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Be aceleași trasee — 
perseverență, entuziasm

Geea ce impresionează 
pe orice vizitator care tre
ce poarta U.R.U.M.P. es
te atmosfera vie, plină de 
ayîntul, muncii creatoare. 
Fiecare hală, întreaga uzi
nă e vuiet, mișcare fe
bră..'. un adevărat furnicar. 
Viața uzinei pulsează din 
plin și cu intensitate. Zeci 
și sute de oameni se află 
într-o mișcare continuă; 
activitatea întregului co
lectiv al uzinei se află 
pe traseele entuziastei în
treceri ce a cuprins ca o 
flacără vie încă de la în
ceputul anului întregul co-

O nouă comandă. Mai
strul Oravetz Victor 

de la secția mecanică a 
U.R.U.M.P. se sfătuiește 
cu strungarul Szilagyi A- 
lexandru pentru executa
rea cît mai bună a roți
lor dințate.

lectiv de metalurgiști. In 
aceste zile, ce au urmat 
marii sărbători a eliberă
rii, întrecerea și-a menținut 
aceiași ritm 
vescent. Cu 
lei eliberării
U.R.U.M.P. a raportat suc
cese deosebite: 
planului 
bală cu 
lizarea 
cu 0,14 
decît 
economii de 1 041 000 lei. 
Colectivul și-a depășit sar
cinile cu 120 tone piese de 
schimb, 12 tone utilaje, 
400 tone construcții meta
lice. Sînt succese care 
obligă la noi realizări. în
deosebi că viața, activita
tea uzinei sînt legate prin 
mii de fire de marea bătă
lie a cărbunelui din adîn- 
curile bazinului. Minerii se 
întrec cu duritatea stînci- 
lor subterane pentru a le 
smulge cărbune cît raai 
mult. Pentru a veni în 
sprijinul lor, muncitorii de 
la U.R.U.M.P. și-au consa
crat avînțul . și măiestria 
lor deservirii exploatărilor 
miniere cu utilaje și piese 
de schimb de bună calita
te și livrate la timD Mai 
bun, mai frumos, mai 
trainic ;— a devenit cuvîn- 
tul de ordine al fiecărei 
secții, echipe, al fiecărui 
muncilor. Ceea ce e ca
racteristic în aceste zile 
activității colectivului e per
severența și pasiunea în 
căutarea de noi rezerve 
interne, pentru punerea în 
valoare a 
în scopul 
ținerii în 
succese și 
Pe această 
s-au aplicat și sînt pre
conizate o serie de măsuri 
despre care ne-a vomit 
tovarășul Тоіѵцѵ Alexan
dru, inginerul șef al uzi
nei.

viu, efer-i 
prilejul zi- 

colectivul

depășirea 
de producție glo- 
2,8 la sută, rea- 

unei productivități 
la sută mai mare 

sarcina prevăzută,

noi posibilități 
asigurării ob- 
viitor a unor 
mai înseninate, 
linie în uzină

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

ми de Întrecere

Fire de bună calitate
Vitrina cu rebuturi a sub

secției răsucit, de cîteva 
zile stă goală, semn că a 
crescut exigența muncitoa
relor față de propria lor 
muncă și că inițiativa „La 
1 000 kg fire răsucite, 
nici un rebut" se aplică 
cu mult simț de răspun
dere. Cei care cunosc flu
xul tehnologic al fabricării 
firelor de mătase artificia
lă apreciază că acest fapt 
ușurează munca depana
toarelor, a bobinatoarelor 
și sortăreselor, 
firele de mătase 
sionate, 
scame, 
de altă 
succes 
al calității, primind 
calificativ

Candidată la titlul de cinste

deoarece 
bine tor- 

prezintă 
ulei ori 

trec cu

ce nu 
pete de 
natură, 

examenul exigent 
un 

care face cins-

întrecerea depanatoare
lor urmărește același o- 
biectiv: producerea de 
de bună 
un rebut.

...Una 
harnice 
subsecției, 
a prins tainele depănăriî 
firelor de mătase de la 
o adevărată meșteră a ca
lității, tovarășa Kibedy 
Aurelia. Ea Vine mai de-

calitate fără
fire 
nici

maidintre cele 
muncitoare ale

Șimon Berta,

Ga hărnicie
Despre felul cum se dez

voltă întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea, sarcini
lor de plan și a angaja
mentului luat un exemplu 
concludent ni-1 prezintă și 
muncitoarele din subsecția 
bobina j.

Bobinarea firelor de mă
tase cere multă iscusință. 
Mașina de bobinaj, 
nuită de 
ea Șelaru

Sofica 
face

mî- 
bobinatoare 

Paulina, Bo
și Pluștea 

adevăra- 
bobine nu-

jan 
Elena, 
te minuni 
mai de bună calitate și o
producție cum n-a mai fost 
întîlnită în palmaresul în
trecerii. O astfel de pro-

la sectoral de investiții
în trimestrele I și 11 
sarcinile de plan atît 
dl și la betonare, în

După ce 
și-a depășit 
la avansare 
luna trecută, colectivul sectorului
XI de la mina Petrila a realizat 
sarcinile de plan la avansare în 
proporție de 107 la sută iar la ex- 
cavare în proporție de 131 la sută.

sarcina de plan fiind îndeplinită 
în proporție de 117 la sută. Ran
damentul prevăzut a fost 
cu 0,22 m c pe post, iar 
ortacilor lui Dogaru a fost 
sura rezultatelor — 115 
de miner.

depășit 
cîștigul 
pe mă- 
lei/post

Calitatea foarte bună

De la începutul anului, brigada 
condusă de minerul Dogaru Se
bastian de la sectorul XI al minei 
Petrila a fost evidențiată lună de 
lună în întrecerea socialistă. In 
luna trecută, brigadierul a fost în 
concediu. Dogaru a predat condu
cerea brigăzii minerului șef de 
schimb Bînă loan. Dovadă că Bină 
s-a priceput să organizeze munca 
este faptul că galeria în culcușul 
stratului 4 de la orizontul XIV 
din blocul „Fero" a înaintat cu 48 
metri liniari. In mod deosebit au 
dovedit hărnicie minerii Bălășoiu 
Vianu și Marinescu 
ajutorii mineri Dușcă 
Dlaconu Gheorghe,

Constantin.
Florea și 
vagonetarii 

> Bloaje Alecu și Chira Gheorghe.
’ Față de 293 m c cit erau plani 
( ficați s-au excavat 343 m c steril,

Instruirea diferențiată a agitatorilor 
în centrul atenției 

organizațiilor de partid

te celor ce le-au produs. 
Astfel de fire s-au angajat 
să dea muncitoarele Pop 
Ana, Birceanu Elisabeta, 
Gheonea Virginia, Narița 
Chîrița și toate celelalte 
muncitoare din răsucit. Și 
ca rezultat, controlul cali
tății a remarcat, că acest 
angajament este îndeplinit 
cu cinste. Pe panourile de 
popularizare a rezultatelor 
întrecerii numele acestor 
tovarășe a fost scris cu 
litere majuscule, scoțîndu- 
se în evidență faptul că 
fiecare muncitoare a «lat 
cite 120 kg fire de mă
tase peste plan și întreaga 
cantitate de mătase produ
să a fost acceptată de 
către controlul de calitate.

vreme la serviciu, își pre
gătește bobinele și mașina, 
are grijă să nu încurce 
denierele și în tot timpul 
celor opt ore de muncă, 
este concentrată asupra 
lucrului. Astfel muncind 
e firesc să obțină rezul
tate bune care o situează 
printre depanatoarele can
didate la titlul de cinste: 
evidențiat în întrecerea so
cialistă.

și pricepere
ducție zilnică depășită cu 
cîte 160-220 -bobine peste 
prevederile planului a ,dat 
schimbul celei mai tinere 
brigadiere, al comunistei 
Berchez Maria. Pe toate 
schimburile planul a fost 
îndeplinit în proporție de 
136 la sută.

Dintre filele cronicii în
trecerii entuziaste desfășu
rate pentru obținerea de 
noi succese, se desprinde 
munca exemplară a comu
niștilor. Peste tot în sec
țiile Viscozei Lupeni pri
mele locuri în întrecere 
sînt ocupate de membri și 
candidați de partid.

