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In întâmpinarea zilei de 23 August
Muncă avîntată, succese 

la mina Vulcan

cu 
ziua 
mai 
fost

De data aceasta în fruntea în
trecerii pe mină se află sectorul 
III. Minerii de aici muncesc 
însuflețire pentru a întîmpina 
de 23 August cu realizări cît 
frumoase. In luna aceasta au
extrase peste plan pînă la data de 
14 din abatajele sectorului III de 
la Vulcan 313 tone de cărbune coc- 
sificabil. Această depășire are la 
bază creșterea productivității mun
cii în sector 
cărbune pe 
planificată.

Cele mai 
le-au . 
Margh

continuă a consumului de material 
lemnos, prin extinderea susținerii 
provizorii cu armături metalice la 
toate lucrările de înaintare exe
cutate provizoriu, folosirea remo- 
năzilor metalice și refolosirea du
lapilor. Rezultatul ? Consumul de 
lemn s-a redus în fiecare lună cu 
zeci de m.c. Reduceri însemnate 
s-au obținut și la consumul de e- 
nergie. 
în cele 
cest an
mii la
de peste 1 000 000 lei.

Toate acestea au făcut ca 
7 luni ce au trecut din a- 
sectorul să obțină econo- 
prețul de cost în valoare

cu peste 
post, față

frumoase

100 kg. de
de sarcina
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Citiți în pagina IV-a:
Declarații in favoarea Tratatului de Ia Moscova.
Situația din Vietnamul de sud.
Rezoluția congresului de la Mtinchen a studenților kurzi.
Lucrările consiliului național al revoluției din Republica Guineea. 
Descoperirea unui complot antimonarhic în Maroc.
Greva minerilor asturieni continuă.
Senatul american dezbate Tratatul de Ia Moscova.

rezultate 
le-au ] obținut brigăzile conduse de 
Marghitan Tiberiu, Gantz Ștefan 
și Bordea Emanoil. Ele au extras 
între 40 și 60 tone de cărbune 
peste prevederile planului.

Peste 1 000 000 lei 
economii

Reducerea cheltuielilor de pro
ducție constituie una din princi
palele preocupări ale colectivului 
sectorului de investiții de la mina 
Vulcan. In acest scop au fost 

luate în sector o seamă de măsuri 
tehnico-organizatorice. Cel mai ma
re accent s-a pus pe reducerea

Acfiune de muncă 
patriotică

In săptămîna trecută, în cadrul 
separației de la mina Vulcan a fost 
organizată o acțiune de muncă pa
triotică pentru golirea silozului de 
avarii. S-au muncit 5 zile în șir, 
Din acest siloz au fost încărcate 
în vagoane peste 1 400 tone de 
cărbune. In această acțiune s-au 
evidențiat muncitorii Dărămuș Cor
nel, Stefan Nicolae, Vlad Aurel, 
Plic Constantin, Birta loan, Calotă 

Nicolae, Coc Alexandru, Zoler 
Francisc și Vîlea Constantin în 
frunte cu maistrul mecanic Mîrza
Horea. ■

deosebit de 
III al minei 
an nu s-au

frumoase în 
Lonea. Nici 
lăsat mai

O inițiativă lăudabilă
Elevii se află încă în plină va

canță. înconjurați de grija instruc
torilor și a cadrelor didactice, uuii 
își petrec vacanța în diferite ta
bere regionale sau republicane, a- 
menajate la munte sau la mare, 
alții trăiesc frumoase clipe de o- 
dihnă în taberele locale. In ace
lași timp în școli se desfășoară in
tense pregătiri pentru asigurarea 
unor condiții optime în vederea 
deschiderii noului

Datorită grijii 
conducerea școlii 
din Lupeni, încă
școală lucrările pregătitoare 
terminate.

Mai mult decît atît, de curînd, 
elevii acestei școli, aflați în ta-

Băla din localitate . au; primit cp. 
entuziasm inițiativa de a amenaja 
în curtea școlii un 
sport. Preocupîndu-se 
înfrumusețarea școlii 
pornit la treabă. Cu 
ducerii E. M. Lupeni 
lor ei au amenajat 
patriotică noul teren
deschiderea școlii elevii vor avea 
posibilitatea să organizeze, pe lin
gă alte activități sportive, compe
tiții de volei, handbal precum și 
unele probe de atletism.

Această 
fi bine să 
alte școli.

teren pentru 
cu drag de 

lor, elevii au 
ajutorul con- 
și al părinți- 
prin muncă 
de sport. La

In flecare an, minerii din bri- [ 
gada condusă de Compodi loan 
întimpină ziua de 23 August cu ' 
realizări 
sectorul 
în acest
prejos. Brigada a depășit planul 
în luna iulie cu peste 180 tone 
de cărbune, iar în luna aceasta 
extrage zi de zi cărbune peste 
plan. IN CLIȘEU: Șeful de -bri
gadă Compodi Ion cu ortacii de 

pe schimbul său. ,

In perioada care s-a scurs din 
anul acesta, colectivul minei Pe
trila a obținut o seamă de reali
zări pe linia îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de producție și a anga
jamentelor de întrecere. Planul de 
producție pe lunile ianuarie—iulie 
a fost îndeplinit și depășit în 
ritmic extrăgîndu-se peste 
16 858 tone cărbune.

In munca pentru sporirea
ducței de cărbune s-a evidențiat 
colectivul sectorului II, care de la 
începutul anului și pînă în prezent 
a trimis pe benzile preparației 7 504 
tone 
fiind 
care 
7 077
moașe au obținut și muncitorii, in
ginerii și tehnicienii sectoarelor I 
și IV care, la un loc, au dat anul 
acesta 2 277 tone 
sarcina planificată, 
remarcat faptul că 
nici un sector nu a
nul de producție nerealizat. S-au 
obținut rezultate bune și în ce pri
vește calitatea cărbunelui și înde
plinirea planului la lucrările de des
chideri și pregătiri.

La finele primului semestru al 
anului, colectivul exploatării Petrila

mod 
plan

pro-

an școlar, 
manifestate 
de 8 ani nr. 1 
de pe acum la 

sînt

Buni gospo- 
sectorul ad- 
inițiază dife- 
înfrumuseța 

cantina, că-

frumoasă inițiativă ar 
fie preluată și de către

S. VIOREL

cărbune peste plan, urmai 
de minerii din sectorul III 
și-au depășit planul la zi cu 
tone cărbune. Rezultate fru-

de 115 521 lei, urmați 
cei din sectorul III cu 
economii. Și colectivul 

I a realizat în acest an 
economii peste prevede-

Eficienta procedeelor
După cum s-a putut observa, 

minerii din Vulcan s-au preocupat 
cu insistență de folosirea proce
deelor de lucru în subteran prin 
care se reduce consumul de ma
terial lemnos. Utilizînd armarea 
metalică în abataje și galerii și 
gospodărind cu grijă lemnul de 
mină, minerii vulcăneni au redus 
consumul specific la acest prețios

avansate
material în luna iulie 
4 m.c. pe mia de tone 
extrase. In același timp a 
dus și consumul de cherestea 
0,7 m.c./îOOO tone 
mina Vulcan s-a 
la toate abatajele
procedeul de podire cu 
nuiele, în locul scîndurii

cu
de

aproape 
cărbune 
fost

cărbune, 
extins

re- 
cu 
La

GU

; aproape 
prăbușire 
plase din 
de molid.

