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înfăptuiri ale colectivului 
minei Uricani

Pe primul ioc
In întrecerea cu celelalte ex

ploatări miniere din Valea Jiului, 
mina Uricani continuă să ocupe 
locul de frunte. Astfel, depășiree 
planului de producție la cărbune 
se ridică, pînă în dimineața zilei 
de 20 septembrie, la 1217 tone de 
cărbune. Productivitatea pe exploa
tare se menține, de asemenea, 
înaltă : 1,428 tone/post față de 1,383 
tone/post planificat (pînă în ziua

17 septembrie inclusiv). La a- 
ită realizare, o contribuție dec- 
ită a adus-o sectorul I care a

realizat o depășire de 1144 tone 
iar dintre brigăzi, acelea conduse 
de minerii Manolache Vasile, Bur
tea Niță și Năsălean Miron de la 
sectorul I, Pop Gavrilă, Bria loan 
și Cazan Stelian de la sectorul II

tată de praf. In acest fel se în
locuiește vechiul sistem, nepro
ductiv, de prevenire a exploziilor 
cu praf de cărbune prin șistifica- 
re. Dispozitivul a fost confecționat 
de un colectiv de maiștri de la 
sectorul I și se folosește de mai 
multe luni cu rezultate bune iar 
prin aplicare nu mai este necesar 
personal pentru șistificare.

Meseriași pricepuți
La ventilatorul de 2500 m.c./mi- 

nut ce deservește sectorul I al mi
nei Uricani, mai ales din cauza 
unui sistem defectuos de ungere, 
se supraîncălzeau lagărele. Era 
necesar oa ventilatorul să fie pe
riodic oprit. Acest fapt influența 
negativ asupra aerajului din sub
teran. Echipa de lăcătuși condusă 
de Balia Iosif — unul din inova-

Vedere exte
rioară a prepa
rației Petrila. 
De aici pleacă 
zi de zi spre u- 
ztnele și fabri
cile patriei con
voaie nesfîrșite 
de vagoane în- 
cărcate cu căr
bune energetic 
extras din adîn- 
curi de harnicii 
mineri.

Transportul cărbunelui 
a îost centralizat

nu de mult, producția 
din blocul II nord era

re- 
ex-
Ca

torii mai vechi ai minei — a de
montat, curățat și șlefuit lagărele 
ventilatorului iar după 
adoptat un nou sistem 
In prezent, 
ționa fără

Aceeași 
un motor
un compresor nou tip 
45 m.c./minut. întreaga lucrare 
fost executată mai repede cu

montare a 
de ungere, 
poata func- 
îndelungat.
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Din experiența unei brigăzi de frunte

necesitățile

ventilatorul 
opriri, timp 
echipă a recondiționat 
vechi și l-a montat

„Reșița",

lucrări — 
orizonturile 
brigada de

la 
de 

a

111

Inițiativă, spirit gospodăresc 
economisirea materialului lemnos

I
Din
un

Gheorghe, la mina

pentru exploatare :

Pînă 
zultată 
trasă pe planul înclinat nr. 5. 
urmare a creșterii producției acest 
plan nu mai satisfăcea 
de transport.

Prin săparea ultimei 
suitorul colector între 
580 și 630 — de către
pregătiri în steril condusă de mi
nerul Molnoși 
Uricani a fost înfăptuit un obiec
tiv important
trecerea transportului producției ee 
rezultă din blocul II nord la orizon
tul 580. Acum, întreaga producție 
a^^jnei este extrasă pe puțul 
principal nr. 4. In acest fel au fost 
evitate traseele lungi de aproxi
mativ 2 kilometri de la suprafață 
iar coeficientul de rulaj al vago- 
netelor crește considerabil.

mai mult timp la mina Uri- 
în punctele de încărcare a

Un dispozitiv ingenios
De 

câni,
cărbunelui și la unele din dever
sările de pe un transportor pe al
tul,
se

locuri unde în mod frecvent 
acumulează praf de cărbune, 
fost instalate dispozitive pen- 
umectarea prafului. Pe țeava 

apă este atașat un tub cu melc 
capăt, iar printr-un ventil se

o 
săptămînă, față de termenul pla
nificat. Ca urmare a punerii 
funcțiune a compresorului, a 
îmbunătățită alimentarea

în
fost
aer
III.

cu 
comprimat a sectoarelor I și

la timpLa punerea în funcțiune 
a ventilatorului și compresorului, 
alături de șeful de echipă Balla 
Iosif au muncit cu însuflețire lă
cătușii Bivolaru Ioan, Schmidt Ioan 
și Fieraru Stan.

Folosind mașina 
de încărcat

deBrigada de pregătiri condusă 
minerul Tokes Toma de la secto
rul III investiții al minei Uricani 
a lucrat în lunile trecute la ga
leria principală de transport spre 
nord-vest de la orizontul 
lizările medii lunare se 
75 metri liniari avansare 
Aceste realizări se
bună parte folosirii unei 
de încărcat cu cupă. Astfel, folo
sind din plin mașina de încărcat 
s-a reușit ca față de un plan me
diu de 460 m.c. steril să se încarce 
lunar, în medie,

Abatajul frontal di pa stratui 
13 al cunoscutei brigăzi conduse 
de tovarășul Koss Ladislau de la 
mina Lupeni, nu se numără prin
tre locurile de muncă în care a 
fost introdusă susținerea meta
lică. înclinarea marș e abatajului 
impune încă folosirea exclusivă a 
lemnului la susținere. Desigur, 
brigada comunistului Koss Ladis
lau a acumulat o experiență pre
țioasă în creșterea productivității 
muncii, obținînd în fiecare zi un 
randament de 5,5 tone pe cap de 
om, față de 4,6 tone cît este pla
nificat. Pentru mobilizarea brigă
zii la depășirea cu 
planului, tovarășul 
demnaț 
așa fel 
șut de 
cărbune
schimb. Și nu e zi în care această 
lozincă să nu fie îndeplinită. Plus 
grija pentru calitate, pentru ale
gerea șistului, care preocupă pe 
fiecare om din brigadă.

Minerii din abataj își amintesc de 
stăruința cu care brigadierul lor 
a cercetat în amănunțime posibi
litățile 
lui. El 
ceasta 
sarcini
oamenilor muncii 
carboniferă.

înclinate, a- 
s-a pus încă 

Asta

— Pentru strat ele 
răta el ortacilor, nu 
la punct armarea în fier, 
însă nu ne împiedică să vedem ce
putem face noi, la locul nostru 
de muncă, pentru a aduce cît mai 
puțin material nou. Dacă cercetăm 
lucrurile în amănunt, 
posibilități...

Mîna bătătorită a 
a prins un creion și
de hirtie a apărut schema abata
jului : frontul de lucru, stivele de

găsim multe

brigadierului 
pe o bucată

Fiei vechi olelăiiiloi
Muncitorii din schimbul 

pornesc spre casele lor. 
mulțime se desprinde însă
grup care sa îndreaptă spre ra'm- 
pa de încărcare a fierului vechi a 
preparației. Cina sînt acaști entu
ziaști brigadieri ai muncii patrio
tice ? Tineri muncitori din secția 
spălătorie, fruntași în colectarea 
fierului vechi : Țoca Octavian, 
Konicska Vasile, Pălau Radu, Truș- 
că Marin, Iancu 
Paste 
spre 
tone 
riilor 
peni
mai adăugat încă 12 500 kg.

