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Să organizăm cît mai temeinic 
viitorul an școlar 

al învățămîntului de partid
desfașurare a învățămîn- 
partid depinde în cea mai

______

Citiți îh pagina IV-a:
• Recepția din Palatul Mare al Kremlinului. • <
• Apelul adresat tuturor femeilor.
• Declarația delegației americane.
• Soarta lui Gizenga continuă să provoace îngrijorare în 

întreaga lume,
• Partizanii sud-vietnamezi intensifică acțiunile.
• O nouă hartă a reliefului fundului Oceanului Pacific.

Buna 
tului de 
mare măsură de felul în care el 
este organizat. De aceea, orga
nele și organizațiile de partid tre
buie să 
recrutării 
cercurilor

Acum, 
1961—1962 al învățămîntului de 
partid s-a încheiat, preocuparea 
principală să fie îndreptată spre 
pregătirea cît mai temeinică a vi
itorului an școlar.

Dacă în anii trecuți au existat 
unele deficiențe în organizarea în
vățămîntului de partid, deficien
țe care au influențat negativ ac
tivitatea 
cîț și 
tt^uie avut în vedere ca ele să 
nj'se mai repete.

Iată cîteva din principalele lip
suri care au existat în organi
zarea învățămîntului de partid în 
anul trecut. Nu peste tot s-a stat 
de vorbă individual cu fiecare 
cursant, nu s-a ținut seama în 
toate cazurile de pregătirea și pre
ferința cursanților pentru o for
mă sau alta de învățămînt, nu 
s-a muncit destul de judicios în 
ceea ce privește organizarea cer
curilor.

Ca urmare a acestor lipsuri s-a 
ajuns ca unii cursanți cu o slabă 
pregătire politică să fie încadrați 
în cercuri de tip superior, ca de 
exemplu în cercurile de economie 
politică de la U.R.U.M.P., I.U.T. 
Livezeni, L 5 Petroșani. Pe de 
altă parte, datorită faptului că nu 
s-au organizat cercuri de tip su
perior, cursanți cu o bună pre
gătire politică au fost încadrați 
la forme mai inferioare de învă- 
Jțămînt. 
'HJfțila 
diferite 
studiat 
rior au fost încadrați la cursuri 
serale de partid. In orașul Lu- 
peni, la minele Aninoasa, Uricani 
și Petrila n-a funcționat nici un 
cerc de tip superior, deși există 
aici mulți membri și candidați de 
partid care de ani de zile au stu-

acorde atenția cuvenită 
cursanților, organizării 

și cursurilor.
după ce anul școlar

cercurilor și cursurilor, 
calitatea învățămîntului,

Așa de pildă, la E. M. 
tovarășii care au absolvit 
școli de partid, care au 
în cercuri de tip supe-

diat în cadrul învățămîntului 
partid în aceleași forme : curs 
ral, Istoria P.M.R..

Lipsuri au existat și in ceea ce 
privește crearea cercurilor de eco
nomie concretă. In unele cercuri 
compoziția a fost eterogentă, cu- 
prinzînd ingineri, tehnicieni și sim
pli muncitori fără o pregătire cores
punzătoare, din care cauză rezul
tatele practice ale unor asemenea 
cursuri au fost slabe.

Toate acestea au contribuit la 
scăderea nivelului conținutului în
vățămîntului de partid în unele 
cercuri și cursuri. Acei cursanț; 
care au fost încadrați în cercuri 
mai superioare, fără a avea pre
gătirea corespunzătoare, n-au pu
tut însuși materialul, ajungjnd să 
fie descurajați, iar cei care aveau 
o pregătire bună și au fost înca
drați la cercuri mai inferioare, ba- 
zîndu-se pe cunoștințele din tre
cut nu mai studiau. In asemenea 
situații s-a ajuns ca uneori dis
cuțiile în anumite cercuri să fie 
la un nivel scăzut.

Pentru a evita în viitor aseme
nea lipsuri este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid să 
muncească cu mai mult simț de

de 
se-

(Continuare în pag. 3-a)
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După 3 ani de muncă in

tensă, cei 33 elevi ai școlii 
de maiștri din Petroșani au 
terminat cursurile. Odată 
cu aceasta ei au primit 
temele pentru proiectele 
diplomă.

Iată, în clișeul de față
tov. ing. Niță Gheorghe. 
fostul diriginte al clasei, 
dînd consultații absolvenți
lor cu privire la tensiunile 
ce apar la mersul in plin 
și în gol al transportoarelor 
cu raclete.

Și 
de
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<

Fapte semnificative 
din întrecerea minerilor

)
I

Constituirea Comitetului orășenesc 
cultură și ană

un mare număr de 
oameni de artă și 
cultură din Valea 
Jiului, activiști cui 
turali ș. a.

Cu această oca
zie a fost prezen
tat raportul pri
vind activitatea 
cultural - artistică 
desfășurată în Va
lea Jiului în pri
mul semestru al 
anului.

S-a dat apoi ci. 
tire deciziilor Sfa
tului popular oră
șenesc Petroșani

de
Ieri dimineață 

la Petroșani, în 
sala clubului 
C.C.V.J. a avut loc 
o ședință de lucru 
pentru constituirea 
Comitetului oră
șenesc de cultură 
și artă. La ședință 
au luat parte to
varășii Ghioancă 
VictoT, secretar ăl 
Comitetului orășe
nesc de partid, Blaj 
Traian, președin
tele Sfatului popu
lar orășenesc Pe
troșani, precum și

cu privire la înfi
ințarea Comitetu
lui orășenesc de 
cultură și artă și 
a Comisiei de răs- 
pîndire a cunoș
tințelor științifice. 
Ca președinte ăl 
Comitetului oră
șenesc pentru cul
tură și artă a fost 
numit tov. Do nea 
Vaier, i 
Teatrului 
Petroșani, 
secretar tov. Marcu 
Petru.

actor al
de stat

l, iar ca

Creșfe exfracfia 
de cărbune cocsificabil
înzestrarea abatajelor minei 

Lupenl cu crațere blindate, de 
mare capacitate și folosirea 
pe scară largă a susținerii me
talice face ca producția mi
nei să fie în continuă crește
re. In perioada 6—16 iulie, 
colectivul acestei mine a livrat 
peste plan aproape 1300 tone 
de cărbune cocsificabil, întrea
ga cantitate avînd cu 1 la 
sută mai puțină cenușă decit 
admit normele. Cele mai de 
seamă succese le-au obținut 
minerii frontaliști. La secto
rul îl, de exemplu, din fron
talele unde muncesc brigăzile 
conduse de Nagy Andrei și 
Popa Ioan au fost date peste 
plan mai bine de 300 tone de 
cărbune. Cu aproape 280 tone 
de cărbune și-au depășit sar
cinile in prima jumătate a 
lunii iulie și minerii din bri
găzile conduse de Feher Va
sile, Rotaru Dumitru, Dascălu 
Dumitru si altele din sectorul 
I A.

întrecut planul la zi cu
145 tone de cărbune. In

Stancu se 
randament 

5,200—6,500

și-au 
peste 
abatajele conduse de Timofte 
Spiridon, Niculae loan, Burtea 
Niță, Teodorescu 
muncește cu un 
care depășește 
tone pe post.

