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La ,9Vlscoza6fe Lupeni - 
întrecerea continuă

Planul îndeplinit 
la tofi indicii

Luna iunie, ca și celelalte care 
s-au scurs din anul 1963, a fost 
încheiată de colectivul I. S. „Vis- 
coza" Lupeni cu toți indicii de plan 
îndepliniți și depășiți. Astfel, la 
producția de fire, planul a fost în
deplinit în proporție de 100,3 la 
sută, din totalul de fire produse 
61,1 la sută au fost de calitate su
perioară.

Un succes de seamă a obținut 
însă colectivul secției sulfura 
carbon care, 
voile 
te a 
sută 
cată,
mă obținut pe seama creșterii 
ductivității muncii, 
muncitori al secției 
bon, în frunte cu 
nisi Tașcău Petru
de conducerea întreprinderii.

17 425 bobine fără nici un re- 
filatorul Savu Constantin, 
echipei de la spălarea bobi- 

. Pastor Pavel. De asemenea, 
mai decernat fanioane colec-

de 
ținînd cont de ne- 

agriculturii noastre socialis- 
dat o producție cu 39,6 Ia 

mai mare de cit cea planifi- 
Pentru acest rezultat de sea-

pro- 
de 

car-
colectivul 
sulfura de 
maistrul cffinu- 
a fost felicitat

Evidentiaji în întrecerea 
socialistă

In secția filatură, ca de altfel în 
toate secțiile „Viscozei" Lupeni o 
seamă de muncitoare au primit în- 
tr-un cadru festiv, fanioane roșii, 
pe care stă scris cu litere aurii : 
Evidențiat in întrecerea socialistă,. 
Asemenea stegulețe ii s-au decernat 
centratorilor, filatorilor precum și 
lăcătușilor de întreținere și sudori
lor în plumb, care trei luni conse-

cută ' 
but, 
șeful 
nelor, 
li s-a 
tivului atelierului de întreținere a 
secției, în frunte cu maistrul Kră- 
kovschi Ludovic, sudorului Maghiar 
Matei, precum și altor muncitori.

Angajamente îndeplinite
De cum intri în secția depănat 

privirile îți sînt atrase de niște tă
blițe de pe care un scris caligrafic 
anunță că o anumită depănătoare 
și-a luat angajament concret în în
trecerea socialistă și muncind cu 
hărnicie l-a tradus în viață. In ul
timul timp numărul acestor tăblițe 
mobilizatoare a sporit căci au spo
rit și angajamentele muncitoarelor 
acestei secții. Furdui Maria, Grecu 
Ana, Cornoiu Maria, Мода Maria, 
Tekereș Maria, Pataki Susana sînt 
doar cîteva a căror nume au fost 
trecute pe tăblițele amintite. De
panatoarele Grecu Ana și Cornoiu 
Maria s-au angajat să depene 1 500 
kg. fire fără nici un rebut și au 
reușit să-și respecte angajamente
le. Prima a depănat 1 874 kg. fire 
fără rebut, iar cea de a doua, 1 750 
kg. fire. La legatul firelor. Мода 
Maria s-a angajat să lege ’ 1 500 
sculuri de mătase și a realizat 
2 750. La fel și Pataki Susana, iar 
muncitoarea Tekereș Maria a legat 
peste 3 000 sculuri fără rebut.
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In ultimul timp, la mina Dîlja 
s-au făcut noi pași pe calea spo
ririi înzestrării tehnice. De la 

U.R.U.M.P. s-a primit instalația com
pletă pentru săparea și betonarea 
puțului auxiliar nr. 1 cu ajutorul 
cofrajului glisant și al podului mo-
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Sporește 
înzestrarea tehnică
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bil. In următoarele zile vor începe 
lucrările de montaj a acestei in
stalații.

Cu cîteva zile în urmă a sosit 
o mașină sovietică de încărcat tip 
P.M.L.-5 cu acționare pneumatică. 
Mașina s-a dat în folosință brigăzii 
conduse de minerul Pereș Gheor- 
ghe pentru a se servi de ea la în
cărcarea sterilului în galeria de 
ocol la puțul orb nr. 2 pe care o. 
sapă brigada. Un lucru bun s-a 
făcut și pentru ușurarea muncii 
forjorilor și sporirea productivită
ții muncii la lucrările executate 
de aceștia. Astfel, peste cîteva 
zile va fi pusă în funcțiune la a- 
telierul de forjă o instalație mo
dernă pentru ascuțirea sfredelelor 
de mină. Prin intrarea în funcțiune 
a acestei instalații, produse 
zinele „independența" Sibiu 
un ajutor și minerilor de la 
tarile în piatră, deoarece
rea sfredelelor se va face de cali
tate mai bună.

de li
se dă 
înain- 

ascuți-

cutiv s-au situat în fruntea întrece
rii socialiste. Printre aceștia amin
tim pe centratorul D.arloczi Dănilă 
care a produs numai în luna tre-
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Acțiune de curățire 
a plantațiilor

Recent, elevii de la Școala ele
mentară de 4 ani din Valea de 
Pești, comuna Cîmpu lui Neag, 
împreună cu instructorul de pionieri 
și sub îndrumarea pădurarului Biro 
Cornel, au organizat o acțiune ob
ștească de curățire a unei plantații. 
Elevii au efectuat revizuirea și cu
rățirea plantației pe o suprafață de 
6 ha. în parchetele U.P 4 și U.A. 
106 aparținînd sectorului Cîmpu lui 
Neag, exploatarea Valea de Pești.

După recepționarea lucrării, ele
vii școlii de 4 ani de la Valea de 
Pești au fost felicitați pentru cali
tatea muncii depuse.

O viteză de avansare de 55 metri liniari pe luna trecută Ia lucrările 
de înaintare în galeria principală de transport — iată rezultatul muncii 
conduse de minerul Gheorghiu Petru de la sectorul de investiții al minei 
Uricani.

IN CLIȘEU: Maistrul miner Barna Gheorghe, discutînd cu o parte

Electricianul Dane Alexandru, Tereni Adoli și Chezan Șteian for
mează echipa de întreținere a instalațiilor și utilajelor electrice din 
secția turnătorie a U.R.U.M.P.

Iată-i în clișeu reparînd motorul unei macarale din turnătorie.

---------- 0.----------

TURA TINERETULUI
O pasarelă Îngustă, cu ferestre 

multe din care rid cu gingășie și 
te îmbată cu parfumul lor dătător 
de viată numeroase flori, face le
gătura între sala giganticelor ge
neratoare de energie electrică și 
camera de comandă a termocentra
lei Paroșeni. De cum deschizi ușa 
acestei camere mari, inundată de 
lumină, îți face impresia că ai pă
truns într-o cetate de basm. Zeci de 
butoane și comutatoare, zeci de 
diagrame înregistratoare șf becuri 
semnalizatoare însoțite de un zum
zet ușor, continuu 
și de țăcănituri 
scurte in răstim

puri te conduc în 
lumea electricități; 
și a fenomenelor
ei. Aici pulsează inima termocen
tralei. De aici, din camera de co
manda se dă ftîu liber energiei ne
văzute sâ străbată rețelele aeriene 
ale patriei, să ducă lumina și căl
dura în cete mai îndepărtate sate, 
să dea aripi unei simfonii ferme
cătoare, simfonia nouă a muncii. 
In această cameră spațioasă, in 
centrul ei se află masa dispecer și 
centrala automată, iar in față este 
așezat în formă de amfiteatru ta
bloul de comandă. Pe acest ta
blou sînt montate aparatele de 
control, ale căror ace indicatoare 
se agită în permanență, fără astîm- 
păr. Electricianul de tablou le stru

însemnări de reporter••«•••••••••••••«•••ta»

nește la timp, menținîndu-Ie la li
mita admisă.