MARGARETA MIGA

dierul Butuza Petru a muncit în 
luna trecută la săparea și betona- 
rea garajului de locomotive de la 
orizontul XII A, lucrare ce se pre
gătește pentru sectorul III. Briga
da a excavat 457 m c steril față 
de 399
13,7 m 
m l de 
betonat
Cumulat, sarcina a fost îndeplini
tă în proporfie de 114,5 la sută, 
iar la calitate calificativul dat 
preluarea lucrului a fost bine.

m c planificați, a săpat 
l de galerie simplă și 25 
galerie dublă, a lărgit și 
13 m l de galerie dublă.

t
<.

s
5

< !\ ț
)

In mobilizarea oamenilor muncii 
la îndeplinirea sarcinilor economice 
ce revin colectivelor din Valea Jiu
lui, de o deosebită importanță este 
munca depusă de largul activ de 
agitatori de pe lingă organizațiile 
de bază. Majoritatea comitetelor de 
partid și organizațiilor de bază de 
la exploatările miniere și celelalte în
treprinderi din localitățile Văii Jiu
lui se preocupă cu simț de răspun
dere de instruirea diferențiată a agi
tatorilor pe baza indicațiilor primite 
din partea Biroului Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani.

S-au luat astfel o seamă de mă
suri organizatorice ce s-au dovedit 
eficace. Intre ele se numără stabi
lirea celor mai pregătiți membri ai 
comitetelor de partid și birourilor or
ganizațiilor de bază, ingineri, tehni
cieni cu o bună pregătire politică 
și profesională, care să prezinte în 
fața agitatorilor instructaje de un 
nivel ridicat, cu sarcinile politice 
și economice concrete ce stau în 
perioada actuală în fața organizați
ilor de partid, a colectivelor de mun
că din 
zat și 
tori de 
celelalte
Valea Jiului. Agitatorii au fost re
crutați din rindul celor mai capa
bili tovarăși, buni cunoscători ai 
diferitelor probleme de producție. 
La nivelul Văii Jiului vor fi instru- 
iți în această perioadă mai bine de 
6 000 agitatori din cei 9 000 cîți ac
tivează pe lîngă organizațiile 
bază.

In scopul asigurării unor 
cît mai corespunzătoare atît
punct de vedere al conținutului cît 
și al formei, s-au alcătuit planuri 
tematice. Temele alese sînt legate 
de problemele politice și economice 
curente ce stau în fața organizațiilor 
de partid și întreprinderilor din 
Valea Jiului; Pentru ca temele să 
cuprindă cele mai importante sar
cini, metode de muncă atrăgătoare, 
la întocmirea lor au fost atrași oa
meni de specialitate, cunoscători ai 
problemelor. La întocmirea instruc
tajelor pe teme diferite de produc
ție au fost antrenați ingineri si teh
nicieni, tovarăși din conducerile 
ploatărilor și sectoarelor miniere.

Datorită faptului că încă de 
început majoritatea comitetelor 
partid și organizațiilor de bază 
dat o deosebită atenție muncii
instruire a agitatorilor și îndeosebi 
organizării temeinice a acestei ac
țiuni, a fost asi
gurată o bună 
frecvență și 
obținut 
bune in 
vește 
temelor 
stabilite
nul tematic.

Pe baza planu
lui elaborat in a- 
cest scop de co
mitetul de partid 
de la mina Ani- 
noasa, la instruire 
participă 425 de 
agitatori din toa

Valea Jiului. S-au reprgani- 
lărgit colectivele de agita
ta exploatările miniere și 
întreprinderi economice din

de

lecții 
din

ex-

la 
de 
au 
de

s-au 
rezultate 

ce pri- 
expunerea 
în zilele 
prin pla-

înțelege- 
principa- 
stau în 

minerilor

Hiszem 
de 
în

te sectoarele exploatării. Temele cu
prinse în program sînt de o deo
sebită importanță pentru 
rea de către agitatori a 
lelor sarcini economice ce 
această perioadă în fața
aninoseni. Ea instruirea din ziua 3 
septembrie a.c. tovarășul 
Maxim, membru în comitetul 
partid de la mină, a vorbit 
fața unui număr de* 170 agitatori
din schimbul I despre sarcinile agi
tatorilor în munca lor de zi cu zi 
pentru mobilizarea minerilor la îm
bunătățirea necontenită a calității 
producției, la valorificarea rezerve
lor interne de creștere a productivi
tății muncii. Teme asemănătoare ur
mează să fie ținute și în fața celor 
peste 1 000 de agitatori de la mina 
Petrila de către tov. Moldovan Mir
cea, Laszlo Ștefan, Haning Emeric, 
Muru Emil și alții.

Ințelegînd importanța instruirii a- 
gitatorilor, comitetul de partid și 
organizațiile de bază de la mina 
Uricani au asigurat o mobilizare bu
nă a agitatorilor la ședințele de in
struire, au expus in fața acestora 
cele mai importante probleme legate 
de îndeplinirea principalilor indica
tori de plan. Printre aceste teme 
se numără: „Productivitatea muncii 
și căile creșterii ei“, „Sarcinile a- 
gitatorilor Ia locurile de muncă pen
tru reducerea prețului de cost“, „Im
portanța respectării de către fiecare 
muncitor a N.T.S." etc.

Instructajele pe care le fac to
varășii Bucur Vasile, Iliescu Io
sif, Pobijan Ilie și Manolescu Hie 
în fața agitatorilor din sectoarele 
I. F. Petroșani, cuprind teme legate 
de mobilizarea forestierilor la valo
rificarea superioară a masei lem
noase, organizarea muncii după me
toda acordului global, sortarea ju
dicioasă a masei lemnoase, reduce
rea pierderilor de exploatare etc. 

Sînt 
partid 
nu au 
cesare
In această situație se află comite
tele de partid și organizațiile de 
bază de la minele Lonea, Vulcan 
și Lupeni. Este necesar ca comitete
le orășenești și comitetele de partid 
de la exploatările respective să ia 
măsuri cît mai grabnice 
și aici să înceapă, fără 
instruirea colectivelor de 
cu cele mai importante
conomice care stau în fața Colec
tivelor de muncă.

însă și unele comitete . de 
și organizații de. bază care 
întreprins încă măsurile ne- 
pentru instruirea agitatorilor.

pentru ca 
întîrziere, 
agitatori 

sarcini e-

In incinta pavilionului 
central al Expoziției reali
zărilor economiei naționale 
a R. P. Romine din Ca
pitală, un reporter al A- 
gerpres a întîlnit pe Franz- 
losef Gattys, inginer șef și 
proprietar al firmei cu a- 
celași nume, și pe ingine
rul Gert Kroll, colaborator 
al aceleiași firme și co
proprietar al firmei „Lu- 
gar", ambele din Republi
ca Federală Germană.

„Țara dv. — spune dl. 
Franz-Josef Gattys — este 
deosebit de prețuită în 
străinătate și se vorbește 
despre ea cu respect și 
simpatie. Expoziția, care 
concentrează cele mai 
portante din înfăptuirile 
marcabile pe care le-a 
bîndit poporul romîn 
ultimele două decenii,
te de natură să ridice și 
mai mult stima pentru ța
ra dv. Ca specialiști, ne-au 
interesat îndeosebi expona
tele industriei constructoa
re de mașini și constatăm 
că multe din aceste pro
duse, ca instalațiile de fo
raj, motoarele electrice, e- 
lectromotoarele. mașinile- 
unelte, instalațiile frigori
fice, instalațiile pentru in
dustria chimică și altele 
sînt fabricate la un nivel 
tehnic superior, identic cu 
cel al produselor străine

simbare. A fost pentru mi» 
ne o adevărată surpriză 
să constat aici nu numai 
bogăția și calitatea expo» 
natelor, ci și etalarea cu 
gust, aspectul praetic și în 
același timp încîrrtător ai 
expoziției dv“.

„Unele dn produsele vă
zute aici — adaugă ing. 
Gert Kroll 
zit 
că 
tul 
R.
firmei noastre, 
la unele produse de ex
port ale*întreprinderii „Chi- 
mimport" și „Petrolexport1* 
Vom studia posibilitatea 
importurilor și a altor pro
duse ce fac obiectul între
prinderii „Mașinexport”.

Mă aflu 
doua oară 
cunosc mai 
legul meu,
fel de surprins ca și el, 
întrucît nu mă așteptam 
să puteți prezenta într-e 
expoziție un sortiment atît 
de bogat de produse de 
o calitate superioară. Me
ritați felicitări și sînt con
vins că sînteți pe drumul 
obținerii unor succese tot 
mai importante.