Realizâri gospodărești
Incinta minei Uricani se înfru

musețează continuu, 
dări, muncitorii din 
ministrativ al minei 
rite acțiuni pentru a 
atelierele, magaziile,
minele și cele mai ascunse colți
șoare ale curții minei.

Zilele acestea a apărut un nou 
părculeț cu numeroase ronduri de 
flori și cu un 
re pentru cei 
producție și 
popularizarea 
în întrecere.

Ajutîndu-și
față, minerii din subteran au pres
tat muncă voluntară la nivelarea 
curții cu 
tarea 
yechi.

nou panou de onoa- 
care s-au distins în 

două grafice pentru 
realizărilor obținute

ortacii de Ta supra-

zgură roșie și la colec- 
fierului

IOANPURCEA 
corespondent 
E. M. Uricani

Mina și prep arația Lupeni s-au dezvoltat consi derabil și s-au modernizat în anii 
după eliberarea patriei de sub jugul fascismului. Fotografia înfățișează o imagine 

grăitoare în această direcție. < , , . r . si
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cărbune peste 
Este demn de 
în acest an 

rămas cu pla-

a înregistrat un rezultat mulțumi
tor și în ce privește reducerea pre
țului de cost pe tona de cărbune. 
In această perioadă s-au obținut 
economii suplimentare la prețul dp 
cost al producției în 'aloare de 
914 000 lai. La acest succes au con
tribuit în mare măsură minerii sec
torului II care au realizat în 8 
luni o economie la prețul de cost în 
valoare 
fiind de 
61 000 lei 
sectorului 
35148 lei
riie planului. Vorbind despre eco
nomii, nu poate fi trecut cu vede- 
raa nici aportul adus de muncitorii 
din sectorul VIII care lună de lună 
au redus simțitor consumul specific 
de energie electrică prin îmbună
tățirea factorului de putere. Munci
torii de la rambleu au reușit, de 
asemenea, să obțină însemnate e- 
conomii la pr ațul de cost.

Volumul economiilor realizate 
putea fi mult mai mare dacă mi
nerii de la Petrila ar fi folosit mai 
judicios lemnul de mină. In .acest 
an, la lemnul de mină s-a depășit cu 
3,9 m.c. consumul specific planifi-

(Continuare în pag. 3-a)

In loc de scrisoare de mulțumire

Recunoștință prietenilor 
necunoscuți

Dana dormea liniștit 
Mama ei o privea cu dra
goste. Pe chipul micuței 
se furișa un zîmbet, iden
tic cu cel cu care o în- 
tîmpină pe mama ei cînd 
vine de la serviciu. Da
na abia a ajuns la vîrsta 
cînd copilul începe să-și 
cunoască părinții, lucru
rile din jur, dar dacă nu 
erau prietenii necunos" 
cuți, niciodată nu și-ar fi 
cunoscut mama.

...Era la începutul verii. 
Amurgul învăluia orașul 
Petroșani în haina înse
rării. O tînără mamă își 
legăna fetița. Era mama 
Danei, economista Zamfir 
Elena din Petroșani. Dar 
deodată totul 1 se întu
necă în fața ochilor, iar 
legănatul a fost oprit 
brusc. O slăbiciune puse 
stăpînire pe ea și o sili 
să se așeze pe canapea.

i se făcuse

mea, • ce-i cu 
supără ?

Tatăl Danei observă că 
soției sale 
rău.

— Draga 
tine, ce te

Elena a auzit glasul so
țului ei întîi aproape, 
apoi tot mai departe, pî
nă n-a mai auzit nimic, 
își pierduse cunoștința.

Se pomeni în spital, în
conjurată de medici și su
rori. I se făcea transfuzie. 
Pe flaconul din care i s-a 
dat sîngele salvator era 
scris numele donatorului: 
Fieraru loan — muncitor 
miner, Petrila. Elena află 
acest nume de la una din 
surorile medicale, care 
ghicindu-i parcă gîndul, îi 
citi cele ce se aflau scri
se pe eticheta flaconului 
dătător de viață.

După ce și-a revenit, 
Elena Zamfir află că a 
fost readusă la viață din

pragul morții. I s-a poves
tit tot ceea ce se întîm- 
plase cu ea din momen
tul în care își pierduse 
cunoștința.

...O vecină, Farkaș E- 
dita a vegheat la căpătîiul 
bolnavei pînă a venit sal
varea. Aici medicul spe
cialist a luat de îndată 
legătura cu centrul de re
coltare a sîngelui, care 
i-a trimis sîngele necesar 
pentru reanimare.

La ieșirea din spital, și 
de atunci mereu, Elena 
Zamfir, mama Danei se 
gîndește cu recunoștință 
la prietenii ei necunoscuți 
— donatorii de sînge — 
precum și la medicii și 
surorile din Petroșani ca
re au luptat pentru salva
rea vieții ei.

MARGARETA MICA
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Creier wîn eprubetă

lV-lea

mi

de
la o re-

TOATE REINTRU T©T«

de
fac

acțiunea 
sînt răs-

oa- 
se-

vorba
care se

artificial, 
este viu, 
este le-

pare creierul de

a- 
și

Acest creier nu este 
nu este cibernetic. El 
funcționează la excitații, 
gat de organism și totodată des
părțit de acesta. Este 
creierul unei pisici eu 
experiențe.

încă în deceniul al
menii de știință s-au gîndit să 

organism, idee 
foarte atrăgătoare pentru fiziologi. 
Totuși, realizarea ei nu s-a putut 
înfăptui decît în ultimul timp. Pri
mele succese s-au obținut în anul 
1935 de către savantul belgian 
Bremer. Acesta a izolat creierul 
unei pisici, lăsînd intacte numai 
vasele sanguine care îl hrăneau. 
Creierul a trăit în afara organis
mului, dar el se afla într-o per
manentă stare de agitație și

fi folosit la stu- 
condiționate, 
continuat ani în- 
în 1960 profeso-

știință polor.ezi, sub conducerea 
prof. Jerzy Konorski, care a co
laborat ani îndelungați cu I. P. 
Pavlov, a repetat experiențele lui 
Maruzzi. Savantul din Varșovia a 

reușit să perfecționeze tehnica o- 
perației, în așa măsură încît creie
rul operat a putut trăi timp de o 
lună.

.. Printre cele mai complicate a- 
parate și dispozitive, înconjurat de 
o rețea ciudată de conducte, așe
zat intr-un mic ghem cenușiu, trăia 
și pulsa creierul mare al anima
lului. Cîteva vase sanguine mici 
doi nervi — optic și olfactiv 
îl uneau de organism. Datorită 
cestora, creierul putea vedea
mirosi. Toate căile nervoase care 
duceau spre centrele dureroase și 
care porneau de la acestea erau 
tăiate în așa fel încît creierul și 
organismul care îl hrănea erau 
absolut insensibile la durere.