ION KONICSKA 
corespondent

Vasils și alții, 
o oră au pișcat mulțumiți 
casele lor, că la cele 30Q 
de fier vechi trimise oțelă- 
de colectivul preparației Lu- 
de la începutul anului s-au

(Continuare în pag. 3-a)

580 Rea- 
ridică la 
în steril,

datoresc în 
mașini

regularitate a 
Koss și-a în- 
muncească în 
să se încarce 
vagonete de 

din

ortacii să 
încît la rol 
șut, cîte 6

pentru fiecare om

Gigantul de la Paroșeni

de economisire a lemnu- 
a explicat ortacilor că a- 
este una din principalele 
puse de partid în fața 

din industria

au
tru
de
la
poate pune în funcțiune, după ne
cesitate, stropind astfel zona afec- 900 m.c. steril.
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Brigada condusă de minerul 
tru hărnicia și priceperea pe care 
mente înalte.

IN CLIȘEU : Maxim Iacob (în

Maxim Iacob de la sectorul I al minei Uricani este cunoscută pen- 
o dovedește în abatajul nr. 8/2 din stratul 8—9, obținînd randa-

mijloc) împreună cu alți ortaci din brigadă.
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Dîr'iă
utemiștii
Nicolcie,

î

de 
de 
Nu

macaralelot, a- 
al omului, des- 
de pe platfor- 

piese grele,
extindere a termo- 
la Paroșeni sînt a- 
peste mult timp 
de 2 56 megavați,

Priveliștea ce se oleră de sus, 
este literalmente impresionantă. 
Pe o imensă întindere domină uri 
freamăt ca de furnicar, în care 
omul și mașina, încleștați intr-o 
luptă creatoare, dau viață pla
nurilor îndrăznețe ale vieții 
noastre noi. Zeci de autocamioa
ne și bascule transportă necon
tenit materiale de construcții, u- 
riașele brațe ale 
jutor neprecupețit 
cârcă cu ușurință 
mele vagoanelor 
Lucrările 
centralei 
vansate.
noua turbină 
echivalentă în putere cu celelalte 
trei existente, va furniza patriei 
curent electric.

Pe uriașul „crater" al celui de 
al patrulea turn de răcire aflat 
în construcție, munca e în toi. 
Lucrările premergătoare turnării 
betonului se cer efectuate ritmic 
și la timp, conform graficului. 
De aceea, pe schela circulară, 
gățată la mai bine de 25 m. 
supra pămintului, minutele 
prețioase. Scripeții uriași 
fără întrerupere echipei de 
rari betoniști a comunistului 
lugăru Adrian, noi și noi
teriale. Cu dexteritate de invi
diat, membrii echipei, în majo 
ritatea lor oameni .vechi" în 
construcții de acest gen, țes 
uriașa plasă de metal, tăria tur
nului sau, mai bine zis, coloa
na lui vertebrală.

Legată și sudată, 
apoi „îmbrăcată" de 
prejur cu panouri _____
Dulgherii din echipele conduse 
de comunistul Bondoc Mihai și 
bîedve loan, sînt, deasemenea, is
cusiți și harnici meseriași. Deși 
printre ei se numără și mulți ti-

d- 
dea- 
sînt 
duc 
fie- 
Câ- 
ma-

plasa este 
jur — îm- 

de scînduri.

neri, unii elevi la școala de ca
lificare ca, de pildă, 
Popa Nicolae, 
Popovici Petru, Păpușă Gheorghe
și alții, pe graficul întrecerii îns
criu zilnic depășiri de plan intre 
12—15 la sută.

Entuziasmul cu care muncește 
brigada complexă de aici (apar- 
ținînd T.C.M.E. — șantierul Pa- 
roșeni), se concretizează nu nu
mai prin însemnate depășiri de 
plan — în luna august bunăoa
ră a realizat planul în proporție 
de 140 la sută — ci și prin 
calitatea superioară a lucrărilor 
executate: lipsa fisurilor, gro

simea exactă a peretelui etc.
Vorbind despre noul turn de 

răcire de la Paroșeni trebuie să 
amintim și «despre metoda folo
sită de constructori la izolarea 
acestuia. Noua izolație, după 
rețetă sovietică, formată dintr-un 
amestec de bitum, ciment port
land, var și fulgi de azbest, pre
zintă mai multă siguranță, e mai 
rezistentă fiind totodată ntai 
groasă decît 
pînă acum, 
tante vor 
noului turn 
Aici, pentru 
cirea apei 
prefabricate, 
consumul 
(care periodic trebuia 
din cauza putrezirii).

Nu peste mult timp, 
trina Vale a Jiului un 
gant va concura cu înălțimile 
semețe din jur. Alături de cele
lalte construcții — minunate rea
lizări ale regimului nostru — an 
de an, șiragul de perle industriale 
de pe bătrîna Vale se va îmbo
găți cu noi și noi obiective.

totodată 
celelalte lolosite 

îmbunătățiri impor- 
aduce constructorii 

și în interiorul lui. 
pulverizarea și rd- 
vor tolosi plăci 

eliminindu-se astfel 
uriaș de cherestea 

înlocuită

pe bă- 
nou gi-
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Pe planeta Marte 
există apă Ghețarul Scărișoara

După eum relatează Ziarul 
„Christian Science Monitor", oa
menii de știință de la Institutul 
tehnologic din California au ajuns 
la concluzia că pe planeta Marte 
există suficientă apă pentru a face 
posibilă viața unor organisme pri
mitive.

in urma unor observații efec
tuate su ajutorul unui telescop de 
100 de toii, ei au descoperit în 
«pectograma discului marțian fâșii 
de Vapori de apă.
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Tainele Oceanului
Indian

In anul 1957, un vas sovietic 
care se îndrepta spre Golful Aden 
venind dinspre Ceylon a întîlnit 
în drumul său o mare cantitate 
de pești morți care pluteau pe o 
suprafață de 200 000 km. pătrați. 
Greutatea acestor pești era egală 
cu producția mondială de pește, 
într-un an. Nu se știe din ce cau
ză au murit peștii.

☆
Oceanul Indian este singurul o- 

Cean din lume în cate direcția 
vînturilor musonice de no-rd-est si 
sud-veșt și prin urmare și a cu- 
tenților se schimbă de două ori 
pe an.