In urma măsurilor luate 
pentru intensificarea alegerii 
șistului în abataje, la Uricani 
cărbunele este de tot mai bu
nă calitate. In prima jumă
tate a lunii cărbunele blocuri 
are cu 3,2 la sută mai puțină 
cenușă decît admit normele. 
In sectorul I cărbunele livrat 
are acum un procent de 
nușă cu aproape 5 la sută 
normă.

ce- 
sub

Muncă susținută
Colectivul sectorului II 

fruntaș 
aici au 
ultimele 
bine de 
de cali-

de

La Uricani — 
cărbune mul* și bun

Angajamentul anual al mi
nerilor din Uricani este de 
20.000 tone de cărbune peste 
plan. In primul semestru co
lectivul minei a dat peste plan 
12.000 tone de cărbune. Acum, 
minerii uricăneni desfășoară 
cu mult avînt bătălia pentru 
îndeplinirea integrală înainte 
de termen a angajamentului. 
In prima jumătate a lui iulie 
din abatajele minei s-au dat 
peste plan încă 306 tone de 
cărbune. Fruntași în întrecere 
sînt minerii sectorului I care

la mina Lonea este 
pe mină. Minerii de 
extras peste plan în 
9 zile de muncă mai 
300 tone de cărbune
tate corespunzătoare normelor. 
Avînd create condiții bune de 
muncă, ei obțin succese de 
seamă în creșterea producti
vității muncii. La abatajul 901 
unde muncește brigada lui 
Nedelcu Nicolae pentru fieca
re post prestat se extrage în 
medie pe zi între 5,100—5,900 
tone de cărbune. Cu randa
ment de 4,900—5,800 tone pe 
post muncesc și minerii din 
brigăzile conduse de Crețu 
Gheorghe, Baciu Ioan, Molnar 
Traian și Buhăiescu Vasile.

Acum minerii din acest sec
tor desfășoară din plin bătă
lia pentru ca în luna iulie sa 
ridice toate brigăzile la nive-

(Continuare în pag. 3-a)

Brigada lui Toth Iuliu

Printre brigăzile 
de Bulgaru Gheorghe 
re.-.te membrii acestei 
nu: depășește 6 tone

IN CLIȘEU : Un

de mineri fruntași de la exploatarea Aninoasa se află și cea condusă 
din sectorul III. In luna trecută, ca și în prima jumătate a lunii Cu- 
brigăzi au extras peste plan 320 tone de cărbune. Randamentul obți- 
cărbune pe post.
schimb din brigada lui Bulgaru înainte de a intra în șut.

Nu de mult, Uzina de reparat 
utila] minier, a primit comanda 
pentru un număr de transportoare 
moderne, necesare minerilor.

— Cărei brigăzi să-i dăm a- 
ceastă sarcină ? — s-au între
bat tovarășii din conducerea mi
nei.

— Păi, brigăzii lui Toth — 
veni o propunere.

Intr-adevăr alegerea era potri
vită. Brigada utemistului Totb 
luliu formată din tovarășii Cri- 
șan losif, Albiță Stelian, Zarcu- 
lea loan, Popovici Grigore și 
Popa loan, este o brigadă bună.

Tinerii din brigadă au primit 
cu bucurie dar și cu emoție sar
cina încredințată.

— Ce zici luliu, o să facem 
față ?

— Fi fără grijă Ioane. Ne-om 
ajuta ca și pînă acum unul pe 
altul și musai să meargă.

..terminarea la timp a crate
relor nu era lucru ușor. Dar gîn- 
dul la ușurarea muncii acelora 
care din adîncul pămîntului scot 
zilnic însemnate cantități de căr
bune, le sporea puterile. Și într-o 
bună dimineață, 
muncă 
crațere 
relui.

Utemiștii din 
Toth s-au dovedit la înălțime, 
fapt pentru care 
lauda.

PETRUȘ ANDREI
corespondent

entuziastă, 
strălucea

după zile de 
un șir lung ele 
în razele soa-

brigada lui

merită toată
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Mai muife competifii 
cu caracter de masă

oooooaoooooooo oooo oooooo oooo oooo oooooo oooooooooooooooooooooooooo 
| HANDBAL IN 7
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8 Cinstea de a găzdui campio- 
8 natul mondial feminin de hand- 
8 bal în 7 a revenit în acest an 
8 țării noastre. După întreceri viu 
" disputate, în finală s-a calificat 

echipa Republicii Populare Ro 
mine și Danemarcei. Duminică a 
avut loc ultimul și cel mai im
portant act al acestei pasionante 
întreceri. Miza era mare. învin
gătoarele cucereau mult invidia
tul titlu de campioane mondiale, 
deținut pînă acum de puternica 
echipă a R Ș- Cehoslovace. ]u- 
cînd mai bine, echipa noastră 
a scos însă vineri, fără drept de 
apel, pe cehoslovace din cursa 
pentru titlul suprem.

La finala ce a avut loc pe sta
dionul Republicii, au participat 
peste 15.000 de spectatori. Alte 
sute de mii de iubitori ai hand
balului din țara noastră ou as
cultat la radio întrecerea. Meciul 
a început cu atacuri rapide la 
ambele porți. Cele care înscriu 
primele sînt romîncele. Danezele 
însă contraatacă fi egalează. A- 
tacăm din nou și la o infracțiune 
a echipei oaspe, arbitrul acordă 
lovitură de la 7 metri. Ana 
Boțan se pregătește să șuteze. 
Lovitura a fost transformată 
Deci conducem din nou. Oaspe
tele ripostează prompt fi scorul e 
din nou egal. Deși am condus 
de fiecare dată pînă la 2—2, vic
toria a stat sub semnul întrebă
rii. Echipa noastră joacă din ce 
în ce mai bine și începe să se 
distanțeze. Conduce cu 3—2, iar

oxxxoooooooooaoooo oooo oooooo oooo ,
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Parîngul Lonea, asociație fruntașă 
de masă
secțiilor, urmăresc îndeaproa
pe respectarea calendarului 
sportiv și duc o muncă inten
să pentru creșterea număru
lui de sportivi în secțiile res
pective.

Consiliul asociației contro
lează în permanentă activita
tea secțiilor. La ședințele de 
consiliu care se țin lunar par
ticipă cu regularitate și res
ponsabilii secțiilor pe ramuri 
de sport. Cu acest prilej este 
analizată activitatea fiecărei 
secții în parte.

Cei 2764 de membri ai U.C.F.S. 
reprezintă 91 la șută din to
talul salariaților minei Lonea. 
Toți sint cu cotizația la zi. 
Pentru rezultatele bune obți
nute, plenara Clubului sportiv 
orășenesc Petroșani, care a a- 
vut Ioc recent a apreciat că 
asociația sportivă Parîngul 
Lonea se situiază pe primul 
loc in Valea Jiului în ceea ee 
privește sportul de masă, în 
raport cu celelalte asociații. 

Pentru succesele bune înre
gistrate, merită să scoatem în 
evidență pe tovarășii: Feher 
Gheorghe, președintele aso
ciației, Bucșoau loan, admî- 
nistrativ-financiar, Hlopețchi 
Vasile, responsabil tehnic, jVa- 
hold loan, responsabil ciclism, 
Podosu ștefan, responsabil șah, 
Bălălie Dumitru, popice etc.

S. BALOT

in o- 
o in- 
între

Boxerii din Lupeni 
victorioși

Simbătă după-amiază, 
rașul Lupeni a avut loc 
teresantă gală de box
sportivii asociației Minerul Lu
peni și Drubeta T. Severin.

Cei peste 500 de spectatori 
au fost martori ai unor întîl- 
niri spectaculoase. Cu toții au 
aplaudat la scenă deschisă în 
special întilnirile : Brezoianu — 
Tirdea, Smlguleț — Pogonicl, 
Grădinara — Cimboca etc.