Împreună cu ortacii săi, briga- (Continuare in pag. 3-a)
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114,5 la sută

ne-au tre- 
interesul și considerăm 

ar putea constitui obiee- 
unor importuri îa 

F. Germană din partea 
Mă refeiî

" W
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Brigada condusă de minerul Dogaru Sebastian de la sectorul XI investiții al minei 
la își realizează sarcinile de plan în fiecare lună în medie cu 120 la sută. Fotografia re
prezintă un schimb din această brigadă.

im 
re- 
do- 
în 

es- acum pentru a 
în Romînia, o 
bine decît co- 
totuși sînt la

(Continuare în pag. 3-a)



Cel mai vechi 
papirus grecesc

La cîteva mile la nord de Salonic, ] 
muncitorii care reparau o șosea au 
dat întîmplător peste un vechi cimi
tir grecesc. Aici s-a găsit un papi
rus, pe jumătate carbonizat, care 
după părerea arheologilor, datează 
de pe vremea lui Filip Macedon 
(secolul IV î.e.n.) și este considerat 
cel mai vechi papirus grecesc des- | 
coperit pînă acum.

O dată cu acest papirus au fost 
găsite bucăți de lemn carbonizate cu 
podoabe de aur pe ele. Se presupu
ne că sulul s-ar fi aflat în coșciugul 
unui patrician grec mort, ars după 
un vechi obicei, pe rug împreună cu 
cele mai prețioase obiecte personale 
ale acestuia.

Oamenii de știință însărcinați cu 
descifrarea inscripțiilor de pe par
tea rămasă nearsă a papirusului au 
stabilit că este vorba de un text ! 
religios în proză, presărat eu ver
suri cunoscute ale lui Homer. Din
tre cele circa 30 000 de papirusuri 
grecești conservate, acesta este uni
cul descoperit chiar în Grecia. A- 
proape toate celelalte au fost găsite 
în Egipt, unde s-au păstrat aproape 
intacte în nisipul uscat.

Dialog între maimuțe
Profesorul Miyadi de la Universi

tatea din Kioto (Japonia) ocupîndu- 
se cu observarea sistematică a mai
muțelor a identificat pînă aeum 30 
de sunete diferite avînd tot stîtea 
semnificații. Uneori are loc un ade
vărat dialog. Astfel, atunci cînd sen
tinela scoate sunetul de alarmă 
„hoaa", fiecare membru al cetei de 
maimuțe rostește un sunet care ar 
putea fi transcris „vii“ — echiva
lent cu „aînt de acord'1, după care 
ceata începe să se deplasez* cu vi
teză.

Este cert că mor.măiala continuă 
a maimuțelor are ufl înțeles. O do
vadă a acestei afirmații constituie 
înregistrarea lor făcută pe o bandă 
de magnetofon cu ocazia apropierii 
unui nor de furtună. Cînd aceste 
mormăieli au fost reproduse a doua 
zi, pe un timp frumos, întreaga ceată 
s-a refugiat degrabă în adăpostul 
unde se Îngrămădise în ajun, la în
ceputul ploii.

Experiențele acestea au dovedit 
că maimuțele au un vocabular al
lor, bineînțeles extrem de rudimen
tar.

Urcușul spre munții Retezatului n-a fost ușor. Dar iată un loc de po
pas. Odihnă în nocturnă ? Nu. E la umbra deasă a arborilor seculari.

DE-A IE MEDItIMI

Ohîrurgîi de acum zece mii 
de ani

Se pare că străbunii noștri din e- 
роса de piatră sau din epoca bron
zului, înfruntîndu-se uneori, își spăr
geau reciproc capetele. în același 
timp se pare că nu toți semenii noș
tri de acum patru, cinci sau șase mii 
de ani își dădeau obștescul șfîrșit 
după o lovitură sau două primite în 
cap. Nu pentru că aveau țestele deo
sebit de rezistente cl datorită fap
tului că erau urcați imediat pe... ma
sa de operație. Ceea ce numim azi 
trepanație șe practica cu oarecare 
succes și în epoca neolitică, în epoca 
bronzului sau a fierului. Dovezile 
șînt expuse în cadrul colecției de 
paleopatologie a Centrului de antro
pologie al Academiei R. P. Romîne. 
Arheologii noștri au pus ia dispozi
ția paleoantropologilor un prețios 
material științific: numeroase țeste 
trepanate descoperite de el în mor-

Fotodlagnoscop
FotodiagnoscopUrile sînt 

aparate care servesc ia 
cercetarea diferitelor Orga
ne ale corpului omenesc. 
Cu ajutorul lor, organele 
Cercetate sînt mărite de 
10-20 de ori. Diagnosti
cul corect este facilitat și

Mașina 
de diagnosticat

Specialiștii ucraineni 
au creat dopă modele de 
mașini de diagnosticat ca
re în prezent pot stabili 
diagnoza â 44 de maladii 
cardiovasculare. Pentru ex

Cel mai vechi ochi artificial a fost folosit în secolul 
al XVI-lea. Pictat pe o plăcuță de ceramică, el era fixat 
în orbită cu ajutorul unui arc de metal. Asemenea „pro
teză" costă însă foarte scump și nu era accesibilă decît
nobililor.

Mai tîrziu. în locul ceramicei, la 
Confecționarea plăcuțelor a început 
să fie folosit porțelanul sau meta
lul. Abia în 1835 iscusiții meșteri 
sticlari din Paris și Veneția au în
ceput să fabrice proteze oculare de 
formă ovoidaiă. 

mintele preistorice, cu prilejul diver
selor săpături efectuate pe teritoriul 
tării noastre.

Cercetările făcute asupra era- 
niilor au dovedit că cei operați au 
mai trăit mulți ani după intervenția 
chirurgicală. Așa dar specialiștii au 
constatat că și în trecutul foarte în- 
depărtat se puteau efectua operații 
asupra creierului cu mijloacele exis- 
tente atunci. Un trepan (cuțit spe
cific operațiilor la creier) din epoea 
a doua a flerului a fost descoperit 
acum cîțlva ani în Transilvania, 
după ce eu puțin înainte un Instru
ment similar, folosit de incași, a 
fost dezgropat în Peru. Alte dovezi 
concrete ale măiestriei „chirurgilor" 
din epoca pietrei șlefuite sînt expu
se tot în colecția de paleopatologie 
a Centrului de antropatologie: oase 
corect sudate ale unor fracturi de 
coastă, picior sau mînă. Ele dove

desc specialiștilor 
că oameni grav 
răniți, acum opt 
sau zece mii de 
ani, au mai trăit 
pînă la adînci bă- 
trînețe... după in
tervențiile „chirur
gicale".

de faptul că fluxul de 
raze ultraviolete emise de 
aparat luminează puternic 
țesuturile bolnave apre 
deosebire de cele sănătoa
se. Cu ajutorul fotodiag- 
noscopulul obiectul cerce
tat poate fi fotografiat în 
culori.

Zîmbet, hărnicie și optimism.

notă Liste sînt, dar nu se respectă!

tinderea posibilităților 
eeștor mașini se elaborea
ză un complex de instru
mente electronice. Ele vor 
descifra electrodiagrama și 
vor efectua cercetări coin 
plexe.

Ochiul artificial

a»

I
 Creșterea rapidă și substanțială 

a numărului de aragaze, unele 
deficiențe în aprovizionarea cu 
gaze lichefiate au creat perturba
ți în asigurarea populației eu bu
telii. in vederea remedierii acestor 
lipsuri, Sfatul popular ul orașului 
Petroșani a luat măsuri de distri
buire a buteliilor pe bază, de liste, 
tivind prioritate, și asia pe deplin 
justificat, apartamentele cu încăl
zire centrală. Pînă aici toate bu
ne. Te înscrii pe listă Și ctnd iți 
vine rîndul primești butelia. De 
cîtăva preme Insă doar înscrierea 
pe listă se respectă nu șl distri
buirea buteliilor.

Cum așa? —■ va întreba con
trariat tovarășul Băieșu, respon
sabilul Competrolului. Noi nu fa
cem nici o excepției Această afir- 

» mafie este susținută cu ardoare 
1 de șoferii distribuitori. Faptele do- 
( vedesc insă contrariul. Să dăm 
\ doar cîteva din ele.

I Mai acum două luni de zile, 
(( tovarășa Ё. B. s-a înscris pe listă 
, > pentru a primi butelie, E locatară 

( în blocul 16. scara 4. apartamen- 
S tul 4 din cartierul Carpați. Trecu 
7 o săptămînă. trecură două. trei. 
\ Oupă șase săptămlnl încheiate fi-a 
7 pierdut femela răbdarea, Dădu 
Sdin nou telefon la Competrol.

— Cumf De șase săptămîni? 
sări alarmat tovarășul Băieșu.

. — Da, exact de atunci.