-= ©=■ —

In subsolul unei vaste păduri 
de brad și fag din Munții Apu
seni, la marginea cătunului mo 
țese Ghețari se* află unul dintre 
cele mai frumoase monumente na
turale ale țării noastre i peștera 
Scărișoara. Renumită prin uriașul 
ghețar pe cate-1 adăpostește do 
cîteva mii de ani, această peșteră 
este vizitată anual de mii și mii 
de excursioniști. In anul 1947 e- 
levii savantului Emil Racoviță, crea
torul speologiei romînești (știință 
care se ocupă cu studiul peșteri
lor) au cercetat peștera pînâ la 
100 metri adîncime, smulgînd a- 
dîncurilor nebănuite comori știin
țifice. Harta întocmită de ei este 
și pentru grupul nostru de ex
cursioniști (format din 7 studenți 
ai Institutului de mine Petroșani) 
un ghid ideal. Scări masive de 
lemn ne coboară pe fundul unui

gheață 
privirea 
lămpilor 
luciul

din 
la 
de 

lor

jurul 
tot pa- 
carbid, 

iscă a- 
colora- 
gheață

Dinți de vînzare
Transplantarea, una din ultimele 

„descoperiri" ale medicinii, nu este 
Chiar atît de nouă. Acum aproape 
300 de ani ea era practicată — 
bineînțeles cu mijloacele de a- 
tunci și în cîteva cazuri rare. 
Transplantarea este pomenită pen
tru prima oară în 1867 în lucra
rea apărută la Londra sub titlul 
„Operatorul <îe dinți — Observa- 
țiuni curioase asupra acelei grele 
ramuri a chirurgiei privitoare la 
dinți". Din carte reiese că oamenii 
săraci își vindeau dinții lor sănă
toși pentru a fi transplantați bo
gătașilor bolnavi, cu dinții putrezi, 
ori bătrîni. Autorul cărții, Charles 
Allen, condamna acest lucru ară- 
tînd că aceasta însemna „a jefui 
pe Petru pentru a da lui Pavel".

V A

fiind degajate de orice 
fără fum. Ei socotesc 
caracteristică va fi un 

luptă împotriva concu- 
Pe

i va 
dar 
va 

mo- 
ci

Cărbune fără fum
Inginerii britanici au pus 

punct' brichete de cărbune pulve
rizat cars 
bitum ard 
că această 
mijloc de
renței combustibilului lichid, 
carul englez reducerea fumului 
fi fără îndoială apreciabilă, 
este puțin probabil că țițeiul 
fi învins numai p întru acest 1 
tiv : nu fumul este hotărîtor, 
prețul caloriei.

Focurile „veșnice"
„Focurile nestinse" 

nlc6" din legende și 
povestiri ale bătrînilor 
oară, nu reprezintă de 
fnene naturale întîlnite 
izvoare de gaz

„veș- 
unele 
odini 
feno-

sau 
din 
de 
cît

și astăzi 
metan, aprinse

T I
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depre- 
insulele

P E Ș
MOSCOVA 

garpres).
Cercetînd 

siunea dintre
Gurile și Kamciatka 
din Oceanul Pacific, 
oamenii de știință 
sovietici au descope
rit un pește extrem 
de rar, lipsit de solzi 
și ou ochii de rhăfi-

puț căruia in limba) speologic i 
se spune „aven". In locul acesta 
rece și veșnic înghețat tempera
tura nu urcă nici o dată în cursul 
anului la peste 0 grade. Jos, se 
deschid? o boltă imensă și întu
necoasă. Ne aflăm deasupra unui 
bloc de gheață eu un volum de 
5000 de vagoane. Stalagmitele și 
stalactitele de 
nostru incintă 
sul. Sub focul 
transparența și
devărate jerbe de artificii 
te. Mai departe coloane de 
sub formă de movile cu vîrf as
cuțit străjuiesc intrarea spre alte 
săli. Avenul de la intrare, sala 
mare (din clișeul alăturat) și do
mul subteran (Palatul Sînzienli) 
formează zona turistică cea mai 
des vizitată. Restul peșterii e re
zervată cercetărilor științifice.

Frumusețea peș
terii, mărsția u- 
riașei cantități 
de gheață șirul 
fără de sfîrșit 
al formațiunilor 
concreționale vie
țuitoarele caver- 
nicole, fosilele 
descoperite aici 
au determinat ca 
ghețarul de la 
Scărișoara să fie 
pus sub ocrotirea 
legii. Laborator 
speologic natural, 
centru da cerce
tare și important 
punct turistic, el 
sa păstrează azi 
cu sfințenie. Da
torită frumuseți
lor încîntătoare 
de care dispune 
această peșteră, 
aici s-a turnat nu 
de mult filmul 
documentar In 
culori „Farmecul 
adîncurilor", dis
tins cu două pre
mii internațio
nale.
D. ALBESCU 
student I.M.P.

ocolișuri și cas- 
Apa SohodolUlui

In lungul firului de argint și soare, la vaduri, 
xilofoane, sună su rle, răpăie tobe, 
meleagurilor pe care le scaldă.

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

cade, undele bat 
eîntă frumusețea

ATITUDINI
Nu-fi convine?

II T A T 8
poate de o scînteie rătăcită poate 
de fulgere ori da trăsnete. Un a- 
semenea foc poate 
luni, ani, sute de ani 
mult. Cel mai vestit 
a fost cel de la
coasta sudică a Asiei Mici. Izvo
rul acesta de gaz 
prin cine știe ce
ars fără întrerupere 3000 de ani 1

ține uneori 
și chiar mai 
„foc nestins' 
Chimera, pe

n-au dispărut, 
înmulțească.
că totul se

malele acestea 
continuă să se 
de amintit este 
de la două duzini de iepuri
acolo de coloniști în 1860.

ba 
Demn 
trage 
aduși

Stația de autobuze blocuri Vul
can.

Autobuzul cu numărul 52251 
opri ușor, iar David Edith, îm
preună cu alți pasageii urcă în 
el. Pasagera iși privi ceasul. Bun 
— își zise. In 20 de minute a- 
jung la Livezeni, îmi rezolv tre
burile și cu prima cursă mă și 
înapoiez. Cu acest mijloc rapid 
de călătorie merg comod și li
niștită.

Pasagera iși întrerupse meditația 
cind ajunse in dreptul ei taxa
toarea. Ceru un bilet pină la Li
vezeni și întinse banii.

— Cinci iei — anunță taxatoa
rea, înminindu-î biletul.

Pasagera întrebă nedumerită : 
Cit ?

— Cinci lei — îi răspunse ace
lași glas metalic.

De astă dată pasagera păru și 
mai nedumerită.

— De atitea ori am făcut ruta 
Vulcan—Livezeni-sat și întotdea
una am plătit 3,50 lei. Nu " >1 
departe chiar și ieri...

Taxatoarea însă ținea mor^ că 
„de cind lumea" (adică autobu
zele I.C.O. pe acest traseu} costul 
biletului a iost de cinci iei.

Cine avea dreptate ? Mai mulți 
pasageri vulcăneni întăriră afirma
țiile tovarășei David Edith, care 
a fost taxată cu 5 iei in Ioc de 
3,50 iei, Dar pas să se lase bătută 
taxatoarea Suciu (Stanciu Elena). 
Dimpotrivă, la protestele pasage
rei îi răspunse :

— Nu-ți convine, poți să re
clami unde vrei.

O cunoașteți pe Havlin Nuța ?

metan, aprins 
întîmplare, a

Prolificitate
Australia are prea mulți iepuri, 

Ei distrug jumătate din hrana oi
lor. Un război în toată 
planuri strategica, cu 
oștiri (de vînători) a 
împotriva rozătoarelor
paguba imense. Rezultatul a 
că peste un miliard de 
fost uciși într-un singur 
100 pe cap

Ucisă de o ftirnică
La 1.5 minute după ce fusese 

mușcată de o furnică de tipul 
„Genus myremecia" de altfel foar
te răspîndită în Australia, cetă- 
țeana Erna Luise Kraus, a încetat 
din viață.

Nu ? Atunci să v-o prezentăm. 
Este soră medicală ia spitalul Lo- 
nea-Petrila. Se remarcă prin atitu
dinea necuviincioasă față 
navi.