Iată rezultatele intilnirilor : 
CATEGORIA MUSCĂ : Brezo
ianu Lupeni învinge la puncte 
pe Tirdea Cornel, T. Severin; 
CAT. COCOȘ: Bană, Lupeni, 
pierde la puncte cu Călinescu, 
T. Severin; CAT. PANA : Smi- 
guleț, Lupani învinge prin a- 
bandon, repriza a II-a, pe Po- 
gonici, T. Severin; CAT. UȘOA
RĂ : Miricioiu, Lupeni pierde 
la puncte în fața lui Dincă, 
T. Severin (după părerea noas 
tră un meci nul ar fi fost mult 
mai just); CAT. SEMIUȘOA- 
RA ; Grădinaru, 
vinge la puncte pe Cimboca. 
T. Severin; CAT. MIJLOCIE- 
MICĂ1: Hegeduș, Lupeni, în
vinge prin abandon pe To- 
mescu, T. Severin; CAT. MIJ
LOCIE : Sărăcin, Lupeni, în
vinge prin abandon pe Fomin, 
T. Șeverin; CAT. SEMIGREA : 
Holis, Lupeni, este întrecut la 
puncte de Dobre, T. Severin.

Rezultat final 12—6 pentru 
Minerul Lupeni.

Se cere însă ca pe viitor or- 
ganizatorii să nu neglijeze 
prezența medicului deoarece ea 
este absolut necesară.

I. CIORTEA 
corespondent

Lupeni, In-
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în sportul
Traducind în viață obiecti

vele trasate de conferința pe 
țară a U.C.F.S., asociația spor
tivă Parîngul Lonea, a obținut 
în acest an rezultate însem
nate în mobilizarea oameni
lor muncii la practicarea di
feritelor discipline sportive.

Un rezultat frumos în mun
ca acestei asociații l-a con
stituit etapa pe asociații a în
trecerilor sportive din cadrul 
spartachiadei de vară a tine
retului, la care au participat 
1259 tineri. Cea mai mare 
participare s-a înregistrat la 
ramurile: tir — 255, atletism 
— 295, gimnastică — 216, și 
popice — 189 tineri.

Campionatul pe asociație a 
intrat în tradiția tinerilor din 
această localitate. Astfel, în 
acest an, au fost organizate 
campionate de fotbal, popice, 
șah și tir la care au luat parte 
un mare număr de tineri.

Secțiile pe fiecare ramură 
de sport contribuie intens la 
dezvoltarea activității sportive 
din această asociație. Din cele 
9 secții pe ramură de sport, 
6 sînt afiliate la federațiile 
de specialitate, iar numărul 
sportivilor legitimați a depă
șit cu mult cifra de 100. Bi
rourile secțiilor pe ramuri de 
sport lucrează pe baza planu
rilor de muncă, 
nesc în ședințe

Ele se întru- 
cu membrii

0

8
8 

Echipa R. P. R. campioană I 

a lumii |
apoi lose fina Ștefănescu urcă 8 
scorul la 4—2. Prima repriză se 8 
apropie de sfîrșit ci nd Ana Bo- g 

înscrie al 5-lea gol pentru g 
echipa noastră. Conducem deci 8 
cu 5—2, dar nu sîntem încă 8 
campioni mondiali. In față mai 8 
sînt 20 de minute de joc. 8

Repriga a ll-a începe la fel 8 
de dinamic, In minutul 6, dane- 8 
zele beneficiază de o lovituri de 8 
la 7 metri. Tribunele au amuțit. 8 
Apoi aplaudă cu frenezie, 
tr-un reflex extraordinar, 
Hector apără-

E rîndul echipei noastre

Prin- 
Irina

E rîndul echipei noastre să a- “ 
tace și ea urcă scorul la 6—2. ° 
Apoi — 6—3. Ana Bofan, care | 
în acest meci a marcat nu > 
puțin de 4 goluri, î. 
din nou la 7—3. Spectatorii ova
ționează minute în șir : campioane, 5 
campioane. Dar meciul nu e încă ° 
jucat. Danezele reduc handicapul 
la 7—4. Mai sînt cîteva minute 
de joc. Pe teren intră Voichița
Dumitrescu. Primește o pasă fi 
printr-o întoarcere de 180^ îns
crie al 8—lea gol pentru echipa 
noastră- A fost cel mai frumos 
«ol al partidei. Victoria nu ne 
mai putea scăpa. Oaspetele mai 
reușesc să maree doar un punct, 
astfel că întilnirea se termină cu g 
scorul de 8—5 in favoarea re- g 
prezentativel Republicii Populare g 
Romine. 8

Titlul de campioane mondiale 8 
la handbal în 7, care se alătură 8 
cefcd de campioane mondiale la 8 
handbal in 11 fete, de campioni 8 
mondiali la handbal în 7 băieți 8 

oji vicecampioni la cel in U. o- 8 
o glindește supremația țării noastre o 
o la această disciplină sportivă- 8 
g Bravo handbalistelor și mereu 8 
p înainte spre noi victorii ale cw 8

.V»; mai ® 
îl modifică °
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lorilor patriei noastre dragi. 
g D. C.

1
I

Sportul insuflă curaj, dă sănă
tate șl voie bună. Cu fiecare an 
care trece în Valea Jiului sportul 
de masă cuprinde tot mai mulți 
oameni ai muncii. Dacă cu cîțiva 
ani în urmă, atragerea 
muncii la practicarea 
discipline sportive avea 
un caracter sporadic, în 
ceasta acțiune se desfășoară orga
nizat. Acest lucru a făcut ca spor
tul să cuprindă mase toț mai largi 
de oameni ai muncii. Forme de 
atragere a maselor la discipline 
sportive cum sînt : gimnastica în 
producție, duminicile cultural-spor
tive, excursiile au căpătat o largă 
răspîndire.

Asociațiile sportive Paringul 
Lonea, Minerul Lupeni, Jiul Pe- 
trila au organizat campionate in
terne, la care tinerii din cadrul 
sectoarelor miniere s-au întrecut 
la fotbal, volei, șah, popice și alte 
discipline sportive. De multă 
popularitate s-au bucurat întrece
rile sportive organizate de Parîn
gul Lonea, Minerul Lupeni, Jiu! 
Petrila și alte asociații cu pri
lejul zilei de 16 februarie, 5—8 
martie, 1—2 mai etc.

O atenție deosebite s-a acor
dat introducerii și extinderii gim
nasticii în producție. Dacă pină 
în acest an, în Valea Jiului gim
nastica în producție era aproape 
inexistentă, în prezent ea este 
practicate în 8 întreprinderi și 
instituții și cuprinde 1360 de sa- 
lariați. Gimnastica in producție 
se desfășoară sub îndrumarea a 
doi profesori de specialitate și 
zece instructori.

Atragerea maselor largi de oa
meni ai muncii la practicarea spor
tului este strîns legată de spo
rirea continuă a bazelor sportive. 
In Valea Jiului există în prezent 
55 baze sportive, cu 9 mai multe 
deck în anul trecut. Aproape că 
nu există asociație sportivă, ori 
cît de mică ar fi ea, să nu dis
pună de cel puțin o bază sportivă. 
De asemenea, o bună parte din 
asociații și-au procurat materiale 
și echipamentul sportiv de care 
au nevoie.

Acestea și multe alte realizări 
au reieșit cu prilejul plenarei Clu
bului sportiv orășenesc Petroșani, 
în care s-a analizat activitatea 
desfășurată în cel de-al II-lea tri
mestru al anului. Bineînțeles că 
raportul și discuțiile nu

Transferul jodtirtlor it lotbal
regional U.C.F.S. 

aduce la cunoștin- 
asociațiilor sporti-

Consiliul 
Hunedoara 
ța tuturor 
ve care au echipe de fotbal 
că în perioada 16 iulie — 1 
august se efectuiază transfe-

oamenilor 
diferitelor 
mai mult 

prezent a-

au avut

ruri de jucători de 
Transferurile se fac 

regulamentului de transfer al 
F.R.F. publicat în „Sportul 
popular" din anul 1961 luna 
iunie.

fotbai. 
pe baza

doar un caracter de laudă, ti 
ele au scos la iveală și lipsurile.