фТІ ATI
• Omul a apărut cu clrsa un 

milion de aai hi umi*

• La începutul neoliticului (cu 10- 
15000 de ani în urma) globul nu
măra abia cîteva milioane de oa
meni ? Acum 2000 de ani se aflau 
pe pămînt circa ț 30 000 000 de oa
meni, In 1650 acest număr ajunsese 
la 470 000 000, în 1962 la 3J350QOQOO. 
Savanții cred că în anul 1976 popu
lația globului va fi de 3 828QQOQOO 
de locuitori, iar către anul 2000 de 
6900 000 000 locuitori.

• Pe pămînt trăiesc pește 1 (Ю0 
de popoare, dintre care patru (chi
nta, rus, Hindustan și cel din S.U.A.) 
cu cite peste 100 milioane de locui
tori ? 082 de popoare au mai puțin 
de un milion de locuitori.

• La începutul secolului nostru 
numărul savanților din întreaga lu
me abia ajunge la 15 000? Astăzi 
numărul lor este de peste 2 000 000. 
ceea ce reprezintă un cercetător 
la 1 500 de oameni. După unele cal
cule raportate la condițiile de dez
voltare a științei și la creșterea popu
lației, numărul savanților în anul 
2 000 va ajunge la 20-30 milioane.

• Cel măi lung canal navigabil 
din lume este canalul Voiga-Bal- 
tiea (U,R,$.S.) în lungime de 361 
km care a intrat în funcțiune în 
1964 ? Urmează în ordine canalul 
Marea Atbă-Baltlca (U.R.S.S.) - 
927 km (intrat în funcțiune în 1933), 
Sues (R.A.U.) - 101 km (1869),

— Ehei, atunci e gr ap. Cine 
știe ce s-o fi ales cu... lltda, dar 
nu-i nimic, vă înscriu din nou.

— Atunci înscrieți-l vă rog șl 
pe tovarășul Pop Petru, vecinul 
meu de apartament.

Serviabil cum ef tovarășul Bă
ieșu l-a înscris. N-au trecut nici 
două săptămîni și tovarășul Pop 
Petre a primit butelie. Spre marea 
el surpriză tovarășa Borza care se 
înscrisese in aceeași zi pentru a 
doua oară, n-a primit. Intrigată, 
in ziua de 8 septembrie cere fe
meia din nou Competrolul la te
lefon.

— La rind ca la moară. Mai a- 
vem 4—5 comenzi cu Competrolul 
-» a răspuns amabilă telefonista 
de la urban 1.

Deci încă un grup de nemulțu
miți de felul In care se achită de 
sarcini tovarășii de la Competrol. 
In schimb unii primesc butelie pe 
sprinceană. Și pentru a nu ae 
crea discuții s-o arătăm la concret.

Intr-una din zilele trecute, ma
șina Competrolului s-a oprit în 
fața blocului C din cartierul Con
structorul. Spre surprinderea lo
catarilor ducea numai o singură 
butelie (să fie olar, o singură bu
teliei).

—■ Cine o fi favoritul? — se 
întrebau gospodinele.

Au aflat curind, Butelia era 
pentru tovarășul Pis Linia de la 
scara ll apartamentul 9.

— Noi clnd primim butelie ? —

СА..Л
canalul Moscovei (U.R.S.S.) 128 km 
(1W7), canalul Volga-Don (U.R.S.S.) 
101 km (1952), canalul Kiel (R.F.G.) 
— 98 km (1895), Panama (Pana
ma) — 82 km (1914).

• La construirea mari! piramide 
a lui Keops, din Egipt, au fost 
folosite & milioana blocuri de pia
tra, în greutate de 2,6 tone fleca
re ? Volumul construcțiilor baraju
lui de la Assuan tntreee de 16 ori 
volumul marii piramide. înălțimea 
aeie 146 m, iar lățimea bar 
zel de 230 m, cifrele res
pective în ce privește barajul de 
la Assuan aînt de 111 m și 1 Q00 m. 
Durata totală a ridicării piramidei 
a fost de 30 de ani, fiind folosiți 
160 000 muncitori; construcția bara
jului a fost prevăzută a dura 12 

ani, iar numărul personalului folo
sit este de 26000 muncitori și 8 00Q 
ingineri și tehnicieni.

• Exploatarea pSmînturilor dla- 
mantifere din Africa de sud-est se 
face nu numai pe pămînt, ci și sub 
ocean ? Astfel societatea „Marine 
Diamond Corporation", în al doilea 
trimestru al anului în curs, prin 
dragarea fundului Oceanului Indian, 
in apropierea coastei, a extras dia
mante în valoare de 1 700 500 lire 
sterline.

• Balenele dețin recordul voiaju
rilor oceanice îndepărtate ? Ele sînt 
capabile aă parcurgă 1000 mile în 
24 de ore. Șe crede ca migrațiunile 
balenelor aînt legate de fluctuațiile 
planctonului, hrana lor favorită.

S-OU adresat gospodinele într-un 
gips șoferului.

— Asta tiu știu. Am avut „or
din'* s-o aduc aici, aici a las.

Clnd S-a discutat cu tovarășul 
Băieșu despre această chestiune a 
căutat s-o scalde.

— Avem obligația să distribuim 
cu prioritate la apartamentele cu 
încălzire centrală.

— Da, sîntern de acord, dar 
oare nai nu locuim in același car
tier? — ll întreabă pe bună drep
tate locatarii de aici.

— Eu .unul nu pot să controlez 
cin» a. primit și cine nu — se scu
ză. din nou tovarășul Băieșu.

Hai să spunem că are dreptate. 
Dar „ordinul"' să se ducă butelia 
ia adresa de mai sus cine l-a dat ? 
Și apoi ce rost mai au listele 
dacă șoferii duc totuși buteliile 
după bunul lor plac ? Convinge
rea celor care s-au înscris pe liste 
a fost că ele se vor respecta cu 
strictețe și odată cu întocmirea 
lor se vor lichida favoritismele. 
Pentru asta este însă necesar să 
se facă un control dacă șoferii 
respectă intr-adevăr ordinea în
scrierilor sau nu, iar tovarășul 
Băieșu să înceteze cu scuzele cum 
că nu poate face față cerințelor 
cînd știut este faptul că a făcut 
la favoritisme cu duiumul. Ar fi 
timpul să se facă o cotitură radi
cală în munca tovarășilor de la 
Competrol și asta cit mai curind 
posibil.
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Se pot orea condiții 
mal bune de muncă I

Modernizarea șoselei Crivadia—Bânifa 
o lucrare importantă

rtrnw In urm# — tocmai pentru a-— Macaraua, mai sus... bine... la 
dreapta I Rotește brațul — lasă jos l

Puternica macara C.F.R. execută 
prompt comenzile transmise: echipa 
de muncitori și Ingineri de la șan
tierul de drumuri și C.F.R. șe stră
duiește să monteze cît mai repede 
grinzile de beton armat peste pasa
jul de cale ferată Merlșor, pentru a 
nu bloca mult timp circulația tre
nurilor.

Modernizarea șoselei Crivadia 
— Bănifa se desfășoară în- 
tr-un ritm susținut. Zilele tre
cute, de pildă, s-au așezat grinzile 
de beton armat la podul peste calea 
ferată de la Merișor. In acest fel, 
de-a lungul a două sectoare de mun
că — loturile Merișor 1 și Merlșor 
II s-a asigurat o legătură continuă, 
fără întreruperi.

Lunile de vară au fost folosite in
tona de către colectivul șantierului 
de drumuri Bănița, Lotul Crivadia, 
condus de ing. Miclăuș Vasile, a 
realizat în această perioadă 5000 m c 
Zidării de sprijin din blocuri de pia-

La Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R. P. Romîne 

(Urmare din pag. l-a)

Țara dv. dispune și de multiple 
posibilități turistice șl în același 
timp, de un patrimoniu cinegetic 
bogat, ambele de natură să atragă 
un număr crescînd de turiști din 
R. F. Germană și din alte țări. A- 
veți perspective minunate și vă do
resc succes" a încheiat Gert Kroll.

Delta Dunării, această uriașă și 
minunată bogăție naturală a patriei 
noastre, este și ea prezentă în Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale. Vizitatorii au în fața lor o 
imagine autentică a unei părți din 
procesul complicat de valorificare a 
marii bogății a țării noastre —- stu
ful. Ei manifestă un mare interes 
față ie demonstrațiile practice cu 
■tracto'ul pentru recoltatul stufului. 
Pfpzentatoru) utilajelor de aici, Stan- 
Căbason. muncitor lăcătuș, dă am
ple explicații privind productivitatea 
și alte caracteristici tehnice ale lor.