In după-amiaza zilei de 
tembrie, Havlin Nuța era 
viciu la camera de 
Mai mulți bolnavi
rînduț dar sora medicală

de hol

10 
de 

tratamente.
Ișt

sep- 
ser-

așteptau 
își gâ-

regula, cu 
adevărats 

fost pornit 
care aduc 

fost
iepuri au 
an. Circa 
Dar ani-de locuitor.

ac

mai 
din

cu pro-

sise o Îndeletnicire mai piăcută 
de Cit administrarea de injecții, 
împreună cu alte două salariate 
și șoferul de setviciu sta ia tai
fas.

Bolnavii, printre care era și o 
bătrlnică puteau să tot aștepte I 
Havlin Nuța uitase de ei.

Așteptare zadarnică.
Bătrinica pierzindu-și răbdarea, 

bătu ia ușă și intră. Risetele care 
pină atunci se 
dincolo de ușa 
seră

făcuseră 
închisă se

auzlte
stin-

P I
cu ga-

adîncă
Ocea-

mea unui 
măiie.

In cea 
depresiune
nul Paeific, depresiu
nea din regiunea in
sulelor Mariane 
(11 034 metri) a fost 
descoperit așa-numitul 
pește electric, cu un 
proiector" situat

deasupra capului. Sub 
acest proiector se 
află un fel de cîrlig 
eu «are peștele răpi
tor își prinde prada.

Recent, la o adîn- 
cime de 2 000 de 
metri a fost prins un 
pește sare are O bar
bă de zece ori mai 
lungă decît corpul.

Lacto-barul „Miorița" din Petroșani nu este aprovizionat 
duse lactate.

OSPATARA — Iaurt? Nu, nu avem, în schimb vă putem servi 
o ciorbă de perișoare, niște chiftele marinate...

îndată.
Ce vrei —- 
Havlin, pe 
să așteptați

o 
noua 
pină

răstitini rebu 
venită. Nu 
vă chem ? 

cam multi- 
cd

sora
Ștlfl

— Dar am așteptat 
șor. S-apoi mi-am dat 
nu sînteji ocupată eu

— Ce le interesează 
eu ocupată...

Bătrina bolnavă ar fi vrut 
spună sorei medicale că nu
o atitudine justă față de bolnavi 
dar se răzgindi.

— Mă voi adresa forurilor com
petente — îndrăzni totuși să 
spună. Mai e nevoie de alte co
mentarii ?

seama 
lucrul.
cu cc sini

să-i
are

M. LUPENEANU
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in preajma deschiderii noului an 
al invătâmîntului de partid
A sporit numărul cercurilor

de la 
cu răs-

Organizațiile de partid 
mina Petrila s-au pregătit 
pundere pentru noul an de învă
țămînt de partid. In cursul anu
lui de învățămînt 1963—1964, la 
mina Petrila vor funcționa 51 de 
cercuri de invătămînt, cu 11 mai 
multe de cît în anul 
A sporit, îndeosebi, 
curilor 
P.M.R. 
tuturor 
cum și
torieî P.M.R., al cercurilor de eco
nomie concretă.

In cercurile șl cursurile de în
vățămînt au fost 
membrii 
precum

școlar trecut, 
numărul cer- 
a Statutului 

cuprinderea
de studiere 
care asigură 
candidaților de partid, pre- 
al celor de studiere a Is-

tovarăși din activul fără de partid. 
Toți cursatiții au fost încadrați în 
formele de învățămînt în funcție 
de pregătirea lor politică și pro
fesională și dorința fiecăruia. In 
ultimele adunări generale ale or
ganizațiilor de bază din sectoare, 
cursanții ati făcut cunoștință eu 
propagandiștii care vor conduce 
activitatea cercurilor și- cursurilor. 
De asemenea, comitetul de partid 
al minei a întocmit 
desfășurare a noului 
țămînt care prevede 
tinerii ședințelor de
cine răspunde din partea birourilor 
organizațiilor de bază de îndru
marea cercului sau cursului res
pectiv.

se așteaptă un
De mal multă vreme minerii 

din sectorul V al minei Lonea se 
plîng de o neregulă ivită în trans
portul din subteran care le 
creazfi neajunsuri serioase în mun
că. Despre ce este vorba ? Secto
rul' este 
electrice 
Acestea 
portului 
ditie :

încadrați toți 
și candidații de partid, 

și un număr însemnat de

un grafic de 
an de inva
data și locul 
învățămînt și

In fruntea cercurilor — propagandiști 
competenti

In fruntea fiecărui cerc sau curs 
de partid — propagandiști compe
tent, iată care a fost una din 
preocupările organizațiilor de bază 
și a comitetului de partid din ca
drul exploatării în vederea pregă
tirii noului an de învățămînt. 
Pentru conducerea cercului au fost 
recrutați 51 propagandiști. Marea 
lor majoritate au o vechime de 
cîte 3—10 ani de activitate în pro
paganda de partid, sînt tovarăși 
cu experiență, ceea ce constituie 
o garanție pentru ridicarea conti
nuă a nivelului învătămîntului de 
partid. Așa sînt, de pildă, propa
gandiștii 
ban Iosif, 
tru, Pop 
Daradics

Corpul 
git, de asemenea, cu numeroși to-

varăși din rîndurile celor mai buni 
membri de partid, cursanți fruntași 
al învățămîntului de partid, cu o 
pregătire politică și profesională 
corespunzătoare, așa cum sînt tov. 
Lunel Marin, Simota Dimitrie, Ște
fan Gheorghe, Mardare Elena și 
alții.

Majoritatea propagandiștilor, res
pectiv 28 tovarăși, au 
cursurile de pregătire 
de 
iar 
la 
de

Croitoru Gheorghe, Or- 
Radu Vaier, Pândele Pe- 
Zoltan, Musca Francisc, 

Francisc și alții, 
propagandiștilor s-a lăr-

18 la nu- 
concediu în

©

avut 
de 26 
orașul 
R.S.F.
adus

Cutremurul de pă- 
rnînt care a 
loc în ziua 
iulie a. c. în 
Skoplje din 
Iugoslavia a
numeroase vistime u- 
mane și pagube ma
teriale.

In zilele imediat 
următoare cutremu
rului, organizația

însă cu o con- 
pentru fiecare

ajutor concret 
flcient încărcate și care se consu
mă repede (în mai puțin de 6 ore). 
Evident că locomotivele nu pot 
funcționa astfel tot schimbul, se 
opresc pe traseu tocmai în orele 
de vlrf ale producției, iar minerii 
așteaptă după vagonete goale cu 
cărbunele în rol.

Lipsa de baterii eu elemenți de 
plumb și consecințele ee decurg 
din aceasta sînt

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ÎNSEMNARE

>

frecventat 
organizate 

Comitetul orășenesc de partid, 
5 propagandiști au participat 

cursul de la Orăștie organizat 
Comitetul regional de partid.

Ceilalți propagandiști, 
măr, care au fost în 
timpul verii, urmează în prezent 
cursul de pregătire organizat 
Comitetul orășenesc de partid 
troșani.

de
Pe-

dotat cu două locomotive 
L.A.M.-4 cu acumulatori. 

a<r putea face față trans- 
din sector

să existe 
cîte două baterii 
astfel ca în timp 
ce o baterie este 
în funcție și a- 
limentează cu 
curent locomoti
va, cea de a doua să se afle la în
cărcat.

