
Anul XV 
XX Nr. 4313

Joi
29 august 

1963

4 pag. 20 bani

Fapte din întrecerea preparatorilor

Cu angajameniul îndeplinii
In întrecerea pe anul 

1963, colectivul prepara- 
ției Lupani s-a angajat să 
asigure spălarea și prepa
rarea ritmică a producției 
de cărbune cocsificabii 
extras de minerii din Lu
peni, Uricani și Vulcan, 
să îmbunătățească cu 0,2 
puncte calitatea cărbune
lui special și să reducă 
tot cu atîtea puncte umi
ditatea cărbunelui.

Pătrunși de însemnăta
tea agajamentului luat și 
do,nici ca realizările lor 
să fie tot mai bune, pre
paratorii din Lupeni, pe 
lîngă faptul că au spălat 
și preparat în acest an

33 600 tone de cărbune 
în afara sarcinilor de pro
ducție, au îmbunătățit cu 
0,2 puncte calitatea căr
bunilor speciali, încadrîn- 
du-se astfel în angaja
ment, iar recuperarea glo
bală cu un punct. In ace
lași timp ei au mai îm
bunătățit randamentul 
spălători si cu 0,5 puncte 
și au redus umiditatea cu 
0,2 puncte. La aceste suc
cese 
mă 
torii
lu Ștefan, Berdali Vasile, 
GyOrgy Ștefan, Ignat loan 
și alții.

o contribuție de sea- 
au adus-o prepara- 
Ghiciu Iosif, Dască-

Bilanț rodnic
Succese demne de lau

dă au obținut și prepara
torii din Petrila. In peri
oada care s-a scurs din 
acest an, ei și-au realizat 
planul de pioducție în 
proporție de 102,5 la sută 
și au produs 6329 tone de 
brichete peste plan. Tot
odată colectivul de aici a 
redus cu 4,3 la sută ce
nușa din cărbune față de 
sarcina planificată și cu 
7,3 la sută umiditatea 
:ărbunelui.

Rezultatele obținute sînt 
rodul muncii întregului 
colectiv care, mobilizat 
de comuniști, a întreținut

instalațiile și utilajele în 
perfectă stare de funcțio
nare, asigurînd astfel pri
mirea ritmică a producției 
extrase de minerii de la 
Petrila, Lonea Aninoasa 
și Vulcan. Printre cei care 
s-au evidențiat în întrece
rea socialistă sînt spălă
torii Deleanu Victor, Flo- 
rescu loan, brichetatorul 
Cosma 
Marcu 
Eugen, 
nescu
Lupșa Nicolae și alții care 
în cursul acestei luni au 
fost declarați evidențiați 
in întrecerea socialistă.

Vasile, lăcătușii 
loan, Szedlacek 

Rad Gheorghe, Io- 
Ioan, electricianul

Economii suplimentare 
la de cost

Paralel cu îndeplinirea 
iarcinilor de producție pe 
(.cest an, preparatorii din 
pupeni și Petrila obțin 
țuccese și în ce privește 
[educarea prețului 
'rost. Ei acordă

'■ tenție reducerii 
oului de energie 
ă, recondiționării

de 
o mare 

consu- 
electri- 
utilaje-

lor și pieselor, folosirii 
judicioase a materialelor.

Dînd dovadă de buni 
gospodari, preparatorii din 
Petrila au realizat în cele 
7 luni trecute din anul a- 
cesta 629 000 lei economii 
suplimentare la prețul de 
cost, iar cei din Lupeni 
412 000 lei economii.

OLTENIA

tînă- 
romî-

i

<

Tovarășul Bbyte Ladislau s-a dovedit a fi cel mai 
priceput strungar de la centrala electrică Vulcan. 
Pentru meritele sale în producție, recent i-a fost 
decernat „Fanionul de evidențiat în întrecerea so
cialistă".

IN CLIȘEU: Strungarul Bâyte Ladislau împreună 
cu maistrul Kernaci loan discută o schiță cu privire 
la confecționarea unbr piese necesare modificării 
unei pompe de alimentare a cazanelor.

----------- 0------------

Minerii șefi de brigadă 
Baciu Ioan și Soloyan 
loan sînt vechi cunoștin
țe. Amîndoi lucrează la 
exploatarea minieră Lo
nea, dar în sectoare di
ferite : primul în sectorul 
II iar celălalt în sectorul 
III. Cu toate acestea bri
găzile celor doi mineri se 
întrec între ele pentru 
obținerea de rezultate cît 
mai remarcabile în 
ducție.

Brigada minerului 
Ioan are planificat 
randament de 5,04

Pe 
iar
condusă 
de So- 
lovan I-

miezul verii
mat și oamenii țițeiului. Acum 
10 ani petroliștii din rîndul lo
calnicilor erau numărați pe de
gete, astăzi însă aproximativ 95 
la sută dintre sondori, podari și 
maiștri sînt olteni, iar 70 la sută 
dintre ingineri s-au ridicat tot 
de aici. Ii văd pe mulți dintre 
ei cu cîtă exactitate manevrează 
agregatele, cu

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

NOTE DE DRUM

De cîteva ceasuri, Oltenia a- 
leargă cu iuțeală în urma auto
mobilului. Mii de lumini sclipesc 
la orizont, însoțite pe alocuri de 
jerbe de foc. Parcă un uriaș e- 
lectrod sudează acolo, departe, 
cerul și pămîntul. Curînd dis
tingem turle metalice, iar un mi
ros caracteristic ne descoperă și 
mai repede sche
la petroliferă. 
Sîntem de fapt 
în cea mai 
ră schelă
neascei, la Țicleni.

Exploatarea de la Țicleni n-aie 
prea multe amintiri. Ea n-a cu
noscut nici domnia rudimentarei 
hecne (instalație de extracție 
acționată cu forță animală), nici 
exploatarea prădalnică și nici ci
mitirele de sonde abandonate în 
perioada antebelică în multe 
schele din Valea Prahovei. Sche
la Țicleni a apărut în anii con
strucției socialiste. De aceea cînd 
în 1953 în nordul Olteniei s-au 
săpat primele sonde, s-au așezat 
și temeliile noilor locuințe pen
tru petroliști. Astfel, la Țicleni 
în peisajul arid s-au integrat 
sute de sonde și parcuri de se
paratoare. conducte și diferite 
instalații, precum și sute de ca
se, școli, dispensare, cluburi, bi
blioteci, cinematografe și maga
zine.

Și tot în acest timp s-au for.

cîtă pricepere su
praveghează ope
rațiile complica
te la tablourile 
de comandă. Dar 
dincolo 
aceste

domnește indiscutabil 
față de muncă și grija față de 
avutul poporului.

HUNEDOARA

ca-

cu un randament 
tone pe post. So- 
Ioan cu membrii 
sale a făcut să 

randamentul mun-

pro-

Baciu
un 

tone 
post, 

cea

In întpecepe
post. In zilele 
re au trecut din aceas
tă lună, minerii din bri
gada lui Baciu loan au 
muncit 
de 5,25 
lovan 
brigăzii 
crească
cii la 7,6 tone pe post și 
astfel ei au extras peste 
plan 400 tone cărbune.

Ambele brigăzi au rea
lizat și economii de lemn 
de mină. Folosind arma
rea mixtă, brigada Iui Ba
ciu Ioan a realizat o eco
nomie de trei metri cubi 
lemn pe mia de tone căr
bune extras, iar brigada 
condusă de Solovan loan 
a economisit 1,5 metri 
cubi de lemn la 1 000 to
ne de producție dată.