Este cunoscut faptul că în ceea 
ce privește atragerea maselor la 
practicarea sportului, asociația Pa
ringul Lonea a obținut rezultate 
frumoase. Nici Clubul sportiv 
orășenesc Petroșani și nici orga
nizațiile U.C.F.S. nu au căutat 
să studieze și să extindă metodele 
de muncă ale acestei asociații- Nu 
s-a căutat, de asemenea, să se ge
neralizeze experiența pozitivă pre
cum și găsirea de metode noi în 
vederea atragerii maselor la acti
vitatea sportivă, însuși planurile 
de muncă ale Clubului sportiv 
orășenesc și ale unor asociații do
vedesc o slabă preocupare față de 
dezvoltarea sportului de masă. li
nii șă văicăresc cum că specificul 
muncii miniere îngreunează activi • 
vitatea sportivă de masă. Să fie 
oare acesta adevărul ? Unde oare 
mobilizarea poate fi mai grea de
ck la Lonea, unde sectoarele mi
nelor sînt răspîndite. Și totuși 
aici activitatea e mai bogată- A- 
ceasta dovedește dragostea și pri
ceperea cu care muncesc tovarășii 
din conducerea asociației, sprijinul 
de care se bucură din partea co
mitetului U.Ț.M. și al celui de 
sindicat.

In vederea îmbunătățirii muti
cii trebuie luate o seamă de 
suri. E necesar ca planurile âlo- 
ciațiilor sportive să cuprindă un 
număr cît mai mare de discipline, 
să se pună un accent deosebit pe 
atletism, gimnastică etc.

Valea Jiului, cu priveliștele ei 
minunate, cu 
munții, oferă 
practicare a 
că în fiecare 
meni ai muncii își petrec timpul 
liber în mijlocul naturii. Asocia
țiile sportive trebuie însă să dea 
un caracter organizat acestor ex
cursii.

Mult prea mic față de posibi
lități e și numărul femeilor ce 

i practica sportul. Condiții sint in 
: toate 

schit 
chiar 
ticat 
de tinere, de acelea care fac parte 

• din echipa de popice. Dacă a*o- 
i daria sportivă de aici ar depune 

mai multe străduință, s-ar putea 
i organiza întreceri la volei, hand

bal, atletism și alte disci pi irhț
-4 sportive.

Lichidind cu lipsurile existente, 
aplici nd și extinzînd experiența 
pozitivă, Clubul orășenesc Petro
șani, asociațiile sportive, vor face 
ca sportul să cuprindă în Valea 
Jiului mase și mai largi de oameni 
ai muncii.

cabane ce împînzesc 
condiții minunate de 
turismului. E drept 
zi liberă, mii de oa-

Valea Jiului și în mod deo- 
la filatura Lupeni- Totuși, 
și la filatură, sportul e prac- 
doar de un număr restrîns

Ne îngrijim de asigurarea bazei furajere 
necesare dezvoltării șepteluiui

Cursa ciclo-turisfică „Minerul"
cu sosirea în Constanța 
data de 23 iulie. Cicliștii vor 
vizita regiunea Dobrogea timp 
de 10 zile.

Aceasta este a doua cursă pe 
distanță de peste 800 km. Pri
ma a avut loc în anul 1961, 
cind tinerii cicliști au vizitat 
toată regiunea muntoasă a ță
rii noastre, parcurgînd în 16 
zile peste 1.800 km.

V. HLOPEȚCHI

Asociația sportivă Parîngul 
Lonea organizează cursa ciclo
turistică „Minerul", ediția 
1962, pe traseul Tg. Jiu — 
București — Constanța.

Printre tinerii ciclo-turiști 
se numără strungarul Vachold 
Ioan, lăcătușii Faur loan, Bu- 
ial Carol, mecanicul Teșcan 
Litiu și alții.

Plecarea din Petroșani va 
avea loc în ziua de 16 iulie.

la

Așezată în regiune de mun
te, comuna Banița nu are con
diții prielnice pentru practi
carea agriculturii. In schimb 
in raza comunei există Întin
se terenuri de pășuni și fine
țe. De altfel ocupația princi
pală a locuitorilor comunei 
este creșterea vitelor.

in anii regimului democrat- 
popular, condițiile de muncă 
și de trai ale țăranilor de la 
Bănița s-au îmbunătățit con
tinuu. Ei au făcut o cotitură 
importantă în viata lor șl a 
comunei: cu sprijinul și în
drumarea comitetului de partid 
și al sfatului popular peste 
120 de țărani din satele Ar
suri, Căprești, Cotești, Meri- 
șor, Răchita etc. au ales calea 
socialistă de creștere a ani
malelor înființind și dezvoltlnd 
întovărășirea zootehnică „7 
Noiembrie". Pentru întărirea 
economică și organizatorică a 
întovărășirii, prin dezvoltarea 
turmei de animale fond de 
bază, precum și pentru creș
terea în general a șepteluiui 
pe raza comunei, sfatul popu
lar Bănița s-a preocupat în
deaproape de îmbunătățirea 
pășunilor și a fînețelor natu
rale, care să asigure pentru

animale hrană abundentă la 
păscut in timpul verii și fu
raje suficiente și consistente 
pe timp de iarnă, in anii pre
cedent au fost curățite de 
arboret pe terenul comunei 
din munții Jlgoru șl Comarnic 
o suprafață de 120 ha. Locui
torii comunei au prestat nu
meroase zile de muncă patrio
tică. De asemenea, peste 10Q 
ha. teren pășune și finaț au 
fost curățate prin lucrări fi
nanțate de către Secția agri
colă. Atentie deosebită s-a a- 
cordat creșterii productivității 
și calității pășunilor pe tere
nurile curățate. In anii tre- 
cuți s-au aplicat pe astfel de 
terenuri, în muntele Jigoru, 
peste 10.000 kg. îngrășăminte 
chimice.

Acțiuni pentru extinderea șl 
îmbunătățirea terenurilor des
tinate pășunilor au fost orga
nizate și în primăvara aces
tui an. Astfel, în muntele Co
marnic s-au făeut defrișări pe 
cca. 30 ha., iar în muntele 
Merișor s-a îmbunătățit pășu
nea pe o suprafață întinsă, 
prin tîrlirea a cca. 100 ha. te
ren pășune de munte.

Din suprafața totală a co
munei Bănița, care măsoară

aproape 7.700 ha., 60 la sută 
este ocupată cu teren de pă
șune și finaț. Pentru viitor este 
necesar să fie curățită, Îngri
jită și folosită pentru dezvol
tarea bazei furajere și restul 
de suprafață. Ce și-au propus 
bănițenii in această direcție ? 
Cu sprijinul comisiei perma
nente agricole și al deputaților, 
vor fi mobilizați țăranii înto
vărășiți și cu gospodării pro
prii din comună pentru cură
țirea de mușuroaie, spini, ar
boret etc. a unei suprafețe de 
peste 100 ha. în munții Co
marnic, Cornet, Vîrtoape și 
Poienile Tăii. Se vor aplica în
grășăminte chimice pe toate 
golurile de munte, unde crește 
iarbă sălbatică, pentru a se 
îmbogăți calitatea pășunilor. 
De asemenea, vom extinde pro
cedeul ingrășărli terenurilor 
prin tîrlire. Acest procedeu s-a 
aplicat parțial pînă în prezent. 
Pe de altă parte vom organi
za pășunatui rațional, pe par
cele, pentru a asigura anima
lelor iarbă suficientă de păs
cut tot timpul verii. Dar in 
domeniul pășunilor ma: in- 
tîmpinăm unele greutăți de
terminate de litigiile 
sectorul zoo-pastoral și ococ-



Să organizăm cît mai temeinic 
viitorul an școlar 

al învățămîntului de partid
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♦

♦ Omul și
(Urmare din pag. l-a)

năspundere, să organizeze mai 
dittos învățamîntul de partid.