In sectorul V această condiție 
nu este îndeplinită. Sectorul nu 
are decît Cîte o baterie de fiecare 
locomotivă; baterii de rezervă nu 
există. Ba mai mult, chiar și bate
riile existente sînt uzate și incom
plete avînd fiecare cîțiva elemenți 
scoși din uz deoarece au cuvele 
pentru electrolit sparte. Ce se în- 
timplă din această cauză ? Bate
riile sînt continuu suprasolicitate 
necesitînd să fie aproape tot tim
pul în funcție. Pentru încărcarea 
lor rămîne puțin timp. Or, din a- 
ceastă pricină locomotivele sînt 
scoase din garaj cu bateriile insu-

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

O brigadă de
Printre brigăzile de mineri cu 

cela mai bune rezultate în între
cerea socialistă din sectorul I al 
minei Lonea se numără și cea 
condusă de tov. Policiuc Dionisie. 
Deși e formată în majoritate din 
tineri, brigada sa evidențiază lună 

lună prin depășirea sarcinilor 
plan. De la începutul anului 

extras peste plan 1335 ton?

de 
de 
ea a

in

discutate zilnic 
la raportul șefilor 
d-j sectoare, dar 
în zadar. Condu
cerea exploatării 
nu poate ajuta 
sectorul V decît 

Ajutor coneret se 
prin intermediul

j tcu... promisiuni, 
poate da numai
Direcției comerciale a C.C.V.J., dar ( 
aceasta nu se grăbește să acorde \ 
ajutorul cerut. Situația transpor- , 
tului din sector (producția de căr- ? 
bune crește neîncetat, iar lucrările ? 
de pregătire se extind continuu) r 
reclamă de urgență dotarea cu ( 
baterii de rezervă a locomotivelor \ 
L.A.M.-4 care deservesc sectorul \ 
V Lonea. Minerii sectorului aș- / 
teaptă cam de mult acest ajutor \ 
și deci ar fi timpul 
facă cererea de cei 
alte amînări.

să li se satis- 
în drept, fără

I. BRADEANU

harnici
iar pe luna ce a tra

de

tineri
de cărbune 
cut a realizat o productivitate
5,47 tone de cărbune pe post, cu
peste 1,20 tone mai mare de cît 
cea planificată. Este rodul preo
cupării susținute a celor, 16 tineri 
din brigadă pentru ridicarea cali
ficării lor profesionale, pentru 
buna organizare a muncii.

------------ ©----- ------

Inițiativa, spirit gospodăresc 
economisirea materialului lemnos

(Urmare din pag. l-a)

Ce oferă Editura 
U.C.F.S. sportivilor

Editura. Uniunii de Culturd Fi
zică și Sport tipărește cărți me
nite să sprijine și să îndrume 
larga mișcare sportivă ce se 
desfășoară In (ara noastră. O 
atenție deosebită acordă această 
editură lucrărilor de tehnică și 
metodică destinate antrenorilor, 
profesorilor de educație fizică, 
sportivilor clasificați. In aceastd 
grupă de lucrări mai sînt tratate 
problemele generale ale educa
ției fizice, munca educativă in 
procesul de antrenament, melo
dica educării calităților fizice, 
„înotul", de M. A. Nabatnikova, 
de pildă, tratează multiplele as
pecte ale tehnicii și pregătirii 
sportive a înotătorilor și tot
odată prelucrează și generalizea
ză experiența celor mai buni 
Înotători pe plan internațional, 
afirmați în ultimele concursuri 
de mare amploare. Din acest gen 
de lucrări, au mai apărut în ul
timul timp „Scrima cu iloreta" 
de A. Pellegrini, și „Despre pre
gătirea sportivă a juniorilor".

Răspunztnd Creșterii interesului 
maselor largi pentru drumeții și 
turism, Editura tipărește lucrări 
literare și cu caracter informativ 
în colecția „Călăuza turistului", 
care are ca sarcină să dezvolte 
dragostea tinerilor pentru fru

musețile și bogățiile patriei. In 
această colecție au apărut în 
ultimele luni „Iezer și Păpușa" 
de N. Popescu, „Făgărașul" de 
Ovidiu Manițiu. In curs de apa
riție se află „Am îndrăgit mun
ții'' de Ion Coman, și „Ceahlăul 
și Lacul de la Bicaz".

Colecția „Biblioteca sportivu
lui" se adresează, după cum 
rată și titlul, sportivilor, dar 
antrenorilor, instructorilor. In 
ceasta colecție au apărut in
timul timp „Sportul și respira
ția", „Tehnica sportivă", „Auto
controlul sportivului", „Sportul 

și inima" etc.
O altă serie de lucrări, cu des- 

1 tinafie mai largă, este cuprinsă 
, in colecția „Sport și sănătate". 
1 care se adresează maselor largi 
! de oameni ai muncii. Ea prezintă 
i cititorilor foloasele practicării 
1 exercițiilor fizice pentru dezvol

tarea armonioasă, mărirea capa
cității de muncă a organismului, 

( creșterea 
' sănătății
i in această
> „Munca intelectuală
; fizică", „Maternitatea 
) fizică", „Păstrați-vă

ele.
> Editura tipărește, 
' și alte lucrări de 
. și iniormare, care 
i sportivilor Începători,

a-

a-
ul-

Crucii Roșii din R.P. 
Romînă a trimis un 
ajutor în medicamen
te, echipament de 
cazare și altele în 
valoare de 300 000 
lei.

La cererea guver
nului iugoslav, adre
sată statului nostru, 
precum și altor sta
te, guvernul R. P.

Romîne a hotărît a- 
cordarea unui nou 
ajutor constînd în 
construirea a 100 a- 
partamente și a unei 
policlinici complet 
tilate.
castor 
începe 
cestui
terminată 
1964.

susținere așezate din metru în me
tru.

— Intre stivele pe care vrem 
să le răpim, punem stilpi de sus
țineri provizorii. Demontăm sti
vele și le clădim rînd pa
lîngă frontul de lucru. Stîlpul 
asigură tavanul pînă montăm 
va. Apoi luăm și stîlpul, să 
rămînă acolo degeaba.

Pe aceeași schiță au apărut
geți care indicau ordinea mutării 
celor nouă stive, a răpirii stîlpi- 
lor. Tovarășul Koss a analizat cu

Iosif, Nagy 
Nicolae, cu 
și cu alți 
modul cum

Construcția 
obiective 
în cursul 

an și va 
în

u- 
a- 
va 
a- 
fi

anul

rînd,
ne 

sti-
nu

să-
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| Acțiun gospodărești

In ultimul timp, la exploatarea
minieră Lonea au fost întreprin-

ooooooooooo<?-cooooooooooocoooouooooooooocoooooooooooooooo  o ooooooooooo SOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOC

^Diit lefutwiLe. susite La t'edaeLie 
Cei mal frumos rond 

de flori
trecute pașii m-au pur-

oartierul de blocuri Li-
Ce multe lucruri fru-

văd 1
acum
înfru-

să 
mai 
s-a

Zilele 
tat în 
vezeni.

moașă mi-a fost dat
Cartierul, construit 
cîțiva ani, a crescut, 
musețat. Noile blocuri înălțate 
în ultimul timp îneîntă privi
rea. Și pe cînd într-un capăt al 
cartierului constructorii înalță 
zidurile unor noi locuințe mun
citorești mari și frumoase, ca 
niște palate, în cealaltă parte 
cetățenii, la îndemnul deputați- 
lor, au făcut să răsară în jurul 
blocurilor flori care se întrec 
parcă în frumusețe și colorit.