întrecerea dintre cele 
două brigăzi miniere con
tinuă.

de toate < 
atribute 1 

pasiunea

Către miază-noapte, după dea
lurile Țiclenilor, Oltenia este 
străjuită de munți abrupți și 
inalți care continuă lanțul Car- 
paților sudici. Trecem printre 
zidurile masive de piatră pe ea- 
re apa Jiului le-a fierăstruit în 
decursul timpului. Jos, în fund'd 
defileului, șerpuiesc în neconte
nite serpentine, trei căi de ac
ces : șoseaua, calea ferată și 
apa Jiului și, curînd apa cris
talină a rîului se tulbură. 
Pătrundem în Valea Jiului, cel 
mai mare bazin carbonifer al tă
rii. Aici, exploatările se 
Lonea, Petrila, Lupeni, 
Uricani...

țin lanț : 
Vulcan,

(Continuare in pag. 3-a)

VICTOR GHIOANCĂ
Secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Petroșani

Și 
în

guvernului 
îndeplinirea

Anul acesta, cu 
prilejul marii săr
bători a eliberării 
patriei noastre, 
oamenii muncii din 
Valea Jiului au 
raportat partidului 

importante succese
planului la toți indicii, succese ca
re față de cele dobfndite anii tre- 
cuți reprezintă un însemnat pro
gres calitativ, o expresie a muncii 
perseverente, plină de răspundere 
și elan, desfășurată — sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid — de către marea majoritate 
a colectivelor unităților noastre e- 
conomice.

In perioada care s-a scurs de la 
începutul anului, harnicii muncitori 
mineri au extras peste plan 100 000 
tone de cărbune cocsificabii și e- 
nergetic, au mărit productivitatea 
muncii atingînd un randament me
diu pe bazin de 1,228 tone de căr
bune pe post și au obținut (împre
ună cu colectivele preparațiilor și 
U.R.U.M.P.) prin creșterea produc
ției și productivității muncii, îm
bunătățirea calității cărbunelui și 
gospodărirea mai judicioasă a chel
tuielilor de producție, peste 20 
milioane lei economii la prețul de 
cost. O activitate rodnică au de
pus și colectivele I.C.T. Paroșeni, 
I.I.S. „Viscoza" Lupeni, unitățile 
C.F.R., șantierul Coroiești, și al
te unități economice. S-a îmbună
tățit în măsură simțitoare activita
tea șantierelor de construcții so- 
cial-culturale, a unităților comer
ciale etc. Toate acestea fac ca 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din Valea Jiului, în frunte cu co
muniștii, să se prezinte de pe a- 
cum cu angajamentele anuale în
deplinite și depășite Ia produsele 
de bază și principalii indicatori ca
litativi : cărbune, energie electrică, 
fire de mătase artificială, tone ki
lometrice transportate, 
te, calitate, economii 

■la prețul de cost.
' Rezultatele obținute 
dezvoltării continue a 
co-materiale, al grijii
guvernului pentru înzestrarea uni
tăților noastre economice cu teh
nica avansată, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a celor ce 
muncesc, ridicarea nivelului lor 
profesional și de cultură generală. 
In succesele cu care oamenii mun
cii din Valea Jiului au răspuns 
grijii partidului față de condițiile 
lor noi de muncă și de viață sînt, 
de asemenea, materializate, 
ca politică desfășurată zi de 
organele și organizațiile de 
și de masă pentru 
științei socialiste a

inginerilor și tehnicienilor, măsurile 
organizatorice luate pentru întări
rea conducerii de către organiza
țiile de partid a 
mice.

Făcînd bilanțul 
ținute in primele

nivelului prevăzut

mătate din acest 
an, organele și or
ganizațiile de par-, 
t id și de masă, 
oamenii muncii 
din Valea Jiului 

și-au exprimat și îșî exprimă con
vingerea fermă că printr-o muncă 
și mai susținută, prin punerea în 
valoare a marilor rezerve interne 
care sînt în fiecare mină, între
prindere sau șantier, prin acordarea 
unei atenții deosebite factorilor 
care contribuie la creșterea pro
ductivității muncii, planul pe 1963 
va fi îndeplinit cu succes în toate 
unitățile și la toți indicii, creîndu- 
se prin aceasta condițiile materiale 
și avintul necesar atingerii în tri
mestrul IV a
pentru primul trimestru al anului 
viitor. Această 
răște din faptul că și unitățile ca
re au mai rămas în urmă — între

prinderea forestieră Petroșani, în
treprinderea de industrie locală „6 
August", șantierele de construcții 
social-culturale. I.C.M.M., grupul de 
șantiere Paroșeni — au condiții și 
rezerve interne să-și îmbunătățeas
că substanțial activitatea.

Analiza făcută recent de către 
biroul comitetului orășenesc de 
partid asupra cauzelor răminerii în 
urmă a acestor unități și a măsuri
lor ce trebuie luate în continuare, 
analizele făcute la nivelul fiecărei 
unități referitor la problemele 
care le ridică 
lui, au scos în 
nerea în urmă 
se datorește in
lipsurilor interne din 
procesului de producție, cu excep
ția grupului de șantiere Paroșeni. 
I. F. Petroșani, spre exemplu, a 
rămas în urmă cu pianul Ia unele 
sortimente de produse destinate in
dustrializării și la lemn de foc din 
cauză că în toamna anului trecut 
nu s-a pregătit corespunzător pen
tru iarnă, șantierul 9 construcții 
Petroșani a realizat indici necores
punzători de productivitate și preț 
de cost din cauză că forța de mun
că a fost 
fierul 10 
îndeplinit 
că nu a
sare și datorită altor 
I.C.M.M. din aceleași motive.

In perioada care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului este nece
sar ca organele și organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.M., conduce
rile tehnico-administrative să-și 
concentreze toată atenția asupra 
măsurilor politice și tehnico-orga- 
nizatorice necesare pentru ridica
rea tuturor unităților la nivelul 
îndeplinirii și depășirii planului și 
angajamentelor, pentru 
tuturor indicatorilor de 
ceasta trebuie să o facă 
organele și organizațiile
si de masă și conducerile tehnico- 
administrative din unitățile arătate 
mai înainte, ci din toate unitățile

convingere izvo-

pe 
îndeplinirea planu- 
evidență că rămî- 
a acestor colective 
cea mai mare parte 

organizarea

productivita- 
suplimentare

sînt rodul 
bazei tehni- 
partidului și

mun- 
zi de 
partid

ridicarea con- 
muncitorilor,

incomplet folosită, șan- 
construcții Vulcan nu a 
pianul de predări pentru 
recrutat efectivele nece- 

deficiențe,

realizarea 
plan. A- 

nu numai 
de partid

oan,

rezultatelor ob- 
șapte luni și ju-

activității econo-

Sînt veseli și bine dispuși la intrarea în șut ortacii Lupu Constantin, Viță Ioan, Luca Emil, Gheor
ghiu Ioan, Costea Augustin, Rusu Dumitru și Tiron Vladimir. Brigada lui Bordea EmanoiI din care face 
parte schimbul lor a adus o însemnată contribuție la cele peste 2 000 tone de cărbune extrase peste plan 
de sectorul IU Vulcan în perioada trecută pînă acum din luna august. Pe bună dreptate se bucură și 
se mîndresc eu succesele lor în producție minerii sectorului.