’'lunca electricienilor de aici cere 
cunoștințe teoretice și practice, ce
re multă hotărîre și mai ales pre- 
cauțiune și stăpînire de sine; S-at 
crede deci, că acei care lucrează 
aici, în inima uzinei, sînt munci- 
lori vîrstnici, cu multă vechime, în 
muncă, cărora trecerea anilor le-a 
presărat ghiocei în păr. Dar nu. Toți 
acei care lucrează aici sînt tineri. 
Iar dintre cele patru ture cea mai 
tînără este cea condusă de comu

nistul Beldeanu E- 
mii. Dar nu nu
mai atît. Această 
tură este și una 
dintre turele frun
tașe. „Băieții" lui

Emil au crescut odată cu uzina. El, 
șeful de tură și electricianul de 
tablou Țară Gheorghe au venit di
rect de pe băncile școlilor în toam
na anului 1955. Aici, cu ajutorul 
nepiecupețit al tovarășilor de mun
că, ai maiștrilor și inginerilor, ei 
și-au însușit bogate cunoștințe, au 
deprins tainele frumoasei meserii 
pe care și-au ales-o și iată-i as
tăzi în funcții de mare răspundere. 
Ceilalți doi electricieni din tura ti
neretului sînt Drăghina Ionel, a că
rui fotografie este înrămată la pa
noul de onoare al fruntașilor în 
producție și mezinul ■ echipei Cioca 
Vasile, electrician priceput și sîr- 
guincios, еіеѵк.іп clasa -a IX-a a

din membrii brigăzii lui Gheorghiu Petru, respectiv, cu schimbul mi
nerului Duță Ilie, despre calitatea lucrărilor de investiții.

învățător DUMITRU CHIUARU
Școala de 4 ani Valea de Pești

Duminică, la Cabana Rusu, a avut loc adunarea festivă consacrată sărbătoririi „Zilei învățătorului". La festivitate au participat" peste - 300 
cadre didactice și invitați. Bineînțeles, amintirile de la o asemenea festivitate sint întotdeauna plăcute. > .

Școlii medii serale din Lupeni. De 
altfel, tura comunistului Beldeanu 
Emil se caracterizează, pe lingă 
dragostea de muncă și meserie, șt 
prin pasiunea pentru învățătură, el 
însuși elev fruntaș în clasa a X-a 
a Școlii medii serale din Lupeni.

Prin munca lor entuziastă și pli
nă de răspundere, „băieții" lui Emil 
împreună cu șeful lor de tură își 
aduc din plin aportul ia funcționa
rea sigură a centralei, fără avarii 
și deranjamente.

D. GHIONEA

(Continuare în pag. 3-a)

C-îtiți în pag.

Tată în clișeul nostru o asemenea amintire. O parte din cadrele didactice prezente la adunarea iestivă au ținut să imortalizeze pe 
pelicula fotografică un moment al întilnirii lor cu ocazia „Zilei învățătorului — 1963".

■ Prezențe rominești peste 
hotare

• Guvernul belgian intenționea
ză să demisioneze

• Contrarevoluționari cubani 
arestați în Mexic

• Spaak va vizita U.R.S.S.
» Scopul vizitei regelui Marocu

lui în Franța
• Din țările socialiste '
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TOATĂ ATENȚIA RIDICĂRII CALIFICĂRII
MUNCITORILOR ’

pre- 
acci- 
anul 
mai

Proiecția muncii 
atenției și a

La preparația cărbunelui din Lu
peni se are permanent în vedere 
faptul că protecția muncii face parte 
integrantă din ansamblul de factori 
ce asigură buna desfășurare a pro
cesului de producție. Fiecare ingi
ner, tehnician si muncitor caută să 
fie la curent cu tot ceea ce este 
nou în domeniul protecției muncii, 
să cunoască cele mai noi metode 
pentru asigurarea securității muncii 
în producție și să-și ridice în per
manentă nivelul de pregătire pro
fesională. In sectoarele preparației 
s-au aplicat riguros măsurile 
ventive luate pentru evitarea 
dentelor de muncă. Față de 
1961 numărul de accidente
gpave a scăzut cu peste 80 la 
sută.

Colectivul preparației nu se mul
țumește însă cu acest rezultat, deși 
este frumos, și îșl întețește efor
turile îndreptate in direcția în

tăririi în măsură și mai mare a pro
tecției muncii și igienei industriale 
în preparație, în scopul de a se re
duce la limită accidentele și im- 
bolnăvirile profesionale. Pe baza 
propunerilor făcute de muncitori 
s-au întocmit planuri pe trimestre 
privind măsurile de protecție a 

muncii necesare de luat la fiecare 
loc de muncă. Aceste planuri se 
analizează lunar pe sectoare și la 
nivelul conducerii preparației. Pla
nurile se îmbunătățesc pe parcurs 
cu noi propuneri.

Cu sprijinul sindicatului s-a in
tensificat controlul preventiv în 
preparație. Au foșt instituite comi
sii de control pe sectoare. In ul
tima lună a fiecărui trimestru a- 
CWte comisii fac un control pre
ventiv la toate locurile de muncă- 
Constatările acestor comisii, împreu
nă cu propunerile făcute de condu
cerile sectoarelor, serviciilor etc. 
Stau la baza întocmirii planului de 
măsuri pe trimestrul următor. Un

în centrul 
preocupărilor

astfel de control a avut loc 
preparația Lupeni în ziua de 15 
nie a-c. Constatările făcute cu 
cest prilej au fost defalcate 
sectoare și trecute intr-un
de măsuri. Pentru Înlăturarea lip
surilor semnalate s-au propus ur
mătoarele măsuri; La concasoarele 
Lupeni și Uricani se vor înlocui 
apărătoarele pentru a se evita ac
cidentele provocate de piesele in 
mișcare. S-a fixat data de 15 iu
lie a.c. ca termen pentru executa
rea acestei lucrări, iar ea a fost în
credințată echipei conduse de mun
citorul Szel Iuliu, La silozul din 
corpul de legătură se va monta o 
balustradă pentru a se evita căde
rile în siloz. Se va fixa centura 
de pămlntare la cablurile de dea
supra sitei Zimmer nr. 8 și capul de 
întindere al benzii, pentru a se 
electrocutările. Lucrarea va fi 
cutată de atelierul 
la data de 1Q iulie 
unde se iau probele 
duale la canalul Jiu
un podeț, pentru a se evita căderi 
și alunecări de pe seîndura 
există actualmente. Șirul 
ar putea fi continuat.