O problemă importantă și care 
cere un volum mare de muncă este 
recrutarea cursanților. Birourile or
ganizațiilor de bază, împreună cu 
cei mai buni propagandiști, să stea 
de vorbă cu fiecare cursant în 
parte și, ținînd seama de gradul 
de pregătire și de dorința de a 
studia într-o formă sau alta de 
învățămînt, să fie încadrat în di
feritele cercuri. La încadrarea 
cursanților să se aibă în vedere 
nu numai in ce formă a studiat 
cursantul anul trecut și apoi în 
mod mecanic să fie trecut la alta 
mai superioară, ci, în primul tind, 
pregătirea 
astfel, se 
cursant să 
s»u curs 
sale.

I Ținînd seama de 
viitorul an școlar în 
membrii și candidații de 
trebuie șă fie cuprinși în 
mint un mare număr din tovarăși 

■i din activul fără de partid, numă
rul^ cercurilor șj cursurilor va creș-

1 se aibă în vedere ca în a- 
formelor de bază :

Statutului 
cercurile 
P,M,R„ 

cercurilor

pe care o 
va reuși 
studieze 
potrivit

ju*

are. Muncind 
ca fiecare 

intr-un cerc 
cunoștințelor

faptul 
afară

că în 
de toți 
partid 

învăță-

xist-leniniste- Spre aceste cercuri 
să fie orientați să se încadreze a- 
cei tovarăși care au studiat și 
însușit în măsura cuvenită Istoria 
P.M.R., cei care au terminat di
ferite școli de partid. De aseme
nea, în întreprinderi, la exploată
rile miniere, unde există cadre de 
conducere, oameni care au studiat 
economia politică, să se organizeze 
cercuri de economie concretă. In 
sectoarele miniere trebuie »ă se 
organizeze cercuri politice pentru 
mineri, care să cuprindă cea mai 
mare parte a membrilor de partid 
din aceste sectoare,

Pentru a lărgi și mai mult sfera 
de cuprindere a propagandei de 
partid, este necesar ca organiza
țiile de partid să organizeze ci
cluri de conferințe pentru diferite 
categorii de oamerii ai muncii.

In mod deosebit să se organi
zeze cicluri de conferințe cu lucră
torii operativi din unitățile comer
țului de stat, lucrătorii din trans
porturi, muncitorii forestieri, ca
drele medicale. Cuprinderea aces
tora trebuie să se facă tot în mod

e- 
la

te.igă 
fa< f
de ' studiere a 
cursurile serale, 
diere a Istoriei 
rească numărul 
diere a economiei politice, a 
blemelpr de bază ale teoriei

cercurile
P.M.R., 

de 
să 
de

stu- 
spo- 
stu- 
pro- 
mar-

în-

organizat, să se întocmească o 
vidență clară a celor încadrați 
ciclurile de conferințe.

Organizând cît mai judicios 
vățămîntul de partid, dînd toată
atenția recrutării cursanților, sta
bilirii cercurilor și cursurilor, în 
viitorul an școlar se vor putea 
obține succese și mai importante 
în educarea marxist-leninistă a 
oamenilor muncii din Valea Jiului.

------0

( in decursul semestrului I a. c. la depozitul de lemn al mi
nei Lupeni au fost stivuiți și aranjați prin muncă voluntară 
aproximativ 4.500 m.c. de lemn și cherestea.

Printre muncitorii care au adus o contribuție substanțială 
la această realizare, echipa de muncă patriotică condusă de 
Bedea Maria ocupă un loc de cinste.

IN CLIȘEU: Echipa condusă de Bedea Maria pregătind 
O nouă acțiune de muncă voluntară.

lele silvice, litigii care încă nu 
au fost rezolvate. De pildă, în 
primăvara acestui an ocolul 
silvic din Pui a plantat unele 
poieni de munte aparținînd 
satului Crivadia, fără să ia le
gătură cu organele locale ale 
puterii de stat. Din cauza a- 
cestei plantații, vitele 
lor din Crivadia nu au 
suficientă și nici acces 
Asemenea cazuri vom 
în muntele Jigoru și 
unde ocoalele silvice Pui și Pe
troșani intenționează să facă 
plantații. Atrag atenția că în 
caz de plantare a terenurilor 
din locurile respective, cca. 
400—500 ha. pășune de munte 
nu 
din 
lor
bră pentru animale. Insist pe 
lingă Consiliul agricol orășe
nesc Petroșani pentru a re
zolva litigiile dintre sectorul 
zoo-pastoral și ocoalele sil
vice, acestea din urmă neți- 
nînd seama de cerințele dez
voltării bazei furajere necesa
re numărului de animale în 
continuă creștere. De la 1300 
bovine existente în prezent în 
gospodăriile țăranilor întovără
șiți și ale celorlalți din Băni

ca. numărul acestora va spori 
">nă în 1965 la 2500, Iar nu

mărul oilor va ajunge de la 
5300 canete la un efectiv de 
8500 capete. Ne propunem să

săteni- 
pășune 
la apă. 
avea și
Perete,

va mai putea fi folosită 
cauza închiderii drumuri- 

de acces la apă și la um-

ani- 
noas- 
Plnt- 
toate
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îmbunătățim rasele de 
male. Pe terenul comunei 
tre cresc bovine de rasă 
zgau și metiși, dar nu 
rasele sint productive. Pentru
îmbunătățirea rasei taurinelor 
și ovinelor este necesar să se
lecționăm vitele din prăsilă 
proprie și să trecem la creș
terea lor în condiții optime și 
științifice de hrănire și îngri
jire. Trebuie ca țăranii noștri 
să acorde o deosebită atenție 
hrănirii îngrijite, cu furaje de 
calitate și suficiente, a vaci
lor gestante — pentru ca ti
neretul să se dezvolte normal. 
Vom urmări, de asemenea, — 
tot pe aceste căi — să îmbu
nătățim rasa de oi. Oile din 
comuna noastră sînt de rasă 
țurcană cu lină grosieră. Pen
tru a obține lînă de calitate 
mai bună de la oile noastre 
ne propunem să recurgem la 
încrucișarea acestora cu rase 
superioare.

Paralel cu preocuparea pen
tru îmbunătățirea raselor va 
trebui să stea cea pentru crea
rea condițiilor materiale de 
hrănire și întreținere a ani
malelor. Pentru obținerea fu
rajelor în cantități suficiente 
și de calitate necesare în ano
timpul iernii, s-au luat anul 
acesta măsuri pentru curăți
rea terenurilor de fînaț defrî- 
șîndu-se de pe ele diferiți ar- 
boreți ca : mesteceni, aluni,

In Țara Sovietică se citește pe
Se citește pretutin- 

orice timp. Se citește 
și acasă, în metrou și 
de prtnz din timpul 
se citește Cronin și 
Sadoveanu și Beniuc,

nerăsuflate, 
derti și în 
în avioane 
în pauzele 
producției, 
Paustovski, 
Eluard și Evtușenko.

Am fost odată de față cînd în- 
tr-o braserie a tineretului se ci
tea în limba spaniolă din Garcia 
Lorca și în limba franceză din 
Paul Valery. Publicul, care în cea 
mai mare parte nu cunoștea nici 
spaniola, nici franceza asculta 
vrăjit melodia versurilor.

Nu de mult am fost în Asia 
Centrală. Pe platoul Ustiurt se 
construiește conducta de gaze 
Gazli—Ural. Sudorii, șojerii, lu
crătorii de la instalațiile de izo
lare locuiesc în căsuțe mobile- 
vagoane. Am fost oaspetele mul
tora dintre ei și in fiecare odăi
ță, ori cît de mică, am văzut 
cărți. Cărți de valoare, din acel 
fond al literaturii universale nu
mit în mod obișnuit „fondul de 
aur". Șoferul Cbena Saveliev 
mi-a spus, așa, într-o doară : 
„Am uneori senzația că ceea ce 
mi se întimplă în viață, am mai 
cunoscut o dată, că 
cel eveniment pentru 
ră. Probabil că am 
deva ceva similar".