(Continuare în pag. 3-a)
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ACTIVITATE RODNICĂ pepeăiurile împădurite
Evidențiati 

în întrecere

PLEȘA IOAN, 
lăcătuș

HIRCA TEODOR, 
sudor

SICOȘAN MILENTE, 
muncitor forestier

o organizație U.T.M. puternica
Prin activitatea polltico-educativă 

pe care o desfășoară în rîndurile 
tinerilor, organizațiile U.T.M. din 
sectoarele forestiere din Valea Jiu
lui sînt un ajutor de nădejde al 
organizațiilor de partid in mobili
zarea colectivelor la îndeplinirea 
sarcinilor economice. Cele șase or
ganizații de tineret existente în 
tot alitea unități forestiere, au ob
ținut unele rezultate bune în pri
vința mobilizării tinerilor la valo
rificarea superioară a masei lem
noase. Principala atenție a organi
zațiilor U.T.M. a fost îndreptată 
spre întărirea continuă a rînduri- 
lor lor prin primirea în U.T.M. a 
celor mai vrednici tineri care, ală
turi de comuniști, să mobilizeze 
colectivele din care tac parte la 
îndeplinirea sarcinilor economice.

Sînt tot mai numeroși acei ute- 
miști care obțin rezultate din cele 
mai bune și in același timp se în- . 
grijesc 
ceilalți 
numără 
Ivașcu
tractoriștii Nica Ioan de Ia Bilele, 
Aionesei Petru de la Stolojoaia, 
Toma Constantin de la Jigoreasa, 
mecanicul de funicular Todea Nis- 
tor de la Mierleasa, gateristul Ciu- 
rea Lascu de ia Uricani și alții. 
Ei stau de vorbă cu tinerii din e- 
chipele și brigăzile în care lucrea
ză, ii îndeamnă la muncă perseve
rentă, le arată cum trebuie respec
tate normele S.T.A.S. la 
rea lemnului.

De remarcat este faptul 
unde organizațiile U.T.M. 
cupă A răspundere de

întărire a rîndurilor utemiștilor și re
zultatele tinerilor în producție sînt 
cele așteptate. De 
Mălureanu Petru, 
Minciunescu Petru 
primiți in acest an
reușit în scurt timp să devină e- 
vidențiați în întrecerea socialistă. 
Tînărul Negoi Petru, gaterist la 
Lonea, primit recent în U.T.M., își! 
depășește în fiecare lună cu 20-32 
la sută sarcinile de plan, Iar lui 
Pahonțu Pavel, după ce a devenit 
utemist, i s-a încredințat conduce
rea unei brigăzi complexe în ex
ploatarea Voievodul. De cînd a fost 
primit fn U.T.M. Pahonțu Pavel își 
depășește cu regularitate planul și

se străduiește, împreună cu tova
rășii săi de lucru, să valorifice cît 
mai bine masa lemnoasă.

Se poate spune pe drept cuvînt 
că organizația U.T.M. din sectorul 
forestier Lonea, care numără 50 de 
utemiști, este cea mai puternică pe 
I. F. Petroșani. Mai slab se ocupă 
de munca de primire în U.T.M. 
organizația de bază din sectorul 
Lupeni (secretar tov. Neagoe Emi- 
lian) care din toamna anului tre
cut și pînă in prezent n-a primit 
nici un tînăr în U.T.M., cu toate 
că există tineri ce-șl manifestă do
rința de a 
utemiștilor. 
sector sînt 
tanți, care

fi primiți în rîndurile 
De asemenea, în acest 

circa 20 de utemiști fio- 
nu sînt atrași la acti

vitatea organizației 
ceeași delăsare 
mire in 
sectorul

U.T.M.
Cîmpu

in 
se 
lui

de bază. A- 
munca de pri- 
manifestă șl in 
Neag (locțiitor

Timpul liber — în mod plăcut 
și instructiv

și de felul cum lucrează 
tineri. Printre aceștia se 
mecanicul de fierăstrău 

Constantin de la Polatiște,

secționa-

că acolo 
se preo- 
continua

pildă, utemiștii 
Bălășolu Ilie, 

și alți tineri 
în U.T.M. au

★

Exemplu demn 
urmat

Andraș Lauren- 
sectortil Roșia 

Magyar Alexandru) care 
an n-au primit nici un tî- 
U.T.M. deși posibilități

a înlătura aceste defi- 
pentru a asigura în fie-

este chemat 
pentru îm- 
organizație. 

birourile or-

Cu doi ani tn 
urmii, utemistul A- 
ionesei Emil a po
posii pe meleagu
rile Văii Jiului ve

de prin păr- 
Moldovei. A- 
la I.F. Petro- 
l-au îhcîntat

de secretar tov. 
țiu)’ precum și in 
(secretar 
în acest 
năr în 
există.

Pentru 
ciențe și
care sector forestier o organizație 
U.T.M. puternică, comitetul U.T.M. 
de la 1. F. Petroșani 
să intervină operativ 
bunătățfrea vieții de 
Comitetul U.T.M. și

ganizațillor de bază trebuie să de
pună toate eforturile pentru a îm
bunătăți activitatea organizațiilor 
de bază in domeniul primirii in 
U.T.M., considerînd-o drept o sar
cină permanentă și de cea mai ma
re importanță in vederea întăririi 

muncii U.T.M. in unitățile fores
tiere.

Dacă 
ră în mijlocul tinerilor forestieri 
din Lonea vei vedea multe lucruri 
interesante. Biroul organizației 
U.T.M. de aici s-a îngrijit să atra
gă tinerii la o activitate cultural- 
artistică și sportivă susținută.

In sector, cu sprijinul organiza
ției de sindicat, a fost alcătuită o 
brigadă artistică de agitație forma
tă numai din tineri. La prima re
petiție, utemiștii Popescu Ioan, 
Floca Petru, Pleșa loan. Cazan 
Victoria au dovedit măiestrie în 
interpretarea programului. O bo
gată activitate se desfășoară și la 
colțul roșu, unde tinerii răsfoiesc 
ziare, citesc cărți. Mulți tineri fo
restieri, printre care Corobea 
Cristian, Vasile Maria și-au format 
biblioteci personale» In timp ce 
unii tineri sînt la bibliotecă ori 
participă la repetiții, alții, printre 
care Voiniciuc Mihai, Marcu Ca
rol se întrec la șah, iar pe utemiș
tii Huțu Dan, Lobdă Constantin, 
lancu Livia îi găsești jucînd volei.

Asemenea activități culturale și 
sportive ar fi bine venite și la 
alte exploatări forestiere, nu numai 
la Lonea. Dacă te deplasezi însă 
în pădurile de la Jigoreasa, Valea 
Boului, Polatiște, Cîmpu lui Neag,

poposești într-o sea- vei vedea că aici organizațiile 
U.T.M. și comitetele de sindicat 
nu întreprind nici o acțiune în ve
derea folosirii timpului liber ai 
tinerilor. Tinerii Pascaru Gheorghe, 
Strugaru Gheorghe de la Polatiște 
au arătat că sînt dornici sfi vizio
neze un film, să asculta un cîntec 
la aparatul da radio, să joace șah, 
să activeze într-o brigadă artistică 
de agitație ori, să participe la joi- 
le de tineret.

Cită dreptate au acești tineri! 
Ei sînt însetați de cultură, dornici 
să-și petreacă timpul liber în mod 
plăcut și util. Tocmai pentru aceas
ta comitetul U.T.M. și comitetul 
sindicatului de la I.F. Petroșani au 
datoria să facă totul pentru ca ti
nerii forestieri să-și petreacă orele 
libere în modul cel mai plăcut și 
instructiv.

Acțiuni

,i

Organizarea ridicării calificării profesionale 
o sarcină care nu mai poate fi amlnată

Mobilizați de orga
nizațiile U.T.M., tot 
mai mulți tineri din 
sectoarele forestiere 
ale Văii Jiului parti
cipă cu entuziasm la 
acțiunile patriotice ce 
se organizează în ini
ma pădurilor. La Po
latiște, Valea Boului, 
Cîmpu Mielului și în 
alte părți, tinerii au 
dat un ajutor prețios

șani,
irmecul pădurilor, 
munca entuziastă 
: forestierilor care 
exploatează pădu- 
principalele bogățiirea — una din 

naturale ale tării.