Deși sînt multe ronduri de 
flori în cartier, cel mai frumos 
este în fata blocului nr. 18. în
grijit cu dragoste de gospodi
nele de aici, în frunte cu Ne- 
greanu Irina, deputata circum
scripției, tov. TOrOk Paulina are 
cu ce se mîndri. In circumscrip
ția ei, cetățenii, în 
meile, au contribuit 
mare la amenajarea 
șl îngrijirea florilor.

AMBROZIE BAN
pensionar

efectuat 
curățirea

Maria,

8

special fe- 
în număr 
rondurilor

crațer tip 
la distribui- 
cărbune, în

se mai multe acțiuni de ordin 
gospodăresc. O parte din acțiu
nile întreprinse au dus la îm
bunătățirea condițiilor de mun
că ale minerilor, iar altele se 
înglobează în planul de pregă
tiri pentru iarnă.

Montarea unui 
T.P. 1 la silozul de 
rea competintei de
locul benzii de cauciuc degra
date, pietruirea unei porțiuni de 
drum spre gura de mină Jieț, 
mărirea capacității băii mineri
lor de la Cimpa și confecționa
rea de noi vestiare, zugrăvirea 
căminului de tineret, sînt doar 
cîteva din aceste acțiuni gospo
dărești la efectuarea cărora s-au 
evidențiat numeroși muncitori ai 
sectorului gospodăresc, 
te cu tovarășul Duk 
gospodarul minei.

demnul comitetului femeilor, un 
grup de gospodine a 
prin muncă voluntară 
căminului.

Gospodinele Nistor
Miculescu Elena. Simionescu 
Maria, Cocoșatu Elena și Avră- 
meseu Maria, prestînd aproape 
50 ore de muncă, au contribuit 
activ la înfrumusețarea căminu
lui cultural din Bărbăteni, pen
tru care fapt ele merită laude.

VALENTINA NEREANȚU
învățătoare

șefii de schimb Kadar 
Emeric și Bughelea

• minerul Albert Eugen 
tovarăși din brigadă
trebuie organizată munca în amă
nunțime.

Și s-a trecut la fapte. Minerii 
au constatat, cu acest prilej că le 
trebuie mult mai puțin timp, mult 
mai puține eforturi pentru răpirea 
lemnului din stivele din spate de 
cît să-l aducă în abataj. Dacă 
înainte, după scoaterea unei fîșii 
de cărbune aveau de efectuat un 
schimb de 8 ore pentru montarea 
scocurilor pe care cărbunele alu 
necă datorită înclinării și pentru 
punerea la punct a susținerii, acum 
pentru montare și răpire ajung 4 
ore. Cele 4 ore cîștigate — din 
plin la cărbune! Așa au crescut 
și randamentele, iar bilanțul eco
nomiei de material lemnos e în- 
tr-adevăr înbucurător. In abataj 
se aduce lemn nou numai pentru 
înlocuirea celui care nu mai poate 
fi refolosit.

Astfel, lună de lună, brigada în
scrie în contul economiilor sale 10 
m.c. lemn de susținere. Lemn bun, 
căruia i se pot da atîtea întrebu
ințări mult mai utile!

vitalității 
în general, 

colecfie

și Întărirea 
Au apărut 

titluri ca 
și cultura 

! și cultura 
sănătatea"

asemenea. 
popularizare 

se adresează 
coptilor

de

în frun-
Ștefan,

ȘTEFAN
mecanic

NAGY

La înfrumusețarea 
căminului cultural

(Agerptes)

Evidențiată de numeroase în lunile care au trecut dim aeest
an Nica Silvia, bobinatoare la S.R.E. Vulcan s-a remarcat recent din 
nou prin valoroase economii la consumul de materiale izolante.

Iat-o în timpul lucrului bob'nînd pentru preparația Lupeni un mo
tor electric.

Prilej de sărbătoare
De mai mult timp cursantele 

ciclului II de la cercul de croi
torie condus de instructoarea 
Anger Matilda, care funcționea
ză în cadrul Clubului muncito
resc Petrila, au pregătit nume- g 
roase confecții pentru o expo- 8 
ziție. Miercuri după-amiază, în- g 
tr-una din sălile clubului ding 
Petrila, într-un cadru festiv, ex-g 
poziția a fost deschisă și tot a-g 
tunci în prezența tovarășului g 
Kalman Iosif, directorul clubu- g 
lui, Fazakas Lenke, membră a g 
Comitetului orășenesc al femei-8 
lor Petrila și a altor persoane, 8 
cu prilejul închiderii ciclului de 8 
croitorie, absolventele, în nu- 8 
măr de 40, au primit diploma de 3 
absolvire. 8

ELVIRA VARJASI | 
gospodină |

Prin grija sfatului popular al 
orașului Lupeni, Căminul cultu
ral din Bărbăteni a fost supus 
recent unor reparații menite să-l 
înfrumusețeze. După ce lucrările 
de reparație atît în interiorul 
căminului cultural cit și în ex
terior au fost terminate, la în-8

8
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NEW YORK 20 (Agerpres)
La 20 septembrie, în Adunarea 

Generală a O.N.U. au 
dezbat srile generale, 
cuvîntul Masayoshi

continuat
Primul a luat
Ohira, minis-

trul afacerilor extern: al Japoniei. 
Apoi a rostit o cuvîntare președin
tele S.U.A. John 
tinuarea ședinței 
Primul ministru 
vanna Fumma.

Kennedy. In con- 
a luat cuvîntul 
al Laosului, Su-

} 0

A 40-a sesiune a Ligii Arabe

Cocteil cu prilejul Zilei R. P. Romine 
la Tirgul de la Zagreb

CAIRO 20 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță că la 

19 septembrie, la Cairo, au luat 
sfîrșît lucrările celei de-a 40-a se
siuni a Ligii Arabe.

Printre documentele adoptate se 
află și o telegramă adresată Se

cretarului general al O.N.U., 
Thant în care este anunțat 
la sesiune a fost adoptată o
zoluție prin care este condamnată 
„agresiunea engleză împotriva 
Yemenului".
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Planuri îndreptate spre reinstalarea influenței 
franceze în Vietnamul de sud

PARIS 20 (Agerpres)
Presa franceză relatează despre 

planurile guvernului de la Paris 
de a dezlănțui cît
adevărată ofensivă pentru 
firmarea influenței franci

mai curînd o

î

în 
dinfizicii atomice 

în apropiere de Var- 
fost construit un nou 
al 16-lea pînă acum — 

pentru producerea

*

î♦

Dili TARILE îomusie
Instalație pentru producerea 

izotopilor radioactivi
VARȘOVIA 20 (Agerpres)
I.a Institutul de cercetări 

domeniul 
Swierze, 
șovia, a 
obiectiv,
o instalația 
izotopilor radioactivi. Noua ins
talație va produce peste 120 ti
puri de izotopi radioactivi, care 
își vor găsi întrebuințarea în 
medicină, industria și agricul
tură.
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♦ Modernizarea transportului 
t feroviar în R.P.D. Coreeană ♦
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PHENIAN 20 (Agerpres)
In timpul războiului de trei 

ani (1950—1953) rețeaua de căi 
ferate a R.P.D. Coreene a avut 
mult de suferit. Imediat după 
război, într-un timp record, au 
fost reconstruite linia de cale 
ferată Sinidiu—Keson și alte li
nii, treptat fiind redate circula
ției toate magistralele de cale 
ferată ale țării.