Alături, Vizitatorii privesc înde
lung un mare mozaic realizat artis
tic, pe care sînt reprezentate marile 
unități stuficole și lucrările de ame
najare din Deltă- Biologul Marioara 
ffeagu, de la Institutul de proiectări 
celuloză — fibre — stuf din Bucu-

Pe aceleași trasee - perseverență, entuziasm
(Urmare din pag. l-a) 

— Conducerea uzinei a completat 
planul M.T.O. cu 14 măsuri supli-

La secția reparații mecanice de la U.R.U.M.P. vin 
pentru execuție diferite comenzi. Muncitorii și maiștrii 
acestei secții Iși aduc aportul la executarea la timp, ca
litativ și cantitativ a sarcinilor

Fotografia noastră înfățișează pe muncitorii Fănică 
loan și Truță loan studiind planul unei locomotive de 
mină de 200 С P., aflată in reparație capitală.

irfl, 5000 m c deroceri (excavațli) 
In stîncă pentru lărgire» platformei 
noului drum, 8000 m c terasamente, 
apoi podețe, șanțuri pereiate pentru 
scurgerea apelor și a început pri
mele lucrări la construcția viaduc
tului peste prăpastia Crivadiei. (Aici 
se sapă culeele pentru pod și arce), 
in aceeași perioadă s-au încheiat lu
crările în beton și la pasajele de 
trecere peste linia ferată de la Cri
vadia. rămînînd numai montarea 
grinzilor și platformei șoselei. In 
cadrul Lotului Merișor II, condus de 
inginerul Glavce Andrei s-au făcut, 
de asemenea, 3000 m e ziduri de 
sprijin, șanțuri pereiate, teraaamen- 
te, podețe, ier pe lotul Merișor I s-a 
început străpungerea căii noi spre 
Banița pe cînd între Peștera Boli și 
Petroșani sînt în execuție toate po
durile și pasajele prevăzute în lu
crare.

Volumul lucrărilor executate pînă 
acum pe șantierul de drumuri este 
însemnat. Totuși, el nu se ridică la 
acela impus de necesități. Astfel, au 

rești, dă explicațiile cuvenite. Ea 
vorbește, printre altele, despre ma
rele Combinat de celuloză și hîrtie 
Brăila, despre făptui că întreaga in
dustrie de valorificare a stufului a 
fost creată în anii puterii populare. 
In perioada 1956—1964 s-au făcut 
850 km canale, s-au construit 162 
km diguri, 1 500 000 m p platforme 
pentru depozitarea stufului, 40 ate
liere fixe și mobile. Lucrările de ex
ploatare a stufului sînt deservite de 
656 tractoare speciale, 300 de recol- 
tatoare, 1 040 de remorci. Pentru 
transportul materiei prime pe apă 
există 34 de șalupe și remorchere, 
56 de ceamuri de 400 tone și 200 
tone. Oamenilor muncii, care lucrea
ză la exploatarea șî punerea în va
loare a stufului, li s-au creat condi
ții optime de muncă și de trai. La 
Maliuc și la unitățile de exploatare 
a stufului s-au construit 174 aparta
mente și peste 100 garsoniere pentru 
muncitorii, inginerii, cercetătorii și 
tehnicienii care lucrează tn acest 
domeniu. Lucrătorii din Deltă au, de 
asemenea, la dispoziție 5 nave-dor- 
mitor de mare capacitate și alte 78 
diverse nave de utilitate social-sa- 
nitară.

(Transmis prin Agerpres)

mentare, determinate de cerințele 
procesului de producție. Dintre a- 
ceștea unele sînt realizate, altele 
în curs de rezolvare. Iată doar cî

teva : introducerea 
de fluxuri tehno
logice noi pentru 
flanșarea tuburi
lor de aer compri
mat și confecțio
narea armăturilor 
Т.Н., punerea în 
funcție a unui cup
tor electric pentru 
topirea fontei, de 
0,5 tone, mărirea 
capacității de pro
ducție a secției de 
tratament termic, 
amenajarea unui 
atelier de confec
ționat lanțuri Gali 
și pentru transpor

toare T.P.-l și 
altele. Pentru îm
bunătățirea trans
portului ta incinta 
uzinei se va a- 
menaja un nou 
garaj de locomoti
ve cu stație de în
cărcare pentru a- 
cumulatori. se va 
revizui și repara 
linia ferată îngus
tă din incinta uzi
nei. De asemenea, 
conducerea uzinei 
șl-a prevăzut sar
cini precise, cu
prinse într-un plan 
de măsuri pentru 
pregătirea uzinei 
în vederea iernii, 

notknpu) ploios — o bună parte 
din lucrările terasiere de la loturile 
Merișor I și li, merge slab con
strucția podului peste pîrlul Răchi
ta — Merișor, iar străpungerea de 
la dealul Bănîței nu se desfășoară 
intr-un ritm suficient de rapid.

Au mai rămas 4 luni de lucru din 
acest an. Ele trebuie folosite cu 
chibzuință pentru ca în scurtul răs
timp rămas să poată fi obținute ran- 
demențe maxime.

Obiectivul central al șantierului 
de drumuri Banița — pentru aceas
tă perioadă — este punerea tn cir
culație pînă ia sfîrșitu) anului a 
porțiunii de drum Dealul Crivadia — 
Dealul Bănița- In acest scop tre
buie intensificate lucrările de tera
samente, terminate podurile și pa
sajele de cale ferată și executate 
balastările necesare la patul șoselei. 
Datorită faptului că lotul Crivadia 
nu poate pune ta funcțiune încă 
vreun an de zile partea lui de drum 
din cauza viaductului neexecutat, 
forțele șantierului trebuie masate pe 
loturile Merișor I șî II.

Punînd în circulație respectiva 
parte de drum Crivadia- Bănlța, eu 
patul șoselei balastat. dar fără as
falt, se dă un mare sprijin îmbună
tățirii circulației pe traseul respec
tiv prin evitarea a trei rampe de 
cale ferată și în același timp se asi
gură taearea platformei șoselei, pre
gătind-o pentru asfaltarea de anul 
viitor.

Toate forțele șantierului să fie 
concentrate pentru punerea în cir
culație pînă la sfîrșitul anului a noii 
porțiuni de drum I

ȘTEFAN M1HAI

Succese la sectorul de investiții
(Urmare din pag. l-a)

Minerii Vodislav Constantin, Mi
hai Costache, ajutorii mineri Kovacs 
Emeric și Vornicu Florea, vagone
tarii Gîrbea Constantin, Tamaș Eu
gen și Toth Mihai au fost cei care 
alături și împreună cu brigadierul 
au muncit cu avînt deosebit.

Bata pentru transport
In trimestrul IV din acest an mi

nerii de la sectorul 1 al minei Pe
trii» vor trece la exploatarea stratu
lui 5 între orizonturile XI și XII. In 

condiție .de seamă pentru realizarea 
sarcinilor de plan ta cursul lunilor 
ce au mai rămas pînă la sfîrșitul 
anului.

Iureșul tumultuos al muncii se 
îmbină în fiecare secție cu căutarea 
neobosită de noi rezerve în scopul 
perfecționării procesului de produc
ție, economisirea timpului de execu
ție, pentru îmbunătățirea continuă 
a calității lucrărilor. In secția re
parații mecanice privirile îți sînt a- 
trese de corpurile uriașe ale utilaje
lor ce se asamblează aici spre a fi 
expediate exploatărilor: locomotive, 
eompresoare, pompe. Muncitorii sec
ției au pornit în ultimul timp o în
trecere pasionantă cu timpul pentru 
reducerea duratei de reparare а di
feritelor utilaje. In acest scop, din 
inițiativa conducerii secției s-au re
organizat și s-au specializat echipele 
pe tipuri de lucrări — unele execută 
reparații la locomotive Diesel elec
trice, altele ou acumulatori, sail cu 
troley, altele de eompresoare, dț 
pompe etc. Specializarea a continuat 
și în rindul echipelor. Șeful de echi
pă Tefeleș Gheorghe și-a împărțit 
oamenii pe genuri de reparații. Pe 
tulii Fa repartizat la repararea tre
nurilor de roți, pe alții la cutia pen
tru acumulatori etc. La fel și-au spe
cializat oamenii și ceilalți șefi de 
echipă : Steiner Iosif. Farkas Petru, 
Fănică Ioan, Voiculescu Vasile. 
Puică loan. însemnătatea aceste] 
reorganizări ? Eliminarea timpilor 
morți, reducerea timpului de imobF 
Uzare a mașinilor. Ce e mai impor
tant : calitatea reparațiilor s-a îmbn- 
nătățit substanțial. Șeful secției, ing. 
Niță Gheorghe ne-a înfățișat cîteva 
cifre edificatoare privind eficiența

Luna august a adus harnicilor 
muncitori pietrari de la cariera Bă- 
nița, satisfacția realizării sarcinilor 
de plan. Astfel, brigada lui Vladislav 
Marcu a extras peste plan 289 tone 
piatră de calcar, a Iul Gheletiuc A- 
lexsndru — 271 tone, cea condusă 
de Preliceanu Ștefan — 135 tone, a 
lui Blaj Constantin 36 tone. A- 
ceste succese ae datwesc în bună 
măsură creșterii randamentului pla
nificat pe om da la 3,66 tone/poet 
la 4,10 tone/poat, rod al muncii în
suflețite depuse de minerii Ghejetiuc 
Alexandru, Ciomoș loan, Igna Ga- 
vril, Lungu loan, Chelu Gheorghe, 
Gherasim Petru, artificierii Mihuț 
loan. Negară Petru, maistrul prin- 
cipal Șulț Mihai și alții care nu 
și-au precupețit forțele pentru reali
zarea sarcinilor de plan prevăzute.