Cea mai mare parte a creieru
lui a fost lăsată în organismul a- 
nimaluiui de experiență dirijînd 
respirația și circulația sîngelui.

Ce s-a întîmplat ? Reflexele con
diționate în creierul „din eprubetă" 
se elaborează cu aceeași viteză 
ca și în corpul animalului viu. De 
asemenea, așa cum se întîmplă de 
obicei, ele pot fi 
rențiate. Datorită 

bilitate la durere, 
preparat poate fi
complexe experiențe, 
dureroase în condiții normale.

Creierul „din eprubetă" făcut cu 
totul insensibil la durere și păs- 

trîndu-și totodată funcțiile cele mai 
complexe a înlesnit foarte mult 
munca fiziologilor care studiază 
activitatea nervoasă superioară.

aceea nu a putut 
disrea reflexelor

Experiențele au 
delungați și abia
rul italian G. Maruzzi a reușit să 
facă o operație de separare a cre
ierului, fără să atingă centri ner
voși hipersensibili de veghe. Omul 
de știință polonez B. Zernicki, ca
re a colaborat cîndva cu cercetă
torii italieni, a dovedit că în cre
ierul mare operat al pisicii, prin
cipalele funcții de reflexe condi
ționate s-au păstrat nemodificate.

Dar această experiență reușită 
avea un neajuns : creierul „a trăit" 
în mediul artificial numai cîteva 

zile. Organismul pisicii operate nu 
a fost în stare să regleze tempe
ratura corpului care lua de fiecare 
dată 
rior.

Dr. 
șovia

frînate și dife- 
lipsei de sensi- 

un asemenea 
supus celor mai 

extrem de

Șosele în culori
Recent au fost puse la punct 

două noi produse „Viadon" și „Mi
radon", care pot fi foart? ușor aso
ciate cu bitumurile folosite în mod 
obișnuit pentru acoperirea șosele
lor. Ele sînt furnizate în ambalaje 
corespunzătoare, exact în propor
țiile necesare pentru o tonă de 
material de acoperire. Orice cons
tructor poate utiliza noile produss 
servindu-se de utilajul folosit în 
general pentru emulsiile de bitum.

Noile produse nu reprezintă o 
vopsea care formează un strat la 
suprafața învelișului șoselei, ci sînt 
dispersate în interiorul acesteia. 
Ele au o temperatură de înmuiere 
mai ridicată decît aceea a bitumu
lui, și o rezistență superioară. De 
asemenea, ele rezistă la 
carburanților dacă aceștia 
pîndiți pe șosea.

Noile produse pot duce 
voluționare a tehnicii de construire 
a drumurilor cu o circulație mare. 
Șosele care să cuprindă porțiuni 
mari colorate diferit pot spori si
guranța contribuind totodată la e- 
vitarea monotoniei traseelor pe dis
tanțe mari. Șosele colorate vor pu
tea fi amenajate la punctele de în
crucișare a drumurilor, la viraje sau 
la orice alte puncte care trebuie 
semnalate pe parcurs.

„Viadon" 
fi folosite 
publice, a

și „Miradon" mai pot 
la colorarea grădinilor 
mărfurilor stocate etc.

temperatura

Zernicki s-a 
și împreună

mediului exte-

întors la Var- 
eu oamenii de

0

——0=—-

Prevederea cutremurelor

Peisaj 
stațiune de odih. 
nă ? Nu. 
cinta minei
peni, chiar pe lo
curile unde in anii 
de tristă amintire 
zeci de mineri au 
fost uciși de 
gloanțele 
milor.

vest-german Baden- 
înălțat un monument 
Anton Pavlovici Ce- 
1904 

viață
în acest 
marele 
granit a 
înscrise

bun medic, unui

oraș a 
scriitor 
monu- 
cuvin-

In orașul 
weiler a fost 
închinat lui 
hov. In anul 
încetat din
rus. Pe placa de 
mentului au fost 
tele : „Unui om și 
mare scriitor, lui Anton Cehov".

vut loc un concurs al interpreților 
de cîntece populare. In urma aces
tui concurs a fost 
gătorul — familia 
Takidze 
Bătrînul 
Husein, 
poți nu
cîntecele populare dar ei 
compun.

desemnat cîști- 
țăranului Aii 

de 90 de ani. 
lui Kamil și

în vîrstă
țăran, fii 

cei cinci nepoți și străne- 
numai că interpretează 

le și

Astronomii prezic cu o precizie 
de o miime de secundă eclipsele 

de Soare și de Lună, dar pînă a- 
cum cutremurele de pămînt nu au 
putut fi prevăzute. Ele constituie 
o mare calamitate mai ales din 
cauză că survin pe neașteptate.

Recent, oamenii de știință japo
nezi au propus o metodă de pre
vedere a cutremurelor de pămînt. 
După calculele lor, un seismograf 
seufundat la o adîncime de 9 km. 
ar putea semnala din timp primej
dia; Seismograful este legat de un 
aparat de radio-emisie prin cablu. 
Atunci cînd au loc chiar și cele 
mai mici oscilații în scoarța pă- 
mîntului, ele sînt înregistrate de 
seismograf și aparatul de radio în
cepe să transmită semnale de a- 
larmă. Pentru realizarea proiectu-

lui oamenilor de știință japonezi, 
trebuie lichidate însă o serie de di
ficultăți, în primul 
dalitatea de a se 
cimea de 9 km.

rînd găsită mo- 
ajunge Ia adîn-

i

lea mal vethe așezare 
fii» Eiw

Recent un grup de arheologi greci 
au descoperit, lingă localitatea Nea 
Nikodomi la 66 de kilometri de 
Salonic rămășițele celei mai vechi 
așezări cunoscute din Europa, da- 
tînd din mileniul al VII-lea î.e.n.

In cadrul săpăturilor au fost gă
site obiecte preistorice de o mare 
valoare științifică.

EXPOZIȚIE PLUTITOARE"
Nu de mult, locuitorii Parisului 

au fost martorii unui eveniment ar
tistic neobișnuit. Ei au participai 
la vernisajul unei ..expoziții pluti
toare", pe rîul Sena.

Pictorul realist francez Lorjau, 
care a declarat cu curaj război 
abstracționismului, neavind posibi
litatea să-și expună tablourile în 
sălile de expoziție s-a folosit de

un cuter pe care și-a fixat lucră
rile.

Numeroși spectatori, de pe am
bele maluri ale Senei, de-a lungul 
căreia plutea încet cuterul au ma
nifestat un deosebit interes pentru 
pînzele maestrului.

A fost apreciat mai ales tabloul 
„Sîngele lui Julian Grimau", care 
trezea ură față de ucigașii eminen
tului patriot spaniol.

Regizorul polonez Alexandr Ford 
a început să lucreze la turnarea 
unui nou film documentar de lung 
metraj în culori — „Polonia" — 
consacrat celei de a 20-a aniver
sări a Poloniei populaire, care se 
va sărbători în anul 1964. El va 
prezenta marile transformări să- 
vîrșite de locuitorii Poloniei, suc
cesele Poloniei socialiste pe are
na mondială, aportul ei la Întă
rirea păcii în lume, realizările oa
menilor muncii polonezi în dome

niul economiei, științei, culturii 
tehnicii.
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Ochelarii de soare 
cu radio

Pentru a nu deranja oamenii care 
se află pe plajă cu muzica de la 
aparatele portabile, o firmă a tre
cut la producția ochelarilor de soare 
cu aparate de radio cu tranzistori 
montate în ramă.