S-a modernizat și 
feroviar. Uzina de 
electrice din Phenian
întreprinderi construita și lărgite 
în anii puterii populare asigură 
în prezent cu locomotive mo
derne și vagoane de mare tonaj 
transportul feroviar.

In 
fost 
trică 
cale 
von

transportul 
locomotive 
și alte în-
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anii de după război 
trecute la tracțiunea elec- 

sectoare importante 
ferată ca

și Tancen—Mencen.
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Rețeaua de biblioteci 
din R.S.S. Estonă

TALLIN 20 (Agerpres)
In R.S.S. Estonă fondul 

cărți ai bibliotecilor publice
de 

a 
crescut în anii puterii sovietice 
de peste 10 ori. întreaga repu
blică este împînzită cu o deasă 
rețea da biblioteci. In timp ce 
în anii putsrii burgheziei, fon
dul de cărți al bibliotecilor 
creștea cu numai 40.000 de vo
lume p? an, în prezent el crește 
cu 500 000 de volume pe an.

A crescut considerabil și nu
mărul cititorilor. In prezent1. Ia

aces- 
o bi-

fiecare 970 de locuitori ai 
tei republici, revine cîte 
bliotecă publică.

In R.S.S. Estonă apar 
peste 1 500 de titluri de 
al căror tiraj total c 
8 000 000 de exemplare.

anual 
cărți, 

depășește

BELGRAD 20 (Agerpres)
Cu prilejul zilei R.P. Romîne 

Tîrgul de la Zagreb din R.S.F. 
Iugoslavia, directorul pavilionului
R. P. Romîne a oferit un cocteil la 
care au participat B. Bakraci, pre
ședintele Vecei republicane a R.
S. Croația, C. Borcici, membru în 
guvernul R. S. Croația P. Pirner, 
președintele
din Zagreb, și I. Baciun, directo
rul general al tîrgului, reprezen
tanți ai unor instituții 
economiști, ziariști.

la

Adunării municipale

comsrciale.

0

La cocteil au luat parte repre
zentanți ai pavilioanelor din alte 
țări.

Au fost, de asemenea, prezenți; 
Ana Toma, adjunct al ministrului 
comerțului interior al R.P. Romi
ne la Belgrad precum și reprezen
tanți ai ambasadei R.P. Romine la 
Belgrad și ai agenției economice 
romîne în R.S.F. Iugoslavia.

Participanții au apreciat pozitiv 
exponatele romîne la tîrg.

Partidele de opoziție din Coreea de sud 
cer eliberarea lui Song Yo Cian
20 (Agerpres) 
partide de opoziție 
de sud au hotărît

Pentru lărgirea comBitulii' 
tu îările sodalisle

TOKIO 20 (Agerpres)
Cercurile de afaceri japoneze 

au salutat declarația ministrului 
comerțului al S.U.A., Hodges, po
trivit căreia S.U.A. intenționează 
să extindă comerțul cu țările so
cialiste. Ziarul „Mainti Daily 
News" scrie că dacă Statei? fi
nite își vor schimba politica co
mercială față de lumea comunistă 
aceasta va exercita o influență fa
vorabilă și asupra comerțului ja
ponez cu țările comuniste.

Consiliul consultativ economic 
japonez care se ocupă cu studie
rea 
rile 
tru 
țări 
tru

Vietnamul de sud". Revista 
„France Observateur" scrie, de 
altfel, că această ofensivă a și în
ceput, la scurt timp după decla
rațiile președintelui de Gaulle 
care a oferit ,sprijinul francez" 
regimului lui Ngo Dinh Diem, lă- 
sînd să se înțeleagă că Franța ar 
fi dispusă să acorde un asemenea 
sprijin, 
aceasta 
t'ămînă 
Gaulle, 
secretă

la nevoie concurînd pentru 
cu Statsle Unite.
după
scrie

franceză

„O săp- 
declarațiile lui de 

revista, o misiune 
a și plecat spre 

urmărite, de a-Saigon". Telurile 

ceastă misiune, 

Observateur", sînt Traducerea în 
a unui plan menit să reinsta- 

influența franceză în Vietna-

explică „France

instituirea unui
din 

la 19 
lupte 

candi- 
al ?geri

membri ai

SEUL 
Cinci

Coreea 
septembrie începerea unei
comune pentru eliberarea 
datului lor la apropiatele 
prezidențiale, Song Yo Cian, mem
bru al Partidului liberal-democrat, 
arestat de autoritățile dictatorului 
Pak Cijan Hi penrt'u că a formulat 
critici la adresa actualei junte

ce- 
în 
de

militare și a cerut 
regim civil.

1000 de lideri și 
lor cinci partide au declarat
aceeași zi o grevă a foamei 
24 ore și au organizat pichete în 
fața sediului Partidului liberal-de
mocrat' de unde au anunțat că nu 
vor pleca pînă ce Song Yo Cian 
nu va fi eliberat.

0

■ problemelor comerțului cu ță- 
• socialiste s-a pronunțat pen 

lărgirea comerțului cu aceste
i considerîndu-1 avantajos pen- 

Japonia.
- = © = -

Speculă cu chiriile 
în R. F. Germană

BONN 20 (Agerpres)
Buletinul „Sozial De'mokratischer 

Pressedienst" critică specula cu 
chiriile în R.F. Germană „Piața 
liberă în domeniul locuințelor a 
devenit în ultimul timp un coș
mar", scrie buletinul. Chiriile pen
tru locuințe „au devenit insupor
tabile chiar pentru acele cercuri 
ce au venituri mari. Chiria lunară 
în blocuri noi, construite d? so
cietățile particulare costă acum 
3,50 mărci metrul pătrat în car
tiere mai puțin solicitate și pînă 
la 6,50 mărci m.p. în cartierele 
mai centrale din orașele mai 
mari".

Un nou punct nevralgic în relațiile 
A. și Franța

nuari? 1963, de cînd administra
ția maritimă a S.U.A. a început 
să alcătuiască „o listă n?agră" 
cuprinzînd navele occidental? care 
mențin comerțul cu Cuba, patru 
nave franceze au sosit' în această 
țară.

Potrivit agenției UPI guvernul 
francez a răspuns că „nu poate 
exercita nici un control în aceas
tă problemă". „Această chestiune 
relevă agenția ar putea deveni 
un nou punct nevralgic în rela
țiile dintre S.U.A. și Franța, de 
pe acum încordate din cauza di
vergențelor în diferite probleme".

- = ©=-

Declarația președintelui 
Braziliei

dintre S. U
WASHINGTON 20 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

France Presse, un purtător de cu- 
vînt al Departamentului de Stat 
al S.U.A. a declarat la 19 septem
brie că guvernul american „a ri
dicat pe lîngă guvernul francez 
problema participării unor nave 
franceze la transporturile comer
ciale spre Cuba". Purtătorul 
cuvînt a indicat că de la 1de sud".
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STOCKHOLM. Ploile neconte
nite care au căzut în Suedia la 
sfîrșitul lunii august și la înce
putul lui septembrie au provocat 
pierderi uriașe agriculturii. Recol
tele de grîu au fost compromise 
în proporție de 50 la sută. Spe
cialiștii consideră că actuala re
coltă de grîu este cea mai scă
zută din ultimii 40 de ani.