Rezultatele obținute puteau fi 
însă și mai frumoase, dacă condu
cerea tehnică a carierei Bănița ar 
depune mai mult interes pentru crea
rea de condiții bune de muncă mi
nerilor. Astfel, una din piedici — 
care duce la pierderea de timp pre
țios în fiecare brigadă — este dis
tanța foarte mare pînă la care tre
buie transportat sterilul la haldă. 
Oamenii făcînd drum lung, nu au 
spor la lucrările direct productive.

Ce se poate face ? Chiar lingă 
frontul ultimei brigăzi de pe orizon
tul III, de abia un perete subțire de 
3 m stîncă (degradată și deci neex
ploatabilă) desparte locul de un po- 
vtrniș abrupt unde se poate ame
naja o haldă nouă. In acest fel s-ar 
scurta drumul ce se face acum la 
halda actuală cu 200 m.

O altă măsură care trebuie luată 
este montarea liniei de transport 

acest scop, minerii de la sectorul de 
investiții le-au pregătit din timp 
galeria direcțională de Ia orizontul 
XII pentru a fi bună pentru trans
portul producției. In luna august, 
șeful de echipă Popescu Petru și a- 
lături de el Giurgiu Abel. Jenaru 
Vâsile, Chițoiu Nicolae și Păucă 
Mihai au nivelat vatra, au montat 
traverse noi. demontat linia ferată 
și au pietruit 305 m I din galeria 
direcțională. Procent de realizare a 
normelor 122 la sută. Direcțio
nala din culcușul stratului 4 este 
gaia pentru transportul producției.

specializării echipelor și a muncito
rilor. In secție se realizează o pro
ductivitate "cu 36 la sută mai mare 
decît prevede planul. Iată factorul 
hotărîtor care va asigura îndeplini
rea angajamentului colectivului de 
a realiza pianul anual în ]f luni.

...Secția mecanică, fruntașă pe u- 
zină, e cuprinsă în permanență de 
vuietul neîntrerupt al strungurilor, 
întrecerea se desfășoară și aici cu 
intensitate. Colectivul secției a în
ceput executarea pieselor pentru u* 
tilajele necesare stațiilor de filtrare 
a apelor Jiului. Uzina are de execu
tat 200 tone de utilaje. Secției îi re
vine o răspundere deosebită pe a- 
ceastă linie. Colectivul și-a ales o 
cale sigură pentru îndeplinirea sar
cinilor Ced revin : intensificarea miș
cării de inovații. De la începutul a- 
nului din secție s-au înregistrat la 
cabinetul tehnic zeci de propuneri 
de inovații. Cele mai valoroase sînt 
ale meseriașilor Straus Edmund. Pi
tic Leon, Qravetz Victor, Rttsan 
loachim, Tupangiu Gheorghe — ino
vații. egre pe lingă alte măsuri a- 
plicate, au avut o mare influentă a- 
supra sporirii productivității, redu
cerii duratei de execuție a pieselor, 
eliminării rebuturilor.

O bătălie entuziastă pentru ela
borarea ritmică și de bună calitate 
a șarjelor de oțel ae desfășoară șî 
în uriașul atelier de foc al uzinei. 
Turnătorii au redus rebuturile cu 30 
la sută sub procentul admis, iar din 
parte» strungarilor din secția meca
nică sa bucură de multă apreciere 
pentru livrarea ritmică a pieselor 
turnate necesare instalațiilor de e- 
purare.

Întregul colectiv al uzinei avan
sează cu perseverență și entuziasm 
pe traseele întrecerii pentru consoli
darea realizărilor, pentru obținerea 
de noi succese. 

principală (colectoare) lingă frontul 
de lucru pentru a economia! șl în a- 
cest fel timpul pierdut cu lungimea 
exagerată a transportului la bunche- 
re. Totodată, conducerea carierei are 
obligația eă demonteze și să recu
pereze liniile nefolosite (10 perechi 
de șine) din frontul deja exploatat 
de pe orizonturile II și III ca șl par
tea îngropată sub sfărîmături de la 
aceste orizonturi, aflată dincolo de 
linia direcțională colectoare.

In sprijinul ușurării muncii mine
rilor trebuie asigurată și descoper- 
tarea de pămîniul vegetal a stratu
lui de calcar, pentru ca la pușcare 
piatra să nu mai fie murdărită, ne- 
cesitînd timp pentru sortarea supli
mentară. La fel, pentru îmbunătăți
rea calității, Ia silozuri trebuie mon
tate opritoare-tampon care să frîne- 
ze cătjerea pietrei pentru a nu se 
mărunți mai mult ‘

Există posibilități la cariera Bă
nița pentru crearea unor condiții 
mai bune de muncă minerilor. Tre
buie însă ca tovarășii din conduce
rea unității să depună mai mult in
teres. In acest fel și sarcinile de 
plan se vor realiza cu eforturi mai 
mici I

In urma materialelor publicate

Acum baia 
funcționează bine

Cu cttva timp în urmă, la re
dacție a sosit o scrisoare. Autorul 
ei, tovarășul D. Luca, informa zia
rul de cîteva deficiențe existente la 
baia minerilor din Vulcan. Defi
ciențele semnalate au fost aduse la 
cunoștința conducerii minei, care a 
luat măsuri de remediere. S-au e- 
fectuat reparații la cazanul care a 
fost defect, s-au revizuit și repa
rat aerotermele. Acum baia mineri
lor din Vulcan funcționează bine. 
Se cere însă și din partea celor 
care se folosesc de ea șă dove
dească mai multă grijă față de a- 
cest bun obștesc și să nu lase ro
binetele dușurilor deschise ca apa 
caldă șă Se irosească fără rost.

PR06RAM DE RADIO
6 septembrie

PROGRAMUL 1. 8.00 Sumarul
presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 „2i*de o- 
dihnă cu voie bună" — melodii 
populare, 11,03 Selecțiu-ni din opereta 
„Țara surieului" de Franz Lehar, 
12,00 Concert de muzică ușoară ce
rut de ascultătorii care au dezlegat 
rebusul muzical, 13,10 De toate pen
tru toți, 14,00 Muzică populară ce
rută de ascultători, 16.00 „Săptămî- 
na muzicii bulgare" — muzică de 
estradă. 17,15 Transmisiune sportivă, 
18,30 Cărți care va așteaptă, 19,10 
Aspecte de la Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R.P.R., 19,30 
,,Atn îndrăgit o melodie" —» zmiiiu- 
ne de muzică ușoară romînească, 
20,05 Teatru la microfon. Premieră: 
„In căutarea adevărului" de E. 
Busuioeeanu, 21,30 Muzică de dans, 
22,20 Muzică ușoară interpretată de 
Rocco Granata. PROGRAMUL ÎL 
8.00 Clubul voioșiei, 9,00 Muzică din 
opere la cererea ascultătorilor, 10,33 
interpret! de muzică ușoară, 12,00 
Din folclorul muzical al popoarelor, 
13,00 Concert pentru oamenii mun
cii aflati la odihnă. 13,45 Muzică u- 
șoară interpretată de Luminița Cos- 
min, 14,15 Cine știe cîștigă, 15,30 
Muzică ușoară, 15,30 Cîntec și joc 
din regiunile patriei. 17,35 Din mu
zica corală a compozitorilor noștri 
înaintași. 18,30 „Melodia și inter
pretul preferat" — muzică ușoară 
romînească, 19,05 Program de ro
manțe, 20,30 Dansați în ritmul pre
ferat. 22,30 Tenori celebri din trecut.