Meșterul 
de curiozități

In sala puternic luminată a pavi
lionului de cultură al Expoziției 
unionale a realizărilor economiei 
nafionaJe vizitatorii 
cu atenfie exponatele.

In fa fa unui stand 
grup mare de oameni.

Un bărbat blond,
mijlocie, cu o înfățișare calină și 
plăcută povestește ceva grupului 
de vizitatori.

— Ce se intîmplă aici ?
— Un meșter din Ural — Ale

xandr Matveevici Sîsoliatin iși ex
pune obiectele miniaturale execu
tate de el. Stau ia rind pentru a 
treia oară și nu mă satur admirîn- 
du-le.

intre timp Sîsoliatin arata pu
blicului o piesă originală :

— Iată aici sub acest mic glob 
se află toate piesele.

Sub globul de sticlă se rotește 
lin un disc pe care deocamdată 
nu se vede nici o piesă, doar niș
te puncte mici. Ceva mai jos pe 
același stand se zărește un ci

t
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♦
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JLa tniuite ii la mat'*
Ce frumos e în concediu. întinsul mării cu plaja însorită, munții falnici sînt la fel 

de ospitalieri. Cînd vezi locuri minunate ca cele din clișeu e greu să alegi, unde să 
mergi. Intr-adevăr, unde. IN CLIȘEU : Plaja de la Eforie-Sud și cabana de la Gura Apei 
din Retezat.

lindru transparent. In ei o carafă 
obișnuită, iar înăuntrul ei un bu
toiaș de stejar cu patru cercuri.

Privind print t-o lupă montată pe 
acest mic glob rămii uimit. Înăun
trul lui se ailă un întreg muzeu.

Un bust al lui Vladimir Ilici 
Lenin așezat pe un postament. Pe 
sculptura minusculă se distingeau 
perfect trăsăturile. Alături — fi
guri minuscule de șah de mărimea 
boabelor de mei ceva mai mari 
erau samovare cu robinete și ca
pace. Cîteva cupe in miniatură ; 
un ursuleț de mărimea unui cap 
de chibrit.

Dar iată niște piese uimitor de 
J mici și originale — ace de dimen

siuni infime găurite in lungime. 
t Alături un lănțișor de genul ce-
• lui de bicicletă numărind 168 de
• verigi, care încape în întregime 
! in acul minuscul. Insiîrșit un st!- 
j lou iung de doi centimetri care 
J poale fi încărcat cu cerneală și
• cu care se poate scrie.
• Mii de oameni din diferite cor-
• țiul ale U.R.S.S. și din străinătate
• au admirat aceste piese unice exe- 
‘ cutate cu atlta măestrie.



Pregătirea noului an de invățămint 
politic U.T.M. la mina Vulcan

Pregătirea din timp și în bune 
condițiuni a noului an de învăță- 
mint politic U.Ț.M. constituie una 
din principalele preocupări ale 
organizațiilor U.T.M. în perioada 
actuală. In cadrul pregătirii nou
lui an de învățămînt se acordă 
atenție asigurării conducerii cer
curilor de către propagandiști bine 
pregătiți, cu experiență în munca 
de educare comunistă a tineretului, 
capabili să craeze în cadrul cer
curilor discuții vii, creatoare.

Paralel, sa urmărește organiza
rea unor cercuri omogene din punct 
de vedere al nivelului cunoștințe
lor cursanților, în care să fie cu
prinși toți utemiștii, precum și ti
neri cu perspective de a deveni 
utemiști.

In lumina instrucțiunilor primite 
din partea organelor superioare 
și sub îndrumarea continuă a comi
tetului de partid, comitetul U,T.M. 
de la mina Vulcan a întreprins 
unele acțiuni importante pentru bu
na organizare a noului an de învă- 
țămint politic. Bunăoară, au fost 
selecționați 24 propagandiști, care 

fost confirmați in adunării» ge
nerale ale utemiștilor. Dintre aceș
ti® 13 vor conduce pentru prima 
dată cercuri de învățămînt. Așa 
sint, de pildă, tinerii Tătărcan Du
mitru, Dănilă Gheorghe, Borodi 
Ioan, Luca Vasile și alții, tineri 
harnici, care și-au dus cu cinste la 
îndeplinire și alte sarcini trasate 
de organizația de bază din care 
fac parte. Acești tineri au fost tri
miși la cursurile de pregătire orga
nizate de comitetul regional U.T.M. 
ce se desfășoară în orașul Deva. 
Cu ceilalți propagandiști se vor or
ganiza cursuri de instruire la ni
velul comitetului orășenesc U.T.M.

In cadrul organizațiilor de bază 
U.T.M. din sectoarele minei Vul
can își vor desfășura activitat sa

După saple Ioni de atliiilaie: no bilan! roâoic
(Urmare din pag. l-a)

cat pe mia de tone cărbune.
| Consumul specific de lemn de 

.plină putea fi mult redus dacă și 
în sectoarele I, II și IV ar fi exis
tat o preocupare mai susținută în 
ce privește extinderea armării mix
te în abatajele cameră.

Înzestrarea treptată a exploatării 
Petrila cu mijloace de muncă de 
un nivel tehnic tot mai înalt a fă
cut ca în primii trei ani ai planului 
șesenal productivitatea muncii pe 
exploatare să crească cu 25 Ia sută 
față de anul 1959, iar din luna ia
nuarie și pînă în iulie a.c. produc
tivitatea muncii a sporit cu 0,25 
tone cărbune pe post.

Cu toate acestea realizările ob
ținute în sporirea productivității

Sectorul IV Lonea trebuie să-și
Minerii sectorului IV de la Lo

nea au obținut în primul semestru 
din acest an succese însemnate în 
îndeplinirea sarcinilor de plan. Ei 
au dat peste plan mai bine de 
3000 tone de cărbune. In același 
timp a fost îndeplinită și depășită 
sarcina de creștere a productivită
ții muncii. Sectorul s-a situat pe 
un loc de frunte în întrecerea cu 
celelalte sectoare ale minei.

De la începutul semestrului II 
însă, sectorul a început să mear
gă slab. In luna iulie el a rămas 
sub plan cu 438 tone de cărbune. 
In luna august în loc ca situația 
să se Îndrepte ea s-a înrăutățit și 
mai mult. Numai în primele 12 
zile ale acestei luni pe sector s-a 
înregistrat un minus de 969 tone 
de cărbune față de plan. Cauza ? 
La prima vedere s-ar părea că în 
activitatea sectorului au intervenit 
greutăți de ordin tehnic Care ar 
stînjeni desfășurarea procesului de 
producție. Dar nu aceasta este 
cauza. Cauza răminerii în urmă a 
sectorului este slăbirea disciplinei 
In sector lipsesc de la lucru un 
mare număr de muncitori. In fie
care zi în abatajele sectorului se 
muncește in ultimul timp cu un 

efectiv ftai mic cu circa 40 de oa- 
®SQi desît cei planificat. Moti- 

in noul an de Învățămînt 24 cercuri, 
dintre care nouă cercuri in care 
se va studia Statutul U.T.M., șapte 
cercuri „Să ne cunoaștem patrib 
socialistă", un cerc de morala co
munistă și mai multe cursuri po
litice.