După o perioadă de muncă în 

inima pădurii, tînărul Aionesei' l-a 

manifestat dorința de a se califica 
in meseria de ajutor gaterist. A- 

jutat de comuniști, Aionesei și-a 
împlinit visul și in prezent își 

desfășoară activitatea la gaterul 

din Lonea. In procesul de produc

ție dă dovadă de pricepere, de 

dragoste iață de muncă, devenind 
un om de nădejde.

Deținător al fanionului de evi

dențiat în întrecerea socialistă pe 

primele 7 luni ale anului 1953, 

utemistul Aionesei1 Emil este exem

plu demn de urmat pentru fiecare 

tînăr din întreprindere. Pentru me

ritele sale în producție, comuniș

tii din organizația de bază l-au 

primit recent în rindurile membri

lor de partid.,

ing. BALTAȚEANU MARL*

secretarul comitetului U.T.M.
de la I.F. Petroșani

de muncă patriotică
muncitorilor ce lu
crează la construirea 
de noi cabane pentru 
forestieri, iar tinerii 
de la depoul C.F.F. 

Lonea au întreprins 
mai multe acțiuni de 
colectare a 
vechi. In 
săptămîni ei 
lectat 3500

fierului 
ultimele 

au co- 
kg. fier

trimis oțelăriilor.
Printre tinerii care 

au participat de fie
care dată la colecta
rea fierului vechi a- 
mintim pe Savin Con
stantin, Hîrcă Teodor, 
Barbu Constantin, Flo- 
rea Petru și alții.

LAZAR IOAN 
membru în comitetul 
U.T.M., I.F. Petroșani

In cursul lunii iunie, Comitelui 
orășenesc de partid Petroșani a 
analizat, în cadrul unei plenare, 
preocuparea organizațiilor de par
tid, a sindicatelor, organizațiilor 
U.T.M. și condiiceriioi de între
prinderi din Valea Jiului pentru 
calificarea și ridicarea calificării 
tinerilor muncitori. Această anali
ză a scos în evidență faptul că în 
cadrul IF. Petroșani a fost negli
jată organizarea ridicării calificării 
muncitorilor, îndeosebi a celor ti
neri. S-a subliniat atunci că în 
condițiile introducerii pe scară lar
gă a utilajelor moderne în cadrul 
exploatărilor forestiere, în condi
țiile creșterii sarcinilor privind 
valorificarea superioară a masei 
lemnoase, îmbunătățirea calității 
sorturilor, sporirea productivității 
muncii, se impune luarea de mă
suri pentru calificarea și ridicarea 
calificării muncitorilor forestieri.

De atunci a trecut multă vreme. 
Dar în tot acest interval de timp, 
în cadrul întreprinderii forestiere 
Petroșani nu s-a luat nici o măsură 
pentru organizarea ridicării califică
rii muncitorilor tineri. Totul în a- 
ceastă direcție se rezumă la trimi
terea unui anumit număr de tineri 
la centrele de calificare organiza
te de Ministerul Economiei Fores
tiere pentru profesiile de drujbiști, 
funiculariști și tractoriști rutieri, pe 
baza unui plan de școlarizare. Dar

pentru tinerii muncitori din cadrul 
exploatărilor forestiere, precum și 
pentru ceilalți muncitori, nu se face 
nimic pentru sprijinirea lor în di
recția ridicării calificării, în afa
ră de unele expuneri pe teme teh
nice, și acestea ținute destul de 
sporadic.

Trebuie ținut seama că munca 
de astăzi a forestierilor se deose
bește profund de cea de acum 
cîțiva ani. Folosirea din plin a 
fierăstraielor mecanice, a instala
țiilor de funicular, a celorlalte mij
loace mecanizate de transport, pri
ceperea de a folosi din plin resur
sele masivelor noastre forestiere, 
de a asigura încă de la tăiere po
sibilități de valorificare la un ni
vel superior a lemnului, necesită 
bogate cunoștințe profesionale din 
partea fiecărui muncitor forestier.

Este necesar în primul rînd să 
se organizeze cursuri de ridicare a 
calificării pentru sortatori, expedi
tori etc. în care să se facă ex
puneri și demonstrații practice pri
vind sortarea calitativă a arborilor, 
respectarea prevederilor STAS, cu
noașterea temeinică a regulilor de 
exploatare, precum și pentru trac
toriști, drujbiști și funiculariști, 
pentru cunoașterea organelor com
ponente ale instalațiilor și utilaje
lor, întreținerea acestora, modul 
în care trebuie muncit pentru pra- 
veairea deprecierii lemnului, res

pectarea normelor de protecție a 
muncii. In cadrul întreprinderii 
există un număr suficient de in
gineri și tehnicieni cu o bună pre
gătire profesională, care nu numai 
că pot, dar chiar au datoria de a 
contribui la creșterea calificări’ 
muncitorilor.

S-a spus că se va putea face 
ceva în direcția organizării califi
cării odată cu începerea noului an 
forestier. Noul an forestier începe 
la 1 septembrie, dar nici acum nu 
sînt semne că se va întreprinde ce
va. Ori, o asemenea situație nu 
mai poate fi lăsată să persiste. Sin
dicatul, conducerea întreprinderii, 
împreună cu organizația U.T.M. 
trebuie să treacă de urgență la 
întocmirea unui plan de organiza
re a cursurilor de ridicare a cali
ficării. In privința stabilirii tema
ticii cursurilor un aport substan
țial poate fi adus de comisia in
ginerilor și tehnicienilor din în
treprindere. Organizația de partid 
trebuie să mobilizeze toți acești 
factori la organizarea ridicării cali
ficării tinerilor muncitori forestieri.
Se simte necesitatea organizării 
de asemenea cursuri pe șantierele 
forestiere de la Cîmpu lui Neag, 
Voevodul, Roșia, Polatiște și în 
alte sectoare unde muncesc nu
meroși tineri.

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

Vechi pe care l-au și

Utemistul Neagu Tudor este unul dintre cei mai vrednici meca 
nici de fierăstraie „Drujba" din exploatarea Polatiște. El doboară îr 
fiecare zi cîte 40 m.c. bușteni de fag.

IN CLIȘEU: Utemiștii Neagu Tudor și Tătăruș Gheorghe. secțio 
aînd materialul lemnos doborît.



înotă si mai sutlimiiă gentili dezvoltarea 
realizărilor te

(Urmate din pag. I-a)

noastre economice unde sînt re
zerve interne nefolosite sau sec
toare și brigăzi rămase in urmă. 
De pildă, la mina Vulcan nu s-a 
realizat productivitatea planiiicată, 
colectivul E. M. Uricanl stă nesa- 
tisiăcător cu angajamentul la eco
nomii, la exploatările miniere sini 
incă probleme de disciplină in mun
că, de respectare a N.T.S., la 
U.R.U.M.P. și U.S. „Jiul" calita

tea unor produse mai Iasă de do
rit, iar organizațiile comerciale de 
desfacere nu s-au Încadrat in chel
tuielile de circulație.