Cinematografe
6 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Călătorie în aprilie; REPUBLICA: 
M-am îndrăgostit la Copenhaga; LI- 
VEZENI : O călătorie .spre centrul 
pămîntului; AN INCASA: Pisica de 
mare; PAROȘENi : Marele drum; 
LUPENI — CULTURAL: Comoara 
din lacul de argint.



festivalul internațional’ 
al studenților

PARIS 4 (Agerpres).
septembrie, la Lyon a înce- 
de-al 12-lea Festival infer
ai studenților, organizat de 

Națională a studenților 
La ediția din acest an a 

participă reprezentanți

La 3 
put cel 
național 
Uniunea 
francezi, 
festivalului 
ai studenților din 29 de țări.

Scopul festivalului este cunoaște
rea de către tineri a editurii, artei 
și tradițiilor' diferitelor țări, contri
buind astfel la apropierea între po
poare.

. Anglia Se apropie 
campania electorală
LONDRA 4 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează, referin

du-se la surse bine informate, că pri
mul ministru Douglas Home va sta
bili data alegerilor generale, care 
urmează să aibă loc în cursul lunii 
octombrie, la ședința de marți a gu
vernului englez, iar ulterior această 
dată va fi anunțată oficial.

Ministrul de externe, R. Butler, a 
luat cuvîntul la o conferință a 150 
de fruntași ai partidului conservator, 
subliniind însemnătatea pe care o 
acordă în cadrul campaniei electo
rale planurilor guvernului pentru con
solidarea situației economice.

MBXIGO CITY 4 (Agerpres).
La Mexico City continuă lucrările 

Gomitetului special al O.N.U. pentru 
codificarea principiilor de drept in
ternațional referitoare la relațiile 
prietenești și cooperarea între state.

In dezbaterile asupra principiului 
interzicerii folosirii forței sau a a- 
menințării cu forța în relațiile inter
naționale a luat cuvîntul și repre
zentantul R. P. Romîne, Aurel Gris- 
tescu. In intervenția sa, A. Gristescu 
a arătat că R. P. Romînă militează 
perseverent pentru triumful princi
piilor coexistenței pașnice între sta
te cu sisteme sociale și politice dife
rite. Opera de codificare a acestor 
principii, a continuat reprezentantul

P. Romîne, trebuie să pornească 
la prevederile Cartei O.N.U., pe

la Miile 
te la Лиііо lily

care să le dezvolte ținînd seamă de 
importantele schimbări ce au avut 
loc în lume de la adoptarea acestui 
act internațional.

In ce privește principiul nerecurge- 
rii la forță în relațiile internațio
nale, formularea lui trebuie să cu
prindă condamnarea folosirii forței 
sau amenințării 
formele, precum 
oricăror situații 
nute ca
principiu. Legat 
delegația romînă 
consacrarea într-un act internațional 
a obligației statelor de a colabora 
în vederea înfăptuirii dezarmării ge
nerale și totale și pentru interzice
rea propagandei folosirii forței 
relațiile internaționale.

urmare

cu forța sub toate 
și neopozabilitatea 
sau avantaje obți- 
a încălcării acestui 
de acest principiu, 
se pronunță pentru

R. 
de

A*ger Lista candidafilor F. L. N
ALGER 4 (Agerpres).
Joi a fost dată publicității lista 

candidaților Frontului de Eliberare 
Națională pentru alegerile generale 
care urmează să aibă loc în Algeria 
la 20 septembrie. Lista a fost apro
bată de Comitetul Central al F.L.N. 
Din rîndul candidaților fac parte

în

președintele Ben Bella, membri 
Biroului politic al F.L.N., miniștri 
și alte personalități, oameni ai mun
cii, intelectuali, femei.

In aceeași zi, printr-un decret 
publican au fost naționalizate 
companii de transport din Oran 
ținute de proprietari străini.

ai

re-
14 

de-

Uruguay Demonstrații în sprijinul 
menținerii relațiilor cu Cuba
/MONTEVIDEO 4 (Agerpres).
In sprijinul menținerii relațiilor 

cu Cuba, pe străzile Centrale din 
Montevideo a avut loc o demonstra
ție la care au participat oameni ai 
muncii din capitală și din diferite 
regiuni ale Uruguay-ului.

La mitingul care a urmat demon
strației, au luat cuvîntul reprezen
tanți ai Centralei unice a oamenilor 
muncii din Uruguay și ai altor or

ganizații. Vorbitorii au cerut guver
nului să se pronunțe împotriva re
zoluției anticubane a Organizației 
Statelor Americane și să mențină în 
continuare relații diplomatice și co
merciale cu Cuba.

Această cerere a fost prezentată și 
în cele două Camere ■'ale Parlamen
tului Uruguayan de către reprezen
tanții Frontului de stingă de elibe
rare.

Constituirea „Comitetului național 
independent pentru președintele Johnson"
WASHINGTON. 4 (Agerpres). după o întrevedere avută între mem-

Expozifie a monumentelor 
Nubiei

PARIS 4 (Agerpres).
Directorul general al U.N.E.S.C.O., 

Rene Maheu a anunțat că la 20 oc
tombrie, cu .prilejul întrunirii Adu
nării generale a U.N.E.S.C.O., va fi 
deschisă la Paris o expoziție consa
crată monumentelor Nubiei. După 
cum se știe, aceste monumente ale. 
Egiptului antic aflate în zona inun
dabilă în urma construcției baraju
lui de la Assuan, vor fi mutate în 
cea mai mare parte.

Tratativele tripartite de la Teheran
TEHERAN 4 (Agerpres).
Tratativele celor nouă grupuri de 

lucru ale Iranului, Turciei și Pakis
tanului . (membre ale pactului 
C.E.N.T.O.), începute cu șase zile 
în urmă la Teheran, au luat sfîrșit.

In comunicatul final sînt mențio
nate, printre altele, recomandările 
mai importante formulate de către 
experții grupurilor de lucru. Printre 
acestea figurează colaborarea celor 
trei țări in vederea construirii de

rafinării și în distribuirea petrolului 
din Pakistan și Turcia, crearea unor 
linii comune de aviație și navigație 
civilă. Aceste recomandări vor fi 
prezentate comitetului de planificare 
al pactului C.F.N.T.O., care se va 
întruni la 7 septembrie, iar apoi a- 
cesta, le va prezenta într-un raport, 
Consiliului ministerial al celor trei 
țări, convocat pentru prima săptă- 
mină a lunii octombrie.

La Washington a avut loc joi o 
întrunire a unui grup de 26 oameni 
de afaceri americani cu care prilej 
a fost constituit „Comitetul națio
nal independent pentru președintele 
Johnson și senatorul Humphrey". 
Principala sarcină a comitetului este 
de a informa opinia publică ameri
cană despre sprijinul pe care aceste 
cercuri de afaceri, în mod tradițio
nal republicane, îl acordă la viitoa
rele alegeri prezidențiale candidați- 
lor partidului democrat la președin
ția și vicepreședinta S.U.A.

Intr-o declarație dată publicității,

brii acestui comitet și președintele 
Johnson, se arată că, deși un mare 
număr dintre ei au votat în trecut 
pentru candidații republicani, au a- 
juns la concluzia că „bilanțul reali
zărilor președintelui Johnson ca și 
experiența vastă a acestuia, fac ca 
el să merite să fie ales".

Printre personalitățile acestui co
mitet se află magnatul industriei 
constructoare de automobile, Henry 
Ford, directorul companiei Kodak, 
Marion Folsom, Robert Anderson, 
fost ministru de finanțe în guvernul 
Eisenhower și alții.

Vizitele lui Smith la Lisabona 
și Londra

Kyprianu a sosit la Atena

CONVORBIRI 
LA KUALA LUMPUR

KUALA LUMPUR 4 (Agerpres).
In capitala Federației Malayeze 

au avut loc convorbiri la care au 
participat miniștri de finanțe ai Ma
rii Britanii, Australiei, Noii Zeelande, 
Federației Malayeze. In urma aces
tor convorbiri, guvernele Marii Bri
tani, Australiei și Noii Zeelande au 
hotărît să sporească ajutorul militar 
acordat guvernului Federației Ma
layeze.

ATENA 4 (Agerpres)
Vineri dimineața a sosit la Atena, 

venind din Nicosia, ministrul aface
rilor externe al Ciprului, Spyros 
Kyprianu. In cursul șederii sale în 
capitala Greciei, Kyprianu va avea 
o serie de întrevederi cu reprezen
tanții guvernului grec asupra unor 
aspecte ale crizei cipriote. In decla
rația făcută la sosire, ministrul de 
externe al Ciprului a menționat: 
„Cu toate că există o poziție comu
nă între Atena și Nicosia asupra 
problemei cipriote, este normal ca 
în anumite împrejurări guvernul Ci
prului să poată lua inițiative per
sonale".