Sarcina principală ce stă în pre
zent în fața comitetului U.T.M. pe 
mină și a organizațiilor de bază 
din sectoare este r scrutarea cursan
ților. In acest scop s-au dat indi
cații ca în adunările generale din 
această lună să li se aducă la cu- 
nuștința tinerilor măsurile luate în 
vederea organizării noului an de 
învățămînt. De asemenea, s-au for
mat pe organizații de bază comisii 
din care fac parte secretarii orga
nizațiilor. responsabilii cu educa
ția comunistă și propagandiști, co
misii care au datoria să stea de 
vorbă cu fiecare tînăr în parte, 
să aprecieze nivelul de cunoștințe 
al tinerilor și, ținînd cont de a- 
cestea și de preferințele fiecărui 
tînăr, să-l încadrez» în una din 
formele învățămîntului U.T.M. co
respunzătoare.

Este necesar ca în organizațiile 
de bază în care încă nu s-a între
prins nimic în vederea recrutării 
cursanților, aceste comisii să treacă 
de urgență la acțiune întrucît pînă 
la data de 20 august trebuie defi
nitivate toate formele de învăță- 
mi nt.

Pregătirea temeinică a noului an 
de învățămînt politic U.T.M. cons
tituie unul din factorii principali 
care vor asigura succesul muncii 
de educare comunistă în perioada 
care urmează. De aceea, comitetul 
U.T.M. de la mina Vulcan trebuie 
să se ocupe cu perseverență în 
continuare de îndeplinirea acestei 
sarcini.

V. OROS

muncii nu sint încă pe măsura po
sibilităților. Se cere o mai bună 
organizare a muncii în unele sec
toare și brigăzi, folosirea rațională 
a utilajelor cu care a fost dotată 
mina, ridicarea continuă a calificării 
muncitorilor, îmbunătățirea activi
tății economice la suprafață. Tre
buie să existe mai multă preocupare 
și față de extinderea inițiativei 
„două cîmpuri extrase pe schimb 
în fiîcare aripă din abatajele ca
meră". Toate acestea constituie 
rezerve de creștere continuă a pro
ductivității muncii.

Colectivul minei Petrila se va 
strădui să îmbunătățească neîncetat 
activitatea economică, să întîmpine 
ziua de 23 August cu noi realizări 
în lupta pentru cărbune mai mult 
și d» calitate.

vele 1 Mulți din aceștia sînt în 
concedii medicale de durată mai 
lungă. Există bănuiala că unii din 
cei cu foaie de boală nu stau a- 
casă, ci execută în particular alte 
munci cum ar fi cositul (de ce nu 
au fost controlați ?). In același 
timp se fac multe nemotivate. In
tre cei care lipsesc nemotivat de 
la lucru se numără Arday Mihai, 
Chiribuț Petru, Grădinara Mihai, 
Șcfalvi Grigore, Tîrcan Ioan. In 
afară de aceasta, datorită unei 
planificări necorespunzătoare, s-a 
înmulțit exagerat de mult numărul 
celor plecați în concediu. Iar pe 
deasupra au mai fost și cazuri de 
motivări, dintre care unele nu au 
o deplină justificare. Toate aces
tea au dezorganizat producția, au 
dus la rămînerea sub plan a sec
torului. Descomplectarea efectivului 
a făcut ca și planul la lucrările de 
pregătiri să nu fie îndeplinit. In 
prima decadă a lunii august de e- 
xemplu, din planul lunar de pre
gătiri s-a executat numai 19 la 
sută față de 33 la sută cît era 
prevăzut. S-a întîrziat și cu pune
rea în exploatare a noului abataj 
frontal din blocul IV.

De toate aceste lipsuri se face 
v ir ovală atît conducerea sectoru- 
-w cît și organizația de bază și

Cei mai mulți din eei peste 600 muncitori ce lucrează la construcția noului grup electrogen de 
la Paroșeni iau masa la cantina special înființată pentru acest șantier. Personalul cantinei se străduiește 
să deservescă pe muncitorii constructori în mod cît mai conștiincios. Mîncarea servită aici este gustoasă, 
gătită bine. ,

IN CLIȘEU: Muncitoarele din cantină Ion Rusanda, Nicula Săftica, Kiss llonca și TudOta Mă
ria împreună cu maistrul bucătar Șponor loan. <

N P T A : Condiții mai bune de transportare 
a muncitorilor constructori

In fieeare dimineață autocami
oanele I.P.I.P.-Livezeni transportă 
la lucru sute de muncitori con
structori de pe un șantier pe al
tul, după necesitățile lucrărilor. A- 
ceste transporturi se fae cu auto
camioane deschise de la Petroșani 
la Vulcan sau chiar la Lupeni. Or, 
pe muncitori îi pătrunde curentul 
de aer rece. Și mai greu este cînd 
plouă. In autocamioanele deschise, 
hainele oamenilor se umezesc și a- 
poi toaită ziua, pe schele, construc
torii lucrează cu hainele ude pe 
ei. Nu se poate asigura construc
torilor condiții de transport mai 
bune ? Ba da. Cu multe săptămîni 
în urmă, I.P.I.P.-Livezeni a primit 
de la trust un autobuz tocmai cu 
scopul să asigure transportul oa
menilor. Dar pînă acum acest au
tobuz încă n-a fost pus în cireu- 
lație, ci stă tot în garaj. De ce ?

Transportul constructorilor la lu
cru cu autocamioanele mai ridică 
încă o problemă însemnată: cos
tul lui. Șantierul Vulcan, de pil
dă, plătește în fieeare lună la 
I.P.I.P. cîte 10 000—12 000 lei pen
tru transportul zilnic a 100 mun
citori de la Petroșani la Vulcan 
și retur. Anual, cheltuielile cu 
transportul oamenilor se ridcă la 
acest șantier la peste 100 000 lei. 
Asemenea cheltuieli se fac și pe 
alte șantiere din Valea JiuluL Este 
drept că banii respectivi nu sînt 
luați din fonduri care grevează pre-

realizeze planul
secția sindicală, care nu au luat 
la timp măsuri pentru întărirea 
disciplinei, pentru planificarea ju
dicioasă a concediilor, nu au se
sizat din vreme faptul eă s-au a- 
cordat numeroase concedii medi
cale (multe din ele nejustificate).