Din analizele făcute asupra uni
tăților rămase în urmă s-au desprins 
cîteva sarcini importante, hotărî- 
toare pentru îmbunătățirea activi
tății de viitor, a căror înfăptuire 
să fie urmărită cu perseverență, zi 
de zi, de către organele și organi
zațiile de partid și de masă și con
ducerile tehnico-administrative. La 

^exploatările forestiere și in con
strucții trebuie folosit din plin 

timpul optim de lucru și mecanis
mele din dotare. In acest scop este 
necesar să se extindă acordul la 
cit mai multe faze de lucrări, iar 
la utilajele grele din construcții 
(excavatoare, buldozere etc.j să se 
organizeze lucrul in cel puțin două 

schimburi După cum s-au angajat 
colectivele sectoarelor forestiere 
este posibil ca pînă în lunile oc- 
tombrie-noiembrie să fie recuperate 
în întregime răminerile în urmă 
la sortimentele unde planul n-a fost 
realizat. Printr-o organizare mai
bună a muncii se poate asigura, 
de asemenea, predarea pînă la 15 
septembrie a. c. de către șantierul 

9 construcții a apartamentelor pre
văzute a fi date in folosință in a- 
cest an în orașul Petroșani, cit și 
darea în folosință în termenele sta
bilite a construcțiilor social-cultu- 
rale și industriale din celelalte lo

calități ale Văii Jiului.
O problemă la ordinea zilei, de 

cea mai mare actualitate, care se 
pune in fața tuturor organelor și 
organizațiilor de partid din econo- 

4 mie, a conducerilor tehnico-admi
nistrative ale unităților este pre
gătirea temeinică pentru iarnă. In 
această privință o experiență po
zitivă au acumulat colectivele pre- 
parației Lupeni, mina Petrila și al
tele care, învățind din greutățile 
pricinuite de iarna trecută, au luat 
din timp măsuri pentru desfășura
rea in bune condițiuni a procesu
lui de producție in anotimpul rece. 
Pregătirile pentru iarnă trebuie in- 
cepute de pe acum I In exploată
rile forestiere, paralel cu eforturile 
pentru recuperarea răminerii în 
urmă, este necesar să se creeze sto-

:eZA£SSS=—„IZZl

Constructorii șantierului din Petroșani obțin lună de lună noi suc
cese în activitatea lor. In august, pe acest șantier au fost terminate 
și prezentate spre recepție un număr de trei blocuri noi, insumind 92 
apartamente.

IN CLlșEU: Frumosul bloc B 5, avînd 32 apartamente.

--------------------= ---- - -----------r:--=--------------------

PRIN IARĂ. 1N MIEZUL VERII

gllă UI I
curl de material lemnos fasonat in 
depozite intermediare înainte de 
sosirea iernii. De asemenea, pe 
șantierele de construcții social-cul- 
turale și industriale trebuie ca lu
crările pregătitoare pentru iarnă să 
fie terminate in lunile octombrie— 
noiembrie.

Este de datoria organelor și or
ganizațiilor de partid și de masă, 
a conducerilor tehnico-administra
tive ca, in întrecerea socialistă 
pentru dezvoltarea succeselor de 
pină acum, să se acorde o atenție 
maximă, in perioada care urmează, 
creșterii productivității muncii și 
reducerii prețului de cost. Există 
în această privință importante re
zerve interne in fiecare unitate 
economică legate de intărirea dis
ciplinei in muncă, de asigurarea 
stabilității cadrelor și ridicarea ca
lificării lor, intensiiicarea mișcării 
de inovații, urmărirea consumurilor 
specifice de materiale și energie. 
Comitetele de partid din industrie, 
organizațiile de bază trebuie să 
controleze cu toată competența a- 
ceste laturi calitative ale procesu
lui de producție, să facă analize 
temeinice referitor la îndeplinirea 
sarcinilor de creștere a producti
vității muncii și de reducere a pre
țului de cost, să pună aceste pro
bleme in dezbaterea plenarelor co
mitetelor de partid, a adunărilor 
generale și a consfătuirilor de 
producție. Pe aceștj indici de ba
ză trebuie, de asemenea, să fie 
axată întreaga muncă politică de 
masă.

ZILE DE
Trenul de Simeria și-a anunțat, 

printr-un șuierat prelung, sosirea 
in gara Petroșani. Pufăind, locomo
tiva a încremenit pe șine. Dintr-un 
vagon au început să coboare co
pii cu valize pe măsura lor. Cu 
topi purtau cravate roșii de pio
nieri. Profesorii vegheau asupra 
lor ca niște adevărați părinți. In 
stație le-a urat bun venit unul 
din inspectorii secției de învăța- 
mmt a sfatului popular ai orașului. 
Apoi au pornit cu toții spre gara 
mică. Aici ii aștepta o locomotivă 
pitică, din acelea care transportă 
din munte lemnul tăiat de fores
tieri și niște vagoane de clasă tot 
la lei de „uriașe".

— De unde veniți puișorilor ? — 
ii descusu o bătrînică.

— De la Hunedoara bunicuțo ■— 
îi răspunseră cîteva voci crista
line.

— $i unde mergeți ?
— In tabără la Lunca Florii.
— Mergeți sănătoși, să petreceți 

bine și să fiți cuminți.
Bunicuța a plecat ștergindu-și 

pe furiș două boabe de mărgări
tare ce i se prelinseră pe obraji. 
S-o ii gindit oare la copilăria ei 
fără bucurii, sau ii tresălta inima 
de mulțumire văzînd alifia copii 
fericiți laolaltă ?

Pornit din Petroșani, trenulețul 
alerga pe lingă Jiu.

— De ce o fi așa neagră apa 
tovarășă protesoară ? — se inte
resă un pionier de-o șchioapă.

— E neagră pentru că spală căr
bunele.

— Păi dacă-i spălat de ce vine 
I la noi ia Hunedoara tot negru ?

TAB AR A
•— Fiindcă are mult carbon și 

cu cit e mai negru e mai bun.
— Și unde se spală atita cărbu

ne ?
— Uite în construcțiile cele mari 

de acolo. E preparația de cărbune 
din Petrila, far dincolo puțul de 
extracție pe unde se scoate cărbu
nele la suprafață. De fapt o să 
facem o vizită la una din mine și 
o să vedeți de unde se scoate căr
bunele.

Trecut de preparație, Jiul și-a 
schimbat culoarea. Vechile așezări 
miniere Petrila și Lonea au ră
mas și ele in urmă. Privirile pio
nierilor au început să fie atrase de 
priveliști inimoase. Odată ajunși 
la Cheile Tăii, muifi au scos ex
clamații de admirație.

— Aici e tocmai ca în basmul 
unde se povestește de munții ce 
se bateau cap în cap — exclamă 
un pionier.

După chei, trenul a mai mers 
puțin și s-a oprit lingă o pajiște 
frumoasă, inserarea începuse de
ja să-și lase vălul. In jur nici ur
mă de cabană. Un urcuș scurt și 
iată că de după o cotitură apare 
mare și impunătoare tabăra. Apa
riția ei neașteptată a lost intimpi- 
nată cu chiote de bucurie. O baie 
bună, o masă consistentă și., somn 
ușor.

încă de a doua zi de ia sosirea 
în tabără, a început programul. Și 
ce program I Mincare pe ales, 
cîntec și joc in aer liber. Pionieri
lor de la Hunedoara li s-aii alătu
rat și cei de la Deva. întreceri 
sportive, recitări, cintece 1

P.S. Mai dăunăzi, m-am intîlnit 
din nou cu micii mei prieteni, 
pionierii din tabăra de vară de la 
Lunca Florii. Mergeau în vizită la 
mina Cimpa II. Voiau să vadă de 
unde și cum se extrage cărbunele 
dătător de căldură și lumină. Cine 
știe, poate unii dintre ei, vor îm
brățișa poate frumoasa meserie de 
miner I

D. CRIȘAN

Tineri de nădejde 
primiți în U.T.M.

i Munca politico-educativă de 
1 atragere în rînduri'e utemiști- 
1 lor a celor mai merituoși tineri 

este o sarcină permanentă a or- 
, ganizațiilor U.T.M, Acordînd a- 
> tenția cuvenită acestei importan- 
i te sarcini, comitetul U.T.M. de la 
• U.R.U.M. Petroșani se preocupă 
1 îndeaproape de tinerii noi veniți 

în uzină și desfășoară o intensă 
( activitate educativă în, rîndul lor. 
S Pentru a-i educa în spiritul mo- 
) ralei comuniste, al respectului fa- 
r ța de muncă, față de meseria a- 
r leasă, comitetul U.T.M, organizea- 
Iză diferite activități politico-edu

cative la care sint antrenați zil
nic numeroși tineri.