U.R.S.S. este cel mai mare e- 
mai mare traducător 
și cel mai mare „de- 
literatură- Iar 
sovietici sint

retrăiesc a- 
a dana otr 
citit pe țin-

fltr 
scrii- 
glob,
oji-

ditor și cel 
de cărți, ca 
pozi(ar“ de 
sicii ruși și 
tarii cei mai citiți de pe
Aceasta este o informare 
cială a U-N.E.S.C.O.

In decurs de 40 de ani, in U- 
niunea Sovietică au fost editate 
peste un milion și jumătate de 
cărți, intr-un tiraj de 14 miliar
de de exemplare. In fiecare mi-

cartea i
:iut in U.R.S.S. apar 2-000 de * 
cărți și broșuri. J

Dacă în 1913, în Rusia tarif- J 
tă funcționau 14.000 de biblio- ♦ 
teci publice, acum în U.R.S.S. ♦ 
numărul lor aste de aproximativ * 
150.000. Fondul lor de cărți s-a * 
îmbogățit aproape de 100 de* 
ori! In aceeași perioadă, în* 
S.U.A, s-au produs următoarele * 
schimbări-, 1„ 1910 au fost edr * 
tate 13.410 de titluri de cărți, ♦ 
in 1957 — 13,142 de titluri'.* 
Statisticile arată că americanul* 
mijlociu cumpără pe an cel mult ț 
două cărți, iar alte două le îm~ J 
prumută de la bibliotecă. Aceas- ♦ 
ta este „norma" lunară a citițo- $ 
rului sovietic mediu. Un negus- * 
tor de cărți din Cansas City, J 
mister Glenn a spus : „Am aflat * 
în cele din urmă, care este cea ♦ 
mai puternică armă a Sovietelor * 
— cartea".

Am petrecut o dată o zi într-o 
librărie cu cărți din țările de 
democrație populară, 
tul" ei — 15.000 de 
brăria vinde la 4.000 
zi.

Se schimbă lumea.
munți de noi cunoștințe, cultura 
pătrunde tot mai departe și mai 
adine, se dezvoltă psihologia o- 
mulai. Cine poate să te ajute să 
înțelegi aceste transformări, cine 
poate să te ajute să pui stipî- 
nire pe știință și cultură 1 Cine 
iți va arăta căile de urmat în 
viață fi te va investi cu puterea 
gindirii ?

Cărțile, numai cărțile,
Și ce minunat este că U.R.S.S., 

patria mea, poate fi numită ca
pitală a cărții. (Ager preș)

• PUBLICITATE

anticipată, a

0. [. 1. 1LIHEHTHII
PETROȘANI 

Asigură aprovizi
onarea zilnică cu 
lapte ia domicilia 
pe bază de abonamente 
cu plata
populației din cartierele 
Dimitrov și Livezeni 
troșani.

Abonamentele se fac ia 
magazinul nr. 131 din car
tierul Dimitrov-Pelroșani, 

Costul unui litru de lap
te, la domiciliu, este de 
lei 2,10.

Fu-

„Șortimen- 
titluri. hi
de cărți pe

Se înalță
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fame mlitalive din imieierea minerilor
(Urmare din pag. l-a)

celor fruntașe. In privința
se

Iul
aceasta întreaga atenție 
concentrează asupra redresării 
abatajului 702 unde brigada 
iul Fatol Vasile întîmpină' încă 
unele greutăți.

Părerea unui controlor 
de calitate

La circuitul puțului princi
pal al minei Petrila, atent Ia 
vagoanele care ies ritmic din 
colivii, Sidorov Vasile se In 
grijește de calitatea cărbune 
lu’ extras.

— Ținînd seamă de învăță 
mintele lunii trecute, cînd am 
depășit norma de cenușă cu

0,3 la sută in medie, ne spune 
el, minerii noștri au început 
să dea cărbune mai curat. Noi, 
cei de la controlul calitativ, 
ne bucurăm că avem tot mai 
puține 
și șist, 
calitate 
n, in,

Exploatarea 
minieră Liîpeni
Ține în zilele de 30 »l 

31 iulie a. c. la sediul ex
ploatării un 
tru ocuparea 
nost uri:

concurs pen- 
următ oarelor

MIN1EHJ— MAIȘTRI
— PR1M-MAIȘTRI MINERI
— MAIȘTRI MECANICI

Se pot prezenta la con
curs absolvenți ai școlilor 
tehnice de maiștri sau ai 
școlilor echivalate și' 
maiștri care Ia data de 1 
iulie 1956 au avut o vechi
me de 12 ani în această 
funcție.

Cererile de înscriere îm
preună cu actele, precum 
și orice informație se pri
mesc la biroul personal al 
exploatării pînă la 20 iu
lie a. c

n

spini etc. In anii viitori vom 
trece să administrăm îngrășă
minte naturale și chimice și 
pe terenurile de fînaț. Pen
tru ca furajele să fie de cali
tate, se va face la timp cosi
tul și strîngerea nutrețurilor. 
Intovărășiții au hotărît într-o 
adunare generală de a expe
rimenta pe terenul întovără
șirii, în anii viitori, cultivarea 
de trifoi, lucernă, sfeclă fura
jeră, porumb pentru siloz (în 
satul Crivadia) și alte plante 
furajere cu mare valoare nu
tritivă, care ar asigura o bună 
hrănire a animalelor.

Țăranii întovărășiți și cei
lalți din comuna Bănița sînt 
hotărîți să urmeze cu fideli
tate chemarea țăranilor colec
tiviști participanți la Consfă
tuirea pe țară din 18—22 de
cembrie 1961, și indicațiile se
siunii extraordinare 
Adunări 
1962 și 
ele în 
pentru 
tarea economică 
la aprovizionarea cu lapte șl 
carne a oamenilor muncii din 
Valea Jiului știind că odată 
cu aceasta își vor ridica pro
priul lor nivel de trai.

vagonete cu cărbune 
Dau acum cărbune de 
minerii din sectoarele 
IV. In perioada l—14 

iulie, procentul de cenușă pe 
mină este 
mic decît 
dință de 
Spun așa 
nele blocuri procentul de ce
nușă este cu 0,5—-2,5 la sută 
mal scăzut decît norma.

Paralel cu îmbunătățirea ca
litativă a producției, minerii 
petrileni dau tot mai mult 
cărbune peste plan. In peri
oada 6—14 iulie ei au extras 
peste plan aproape 380 tone 
de cărbune.

cu 0,4 la 
norma și 
scădere 

deoarece

sută mai 
are ten- 
contjnuă. 

la cărbu-

Exploatarea 
minieră VulGan
Ține în ziua de 20 iu

lie a. c. la sediul exploa
tării un concurs pentru o- 
cuțarea următoarelor pos
turi :

— maiștri minieri,
— maiștri minieri 

principali,
— maiștri electro

mecanici.
Cererile de înscriere la 

concurs precum și alte in
formații se primesc la ser
viciul muncă și salarii al 
exploatării.

a Marii 
Naționale din aprilie 
să se călăuzească de 
creșterea șeptelului, 

a contribui la dezvol- 
a> comunei,

VLADISLAV IOAN 
președintele Sfatului popular 

al comunei Bănită

TEHHICIEH
T O v A. R A 1 I

DE LA LOCUL 
DE aau.nc* 
pÎNÂNUAl! 

PRECIZAT 
M UHCITORI țOR

CE TREBUIESC LUAIt IMSCOPU
PRIVI MIRII ACCIDENTELOR



După încheierea lucrărilor marelui forum 
popoarelor lumii 
Apelul adresat

MOSCOVA 16 (Agerpres). —
TASS transmite :

Femeile din cele cinci conti
nente, participante la Congre
sul mondial pentru dezarmare 
generală și pace, au adresat un 
apel tuturor femeilor, mișcări
lor și organizațiilor de femei 
din lumea întreagă, chemîn- 
du-le să înceapă acțiuni ur
gente care să contribuie la în
făptuirea cît mai grabnică a 
dezarmării și la menținerea 
păcii.