Ce trebuie făcut pentru ridica
rea seetorului IV de sub plan ? 
Conducerea minei și comitetul sin
dicatului au analizat de altfel si
tuația sectorului și au stabilit îm
preună ce trebuie făcut. Intre mă
surile preconizate s-a prevăzut în 
primul rînd întărirea disciplinei in 
sector, lichidarea absențelor nemo
tivate, întărirea exigenței cadrelor 
medico-sanitare la acordarea con
cediilor de boală. In același timp 
se vor accelera lucrările de pre
gătire și mai cu seamă de punere 
în exploatare a noului abataj fron
tal. Trebuie ca aceste măsuri să 
fie puse grabnic în aplicare, ca 
să-și arate eficacitatea. Conduce
rea sectorului și organizația de 
partid au datoria să exercite în a- 
cest scop un control și o îndru- . 
mare permanentă. Sectorul IV să 
scoată minusul de producție exis- I 
tent, să-și îndeplinească planul I 
Ia zii

ȘT. EKART i

țul de cost, si din fondurile de 
organizare. Dar, tocmai din aceste 
fonduri șantierele trebuie să-și 
construiască baracamente pentru 
locuințe ! Folosind o parte din ele 
pentru transport, șantierele pierd 

anual fiecare cite... 1—2 baraca
mente în care ar putea caza 50-100 
muncitori I

Punerea în funcțiune a autobu
zului este neapărat necesară (chiar 
obligatorie). Trebuie asigurate con
diții mai bune de transport pentru 
muncitorii constructori, și la un 
preț mai redus. Transportul cu au
tobuzul revine mai ieftin decît 

chiria autocamioanelor care sînt 
sustrase cîteva ore și din circuitul 
producției 1

ȘT. MIHAI

PUBLICIT AU
In atenția 
vînătorilor 

și pescarilor 
sportivi

Comitetul Filia
lei de vînătoare și 
pescuit sportiv Pe
troșani anunță pe 
vînătorii sportivi, 
membri ai filialei 
Petroșani și ai sub
filialei Hațeg care 
nu și-au achitat 
in întregime coti
zația pe anul 1963 
și alte sume cu
venite filialei, să 
iacă acest lucru 
in cel mai scurt 
timp.

Vînătorii care 
nu au cotizația a- 
chitată pe a doua 
jumătate a anului 
1963 nu au drep
tul să iasă la vî
nătoare, iar dacă 
vor fi găsiți pe 
teren vor fi con
siderați braconieri.

Totodată comi
tetul filialei con
voacă membrii vi- 
nători și pescari ai 
filialei ca in cadrul 
celor două zile de 
muncă in folosul 
filialei, să ia parte 
la efectuarea lu
crărilor de amena
jare a casei de 
vînătoare Aușelul 
care se efectuează 
In prezent. Pen
tru aceasta ei vor 
trebui să-și anunțe 
din timp participa
rea la muncă vo
luntară la biroul 
filialei

In Editura Tineretului a apărat; 
îi.. I-:. : "J,1.

Aventurile lui Kroș
de A. RÎBAKOV

Cartea „Aventurile lui Kroș", ur
mărește activitatea unul grup de 
elevi care își face practiea de vară 
la o bază automobilistică. Eroul 
principal, Kroș, povestește la per
soana întîia evenimentele ce se 
petrec în această lună de practică, 
toate frămîntările elevilor aflați în 
situații noi, deosebite de cele în- 
tîlnite în viața lor de școlari. Ti
neri; aceștia fac în primul rînd 
«rnoștință cu munca, așa cum se 
desfășoară ea aici la autobază. Ei 
învață să-i cunoască însemnătatea, 
sensul adine, să-i vadă biruințele, 
să înțeleagă și să cîntărească gre
șelile ce se ivesc pe parcurs. Și 
în procesul acesta tinerii, pînă mai 
ieri copii, se maturizează, se că
lesc și la sfîrșitul practicii ei plea
că nu numai cu note, ci mai ales 

cu învățăminte pentru viață.

ANUNȚ
E. M. Uricani are vacante 2 pos

turi de maiștri :
— un post de maistru miner ;[
— un post de maistru electrician ;!

Ocuparea acestor posturi se va face pe 
bază de concurs în ziua de 30 septembrie ; 

la E. M. Uricani.



Bcdaraiii Io lavoarea 
îîatatiilDi le la Moitoia

NEW YORK 16 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

france Presse, fostul președinte 
al Statelor Unite, Dwight Eisen- 
Hower, care s-a înapoiat joi la 
New York, venind din Franța, a 
declarat reprezentanților presei că 
aprobă Tratatul cu privire la in
terzicerea parțială a experiențelor 
nucleare.

Fostul președinte american a 
declarat, de asemenea, că a primit 
din partea Comisiei . senatoriale 
pentru afacerile externe cererea 
de a-și exprima părerea față de 
Tratat și că a comunicat comisiei, 
în scris, poziția sa afirmativă.

PARIS 16 (Agerpres).
Referindu-se la semnarea Trata

tului de la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor eu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, cunoscutul spe
cialist francez în probleme știin
țifice Cuny Hillaire își exprimă 
speranța că acest Tratat va consti
tui un prim pas pe calea spre de
zarmarea generală.

OTTAVA 16 (Agerpres).
„Tratatul cu privire la interzi

cerea experiențelor nucleare, scrie 
ziarul „Toronto Daily Star" tre
buie să contribuie la atenuarea și 
apoi la încetarea cursei nestăvilite 
a înarmărilor nucleare. Tratatul ar 
putea constitui, de asemenea, un 
prim pas spre realizarea unor a- 
corduri mai largi de importanță, 
vitală dintre vest și est".

PARIS 16 (Agerpres).
Cunoscuta luptătoare franceză 

pentru pace d-na Yves Farge a 
declarat că Tratatul de la Mosco
va cu privire Ia interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă reprezintă un pas important 
pe calea spre țelul final — inter
zicerea folosirii și producției tu
turor tipurilor de arme atomice, 
distrugerea completă a tuturor 
stocurilor de arme nucleare, recu
noașterea necesității dezarmării 
generale.

----------------- ■ —șaAsasaasa:

Senatul american dezbate Tratatul 
de la Moscova

In prezent Senatul american e- 
xaminează Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă semnat la Mos
cova.

Potrivit procedurii legislative a 
S.U.A., înainte de a fi ratificat de 
Senat, Tratatul trebuie să fie exa
minat mai întîi de Comisia sena
torială pentru afacerile externe, 
care la 12 august și-a și început 
activitatea și de alte comisii, ca 
de pildă Comisia senatorială pen
tru problemele forțelor armate și 
Comisia mixtă a congresului pen
tru problemele energiei atomice. 
Pentru ratificarea tratatului în se
nat este nevoie de o majoritate de 
două treimi.

Pînă în prezent, în cadrul au
dierilor reprezentanți de seamă aî 
vieții publice din S.U.A. și în spe
cial senatori, au anunțat eă vor 
vota în favoarea acestui tratat, 
ronsiderîndu-I ca prima realizare de 
seamă din cei 18 ani de tratative 
cu privire Ia dezarmare, un succes 
pe linia interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară, o realizare care 
întărește speranțele că se yor faee 
noi pași pe calea lichidării răz
boiului rece, a înfăptuirii dezar
mării generale și totale, a slăbirii 
încordării internaționale.