Măsurile propuse de 
de control preventiv sînt 
de 40. Pe lingă acestea
preparației mai ia și alte măsuri 
pentru evitarea acidentelor ca; 
prelucrarea normelor de tehnica se
curității cel puțin de două ori pe 
săptămînfl. cite 10 minute pe schim
buri ; efectuarea instructajului pe
riodic (la 3 luni o dată) cu întreg 
personalul sau la schimbarea locu
lui 
de 
de 
lor
reinstruirea acelora care
N.T.S.-ul ete.

ing. IONICA ION 
preparația Lupeni

evita 
exe- 
pînă 
locul 
rezi-

electric
a.c. In 
de ape 
se va monta

care
măsurilor

comisiile 
în număr 
colectivul

de muncă; predarea noțiunilor 
tehnica securității la cursurile 
ridicare a calificării muncitorl- 
organizate în cadrul preparației;

încalcă

1

Realizarea ritmică a sarcinilor d< 
plan la extracția cărbunelui, Îm
bunătățirea calității și reducerea 
prețului de cost pe tona extrasă cer 
muncă calificată, cunoștințe tehni
co-profesionale în continuă îmbogă
țire atît din partea minerilor cit și 
a muncitorilor din sectoarele auxi
liare ale exploatărilor miniere. De 
partea fiecăruia se cere să partici
pe activ în producție la utilizarea 
deplină a capacității utilajelor mi
niere. la reducerea consumului de 
lemn de mină prin folosirea mate
rialelor de înlocuire a lemnului la 
armare ca : fierul, betonul etc., la 
promovarea în general a progre
sului tehnic în minerit.

Pentru a răspunde acestor cerin
țe, s-a întețit acțiunea de califi
care și ridicare a calificării mun
citorilor la toate unitățile Combina
tului Carbonifer Valea Jiului. Anul 
acesta, în afara celor aproape 1 200 
elevi care învață la cele două cen
tre de învățămlnt profesional din 
Petroșani și Lupeni, cu durata de 
3 ani, sînt cuprinși în diferit 1 
cursuri de calificare și ridicare a 
calificării un număr de 6 557 munci
tori. Un număr de 740 muncitori 
urmează școala de mineri, 80 cursu, 
rile de specializare, 644 cursurile de 
scurtă durată pentru diferite me
serii. Pe lingă cursurile de califi
care, un rol important în creșterea 
nivelului tehnico-profesional al 
muncitorilor și
inginerești îl au cursurile de ridi
care a calificării si cele de specia
lizare. In cursurile de ridicare a ca
lificării au fost cuprinși 5 083 mun
citori. Numărul nu este satisfăcă
tor, deoarece sarcina a fost de a se 
cuprinde în aceste cursuri 8 000 de 
muncitori. Proporția celor încadrați 
în această formă de școlarizare

din Valea Jiului an 
lacune existente in 
de învățăm! nt pro- 
din analiză a rezul-

profesională este de abia 21 la sută 
din efectivele de muncitori.

In urma analizei făcută de C.L.S 
sub îndrumarea Comitetului orășe
nesc de partid asupra modului cum 
se desfășoară acțiunea de ridicare 
a calificării muncitorilor la Unită- 
tile economice 
reieșit și alte 
această formă 
fesional. Astfel
lat că frecventa la cursurile de ri
dicare a calificării muncitorilor din 
unitățile C.C.V.J. este de numai 70 
la sută. In unele locuri cum este 
preparația Petrila, preparația Lu
peni și U.R.U.M.P, s-a reușit ce-1 
drept să se asigure o frecventă la 
cursuri de peste 90 la sută, dar 

totuși nu este o situație mulțumi -
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Pe teme actuale
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cadrelor tehnico-

profesîonal prevăzut 
an.
preocupare trebuie a- 

partea conducerilor

în documentare tehnică publicații 
periodice din literatura tehnică. La 
combinat există o bibliotecă cen
trală și un centru de documentare. 
Le acest centru se fac traduceri și 
recenzii asupra cărților și celor mai 
importante articole cu caracter 
tehnic apărute în publicațiile de 
specialitate. Acestea sînt multipli
cate șj difuzate la exploatări, pre
parați» etc. ’ sub formă de buletine 
de informare tehnică cu apariție lu
nară- lată așadar o sumedenie de 
posibilități ce pot contribui la ridi
carea nivelului tehnic și profesio
nal ai muncitorilor și cadrelot teh- 
nico-inginerești. Trebuie insă ca ele 
să fie folosite de un număr tot 
mai mere de angajați de toate pro
fesiile. Această acțiune este nece» 
sar să ia un caracter de masă. Or, 
din anșliza amintită a reieșit că iu 
această direcție mai este mult de 
făcut. Trebuie atras și încadrat un 
număr mai mare de cadre de toate 
profesiile și de toate gradele în 
cursurile de ridicare a calificărît 
Se cer îmbunătățite frecvența și 
calitatea cursurilor. Tematicile 
cursurilor, de pildă, se cer îmbo
gățite și în special trebuie pus ac
centul pe legarea temelor de acti
vitatea practică a cursanților. Lec
țiile să fie întocmite diferențiat pe 
meserii și expuse la un nivel cit 
mai accesibil cursanților. intr-un 
mod atractiv astfel ca să trezească 

-interesul oamenilor, să-i ajute să-și 
însușească cit mai multe cunoștin
țe tehnico-profesionale. In același 
timp se cere totodată să fie ridicat 
necontenit șț nivelul politico-ideo
logic al cursanților. In acest scop 
trebuie cerut în permanență spri
jinul organizațiilor de partid,
U.T.M. șl a comitetelor sindicate
lor. Acordînd toată atenția cursuri
lor de ridicare a calificării vom da ‘ 
industriei noastre carbonifere cadre 
cu o înaltă calificare profesională, 
capabile să rezolve cu succes pro
blemele ce le ridică procesul creș
terii producției de cărbune și să 
contribuie la 
a construcției 
noastră.

ing.

toare deoarece la aceste unități a 
. fost înscris în cursurile de ridica

re a calificării mai puțin de 20 la. 
sută din efectivul de muncitori. A- 
ceaștă cifră oricum este prea mică 
față de posibilității Firește în a- 
cest fel din capul locului se ivește 
pericolul neîndeplînirii planului de 
învățămînt 
pentru acest

Mai multă 
cot dată din
tehnico-administrative și a sindi
catelor ridicării nivelului tehnico- 
profesional el tehnicienilor și ingi
nerilor, în acest domeniu există 
mari posibilități de a se obține re
zultate bune în privința lărgirii tn 
continuu a orizontului cunoștințelor 
tehnico-profesionale al acestora prin 
cunoașterea în permanentă a ulti
melor noutăți tehnice, 
mentare tehnică de 
Pentru aceasta toate 
miniere, preparatule șt
nități din cadrul combinatului sini 
dotate cu cărți tehnice și reviste 
de specialitate. In 
biblioteci tehnice
20 000 diferite cărți tehnice și bro
șuri de specialitate. De asemenea, 
șe distribuie lunar celor interesați

de

prin docu- 
specialitate, 
exploatările 
celelalte u-

total există 14 
care cuprind

Mine de

viteza

Imagini 
grăitoare

Grija față de cei ce muncesc in 
edlncuri la scosul cărbunelui este 
permanent prezentă la mina Vul
can. Fotografia alăturtă redă o ima
gine grăitoare despre această gri
jă :1a slfenăria minei se distribuie 
zilnic apă carbo-gazoasă muncito- 
rMer care lucrează in locuri de mun
că călduroase, iar celor ce pres
tează muncă in mediu cu toxici
tate li se distribuie lapte ca an-

opera de desăvîrșire 
socialismului în tara

M. FARKAȘ
șeful set viciului invățămînt

C,t,V.J,

Actualitatea în mineritul

Jn bazinul Donețulul se constru
iesc mine de mare capacitate. Fie
care din aceste întreprinderi mi
niere va produce mai mult cărbune 
decit zece mine obișnuite. In pre
zent se apropie de sfirșlt construc
ția uriașei mine de cărbune „Ucrai
na" In cursul săpării galeriilor el, 
fn lungime totală de 30 de km., au 
fost scoase la suprafață peste 
2000 000 tone cărbune șl piatră. In 
această mină, extracția de cărbune