Fiecare tînăr, care încă nu a 
devenit membru al U.T.M,, este 
Înconjurat cu grijă tovărășească. 
Secretarii organizațiilor U.T.M. 
pe secții se interesează îndea
proape de ridicarea nivelului pro
fesional și politic al tinerilor ne- 
utemiști în vederea primirii lor 

) în organizație. Astfel, tov. Hebe- 
/ dean Ioan, secretarul organiza- 
( tiei U.T.M. din secția ajustaj s-a 
( preocupat de creșterea tînărului 
( Buză Viorel, l-a invitat la adu- 
) nările generale deschise ale or- 
) ganizați ei de bază, s-a interesat 
/ îndeaproape de ridicarea caliîi- 
( cării lui, iar în timpul liber l-a 
( îndrumat spre diferite activități 
\ cultural educative. Ca rezultat, în 
) scurt timp tov. Buză Viorel a 
/ devenit utemist și în prezent se 
? bucură de aprecierea tovarășilor 
( lui pentru rezultatele buns pe 
( care le obține în producție.
\ La fel au fost ajutați să creas- 
? că de către membrii comitetului 

S U.T.M. și alți tineri neutemiști. 
f Printre aceștia se numără tov. 
( Curcă Dumitru de la secția tur- 

/ nătorie, Ceuță Dionisie, Pechiu 
x Adrian și alții.
S V. STRAUȚ

- PUBLICITATE S

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința publicului că spec

tacolele date de artiștii de circ din Budapesta, 
intitulate „STELELE BUDAPESTEI", vor avea loc în 
arena instalată în strada Institutului (vizavi de 

căminul studențesc) și nu în piața Petroșani cum 

se anunțase în prealabil.
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Ceea ce te izbește pretutindeni, 
înaintea cărbunelui, este noul 
peisaj urban pe care l-a îmbrăcat 
Valea Jiului în ultimii 10—15 ani. 
Si aici, socialismul, cu uriașa lui 
putere creatoare pusă în slujba 
omului a răsturnat vechiul și ce
nușiul tablou. In locul cocioabelor 
înnegrite de cărbune, s-au con
struit aproximativ 8 000 de apar
tamente. La balcoanele cochete ale 
noilor blocuri se zăresc flori care 
aduc prospețime în împărăția căr
bunelui.

Cea mai cunoscută dintre minele 
din Valea Jiului este cea de la 
Lupeni. O mare parte din cărbu
nele cocsificabil al țării se extrage 
de aici. Intrăm în subteran, în 
sectorul unde lucrează două bri
găzi conduse de doi frați: Ghioan- 
că Sabin >i Ghioancă Ion. Intre 
cei doi frați și brigăzile lor are 
loc c dispută aprigă pentru întîie- 
tate în extracția cărbunelui. Prima 
brigadă a trimis !a suprafață, în 
prima jumătate a anului. 5 200 tone 
de cărbune cocsificabil peste pre
vederile planului; cea de-a doua 
mai puțin. întrecerea continuă însă 
pînă la sfîrșîtul anului...

Din Valea Jiului urmăm ..drumul 
cărbunelui" sore combinatul side
rurgic de la Huiiedoara, abătîndu- 
ne pentru scurt timp pe la minele 

de fier din Teliuc. Iată cariera de 
extracție a minereului — o imen
să scobitură — în care ar putea 
să încapă un munte. De aproape 
2 000 de ani oamenii adîncesc ne
contenit cariera. Care vor fi fost 
uneltele celor de demult e greu 
de știut. Astăzi însă, tehnica mo
dernă și-a făcut loc în această ex
ploatare ca pretutindeni în indus
trie. Forezele străpung vertical 
muntele, iar la bază minerii ac
ționează cu perforatoare electrice. 
O explozie puternică vine să des
trame mii de tone de minereu, pe 
care apoi excavatoarele îl încarcă 
în camioanele veșnic grăbite. De 
aici, din carieră, și din minele sub
terane ale Teliucului se extrage 
cea mai mare parte din rrhnereu- 
riîe de fier necesare industriei 
noastre siderurgice. Departe însă 
de a seca, Teliucul promite în anii 
viitori producții tot mai mari.

Măcinat de puternice concasoa- 
re, curățat și sortat, minereul ia 
apoi drumul furnalelor, pe calea 
ferată și pe linia funicularului. 
Urmîndu-1 calea ajungem la Hune
doara.

Aici, totul îmi apare familiar — 
și pîntecoasele furnale de 1000, 
de 700 și de 450 m.c., și imensele 
cuptoare de 400 de tone, și bate
riile cocsochimice, și uriașele la
minoare, și toate celelalte agre
gate care se întind pe "mai bine 

de 150 de ha. Privesc prin sticla 
de cobalt în pîntecul unui cuptor 
Martin de 400 de tone și-mi re
amintesc de vechile cuptoare ale 
Hunedoarei. Parcă din vremea lor 
ar fi trecut secole, deși schimbul 
de ștafetă între cele vechi și cele 
noi s-a produs cu puțini ani în 
urmă. încerc un calcul sumar. De 
cite ori mai mult oțel produce a- 
cum Hunedoara ? Poate de 20, de 
30 ori mai mult. De altfel, mai bi
ne de jumătate din cele 2 500 000 
tone, cit reprezintă astăzi produc
ția de oțel a țării, se produc în 
agregatele acestui combinat side
rurgic.

Și la Hunedoara, ca și la Țicieni, 
ca și în Valea Jiului, tabloul in 
dustrial, în continuă înnoire și în
tregire, se schimbă o dată cu re
construcția orașului. Mii de apar
tamente, situate în blocuri elegan
te. teatru, o impunătoare casă de 
cultură, școli, spitale, cinemato
grafe, stadioane, magazine au fost 
puse la dispoziția siderurgiștilor. 
La despărțire notez încă un fap’ 
semnificativ. Orașul, ca și comb; ( 
natul siderurgic, întreaga Hune 
doară este încă o lume a schele- ! 
lor. Ne îndepărtăm lăsîndu-i pe • 
constructori să-și spună mai de- i 
parte cuvîntul...

Nicolae DASCALESCU 
redactor Ia Agerpree



încheierea conferinței 
internaționale d( la Dubna

f MOSCOVA 28 (Agerpres).
La 27 august la Dubna și-a în

cheiat lucrările Conferința inter
națională pentru acceleratoarele 
de mari energii.

Participanții la conferință au 
consacrat ultima zi a lucrărilor 
unor procedee principial noi de 
accelerare și acceleratoarelor cu 
curenți tari. Au fost prezentate 
comunicări privind proiecte în
drăznețe și originale de noi acce
leratoare care pot avea un rol 
revoluționar în dezvoltarea ști
inței.

Acțiuni ale forțelor patriotice 
din Borneo de nord

KUCHING 28 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează, re- 

ferindu-se la declarațiile unui pur
tător de cuvînt al autorităților en
gleze din Sarawak, că în ultimele 
patru luni — 12 aprilie—13 august 
— forțele patriotice din Borneo 
de nord au întreprins numeroase 
acțiuni împotriva unităților colo
nialiste engleze dislocate în acest 
teritoriu, pricinuindu-le pierderi în 
oameni și materiale. Incepînd de la 
jumătatea lunii august, atacurile 
forțelor patriotice au devenit mult 
mai frecvente. Potrivit statisticilor 
preliminare, între 15 și 22 august 
patrioții din Borneo de nord au 
lansat șase atacuri împotriva tru
pelor britanice.