Femeile din lumea întreagă 
sînt chemate să ceară cu hotă
rîre tuturor puterilor nucleare, 
încheierea cît mai urgentă a 
unui acord cu privire la inter
zicerea pentru totdeauna a ex
periențelor cu toate genurile de 
arme nucleare.

„Cerem de asemenea ca în 
cadrul dezarmării generale și 
totale să fie interzisă produce
rea oricărei arme de distrugere 
în masă", se arătă în apel.

tuturor femeilor
Știri din Uniunea Sovietica

vederea congresului 
pentru dezarmare și 

recepție au participat 
ai vieții publice cu- 

în întreaga lume — 
Comitetului interna-

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 15 iulie în Palatul Mare 
al Kremlinului din Moscova a 
avut loc o recepție cu prile
jul încheierii Congresului mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace.

La invitația Comitetului so
vietic de sprijinire a pregăti
rilor în 
mondial 
pace la 
fruntași 
noscuți 
membrii
țional de pregătire a Congre
sului, membrii prezidiului și 
secretariatului Congresului, 
șefii delegațiilor care au luat 
parte la lucrările Forumului 
popoarelor, reprezentanți ai 
vieții publice din Moscova.

Alexandr Korneiciuk, preșe
dintele Comitetului sovietic de 
sprijinire a pregătirilor în ve
derea Congresului, a 
cordial 
relevat 
fășurat 
discuții 
Forum 
vorbi multe decenii, 
neiciuk a toastat pentru pace 
veșnică pe pămînt, pentru 
prietenie trainică și de nez
druncinat între toate popoa
rele lumii. El și-a exprimat 
convingerea că delegații vor 
povesti in patria lor despre 
lucrările congresului, vor de
pune toate eforturile pentru a 
preintîmpina războiul, pentru 
a obține dezarmarea totală și 
a instaura pacea pe pămînt.

La recepție, întîmpinați cu 
căldură de cei prezenți, 
rostit cuvîntări șefii și 
zentanții delegațiilor 
Nepalului, Republicii 
lare Chineze, statelor 
ale Americii, Afganistanului,
Belgiei, Guianeei Britanice, 
'Jamaicăi și altor țări.

salutat 
pe cei prezenți. El a 
că congresul s-a des- 
în condițiile unei largi 
libere. Despre acest 
al popoarelor se va 

A. Kor-

Participantele la congres, 
subliniază necesitatea, ca un 
număr cît mai mare de femei 
să fie atrase in organizațiile de 
femei care luptă pentru dezar
mare și pace.

„Fie ca femeile să apere cu 
liotărîre fericirea familiilor și 
viitorul copiilor. Fiecare femeie 
să-și ia angajamentul de a con
vinge și pe alte femei să încea
pă acțiuni pentru pace folo
sind în acest scop formele și 
metodele specifice țărilor lor, 
iar acestea la rindul lor să a- 
tragă alte femei la acțiunile 
comune".

„Chemăm, toate organizațiile 
și mișcările de femei, pe toate 
femeile care doresc pacea să 
acționeze cu hotărîre alături de 
toate forțele iubitoare de pace, 
din țările lor, pentru dezarma
re generală, pentru educarea 
copiilor și a tineretului în spi
ritul păcii și prieteniei între 
popoare".

©-----------------

Declarația delegației americane
două mari țări ale noastre vor 
un singur lucru — să trăiască 
și să muncească în condițiile 
păcii" — se spune în încheie
rea declarației delegației a- 
mericane.

si

Mari rezerve
și capacități energetice

LENINGRAD (Agerpres). — 
TASS

Constructorii din Leningrad, 
studiind posibilitățile celor mai 
mari turbine cu aburi și gene
ratoare, produse de industria so
vietică, au descoperit rezerve și 
capacități energetice care depă~ 
șese puterea celei mai mari cen
trale electrice din lumea capi
talistă — Grand-coulee din 
S.UA..

Ei au stabilit că o turbină cu 
o putere proiectată de 100.000 
kW poate primi o suprasarcină 
de 8—20 la sută, fără prejudi
cii. La toate turbinele existente 
de 100.000 kW, paletele roto
rului și paletele de ghidaj vor 
fi înlocuite cu altele, mai per
fecționate din punct de vedere 
aerodinamic. Vor fi prevăzute cu 
noi palete și turbinele de 50.000 
kW existente.

Atunci cînd se va termina în
locuirea paletelor la toate tur
binele mari, energetica sovietică 
va primi în plus 2.000.000 kW

de energie, fără a fi construite 
noi centrale electrice și fără mă
rirea cheltuielilor de combustibil.

Prima fabrică din lume 
pentru producția 

de aglomerat de mangan
DNEPROPETROVSK (Ager

pres). TASS
In bazinul de mangan din 

Nikopol, din sudul Ucrainei, s-a 
construit prima fabrică din lume 
pentru producția de aglomerat 
de mangan, folosit în obținerea 
feroaliajului.

Toate procesele, începînd de la 
transportarea materiei prime, pre
gătirea șarjei, coacerea aglome
ratului de mangan și încărcarea 
lui în vagoanele de cale ferată, 
sînt complet mecanizate și au
tomatizate, 
intră peste 
dustriale.

In complexul fabricii
10 mari instalații in-

O capodoperă 
construcția de nave 4 
^K1 (Agerpres). — TASj

decla- 
ameri-

au 
repre- 
Indiei, 
Popu- 
Unite

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
„Nimeni nu poate nega cît 

de puternică este năzuința 
spre pace" — se spune în de
clarația transmisă presei so
vietice, adoptată la 15 iulie 
în cadrul unei adunări a mem
brilor delegației S.U.A. la Con
gresul mondial pentru dezar
mare generală și pace.

Noi, cetățenii S.U.A., 
ră membrii delegației
cane, ne angajăm să ne unim 
cu luptătorii pentru pace de 
pe întreg globul pămîntesc în 
lupta pentru pace.

Delegația S.U.A. promite so
lemn să depună toate efortu
rile pentru îmbunătățirea re
lațiilor reciproce între U.R.S.S. 
și S.U.A.

„Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace, 
care ne-a oferit prilejul să ne 
întîlnim și să facem cunoș
tință cu marele și puternicul 
popor rus, ne-a întărit 
vingerea că popoarele

: o*----  =------

con- 
celor

Partizanii sud-vietnamezi 
intensifică

SAIGON 16 (Agerpres).
Corespondentul din Saigon 

al agenției Associated Press 
relatează că activitatea parti
zanilor sud-vietnămezi s-a in
tensificat în ultima săptămî- 
nă în partea de sud a țării. 
La 14 iulie, o unitate de parti
zani a atacat trupele ngodinh- 
diemiste în apropierea locali
tății Nang Rea situată la 120 
de mile sud de Saigon. In 
cursul ciocnirii au fost uciși 
11 ngodinhdiemiști. Agenția 
relevă că eforturile depuse de 
trupele ngodinhdiemiste con
duse de americani de a „cu- 
răți" de partizani regiunile din

acțiunile
sud nu au fost pînă în
zent încununate de succes. 

Partizanii desfășoară impor
tante acțiuni și în celelalte 
regiuni ale țării. Tot la 14 iu
lie, un convoi militar a căzut 
într-o ambuscadă organizată 
de partizani la 60 kilometri 
nord de Saigon. In cursul cioc
nirii 
dați 
fițer 
cea.
distruse. Partizanii au captu
rat arme și armament. După 
cum reiese din relatarea agen
ției Associated Press, popu
lația a sprijinit acțiunile parti
zanilor.