țârilor socialiste
mare capacitate

se va face în 13 abataje mecani
zate, avînd o lungime de peste doi 
kilometri.

Ii> regiunea Lugansk se constru
iește mina „Samsonovekaia", cu o 
capacitate proiectată de 2,4 milioa
ne tone de cărbune pe an, De ase
menea, se află în curs de elaborare 
proiectul minei „Kalmukskaia". cu 
o producție de 3 milioane tone ua 
cărbune pe

Я-p-B-.c"«a!!*.! Crește
în abataje

abataj în

âli.

de avansare

Pentru continua dezvoltare a minei Vulcan ridică la suprafață un șir de construcții indus
triale. In clișeul de foi se poate vedea moderna clădire a noii magazii de materiale construită de 
kCMM.

Viteza de înaintare în 
minele R.P.D. Coreene a depășit în 
primele trei luni ale anului 1963 cu 
20 U sută viteze maximă realizată 
în cursul anului precedent. Mișca
rea pentru înaintare rapidă in aba
taj se extinde în prezent în toate 
minele republicii. Minerii luptă pen
tru extracția a 10 000 tone de căr
bune lunar do fiecare abataj.

Datorită i
înaintate de 
antracit, in 
acestui an, 
1 700—2 000 
corespunzătoare a anului trecut. Pe 
întreaga republică au fost obținute 
PO«te pUn 110 000 tppe de cărbune ,

aplicării
> muncă, 

primele 
extracția 
tone față de perioada

unor metode 
în minele 
trei luni 
a crescut

de
a'e
cu
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Satisfacție
Ieșise in grădinița de Hori cu 
mină de răsaduri și se apucase

j să sădească firicelele de gura-leu- 
t iui, de lufănele și de ochiul-boulu.
♦ in stratul din fata casei. Lucra 
ț ttedonind o melodie adesea cln- 
î tată la muzicuță de iiul ti Ftan- 
j cisc. Deodată la poarta casei șale

se ivi făptura binecunoscută a 
i factorului poștal. Din tofba-i plină 
ț de scrisori scoase un plic alb și-1 
? flutură spre ea.
T — Aveli o scrisoare recomam 
ș dată — și cu un surfs enigmatic 
І adăugă : Dar nu e de 
ț năavoaslră.
9 
І
♦
♦
»
♦

la Hui dum

se apropie 
cu un gest

cum fot printr-o 
înștiințată cu a- 
urmă de moartea
In luptele duse 
fasciștilor de pe

Hegeduș Elisabeta 
de /actorul poștal șj 
firesc lud scrisoarea. Cînd deschise 
plicul își aminti 
scrisoare a iost

♦ proape 19 ani in 
| soțului ei căzut
* pentru izgonirea 

teritoriul tării noastre. Pe atunci 
Hui ei Frarwisc era micuț...

Parcurse frazele scrise intr o ali
niere perfectă. Inima i se umplu de 
o caldă bucurie. Comandantul uni
tății militare în care iiul ei, Fran- 
cisc își satisface serviciul militar, 
îi mulfumea pentru educația care 
l-a dat-a.

„Fiul dumneavoastră este fruntaș

j
r

♦

♦♦ ♦ 
i ț »»♦ ♦
« în pregătire și disciplină" — men

ționa scrisoarea.
Hegedilș Elisabeta își stăpîni cu 

greu emoția ce o cuprinse. Prin e- 
ducația dată copiilor le-a insuflat 
dragoste de muncă și de patrie, 
i-a învățat să fie cinstiți. Ci nd au 
ajuns de virsiă școlară, în spri
jinul educării lor au venit școala, 
apoi, mai tîrziu, organizația U.T.H. 
Fiui ei Francisc, după terminarea 
cursurilor școlii elementare a îm
brățișat meseria de strungar, țn 
atelierul mecanic al minei Lupe ni, 
in mijlocul unui colectiv sănătos, 
format din comuniști, muncitori 
harnici și price puți și-a completat 
educația primită acasă. Ca mamă a 
doi copii rămași fără tată, Hege- 
diiș Elisabeta are acum o mare sa
tisfacție. Educația pe care le-a 
dat-o deaiungul anilor își arată 
roadele.

MARGARETA MICA

T♦ t
»
»
ț♦
♦
♦ 
j
♦ 
» 
i» ♦ »
*»
♦»♦♦ »
♦

l♦«ț0
І?

*

S-au întrunit eu toții în bi
roul secției filatură a Viscozel 
Lupeni, ing. Martonoșl înrola, șe- 

’ fa secției, tov. Varga Ludovic,
secretarul organizației de bază

; P.M.R. și maiștrii Rîpeanu Dumi- 
I tru, Fencea Aron, Ovessea Vic

tor și Purcărin Constantip pen
tru a stabili o nouă măsură fu 
scopul Îmbunătățirii calității fire
lor. Aceasta constă în trecerea 
bobinelor ce prezintă scame, în- 1 
tre rebuturi. Tot în acea consfă
tuire s-a discutat asupra urmăririi 
mal Îndeaproape a felului cum 
se aplică inițiativa „La 2 000 bo
bine produse, nici una rebut".

Obiectivul fotografic i-a prins 
[ pe peliculă pe tovarășii din cH- 
, șeul alăturat in plină discuție. ;

conduc în mină și cîte 
mașina de havat cu care 
se taie felii — felii. In 
poți vedea și combine

Intr-o zi, în Curte, copiii au în
ceput să discute cu înflăcărare.

~ Cînd am să fiu mare, mă fac 
miner! spunea Viorel cel mărun
țel, prietenului său Nicu, pelticii.

Nicu îi răspunse cu glas viu :
— Eu mecanic am să fiu I
— Minerii sini șj mecanici — zise

Viorel. Ei 
o mașină : 
cărbunele 
mine mai
care smulg, încarcă și poartă ca o 
lopată, cărbunii din mină, spre lu
mină. Și apoi orice miner călăto
rește zilnic pe drum de fier, cu 
trenurile-metrouri, care duc ortacii 
cu viteza yîntului de la suprafață 
pînă în inima pămîntului,

— Și eu mi-am ales meseria, 
îmi place dulgheria J—se lăudă Re
lu, cel ca prtenelul, un pici cu pă
rul de arici.