Cu prilejul dezbaterilor din eo- 
misiile senatoriale ale Congresului 
S.U.A. care examinează tratatul, 
Dean Rusk secretarul de Stat al 
S.U.A., a apreciat tratatul ca un
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Situația din Vietnamul de sud
SAIGON 16 (Agerpres).
Agenția Associated Press rela

tează că situația internă din Viet
namul de sud continuă să se în
răutățească. La 15 august în piața 
din localitatea Ninh Hoa, situată 
la 200 mile nord-est de Saigon, o 
călugăriță budistă s-a sinucis dîn- 
du-și foc. Potrivit agenției, aceas
ta este a treia sinucidere a unor 
budiști în ultimele 10 zile în semn 
de protest împotriva persecuțiilor 
la care sînt supuși de către auto
ritățile diemiste.

In după-amiaza zilei de 15 au
gust, un mare număr de budiști 
au organizat o demonstrație în
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tDiriiile tonii iolni național 
al rovolițiol din Ropoblica Guineea

CONAKRY 16 (Agerpres).
In orașul Kankan se desfășoară 

lucrările Consiliului național al re
voluției din Republica Guineea. 
Din componența acestui organ al 
Partidului democrat din Guineea 
fac parte membrii Biroului Politic 
național și reprezentanții birouri
lor locale. La lucrările consiliului 
participă Seku Ture, secretar ge
neral al Partidului democrat, pre
ședintele Guineei.

Ordinea de zi a Consiliului na
țional al revoluției prevede discu
tarea următoarelor probleme: vo
tarea statutului partidului elaborat 
de cel de-al 6-lea congres, pregă
tirea alegerilor în Adunarea Na
țională și organele locale, măsuri 
economice în vederea însănătoșirii 
economiei țării etc.
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Greva minerilor asturieni 
continuă

PARIS 16 (Agerpres).
Potrivit ultimelor știri eare au 

parvenit din Spania, situația în 
Asturia, unde minerii se află în 

grevă, rămîne neschimbată. In ba
zinele carbonifere Langreo și Na- 
lon extracția cărbunelui este re
dusă în mod practic la zero. Din 
ordinul autorităților franchiste au 
fost închise 17 mine.

„prim pas important" spre micșo
rarea pericolului unui război nu
clear, subliniind necesitatea ea si
tuația reală să fie privită în față 
deoarece în prezent „nimeni nu 
poate gîndi realist Ia o victorie 
într-un conflict nuelear atotcuprin
zător'*.

Chiar și Robert McNamara, mi
nistrul de război al S.U.A. luînd 
cuvîntul în fața Comisiei senato
riale a S.U.A. pentru afacerile ex
terne, a Comisiei pentru proble
mele forțelor armate, și a Comi
siei pentru energia atomică, a spri
jinit Tratatul de la Moscova, deși 
in același timp a ținut să declare 
că Statele Unite vor continua ex
periențele subterane cu arma nu
cleară.

In sprijinul Tratatului s-au pro
nunțat și alte personalități politiee 
marcante din S.U.A. printre care 
Gleen T. Seaborg, directorul Comi
siei pentru energia atomică, gene
ralul Maxwell Taylor, președintele 
comitetului mixt al șefilor de stat 
major al S.U.A., W. Morse, John 
Pastore, Humphrey, Henry Jackson, 
Leverett Saltonstall, Richard Russel 
și alții.

După părerea observatorilor și 
presei americane, senatul va în
truni majoritatea necesară pentru 
ratificarea tratatului. Totuși, în 
ciuda acestei situații și a faptului 
că largi mase populare din S.U.A. 
și din alte țări salută Tratatul de 
la Moscova, în Statele Unite exis
tă cercuri politice și îndeosebi 

fața reședinței conducătorului pro
vinciei, Nathrang, cerînd satisfa
cerea revendicărilor lor. Demon
stranții au fost împrăștiați de po
liție cu gaze lacrimogene și jeturi 
de apă. Paza reședinței a fost în
tărită cu cordoane de mașini blin
date.

Tot la 15 august, poliția a îm
prăștiat o demonstrație a studen
ților budiști din orașul Hue. Nu
meroși studenți au fost arestați, 
iar alți cîțiva au fost răniți. In 
semn de solidaritate cu acțiunile 
budiștilor, țăranii din regiunea o- 
rașului Hue au anunțat că vor în
ceta să aprovizioneze orașul cu a- 
limente. Agenția subliniază că în 
capitala țării, Saigon, situația con
tinuă să se mențină încordată prin
cipalele pagode din oraș aflîndu- 
se sub supravegherea permanentă 
a forțelor polițienești.

MOSCOVA. Stația seismică 
„Moscova" a înregistrat la 15 au
gust un puternic cutremur.

Potrivit datelor preliminare ale 
materialelor, epicentrul cutremuru
lui s-a aflat la 7 600 km. de Mos
cova, la răsărit de insula Honsiu. 
Puterea probabilă în epicentru a 
fost de opt grade.

ASUNCION. La 15 august dic
tatorul Paraguay-ului Alfredo Stro- 
essner, a fost investit oficial în 
funcția de președinte al tării pen
tru o nouă perioadă de șase ani. 
Stroessner deține această funcție 
din anul 1953 cînd a preluat pute
rea pe calea unei lovituri de stat.

COLOMBO. Potrivit relatărilor 
agenției Reuter, începînd de la 15 
august serviciile poștale și tele
grafice din capitala Ceylonului, Co
lombo, au încetat să funcționeze 
ca urmare a unei greve declarată 
de cei 3 000 de salariați ai poște
lor. Această grevă are loc în semn 
de solidaritate cu greva salariați- 
lor telegrafului central din Co
lombo.

BUENOS AIRES. Agenția Asso- 

militare cărora nu le este pe plac 
această perspectivă. Cine se pro
nunță aeum la Washington împo
triva ratificării tratatului ? Numele 
senatorilor care au anunțat că se 
vor opune ratificării (Goldwater. 
Javits etc.) n-au provoeat nici o 
surpriză. Ei sînt adversari notorii 
ai dezarmării și păcii și propagan
diști ai războiului atomic.

Unii dintre ei. Goldwater de pil
dă, speră că o poziție rigidă ii 
va ajuta să candideze cu mai mul
te șanse de succes în viitoarele a- 
legeri prezidențiale, mizînd, evi
dent, pe sprijinul cercurilor de 
extremă dreaptă și mai ales, al 
sudiștilor rasiști.

Tactica opoziției din Senat con
stă și în a tergiversa tot mai mult 
diseutarea tratatului. Aceasta re
iese și din declarația senatorului 
E. Dirksen care a cerut senatului 
ca înainte de a trece la votarea 

Tratatului „fiecare cuvînt al aces
tuia să fie supus celui mai amă
nunțit studiu".

Părerile extremiștilor de dreapta 
nu se bucură însă la ora actuală 
de sprijin important la Washing
ton. Acest fapt este recunoscut 
pînă și de un reprezentant suspus 
al aripei de dreapta a partidului 
republican cum este senatorul 
Kenneth Keating. Intr-un discurs 
televizat el a spus că împotriva 
Tratatului vor vota „doar un mă
nunchi neînsemnat de senatori".