Căutînd să înăbușe mișcarea de 
eliberare națională din acest teri
toriu, autoritățile britanice au adus 
noi întăriri. După cum a declarat 
un purtător de cuvînt al unități
lor de marină engleze din Singa
pore, două distrugătoare engleze 
au patrulat în dreptul țărmului te
ritoriului Borneo de nord.

------- —-

Mesajul guvernului Yemenului adresat 
secretarului general al O.N.U

SANAA 28 (Agerpres).
Guvernul Yemenului a adresat 

secretarului general al O.N.U. un 
mesaj în care îi atrage atenția a- 
supra actelor agresive ale Angliei 
împotriva teritoriului yemenit. In 
același timp, guvernul Yemenului 
a cerut convocarea urgentă a Con
siliului Ligii Arabe pentru a exa
mina agresiunea engleză împotri
va orașului de frontieră Harib.

In mesajul adresat secretarului 
general al O.N.U. se amintește eă 
trupe britanice au atacat împreju
rimile orașului Harib și au organî-

------------ ©

IN VIETNAMUL DE SUD
•

Puternice mișcări împotriva regimului 
dictatorial al lui Ngo Dinh Diem

SAIGON 28 (Agerpres).
Vietnamul de sud continuă să 

fie răscolit de puternicele miș
cări de masă împotriva regimului 
dictatorial al lui Ngo Dinh Diem. 
Agențiile de presă subliniază ca
racterul extrem de exploziv al si
tuației create și prevăd o agrava
re a ei, în pofida arestării cîtorva 
mii de studenți și a unui mare nu
măr de preoți budiști, precum și 
a neobișnuitei desfășurări de torțe.

Agenția Linited Press Interna
tional anunță că în împrejurimile 
a trei importante orașe sud-viet- 
nameze — Danang, Phan Thiet și 
Hue — în care au avut loc de
monstrații budiste, au fost semna
late lupte chiar între unități ale 
trupelor diemiste. Aceeași agenție 
subliniază că autoritățile se tem 
că asemenea ciocniri ar putea iz
bucni și la Saigon și că în aeest 
caz situația va deveni foarte 
gravă.

O re marea bilă realizare 
științifica sovietica

LENINGRAD 28 (Agerpres).
Serghei Ușakov, membru cores

pondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a reușit, în urma unor 
îndelungate cercetări, să prelun
gească cu ajutorul unor polimeri 
efectul unor medicamente impor
tante.

Sub îndrumarea lui S. Ușakov 
s-au și obținut prin sinteză apro
ximativ 20 de polimeri cu efect 
curativ, cu ajutorul cărora peni
cilina, de exemplu, este reținută 
în organism de 30—40 de ori mai

Agenția Antara anunță că gu
vernul constituit de reprezentanții 
mișcării de eliberare din Borneo 
de nord a numit pe Jusuf Abdullah 
și Jais Haj Karim, ofițeri superiori 
în armata de eliberare a forțelor 
patriotice, guvernatori militari în 
teritoriile eliberate din Borneo de 
nord și Brunei.

Scrisorile Ini II T&anî adresate govemeloi 
Portugaliei si IMIirii Sud-flfrirane

NEW YORK 28 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a adresat la 27 august gu
vernelor Portugaliei și Republicii 
Sud-Africane scrisori în care le 
cere să comunice pînă la 15 sep
tembrie modul în care s-au con
format prevederilor rezoluțiilor a- 
doptate recent de Consiliul de Se
curitate. După cum se știe, în re
zoluția adoptată la 31 iulie de 
Consiliul de Securitate este con
damnată politica Portugaliei în A- 

zat alte acțiuni agresive împotri
va teritoriului yemenit. Guvernul 
Yemenului, se spune în mesaj, 
„condamnă cu hotărîre acest act
de agresiune împotriva poporului 
yemenit pașnic și afirmă că va a- 
păra dreptul său legitim cu toate 
forțele sale, sprijinindu-se pe el 
însuși și pe ajutorul prietenilor 
săi". Mesajul atrage atenția în
tregii lumi asupra pericolului pen
tru securitatea în regiunea Penin
sulei Arabice ce ar lua naștere în 
cazul în care forțele britanice nu 
vcr înceta imediat acțiunile lor o- 
fensive. - --------

La Saigon clădirile universității 
sînt ocupate de trupe. Unități anti
aeriene — relatează agenția Asso
ciated Press — au fost postate în 
jurul palatului lui Ngo Dinh Diem 
și în punctele cheie ale orașului 
„de teama unei răscoale a forțe
lor aeriene". Baraje de sîrmă 
ghimpată au fost ridicate pe stră
zile centrale ale capitalei. Aceeași 
situație există și în multe alte o- 
rașe ale Vietnamului de sud.

După arestarea ministrului de 
externe diemist, agenția France 
Presse transmite că în capitala 
sud-vietnameză circulă zvonuri 
despre posibilitatea demisiei și a 
altor miniștri din guvernul lui 
Diem. Ca și întregul personal al 
ambasadei diemiste din Washing
ton, care și-a prezentat demisia, a 
proeedat și însărcinatul cu afaceri 
diemist de la Manila. 

mult ca de obicei, iar efectul anti- 
coagulanților sîngelui și al prepa
ratelor anti-T.B.C. a fost prelungit 
de la 3—4 ore la 15—20 zile.

S-a constatat că unii derivați ai 
alcoolului vinilic și ai vinilpiroli- 
donei fac parte din compușii ca
pabili să prelungească efectul me
dicamentelor, cu alte cuvinte să 
facă ca o singură injecție să de
vină tot atît de eficientă ca și 
20—40 injecții obișnuite.

Serghei Ușakov a reușit, prin
tre altele, să prelungească de mai 
multe ori efectul preparatului Pas 
și Tubazidei — medicamente pen
tru combaterea tuberculozei, a pe- 
lentanului și fenilinei — prepa
rate împotriva infarctului medio- 
cardic.

După cum au arătat încercările, 
noile medicamente sînt absolut 
inofensive.

Se poate afirma cu certitudine 
că în decurs de 1—1,5 ani medi
cina sovietică va dobîndi medica
mente capabile să-și mențină ac
tivitatea în organism timp de o 
lună.

Greva minerilor spanioli continuă
MADRID 28 (Agerpres).
Greva minerilor spanioli conti

nuă, și potrivit aprecierilor agen
ției U.P.I. „nu se întrevede nici o 
posibilitate de rezolvare a actua
lului conflict social" care parali
zează industria carboniferă din 
nordul Spaniei. După cum subli
niază agenția citată, numărul gre
viștilor a atins 27 000 de oameni 
din minele din regiunile Oviedo, 
Leon și Ponferrada. In provincia 
Asturia au fost închise noi mine 
unde muncitorii au refuzat să se

--------o--------
Convorbirile ipako-sîpiene 

de la Damasc
DAMASC 28 (Agerpres).
La 27 august au avut loc la Da

masc convorbiri între președintele 
Irakului, Aref, care se află într-o 
vizită oficială în Siria, și preșe
dintele „Consiliului național al co
mandamentului revoluției" din Si
ria, Hafez. La convorbiri, la care 
au participat și alți reprezentanți 
ai celor două țări, au fost exami
nate o serie de probleme de in
teres comun, precum și situația 
din lumea arabă.

Comandantul forțelor aeriene ale 
Irakului, generalul Hardan Takriti.