— Ehe, minerul e și dulgher I — 
zîmbi atotștiutor Viorel. In mină 
cioplește cu îndemînare stîlpii 
care Si pune să sprijine stînci, 
sub care sapă tuneluri adinei.

— Dar și meseria de zidar e fru
moasă! — vorbi rar Mihaela, care-și 
construia din nisip o casă.

—- Adevărat l Insă minerul știe 
să ridice și ziduri. Dacă întîlnește

el 
pe 
pe

La preparația Lupani

Se extinde iluminatul fluorescent
De curînd, consiliul tehnic intern 

«1 preparației Lupani a analizat po
sibilitatea extinderii iluminatului 
fluorescent în întreaga uzină și a 
stabilit măsurile care trebuie luate 
în acest scop. Pe baza celor stabi
lite de către consiliul tehnic in
tern, energeticul șef al preparației,

ing. Herosik Francisc, a dispus re- 
zolvarea unor probleme de ordin 
tehnic, între care trecerea întregii 
rețele de iluminat de la tensiunea 
de 120 volti la 220 volți In vederea 
începerii lucrărilor de extindere a 
iluminatului fluorescent.

и Т î Е
vreun șuvoi de apă în drumul său 
pe sub pămînt, minerul înalță dig 
în calea lui, cu avînt. Tot din zid 
el își clădește și galeriile, tune
lurile pe care circulă mereu vago- 
nețele încărcate cu cărbune sau mi
nereu,

De copiii care discutau cu alita 
ioc se apropie și Delia, o fetită 
cu codițe și le spuse pe loc :

—■ Visul meu e să ajung para- 
șutistă !

Frumos vis I Viorel a zis. Dar 
și minerul cînd coboară vijelios în 
mină pe puț în jos cu ascensorul, 
pare un parașutist .

— Adevărat, însă el nu poate 
zbura ca un aviator, intră în vorbă 
Iiie, un băiat cu pălărie, care pu
tea să-ți vorbească fără să oboseas
că despre o droaie de avioane.

O clipă discuția copiilor din 
curte se întrerupse. Apoi Viorel, 
se întoarse spre prietenii săi și 
spuse:

— E frumoasă și meseria aleasă 
de tine, și cea aleasă de el sau de 
mine. Iar eu, dacă voi ajunge mi
ner, n-anj să vă uit. Cînd voi con
duce în adine de mină combina sau 
mașina de havat, o să-mi aduc a- 
minte neapărat de Nicu mecanicii, 
care-și hrănește locomotiva cu căr
bunele scos de mine. Cînd voi 
propti muntele să nu cadă cu bîrne 
de molid îmi voi aminti că lemnul 
îl folosește și Relu la fasonat mo
bila. Despre Mihaela zidărița, voi 
vorbi ortacilor cînd am să zidesc 
galeriile pe sub pămînt; pentru 
Delia o să am un bun gînd cînd 
voi coborî cu ascensorul în puțul 
minei, iar pentru Iiie cînd voi zbu
ra peste cîmpie, într-un vagonet de 
funicular...

IR1MIE STRAUȚ

BOBOTBL
de MIRCEA MOHOR

Povestirea reia cunoscutul mo
tiv al păpușii de lemn, realizînd o 
acțiune nouă, modernă. Pinocchio, 
Țăndărică sau Burațino sînt frați 
buni cu Piliuță, eroul cărții avînd 
același temperament, aceiași struc, 
tură sufletească (dacă putem vor
bi despre acest lucru în sensul o- 
bișnuit al cuvîntului în ce-1 pri
vește pe micul robot, care e o ma
șină). Piliuță este creația uluitoare 
a unui meșter ișcusit. Construit du
pă ultimele cuceriri ale științei, 
micul robot poate să înfăptuiască 
lucruri deosebite. Creația atît de 
deeăvîrșită а omului, el nu poate 
fi totuși superior creatorului său. 
Fantasticul acestei povestiri este 
foarte sțrîns legat de realitate, lz- 
vorînd din minunile pe care știința 
le descoperă la tot pasul.

Fabulația e simplă dar amuzantă, 
Meșterul Grigoraș a terminat lucrul 
la cel mai perfecționat robot care 
a fost creat vreodată și, obosit, a 
adormit, Dat Piliuță este o mașină ne- 
aslimpărată. Șotiile pe care le face 
merg pe linia dezvăluirii carac
terului său de mașină perfectă. Ple- 
cînd în pribegie, pentru că nu vrea 
să mai slujească omului, Piliuță 
trece prin tot felul de întîmplări 
năstrușnice. Ajuns în tară Fierului 
Vechi, intră în conflict cu Armu
ra, care voia cu ajutorul robotului 
să-și pună în aplicare intențiile 
sale războinice. Este ajutat la timp 
de meșterul Grigoraș. Robotul se 
convinge că numai condus de om 
poate fi cu adevărat o mașină per
fectă.

Tura tineretului
(Urmare din pag. l-a) __

Deundzi, Drăghina Ionel pornise 
in obișnuitul control de dimineață. 
S-a oprit in sala-turbinelor- A con
trolat cu atenjie toate agregatele. 
Deodată, la pupitru! centralei tele
fonice automate de la camera de 
comandă s-a aprins un bec roșu in
solit de un sunet prelung. ,

— Da, Beldeanu la telefon.
— Emile, la pompa de răcire, 

lagăre? nr. 1, toate trei siguranțele 
s-au încălzit la roșu a transmis 
de la celălalat capăt al firului Dră* 
glii na.

Era pericol ca turbina nr. 1 să 
rămină iără apă de răcire la las 
găre. Șeful de tură a luat ime
diat legătura cu șeful de tind de 
la turbine, apoi a transmis tot prin 
telefon:
— Ioane, scoate heblul de alimen
tare și înlocuiește siguranțele, Am 
vorbit cu turbiniștii.

După un scurt timp, Drăghina a 
transmis efectuarea operației, apoi 
și-a continuat controlul prin cele
lalte secții ale uzinei. Pe bună drep
tate „băieții" lui Emil sînt apre- 
ciați de conducerea secției elec
trice. Ei, ca de altfel și ceilalți e- 
îectiicleni de ia camera de coman
dă știu ca numai prin menținerea 
in condiții optime a parametrilor, 
prin exploatarea rațională q agre
gatelor din dotare, printr-un con
trol minuțios și exigent și prin 
executarea manevrelor corect și în 
timp cit mai scurt aduc o contribu
ție însemnată la bunul mers al uzi
nei, la dezvoltarea economiei noas
tre naționale.

...Minutele șe scurgeau eu repe
ziciune. Activitatea schimbului de 
dimineață se apropia de siîrșit. Pe 
rind, prin biroul inginerului de ser
viciu Goagă Ștefan s-au perindat 
șefii de tută de la secțiile cazane, 
turbine, epurare chimică, combus
tibil. Toți au raportat cu aceleași 
cuvinte i

— La mine totul e normal, pot 
prelua ?

Incuvlnțarea a fost dată fiecă- 
ruia. A început un nou schimb la 
Paroșeni.

Ultimul care a predat serviciul 
a tost șeful de tură de la camera 
de comandă, Beldeanu Emil. Pentru 
scurt timp s-a despărțit de „băieții" 
săi. I-a întîlnit însă după amiază la 
școală. Apoi, în ziua următoare 
tura tinerelului avea să se prezinte 
din nou la serviciu și la școală.