BELGRAD. Agenția France 
Press anunță că Consiliul Uniu
nii Interparlamentare a hotărît ca 
cea de-a 14-a Conferință a Uni
unii să aibă loc la Ottawa în a- 
nul 1965.

PARIS. Ziarul „Les Echos"
nunță că între 1957 și 1963, în 
Franța costul mediu al camerelor 
de hotel a crescut cu 78 la sută 
Creșterea prețurilor variază după 
categoria în care 
hotelurile.
prețurile meselor servite în aces
te hoteluri au crescut în medie 
cu 59 la sută.

a-

se încadrează
Totodată, scrie ziarul,

TOKIO. Drept răspuns la refuzul 
autorităților militare japoneze de 
a interzice manevrele militare de 
desanți ale trupelor americane de 
la poligonul Hidziuay, Consiliul 
prefectural de luptă împotriva po
ligoanelor de la Hidziuay și Dziu- 
mondzihara a hotărît să mobilizeze

Cheltuielile militare
PARIS 20 (Agerpres)
Agenția France Presse 

ză că proiectul de buget 
tei pe anul 1964 aprobat 
siliul de Miniștri 
18 septembrie se 
print'r-o creștere 
Potrivit agenției,
cheltuielile militare 
vor crește cu 7,1 la

relatea- 
al Fran- 
de Con- 

în ședința din
caracterizează 

a 
în

cheltuielilor, 
anul viitor, 
ale Franței 
sută, ajun-

50 000 de oameni care să organi
zeze o grevă 
poligon.

MOGADISCIO, 
on" relatează că
ceză a fost emisă 
prevede expulzarea 
ra care nu sînt de 
tica promvoată d? 
de către

șezîndă ps acest

Uni- 
fran- 
care

Ziarul ,,L' 
în Somalia 

o lege 
tuturor acelo-
acord cu poli- 
acest teritoriu

francezi.

Cu prilejul aniversării 
ani de la nașterea ma-

ROMA. 
a 150 de 
relui compozitor italian Giuseppe 
Verdi administrația poștelor ita
liene a emis o marcă în valoare 
de 30 de lire.

Marca reprezintă un interior al 
operei Scala din Milano și 
tretul compozitorului.

por-

WASHINGTON. Ministrul 
cerilor externe al Republicii 
anda a semnat la 19 septembrie, 
în numele guvernului său, exem
plarul din Washington al Trata
tului cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în trei medii.

afa-
Ru-

ADDIS—ABEBA. Agenția MEN 
relatează că la 19 septembrie Zen- 
tar Mehdi, directorul secției poli
tice a Ministerului Afacerilor Ex
terne al Marocului, a 
Addis—Abeba Carta 
unității africane.

semnat la 
Organizației

0

ale Franței în 1964
la 19 990 000 000
o parte însemnată va fi des-

franci, din

timp ce bugetul Franței pre- 
sporirea cheltuielilor mili

eu 7,1 la sută, pentru toate

gînd 
care 
tinată înarmării atomice a Fran
ței.

In 
vede 
tare
celelalte domenii d “ activitate se 
prevede o sporire mult mai mică 
a cheltuielilor.

BRASILIA 20 (Agerpres)
In cadrul unei recepții oferite 

în cinstea lui Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Joao 
Goulart, președintele Braziliei, a 
declarat că în politica sa extertiă 
Brazilia sa călăuzește după prin
cipiile apărării păcii, neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
state, se pronunță pentru dreptul 
popoarelor la autodeterminare. 
Președintele Goulart a subliniat 
că țara sa salută Tratatul privitor 
la interzicerea parțială a experien
țelor cu arma nucleară, deoarece 
acesta „oferă popoarelor noi spe
ranțe" în dezarmarea generală și 
totală.
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Descoperirea unui puternic 
stimulator al activității 

fiziologice
LENINGRAD 20 (Agerpres)
Revista „Zvezda" publică un ma

terial semnat de prof. Serghei Ar
buzov, în care acesta relateaz 
despre descoperirea unui putem, 
stimulator al activității fiziologice 
în urma unui somn îndelungat. 
Noul preparat, denumit piridoxi- 
fen, va fi probabil utilizat în zbo
rurile cosmice de lungă durată ce 
vor fi efectuate pe viitor. După 
cum presupune omul de știință, 
timp de mai multe luni după lan
sarea unui cosmonaut spre o pla
netă învecinată, acesta va dormi, 
în timp ce pe Pămînt se vor pri
mi pe cale automată date despre 
starea lui și despre evoluția navei 
cosmice. La puțin timp înainte de 
sfîrșitul călătoriei, un dispozitiv 
va administra în mod automat cos
monautului dozele necesare de pi- 
ridoxifen, după care acesta se va 
trezi și va începe activitatea. Pre
paratul care nu provoacă nici un 
fel de consecințe dăunătoare a- 
supra organismului, a fost expe
rimentat cu succes pe diferite a- 
nimal e.

PROGRAM DE RADIO
22 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I. 7,10 Concert de 
dimineață; 8,30 Clubul 
9,20 „Natura și muzica 
taj muzical-literar — 10,10 
zică de estradă, 
din folclor de 
țări socialiste ;
Moscova! ; 12,20 Interpreți de mu
zică ușoară; 13,10 De toate pen
tru toți; 14,00 Conceit de prînz; 
16,10 Muzică ușoară de compozi
tori romîni; 16,45 Transmisiune 
sportivă ; 18,00 Muzică din ope
rets; 19,11 Pagini alese din opere; 
19,30 Muzică de dans; 20,00 Tea
tru la microfon „Hamlet" de Wi
lliam Shakespeare; 21,47 Cîntă 
Richard Tauber; 22,25 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 7,35 Cîn- 
tece populare; 8,30 Melodii dis 
tractive; 9,30 Cînt'ece de dragoste 
și jocuri populare; 10,38 Muzică 
ușoară romînească ; 11,30 Muzică
populară cerută de ascultători ;

voioșiei i 
" — Mon- 

Mu- 
10,30 Prelucrări 

compozitori din 
11 30 Vorbește

12,00 Emisiunea „Cinema" ; 13,22
Program muzical pentru oamenii 
muncii aflați la odihnă ; 14,15 La 
microfon : Satira și umorul ; 15 00 
Muzică ușoară cerută d? ascultă
tori ; 16,00 Oameni și fapte ; 16,30 
Din folclorul popoarelor ; 17.15
Maxime celebre; 19,00 „Melodii... 
melodii..." — emisiune de muzică 
ușoară romînească ; 20,05 Muzică 
de dans; 22,00 Program d? ro
manțe ; 23,10 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Căpitanul Fracasse ; AL. SAHIA : 
Estradă — Estradă ; PETRILA: 
Cinci oameni la drum; ANINOA- 
SA: Tinerețea lui Maiakovski ; 
VULCAN : Transportul; PARO- 
ȘENI : Plăcerile orașului; LUPE» 
NI: Fetele; URICANI : Cinci oa- 
meni la drum.
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