească care au concertat 
peste hotare, 15,05 Concert 
distractiv, 16,00 Cîntă najktul 
Fănică Luca, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,15 Concert de
muzică djn opere, 18,30 Pro
gram muzical pentru frun
tași în producție din industrie 
și agricultură, 19,31 Muzică de. 
dans, 20,00 Album de roman
țe, 20,30 Muzică de dans, 21,25 
Melodii de estradă. PROGRA
MUL II. 12,35 Muzică popu-. 
Iară romînească din Munte
nia, 13,00 Muzică din operete,
14.30 Melodii de estradă, 15,00 
Muzică populară romînească și 
a minorităților naționale, 15,26 
Noi înregistrări primite 
partea Radioteleviziunii i 
tice, 17,00 Orchestre de 
interpretînd muzică de 
dă, 18,05 „La sfîrșit de 
mînă, cîntec, joc și voie bu
nă", program de muzică popu
lară romînească, 
grame muzicale 
ascultători, 19,00 
ră romînească, 
Paul Robeson și Harry 
fonte, 20,40 interpreți de 
te ai muzicii populare romî- 
nești : cîntăreața Maria Lătă- 
rețu, 21,15 soliști interpretînd 
muzică de dans, 21,45 Album 
artistic, 22,00 Muzică de dans.

din 
sovie- 

coarde 
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18,30 
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CINEMATOGRAFE
14 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Pompierul atomic: AL. 
SAHIA : Anii fecioriei: PETRI- 
LA: Dr. din Bethenov; LIVE- 
ZENI:
CRONI: Expresul de 
ANINOASA : Prologul 
tenței; VULCAN: Nu te lăsW 
niciodată; LUPENI : Intre două 
iubiri; URIC ANI: Rapsodia
ucraineană.

Port fără apă: IS-. 
seară: 
rezist
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