PUBLICITATE

Prevenirea incendiilor — o datorie patriotică
In tara noastră, valorile materia

le aparțin oamenilor muncii, ca 
bunuri obștești sau personale. Bunu
rile obștești sînt folosite pentru 
dezvoltarea continuă a economiei 
naționale, pentru ridicarea nivelu
lui de trai al celor ce muncesc. De 
aceea, aceste bunuri trebuie apă
rate, ocrotite cu grijă în folosul 
tuturor.

Incendiile constituie un pericol 
grav pentru bunurile materiale, ele 
pulînd distruge în puțin timp im
portante valori din avuția națională 
De aceea, este o datorie cetățe
nească pentru fiecare om să apere 
uzinele șt casele, mărfurile și pro
dusele contra furiei incendiilor.

Cel mai eficace mijloc în aceas
tă direcție îl constituie prevenirea 
incendiilor — luarea unor asemenea 
măsuri ca ele să nu poată izbucni. 
Acțiunii de prevenire a incendiilor 
trebuie șă 1 se dea toată atenția de 
cârre fiecare om.

Se mai întîmplă insă — din pă
cate — să izbucnească incendii; A- 
naliza atentă a cauz? or lor arată 
că ele se datorase în covîrșitoarea 
lor majoritate, lipsei de măsuri ele
mentare de securitate în timpul exe
cutării unor lucrări, subaprecierii 
și minimalizării pericolului apari
ției unui incendiu

Nu de mult, la moara de grîu din 
Lupani, sudorul Cita executa niște 
lucrări de sudură. Ip jurul lui, o 

' $«astă de materiale combustibile .•

o scinteie sărită și gata incendiul 
care a provocat pagube materiale 
însemnate, La I.P.I.P. Livezeni. 
tot așa s-au aprins hainele de pe o 
persoană, provocîndu-i arsuri gra
ve.

Pentru prevenirea incendiilor 
provocate de lucrările de sudură, 
trebuie luate o seamă de măsuri ; 
emiterea unui permis de sudură 
pentru lucrările care prezintă pe
ricol de incendiu și explozie, asigu
rarea unui post de pază în aseme
nea locuri dotat cu cele necesare, 
buna verificare a aparaturii și le
garea corectă la pămînt a mașinii 
sau transformatorului, îndepărtarea 
materialului combustibil transporta
bil la 10 m. distanță, evitarea su
durii la construcții proaspăt vopsite 
etc. La lucrările de sudură auto
genă, nu trebuie lucrat în haine sau 
salopete ori cu mănuși cu urme de 
ulei, distanta dintre generator și 
recipientul de oxigen să fie de cei 
puțin 5 m.

Instalațiile electrice construite și 
exploatate prost, constituie și ele 
un pericol de incendiu. Exemple se 
pot enumera : grădina „Constructo
rul'', grădina „Filiinon Sîrbu ■ ~ 
Petroșani, sonda 5 710 (Uricam) un
de au izbucnit incendii ca urmare 
a instalării și exploatării necores
punzătoare a rețelei electrice. De 
aceea, este interzis a se folosi con
ductori electrici neizolați sau ne- 
trași prin tuburi de protecție, în

locuirea siguranțelor cu sîrmă sau 
cuie, montarea cablurilor pe pereți 
de lemn etc.

Acoperișul birourilor S.T.R.Ă., al 
gării C.F.I. Lonea, barăcile I. F. — 
Voevodu și I.F.C. — Cîmpu lui 
Neag au fost incendiate datorită 
coșurilor defectuoase, nerespectării 
normelor constructive de îmbinare 
dintre acoperiș și coș, Pentru a 
preveni asemenea cazuri, trebuie 
bine izolate coșurile față de ele
mentele lemnoase ale acoperișuri
lor, îngroșarea coșurilor pînă la 
25 cm. pe porțiunea de trecere prin 
planșee (tavane), asigurarea unei 
distante de 10 cm. între coș și lem
năria acoperișului (gol acoperit cu 
șorț de tablă).

Cît privește pe fumători, ei tre
buie să fie mai atenți unde aruncă 
mucurile aprinse (cazul gestionaru
lui de la depozitul O.C.L. Alimen
tara din strada Clemenței 1 — Petro
șani unde neglijenta fumătorului 
era să provoace un puternic incen
diu).

Apărarea avutului obștesc și pro
priu împotriva incendiilor constituie 
o datorie patriotică a fiecărui om, 
Prin aceasta, el aduce o contribu
ție la sporirea acumulărilor soci- 
liste necesare în opera de desăvfr- 
șire a construcției socialismului în 
patrie noastră.

Gpt. GEMIGA MIHAI 
inspector S.P.I.

г II I.C.R.A.
Recrutează tineri absolvenți ai 

școlii medii de cultură generală cu 
diploma de maturitate și cu vîrsta 
de 17-25 ani pentru școala tehnică 
de comerf, specialitățile : contabili
tate și merceologie.

Pentru lămuriri suplimentare cei interesați se 
vor prezenta la conducerea filialei I. C. R. Л. 
Petroșani, strada Glemenței nr. 1

Filiala Petroșani

înmiii It sin ptilit iglnl ii M мкіі
— PETROȘANI —

A N U

In vederea

N T A

ocupării a două posturi 
gineri sau teknicieni cu igiena și 
ciiz doritorii se vor adresa pentru detalii la In
specția de stat pentru igienă și protecția muncii 
Petroșani, strada Republicii nr. 99.

De preferat ingineri sau tehnicieni mineri.

le fn-
protecția mun-

se vor
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Prezențe romînești peste hotare
Din fările 
socialiste

Vizitele delegației militare romtee 
la Moscova...

Guvernul belgian intenționează 
să demisioneze

0 ml Dină іійііііі dată! 
li producție la R. P. tMwză|

PEKIN 2 (Agerpres). — China J 
nouă transmite : ♦
In provincia Șansi, din R. P. I 
Chineză, a fdst dat în exploata-1 
re o nouă mină carboniferă cu o j 
producție anuală de 900 000 to- j 
ne. Noua mină a fost construită I 
în bazinul Ținșuiuna dintre cele î 
mai mari regiuni bogate în re- J 
zerve de cărbune cocsificabil. •

întregul proces de producție, * 
începînd cu tăierea stratului de J 
cărbune, transportul și scoaterea J 
la suprafață este aici mecanizat. • 
Noua mină este a 23-a construită • 
în provincia Șansi în anii pu- * 

j terii populare. * *
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ULAN-BATOR 2 (Agerpres). • 
In cursul ultimilor trei ani * 

venitul național al R.P. Mongole 
a înregistrat o creștere anuală 
de peste 10 la sută. Acest fapt 
s-a răsfrînt în mod pozitiv și a- 
supra creșterii veniturilor oame
nilor muncii mongoli.