C. BENGA
comentator Agerpres

Rezoluția congresului de la Mdnchen 
a studenților kurzi

MUNCHEN 16 (Agerpres).
La Milnchen și-a încheiat lucră

rile Congresul studenților kurzi, 
care studiază în țările Europei.

In rezoluția referitoare la pro
blemele politice, adoptată în șe
dința de închidere, delegații și-au 
exprimat sprijinul lor deplin cu 

lupta revoluționară eroică a po
porului kurd din Irak. Țelul revo
luției, se subliniază, este de a dis
credita regimul dictaturii baasiste 
din Irak și a crea un guvern de
mocratic care să asigure drepturi 
democratice cetățenilor Irakului și 
să acorde autonomie Kurdistanului. 
Congresul condamnă cu hotărîre 
crimele săvîrșite în Kurdistan și 
teroarea sîngeroasă împotriva for
țelor democratice din Irak, apli
cată de regimul de la Bagdad.

ciated Press anunță că poliția fe
derală argentineană a arestat un 
grup de 23 de italieni care locu
iesc în Argentina bănuiți că ar a- 
vea legături cu „Mafia" siciliană. 

Ordinul de arestare a interve
nit în urma cererii comisiei italie
ne, care a întreprins o campanie 
de lichidare a Mafiei.

REYKJAVIK. După o întrerupe
re de două săptămîni, la Reykja
vik au apărut din nou ziarele ca 
urmare a încetării grevei ziariști
lor islandezi. Greva s-a încheiat 
cu semnarea unui acord care pre
vede sporirea salariilor ziariștilor 
cu 12,5 la sută.

CANBERRA. De cinci zile con
tinuă greva muncitorilor de la no
dul feroviar Sydney, declarată în 
semn de protest împotriva hotărî- 
rii concedierilor făcute de admi
nistrație. Ca urmare a grevei mun
citorilor au fost anulate 300 de 
curse de trenuri de marfă. Munci
torii sînt ferm hotărîți să continue 
lupta pînă ce administrația va re
veni asupra hotărîrii sale.

LA PAZ. Minerii bolivieni au de
clarat o grevă generală în semn 
de solidaritate cu muncitorii gre
viști de la Catavi. După cum s-a 
mai anunțat, muncitorii din ma
rele centru de extracție a plum
bului — Catavi au declarat grevă 
Ia 15 august în semn de protest 
împotriva concedierii de către so
cietate a 1050 de muncitori.
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de ascultători, 12,00 EmisiuneaPROGRAMUL I. 7,10 Concert de 
dimineață, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8,30 Clubul voioșiei, 8,50 
Din melodiile populare cerute de 
ascultători, 9,20 „Oameni și melea
guri ale patriei în creația lui Geor
ge Enescu". — Montaj muzical-li- 
terar, 11,00 Arii și duete din o- 
perete, 11,30 Vorbește Moscova ! 
12,20 Interpret! de muzică ușoară, 
13,10 De toate pentru toți, 14,15 
Muzică ușoară romînească în in
terpretarea soliștilor și formațiilor 
de amatori de la Casa de cultură 
„Grivița Roșie" și Clubul „Justi
ția", 17,04 Muzică de estradă in
terpretată de soliști ai Teatrului 
de operă și balet al R.P.R., 17,30 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 19,00 Muzi
că din opere, 19,35 Muzică de dans, 
20,00 Teatru la microfon: „Oame
nii înving". Adaptare radiofonică 
după piesa lui Alex. Voitin, 21,40 
Recital Arta Florescu 22,25 Muzi
că de dans. PROGRAMUL II. 8,00 
Piese simfonice de compozitori ro- 
mîni înaintași, 9,00 Valsuri, 9,30 
Melodii populare, 10,00 Muzică din 
opere cerută de ascultători, 10,30 
Revista presei străine, 10,38 „Pe li
toral" — muzică ușoară romîneas
că, 11,30 Muzică populară cerută

Congresul condamnă complotul 
dintre imperialiștii englezi, mono
polurile petroliere din Irak șt 
baasiști.

Rezoluția protestează împotriva 
acțiunilor guvernului Siriei care 
acordă ajutor militar baasiștilor 
irakieni în acțiunile lor de înăbu
șire a mișcării revoluționare a 
kurzilor.

Delegații cheamă toate statele 
membre ale O.N.U. să ia poziție 
fată de politica irakiană de ge
nocid și să sprijine revendicările 
revoluționare ale kurzilor.
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Descoperirea unui 
complot antimonarhic 

în Maroc .
RABAT 16 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse, ministrul marocan 
al justiției, Ahmed Bahnini, a a- 
nunțat la 15 august că autoritățile 
marocane au descoperit un com
plot care urmărea asasinarea re
gelui Hassan al II-lea și instaura
rea unui nou regim prin interme
diul unei lovituri de stat.

Ministrul marocan a adăugat că 
acest complot era pregătit înce
pînd din toamna anului 1961. Pla
nul complotiștilor prevedea parti
ciparea unor unități ale forțelor 
armate marocane, ocuparea clădi
rii radioteleviziunii, a diferitelor 
puncte strategice și a palatului 
regal. j
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Cinci nașteri duble
SYDNEY 16 (Agerpres).
Intr-un spital din orașul austra

lian Sydney s-au născut la 14 au
gust doi gemeni — un băiat și o 
fată. Faptul ar fi cu totul banal 
dacă mama copiilor, Janette Strife- 
hers, în vîrstă de 44 de ani, nu ar 
fi născut încă de patru ori cite 
doi gemeni. .In prezent, familia lui 
John Struthers, muncitor într-o 
fabrică din Sydney, numără 14 
copii.

Agenția Associated Press care a 
transmis această știre, relatează 
că, potrivit declarației unui medic 
specialist, un număr atît de mare 
de nașteri duble într-o singură fa
milie se întîmplă o dată la 3 mi
liarde de cazuri.

„Cinema", 13,00 Muzică ușoară in
terpretată de Aida Moga, 13,15 
Program muzical pentru oamenii 
muncii aflați la odihnă, 14,15
„Cine știe, cîștigă !", 15,00 Muzică 
ușoară cerută de ascultători, 15,30 
Muzică din operete, 17,15 Versuri 
în lectura artistei poporului Aura 
Buzescu, 18,00 Teatru la microfon 
pentru copii, 19,00 „Melodii... me
lodii" — emisiune de muzică u- 
șoară romînească. 19,30 Interpreți 
ai muzicii populare: Alexandru 
Grozuță și Iliuță Rudăreanu, 20,20 
Muzică de dans, 21,45 Lectură ghi
citoare : „Reîntîlnire cu eroi din 
dramaturgia noastră contemporană", 
22,00 Seară de romanțe. *.
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CINEMATOGRAFE
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PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Colegii; AL. SAHIA : Pescărușul 
negru; PETRILA: Planeta furtuni
lor; LIVEZENI : Cazacii; ANINOA- 
SA: Bandiții din Argossollo; VUL
CAN ; Intîlnire la ora 8; CRIVI- 
DIA: Muzicantul orb; LUPENI : 
Cartouche,- BĂRBĂTENI : 713 cere 
aterizare; URICANI: Regăsirea.