Conferinfa penlru acordarea independentei 
Kenyei va începe la 25 septembrie

LONDRA 28 (Agerpres).
Ministerul Coloniilor al Angliei 

a anunțat că Conferința pentru a- 
cordarea independenței Kenyei va 
începe Ia Londra la 25 septembrie. 
Guvernul Kenyei va fi reprezen
tat de 10 delegați iar din partea 
partidelor de opoziție din Kenya 
vor lua patte 5 reprezentanți. Vor 
lua de asemenea parte 3 repre
zentanți ai populației europene. 
După cum se știe, Kenya urmează 
să-și cucerească independenta la 
12 decembrie a. c.

Ministerul coloniilor a anunțat, 
de asemenea, că consultările cu 
guvernul Zanzibarului au fost în- 

ză agenția U.P.I., au fost semna
late mai multe acțiuni de sabotaj 
împotriva unor conducte petroli
fere aparținînd societăților ameri
cane care operează în Venezuela, 
precum și împotriva sediului mi
siunii militare americane din Ca
racas.

LONDRA. Ziarul britanic „Guar
dian" constată într-un articol ba
zat pe cifrele furnizate de Asocia
ția editorilor britanici, că în ulti
ma vreme s-a produs o scumpire I 
simțitoare a cărților și manualelor 
de școală în Marea Britanie. In a-I 
nul școlar trecut, scrie ziarul, pre
țul cărților de școală s-a scumpit 
în medie cu 12,5 la sută.

ISTANBUL. Ziarul „Yeni Istan
bul" relatează că pînă în prezent 
30C00 de muncitori turci au plecat 
să caute de lucru în străinătate. 
In următorii doi ani, potrivit zia
rului, numărul muncitorilor care 
vor emigra va depăși 50 000.

Ziarul arată că această emigra
re în masă a muncitorilor turci 
este cauzată de șomaj; aproxima
tiv 1 300 000 persoane nu-și pot 
găsi de lucru.

BERNA. In cadrul programului 
„Concerte contemporane", postul 
de radio elvețian „Sottens" a trans
mis la 26 august Concertul pentru 
violoncel și orchestră al lui Anatol 
Vieru distins cu premiul I la con
cursul „regina Marie-Jose" pe a- 
nul 1963. Concertul a fost prezen
tat de orchestra „Suisse Romande". 

mai prezinte la lucru. Numai în 
ultimele 24 de ore, anunță agen
ția France Presse, au fost închise 
cinci mine în bazinele carbonifere 
Langreo și Nalon.

Intr-un articol în care subli
niază amploarea mișcării greviste 
din Spania, săptămînalul britanic 
„Tribune" scrie că cercurile gu
vernamentale franchiste „sînt neli
niștite că actualele greve s-ar pu
tea extinde și în importanta re
giune industrială Bilbao în cazul 
că conflictul nu va fi repede re
glementat".

a declarat la 27 august că condu
cătorii Siriei și Irakului au căzut 
de acord asupra constituirii unui 
comandament unit al forțelor lor 
armate. Takriti a relevat că „for
țele armate irakiene vor acționa 
cot la cot cu forțele siriene pe 
uscat și în aer împotriva oricărei 
agresiuni la adresa Siriei și în o- 
ricare conflict armat în care ar fi 
angajată Siria"

Delegația militară irakiană a pă
răsit la 27 august Damascul, reîn- 
torcîndu-se la Bagdad.

cheiate și că la 20 septembrie va 
începe conferința pentru acorda
rea independenței acestui teritoriu. 
Agenția Reuter precizează că în 
cazul în care lucrările conferinței 
vor evolua favorabil, se așteaptă 
ca Zanzibarul să-și proclame inde
pendenta în cursul primei jumătăți * * 
a lunii decembrie.

frica și se cere guvernului portu
ghez să înceteze reprimarea po
poarelor din coloniile portugheze 
din Africa și să acorde dreptul la 
autodeterminare acestor popoare. 
Totodată, Consiliul de Securitate a 
adoptat la 7 august o rezoluție ca
re condamnă politica de apartheid 
promovată de guvernul rasist al 
Republicii Sud-Africane și cere, 
între altele, să se pună capăt a- 
cestei politici.

Secretarul general a adresat, de 
asemenea, scrisori tuturor membri
lor O.N.U., cerîndu-le să facă cu
noscut pînă la 25 septembrie ce 
măsuri au adoptat în vederea pu
nerii în aplicare a rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate cu pri
vire la instituirea embargoului a- 
supra furnizării de armament Re
publicii Sud-Africane.

PRAGA. La 27 august, secreta
riatul F.S.M. a dat publicității o 
declarație în legătură cu marșul 
grandios spre Washington al ce
tățenilor americani. In numele ce
lor 120 de milioane de membri ai 
săi, Federația Sindicală Mondială 
salută acest marș care se desfă
șoară sub lozinca luptei împotriva 
rasismului, pentru acordarea liber
tății oamenilor muncii de culoare, 
pentru înfăptuirea programului 
proclamat de comitetul de organi
zare al marșului.

ACCRA. In seara zilei de 27 
august a încetat din viață la Accra, 
în vîrstă de 95 de ani, eminentul 
savant și scriitor William DuBois, 
laureat al Premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare".

In ultimii trei ani, William 
DuBois a locuit în Ghana, unde a 
lucrat la elaborarea enciclopediei 
științifice monumentale „Africana".

LONDRA. Greva generală a 
muncitorilor din industria construc
țiilor a Angliei, începută săptă- 
mîna trecută, s-a încheiat cu vic
toria greviștilor. Tratativele dintre 
reprezentanții sindicali și compa
niile de construcții au dus la re
glementarea conflictului privind 
salariile și alte revendicări

CARACAS. Agențiile de presă 
americane relatează despre inten
sificarea acțiunilor Frontului de 
eliberare națională din Venezuela. 
In ultimele eîteva zile, informea

PROGRAM OE RADIO
30 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică ușoară, 9,00 Arii 
din opere, 9,30 Melodii populare,
10.25 Muzică de estradă, 12,00 Din 
folclorul popoarelor, 12;30 Muzică 
de estradă, 14,00 Melodii populare,
14.30 Arii și duete din operete, 
15,42 Muzică populară, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,30 In slujba pa
triei, 18,00 Melodii de dragoste,
18.30 Lecția de limba engleză, 
19,00 Din creația compozitorului 
Sergiu Sarchizov, 19,30 Valsuri și 
tangouri, 20,40 Melodii populare 
îndrăgite de ascultători, 21,40 Cîntă 
basul Ezio Pinza — arii din opere,
22.25 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 10,10 Muzică populară, 
11,00 Muzică din opereta „Boccaccio" 
de Franz Suppă, 11,30 Melodii dis
tractive, 13,01 Cîntece și jocuri 
populare, 13,30 Limba no-astră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur, des
pre : „Formații curioase" (reluare), 
13,40 Muzică din opere pentru co
pii, 14,35 Muzică ușoară, 15,00 Ac
tualitatea în țările socialiste. 15,25 
Muzică din operete, 16,30 Muzică 
populară, 17,00 Muzică ușoară din 
țări socialiste, 18,45 Lecturile dum
neavoastră preferate, 19,00 Muzică 
populară din Moldova, 19,30 Tea
tru la microfon : .Kathleen". Co
medie de Michael Sayers, 21,15 
Pagini orchestrale din operete, 21,45 
Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFS
30 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Cereomușki,- AL. SAHIA : Labirin
tul inimii; PETRILA: Albă ca ză
pada; ANINOASA : Letopisețul
vieții; VULCAN: Hamlet,- CRIVI- 
DIA : S-a furat un tramvai; LU- 
PENI: A fost prietenul meu,- BĂR- 
BĂTENI : Raze pe gheață; URI- 
CÂNI: Alexandr Nevsky.
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