Dacă în anul 1961 prin comer
țul de stat cu amănuntul au fost 
vîndute populației mărfuri în va
loare de 900 milioane tugrici,
în anul 1962 valoarea acestora • 
a ajuns la 1,2 miliarde tugrici»

Intre anii 1960-1962 în republi-J 
că au fost construite și date în «

«
4

«
« tinele în portul Veracruz, iar sediul 

din Veracruz al contrarevoluționa
rilor a fost închis. Cele trei nave 
cubane au părăsit portul întreptîn- 
du-se spre Havana avînd la bord
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•
4

•
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folosință locuințe cu o suprafață 
totală de 282 000 m.p.
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fcrotirea smtăiii populației 
In R. 0. Vietnam

HANOI 2 (Agerpres).
Activitatea pentru ocrotirea 

sănătății populației în R. D. Viet
nam se desfășoară în mai multe 
direcții. In republică a fost orga
nizată o largă mișcare pentru 
igienă și profilaxie în rîndul 
selor populare de la orașe 
sate și au fost 
edificii sanitare, 
revin în prezent 
și o moașă. Cei
crători sanitari mobilizează 
prezent populația la 

măsurilor de igienă și
O mare atenție se№

• crotirii

MOSCOVA 2 (Agerpres).
Delegația militară romînă con

dusă de general de armată Leontin 
Sălaj an, ministrul Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne, care, la invita
ția ministrului apărării al U.R.S.S., 
mareșal R. I. Malinovski, se află 
într-o vizită în U.R.S.S., a depus 
azi o coroană de flori la Mauso
leul lui V. I. Lenin.

înainte de masă, delegația mili
tară romînă a vizitat Școala mili
tară superioară de ofițeri „Sovie
tul Suprem al R.S.F.S.R.". In fața 
personalului școlii a luat cuvintul 
general de armată Leontin Sălă- 
jan.

După-amiaz'ă, membrii delegației 
militare romîne au fost oaspeții A- 
cademiei militare ,,M. V. Frunze".

BRUXELLES 2 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă a- 

nunță că, în după-amiaza zilei de 2 
iulie, primul ministru belgian, 

Theo Lefevre, a prezentat regelui 
Baudouin 
Premierul 
ca urmare 
cele două
vernamentale 
socialist — în problema conflictelor 
lingvistice care se înregistrează în 
Belgia. In ultimele zile, aceste con
flicte s-au
cercărilor autorităților de a integra 
unele comune locuite de populație 
de limbă flamandă în 
Ies; unde, după cum

demisia guvernului său. 
a hotărît să demisioneze 
a conflictului care opune 
partide ale coaliției gu- 

creștin-social și

a delegației de specialiști remîni 
în Finlanda

agriculturii, în piezent locțiitor al 
primului ministru.

In aceeași zi, delegația romînă 
a vizitat Laboratorul central de cer
cetări forestiere. Prof. Waldemer 
Jansen, directorul laboratorului, a 
oferit o masă în cinstea delegației. 
De asemenea, delegația a vizitat 
Institutul de cercetări forestiere.

HELSINKI 2 (Agerpres).
Ministrul economiei forestiere al 

R. P. Romîne, Mihai Suder, care 
conduce delegația de specialiști ro- 
mîni din domeniul industriei fores
tiere, a fost primit de Johannes 
Virolainen, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru al
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Contrarevoluționari cubani arestați 
în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres).

După cum transmite agenția U.P.I. 
autoritățile mexicane au arestat un 
grup de opt contrarevoluționari cu
bani care au plănuit să organizeze 
acte de sabotaj împotriva unor car- 
goboturi cubane în portul Veracruz, 
cu scopul de a împiedica efectuarea 
schimburilor
xic și Cuba. Printre cei arestați se 
află Carlos Fernandez Trujillo și 
Dimas Figueredo, conducători ai u- 
nor organizații ale contrarevoluțio
narilor cubani.

Potrivit agenției, activitatea con
trarevoluționarilor cubani din Mexic 
a silit autoritățile să instaleze san-

alimente și alte mărfuri. Agenția 
scrie că acesta este al doilea mare 
transport de mărfuri mexicane în 
Cuba. După cum se știe. Statele 
Unite au efectuat presiuni puternice 
asupra țărilor latino-arrtericane pen
tru a înceta comerțul cu Cuba, pre
siuni care, însă nu au dat totdeau
na rezultatele scontate.

comerciale dintre Me-
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urmare, 
copiilor 
sută în 
în anul

Boli periculoase«
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agravat ca urmare a în-

mul oficial este bi-lingv, adică se 
acceptă ca limbă oficială și limba 
franceză pe lîngă cea flamandă. 
Proiectul a trezit opoziția populației 
locale și au fost înregistrate inci
dente violente și ciocniri între ma
nifestant! și poliție. Intre diferite 
grupări ale Partidului creștin-social 
și între Partidul creștin-social și 
cel socialist au izbucnit conflicte 
în această problemă și ca urmare 
primul ministru a hotărît să demi
sioneze. Agenția France Presse a- 
nunță că regele Belgiei a declarat 
că nu primește pentru moment de
misia
avea în prealabil consultări cu li
derii

cabinetului Lefevre, și că va
orașul Bruxel- 
se știe, regi-

Ѳ
politici.

Spaak va vizita U. R. S. S
MOSCOVA 2 (Agerpres).
După cum s-a anunțat, Paul Hen

ri Spaak, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri și ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, va face 
o vizită la Moscova între 7 și 9 
iulie. El va fi primit de N. S. Hruș
ciov,. președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S.

Această întâlnire, se spune
comunicatul ministerului de externe 
al Belgiei care anunță vizita, poate 
fi considerată ca o continuare a

contactelor care au avut loc între 
N. S. Hrușciov și P. H. Spaak în 
septembrie 1961.
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Miinchen: CONGRESUL PARTIDULUI 
LIBER DEMOCRAT

Scăderea rezervelor 
de aur și devize 

ale Angliei
LONDRA 2 (Agerpres).
Rezervele de aur și 

Marii Britanii și ale 
sterline au înregistrat 
lunii iunie o scădere de 
lire sterline, atingînd 
de 969 milioane lire 
adică nivelul cel mai 
perioada de criză din 
1961.

devize ale 
zonei lirei 

în cursul 
77 milioane

acum totalul 
sterline — 
scăzut din 
vara anului
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Cotiomice șl culturale cu aceste țări, 
se vor stabili în viitor și relații po
litice. Totodată, Mende s-a pronun
țat pentru încheierea unui pact de 
neagresiune între N.A.T.O. și țările 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Mende a cerut ca coaliția guver
namentală dintre Partidul liber- 
democrat și U.C.D.—U.C.S. să conti
nue și după părăsirea de către A- 
denauer a postului de cancelar.

• BONN 2 (Agerpres).
La 1 iulie, la MUnchen și-a des

chis lucrările Congresul ordinar ai 
Partidului liber democrat (R.F.G.). 
Președintele acestui partid, Mende, 
care a prezentat la congres rapor
tul de activitate, s-a pronunțat pen
tru o politică mai activă 
nului R.F.G. în problema 
precum și în relațiile cu 
cialiste. El și-a exprimat
că în urma stabilirii de legături e-

PRAGA — La 1 iulie Secretaria
tul Federației Sindicale Mondiale 
a dat publicității o declarație în 
sprijinul luptei 
și a populației de 
pentru afirmarea 
domeniile politic

TOKIO 
Direcția 
kio, în 1 
an, în 
culație, 
viața 5 432 de persoane.