O------------------

pre

au fost uciși 23 de sol- 
ngodinhdiemiști și un o- 
american care îi condu- 
Cîteva vehicule au fost

„Zona Mării Baltice să fie transformată 
într-o zonă

ROSTOCK (Agerpres).
La 15 iulie și-a încheiat lu

crările cea de-a 5-a „săptă- 
mînă a păcii în zona Mării 
Baltice". Ea s-a desfășurat 
sub semnul lozincilor: „Să fie 
Înlăturată primejdia unui nou 
război 1 Zona Mării Baltice să 
fie transformată într-o zonă a 
păcii. Să se extindă colabo
rarea pașnică intre țările zo
nei Mării Baltice !“. La aceas
tă acțiune internațională în
treprinsă din inițiativa Repu
blicii Democrate Germane au 
participat delegați din țările

a păcii !“
regiunii Mării Baltice. Printre 
invitați s-au aflat aproxima
tiv 6.000 de cetățeni din 
R.F.G., care au sosit la Ros
tock în ciuda piedicilor puse 
de autoritățile vest-germane. 

Participanții la întîlnire au 
răspuns cu căldură 
Congresului mondial 
dezarmare generală

Exprimîndu-și indignarea în 
legătură cu exploziile nuclea
re americane ei au subliniat 
necesitatea luptei pentru în
lăturarea primejdiei războiului, 
pentru o lume fără arme.

chemării 
pentru 

și pace.

---------- -.-rS—«■ =----------

Soarta lui Gizenga continuă 
să provoace îngrijorare în întreaga lume 
ACCRA 16 (Agerpres).
Ziarul „Ghanian Times" pu

blică* declarația făcută de An
toine Gizenga, 
luptător pentru 
Congoului, unui 
al acestui ziar, 
tregii lumi, a declarat Gizen
ga, că consider modul în care 
autoritățile se comportă față 
de mine drept o grosolană în
călcare a drepturilor elemen • 
tare și a imunității parlamen
tare. Insist să mi se acorde 
imediat posibilitatea de a lua 
cuvîntul în parlament și a răs
punde în fața sa și în fața 
poporului congolez tuturor a- 
cuzațiilor ce mi se aduc".

Corespondentul ziarului, ca
re l-a vizitat pe Gizenga, sub
liniază condițiile deosebit de 
grele în care trăiește acesta

■ ■

înflăcăratul 
independența 
corespondent 
„Spuneți în-

Q=-

PARIS. marile porturi
franceze se află în grevă ma
rinarii din flota comercială. 
La greva marinarilor din Mar
silia participă aproape 4.000 
de oameni. Din cauza grevei 
în port 60 de nave stau în 
inactivitate.

ULAN BATOR. Crescătorii de 
vite din R. P. Mongolă au ob
ținut mari succese în activi
tatea lor de sporire a șeptelu- 
lui de animale. Potrivit comu
nicatului Direcției Centrale de 
Statistică, în Mongolia, au fost 
păstrate peste 6.615.000 de a- 
nimale tinere, adică 91,2 
sută din totalul de vite 
născute în acest an.

ia 
noi

LONDRA. La 15 iulie doi 
neri englezi, luptători pentru 
pace — Jennifer Homer de 22 
de ani și Frank Clifford de 
26 de ani — s-au urcat pe 
submarinul atomic american 
„Nautilus" care staționează în 
golful Portland și au fixat pe 
catargul lui un steag cu em
blema „Mișcării pentru de
zarmarea nucleară".

m
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pe insula Bolabemba, unde g 
este izolat de restul lumii și 8 
nu are posibilitatea nici mă- g 
car de a-și vedea rudele. Con-^ 
sider afirmația că aș avea i 
condiții bune drept o minciu- ! 
nă, a arătat Gizenga.

Condițiile grele de pe in
sula Bolabemba, relevă cores
pondentul, 
spiritul de 
lui fiu al

tn <

GORKI (Agerpres). 
transmite :

A fost lansată la apă o ca
podoperă în construcția interna
țională de nave — motonava 
maritimă cu zbaturi subacvatice 
,yihr“ cu 300 de locuri. Aceas
tă navă la fel ca și predecesoa
rele ei — „Racheta'1-, „Meteor", 
„Sputnik" — a fost construită 
la cea mai veche uzină rusă 
constructoare de nave — „Kras- 
noe Sormovo".

Motonava are o schemă nouă 
de amenajare a zbaturilor sub
acvatice care asigură garanția de 

\ plutire în condițiile maritime. 
I Vj/egr navei este de 70—80 km. 
; pe oră.

0 nouă hartă a reliefului 
fundului Oceanului Pacific

nu au frînt însă 
luptă al curajosu- 

poporului congolez.

☆

LONDRA
După cum 

englez 
membri ai parlamentului en
glez au depus în Camera Co
munelor o rezoluție în care 
cer ca reprezentantul Angliei 
la O.N.U. să folosească primul 
prilej ce i se va oferi pentru 
a cere eliberarea lui Gizenga. 
Autorii rezoluției critică gu
vernul englez pentru faptul că 
nu a protestat împotriva a- 
restării lui Gizenga.

16 (Agerpres). 
relatează ziarul 

„Daily Worker“, cinci

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La Institutul de oceanolofeie 
al Academiei de știUțp Z a 
U.R.S.S. a fost alcătuită și 
dată spre tipărire o nouă har
tă' a reliefului fundului Ocea
nului Pacific.

Prin datele complete car^ 
au fost folosite, prin nouța 4 
tea lor științifică și prin exac
titatea lor, harta este una din
tre cele mai bune din lume. 
Ea este rezultatul unei munci 
vaste desfășurate timp de 
mulți ani de specialiștii sovie
tici și totodată rezultatul 
muncii oamenilor de știință 
din întreaga lume.

PROGRAM
18

Sfatul 
ușoară 
simfo- 
micro-

PROGRAMUL I. 7,30 
medicului, 8,30 Muzică 
distractivă, 9,10 Suite 
nice, 10,08 Teatru la 
fon: „Bucătăreasa". Adaptare
radiofonică după comedia lui 
Anatoli sofronov, 11,26 Melo
dii populare romînești, 12,30 
Soliști ai Teatrelor muzicale 
din țară, 13,10 Muzică ușoa 
ră de compozitori sovietici, 
15,05 Muzică populară din 
Banat, 15,30 Muzică din ope
rete, 16,15 Vorbește Moscova 1 
18,20 Muzică populară romî
nească, 19,33 Ciclul „Laureați 
ai celui de-al II-lea Concurs 
internațional de interpretare 
„P. I. Ceaikovski" — Mosco
va 1962“, 20,40 Din viața de 
concert a orașelor și regiuni
lor patriei, 21,40 Cîntece din 
folclorul nou și jocuri popu
lare romînești. PROGRAMUL 
II. 12,45 Din muzica popoa
relor, 13,25 Concert de estra
dă, 15,00 Muzică din opere,

DE RADIO
iulie

15,30 Cîntece și jocuri popu
lare romînești, 16,50 Curs de 
limba rusă, iî.OO Muzică popu
lară romînească, 19,00 Tineri 
interpreți la microfon; 19,40 
Uverturi și coruri din operete, 
20,10 Tarantele, 20,40 Muzică 
populară, 21,15 Interpreți de 
muzică ușoară (reluare), 21,40 
Piese corale clasice interpre
tate de corul Radioteleviziunii.

CINEMATOGRAFE
18 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE ; Pompierul atomic; AL. 
SAHIA; Urme tăcute; PETRI- 
LA : Excrocil; LIVEZENI: Co
mandantul detașamentului; IS- 
CRONI : Omul nu se predă; 
ANINOASA: Cintecul poruajâ 
biței cenușii; VULCAN: PS?c 
restant; LUPENI: Gardianul: 
URICANI : Strada Șeiller nr. 8.
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