NAIROBI — Corespondentul a- 
genției Reuter anunță că la 1 iu
lie a început la Nairobi conferin
ța regională a O.N.U. în probleme
le de cartografie. La lucrările ei 
participă 100 de delegați din 25 
de țări africane și europene.

LONDRA — Dramaturgii englezi 
au hotărît să interzică prezentarea 
pieselor lor în teatrele din Repu
blica Sud-Africană care practică 
un regim de discriminare față de 
populația de culoare.

a guver- 
germana, 
țările so- 
speranța

0

oamenilor muncii 
culoare din S.U.A. 
drepturilor lor în 
și social.

După cum relatează 
poliției centrale din To- 

prima jumătate a 
urma accidentelor 
în Japonia și-au

acestui 
de cir- 
pierdutScopul vizitei regelui Marocului 

în Franțapopulației 
naționale 
efectueze 
cele mai

peste 650 000 hectare pămînt arabil 
și care ar putea fi afectați de o 
eventuală reformă agrară și ea cît 
se poate de limitată. Prin această 
reformă agrară ciuntită, feudalii 
marocani ar dori astfel să ridice 
un dig împotriva celor care cu 
prilejul ultimelor alegeri legisla
tive și-au exprimat nemulțumirea 
față de absența unei reforme agra
re reale.

PARIS 2 (Agerpres).
Comentînd vizita făcută în Fran

ța de regele Marocului, Hassan al 
П-lea, presa franceză arată că ea 
constituie una din acțiunile impor
tante întreprinse de noul guvern 
marocan, după vizita făcută în 
S.U.A., actualul turneu în Franța 
avînd ca' scop să inițieze negocieri 
politice și financiare cu guvernul 
francez.

Această vizită se desfășoară în- 
tr-un moment cînd în Maroc se 
manifestă puternice nemulțumiri în 
rîndul cercurilor progresiste și ale 
opoziției marocane ca urmare a di
ficultăților sporite ale economiei 
țării. In acest scop, Hassan al II-lea 
urmărește să ceară guvernului fran
cez un nou ajutor financiar,
afara celui acordat la începutul a- 
cestui an în șurnă
de franci, pentru a-i „despăgubi pe 
colonialiștii francezi, deținători a

înființate
La fiecare
cîte 3 sanitari
100 000 de lu- 
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mortalitatea în rîndul 

a scăzut 
anul 1957

1959.
ca holera, va- 
înainte făceauriola, care mai

ravagii în rîndul populației nord- 
vietnameze au
Vietnam
regiunear

• holera a
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De Gaulle va face 
o vizită oficială în R.F.G.

B0NN 2 (Agerpres).
Purtătorul oficial de cuvînt al guver. 

nului vest-german, Karl Guenther von 
Hase, în cadrul unei conferințe de 
presă ținută la 1 iulie la Bonn, a 
anunțat oficial că președintele Fran
ței, de Gaulle, va sosi joi la Bonn, 
într-o vizită oficială în R.F.G. de 
două zile. Președintele francez va 
fi însoțit de primul ministru Geor
ges Pompidou, de ministrul aface
rilor externe, Maurice Couve de 
Murville, precum și de alte persoa
ne oficiale franceze.

Japonia; Proteste 
împotriva experimentării 

rachetelor 
de producție japoneză
TOKIO 2 (Agerpres).
In pofida protestelor 

locale, Direcția apărării 
a Japoniei a hotărît să 
începînd de la 8 iulie,
mari experiențe din istoria țării cu 
rachete de producție japoneză, în 
regiunea insulei Niidzima, situată 
la 140 km. sud de Tokio. In legă-, 
tură cu aceste experiențe o zonă 
cu o rază de 25 km. în jurul lito
ralului a fost declarată periculoasă 
pentru navigație și pescuit.

Federația de luptă împotriva fo
losirii acestui poligon de rachete, 
care întrunește cîteva sute de pes
cari din insulele Niidzima și Siki- 
nedzima, a protestat împotriva a- 
cestei hotărîri a autorităților mili
tare japoneze. Neținînd seama de 
avertismente, se arată în protestul 
federației, japonezii vor continua 
pescuitul în zona interzisă. Federa
ția a cerut, de asemenea, locuitori
lor din prefecturile învecinate să 
sprijine lupta pescarilor împotriva 
efectuării experiențelor cu rachete.

PROGRAM DE RADIO
4 iulie

în

de 300 000 000
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Val de apestâni în pîndupile 
argentinienimilitapilop

Ai- 
re- 
iu- 
val

BUENOS AIRES 2 (Agerpres).
Corespondentul din Buenos 

res al agenției France Presse 
latează că în cursul zilei de 1 
lie în Argentina a început un
de arestări în rîndurile militarilor. 
Potrivit agenției, aproximativ 200 
de subofițeri din marină și aviație 
au fost arestați împreună cu un că
pitan dintr-o companie de transmit

siuni. De asemenea a fost lansat 
un mandat de arestare împotriva 
generalului Iniguez, despre care 
agenția scrie că este „un lider pe- 
ronist".

Observatorii din capitala Argen
tinei pun aceste arestări în legă
tură cu situația politică tulbure din 
țară în preajma alegerilor prezi
dențiale care urmează să aibe loc 
la 7 iulie.

PROGRAMUL I. 7,10 Cîntece 
colhoznice, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică vocală și instru
mentală, 8,30 Muzică ușoară. 9,00 
Vreau să știu, 10,30 Muzică popu
lară, 11,24 Suite și fantezii, 12,00 
Cîntece și versuri patriotice, 12,31 
Soliști de muzică ușoară, 14,00 Con
cert de prînz, 15,00 Trei cîntece din 
ciclul „Cîntecele amintirilor" de 
Martucci, 15,45 Melodii populare 
din Ardeal, 16,15 Vorbește Mosco
va!, 17,45 Cu scriitorii noștri pe 
drumuri de excursie : Pe Bistrița și pe 

Ceahlău, 18,00 Muzică ușoară ro
mânească, 18,40 Selecțiuni din ope
rete, 19,00 Muzică populară cerută 
de ascultători, 19,30 Muzică de es
tradă, 20,45 Program de romanțe, 
21,30 Cântă Connie Francis, 22,55 
Muzică de dans. PROGRAMUL II 
10,10 Cîntece și prelucrări corale 
de Gheorghe Șoima, 11,00 Mici pie
se de muzică ușoară interpretate la

diferite instrumente, 12,05 Cîntece 
și jocuri de pe întinsul patriei, 
13,40 Muzică de estradă, 14,10 Din 
cîntecele popoarelor, 15,00 Din mu
zica celor trei Strauss, 16,10 Piese 
corale romînești, 16,30 
de folclor, 18,05 Piese 

instrumentale de Ciprian 
cu, 19,00 Tinerețea ne 
20,10 Cîntă Damian Luca 
Stroe. In program muzică
21,15 Cîntă corul radioteleviziunii, 
22,00 Seară de dans cu Horia Șer- 
bănescu și Radu Zaharescu (reluare).

Prelucrări 
vocale și 
Porumbes- 
e dragă, 
și Ștefan 
populară.
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CINEMATOGRAFE
'4 iulie
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