Referindu-se la recenta declarație

a președintelui Makarios privind 
militarizarea insulei, Kyprianu 
precizat că această problemă nu 
referă la contingentul grec aflat 
insulă ci la bazele străine aflate 
Cipru.

de-
a

se
în 
în

SALISBURY 4 (Agerpres).
Primul ministru al Rhodesiei de 

sud, Ian Smith, a părăsit joi seara 
Salisbury, plecînd într-o vizită la 
Lisabona și Londra. El va avea con
vorbiri cu reprezentanți ai guverne
lor portughez și britanic. Convorbi
rile sale de la Lisabona sînt menite 
să întărească legăturile deja exis
tente între rasiștii sud-rhodesieni și 
colonialiștii portughezi și să adîn- 
cească colaborarea dintre ei în re
primarea mișcării de eliberare a 
populației africane.

Cît privește vizita la Londra, ob

servatorii atribuie o importanță deo
sebită convorbirilor pe care le va a- 
vea Ian Smith în capitala britanică, 
în momentul în care, scrie France 
Presse, eventualitatea unei lovituri 
de stat și proclamarea unilaterală a 
independenței Rhodesiei de sud este 
evocată cu tot mai mare insistență. 
Guvernul sud-rhodesian a respins, 
miercuri, în mod categoric, ultimile 
propuneri de compromis britanice. 
Este semnificativ că autoritățile de 
la Salisbury nu ascund faptul că 
tratativele de la Londra sînt, di*pă 
părerea lor, „ultima șansă".

Instabilitatea regimului de la Saigon
se accentuează

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LEOPOLDVILLE. Moise Chombe, 

primul ministru al guvernului con
gelez, va participa la lucrările confe
rinței miniștrilor de externe al sta
telor membre ale O.U.A. de la Addis 
Abeba. Din surse informate din Leo
poldville s-a aflat că Chombe va 
sosi la Addis Abeba in dimineața 
zilei de 5 septembrie.

MOSCOVA. Agenția TASS anun
ță că la 35 de kilometri nord-vest" 
de Moscova a fost inaugurat un nou 
aeroport internațional „Șeremetievo". 
El poate deservi 1 500 de pasageri 
pe oră.

ROA1A Un grup de deputați co
muniști italieni a remis președinte
lui Camerei depuiaților din Italia o 
petiție semnată de mii de muncitori 
care cer adoptarea, cit mai urgent, 
a legii cu privire la concedieri. In 
această petiție, muncitorii cer să se 
legifereze condițiile concrete cu ca
re oamenii muncii pot fi concediați 
pentru a se împiedica abuzurile din 
partea patronilor.

WASHINGTON. Președintele John
son a semnat o lege care urmărește 
reducerea deficitului balanței de 
plăți a S.U.A. prin instituirea de 
taxe asupra licențelor străine cum-

ducerea ace- 
continuarea 

mișcării de

10 luni am

nu mai puțin de patru 
stat: la 1 noiembrie
puterea а fost preluată 
militară condusă de ge- 

la 31 ianuarie, cînd

dai 
se 
a- 
In- 
co-

a

parate de către americani. Potrivit 
legii, guvernul american va percepe 
retroactiv de la 18 iulie. 1963 o taxă 
de 1 la sută din valoarea licențelor 
străine care au fost și vor fi vîndute 
în S.U.A. Agenția Associated Press 
relatează că noua lege afectează în 
mod deosebit țările Europei occiden
tale și Japonia.

&4Л54А Intr-un comunicat 
publicității in capitala Yemenului 
arată că guvernul republican al 
cestei țări controlează in prezent 
tregul teritoriu național. Potrivit 
municatului, la frontiera de nord
Yemenului elementele rebele consti

tuie doar un grup de persoane refu
giate in grotele munților.

WASHINGTON. Ambasadorul Ja
poniei în S.U.A., Ryuji Takauchi, a 
avut o convorbire cu II. Cleveland, 
subsecretar de stat pentru proble
mele organizațiilor internaționale, în 
legătură cu Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare de 
la Geneva. Potrivit agenției UPI, 
discuțiile s-au axat pe problema spo
ririi prețurilor la materiile prime 
provenite din țările în curs de dez
voltare, prețuri care au scăzut sim
țitor după 1950.

Situația din Vietnamul de sud a 
rămas și în cursul acestei săptămîni 
confuză și extrem de complicată în 
ce privește formarea unei echipe gu
vernamentale — militară, militaro- 
civilă sau pur civilă, cît de cît sta
bilă care să asigure 
leași politici și anume 
războiului împotriva 
partizani.

De fapt, în ultimele
asistat la organizarea în Vietnamul 
de sud a 
lovituri de 
1963 cînd 
de o junta
neralul Minh;
Khanh l-a înlăturat pe Minh și a a- 
restat pe cei patru generali princi
pali din junta precedentă, lăsîndu-1 
totuși pe .Minh în funcția de șef al 
statului; la 17 august 1964 cînd 
Khanh a preluat întreaga putere; 
la 25 august, după mari demonstra
ții de stradă Khanh s-a retras „din 
motive de sănătate" pentru ca la 3 
septembrie să revină „complet res
tabilit" în fruntea guvernului. Reîn
toarcerea lui Khanh a provocat în 
aceeași zi demisia generalului Khieni, 
ministrul 
suprem ;
nameze. 
țile se 
alarmă 
dentale, 
plicații,

comandanți militari pentru pute- 
nefiind nici pe departe încheiată, 
trebuie precizat că toate acestea 
întîmplă sub presiunea constantă 

a demonstrațiilor de protest ale stu

denților, budiștilor, catolicilor, a tu
turor acelora care doresc un guvern 
civil și garantarea unui minimum 
de drepturi și libertăți cetățenești. 
Să nu uităm că, in același timp, 
guvernele succesive de militari de 
la Saigon n-au înregistrat nici un 
fel de succes în războiul împotriva 
mișcării de partizani. Dimpotrivă, 
cum sublinia revista americană 
„U. Ș. News and World Report". 
„Victoria asupra partizanilor din Viet
namul de sud este acum la fel de 
îndepărtată ca și cu cîteva luni în 
urmă". Aceeași revistă scria în 
tinuare: „Pe toate fronturile, 
siunile partizanilor cresc".

La ora actuală, prin demisia 
nistrului apărării, Khiern, unul
„triumvirii" care alături de Khanh 
și Minh trebuiau să asigure, pe timp 
de două luni, pînă la desemnarea 
unui nou șef al statului, o oarecare 
stabilitate regimului, criza politică 
din Vietnamul de sud poate fi con 
siderată ca devenind extrem de a- 
cută. Soluția „triumviratului" găsită 
doar pentru a se cîștiga timp s-a 
dovedit neviabilă, așa cum de altfel

con- 
pre-

prevestea agenția France Presse cînd 
relata : „S-ar putea să nu se ajungă 
la capătul acestui termen (de două 
luni cît trebuia să funcționeze „tri- . 
umviratul" — N. R.). Este foarte 
probabil ca în zilele următoare să a- 
sistăm la noi evenimente, la noi 
schimbări și răsturnări în conduce
rea Vietnamului de sud. Toate a- 
cestea ilustrează criza unui regim 
conceput doar ca instrument pentru 
continuarea războiului civil, dar ca
re este incapabil să obțină succese 
în acțiunile împotriva mișcării de e- 
liberare națională. In același timp, 
neglijînd sau ignorind celelalte pro
bleme politice și economice ale Viet-

mi-' namului de sud, înăsprind represiu- 
din nile îndreptate împotriva unei cate

gorii întregi ale populației sud-viet- 
nameze regimul de la Saigon își 
minează singjjr bazele stabilității. 
El Tace să crească și mai mult- ne
mulțumirea maselor. accentuează 
tendințele, deja clar manifestate, spre 
o soluționare democratică a proble
mei sud-vietnameze care să ducă la 
pacificarea țării.

N. POPESCU

de 
re
Și
se

apărării și comandantul 
al forțelor armate sud-viet- 
In aceste condiții, autorită- 

află în prezent în stare de 
și, potrivit agențiilor occi- 
sînt de așteptat noi eoni- 
lupta intre diverse grupuri

DEMISIA GENERALULUI KHIEM
SAIGON 4 (Agerpres).
Joi seara, la Saigon s-a anunțat demisia generalului Tran Thien 

Khieni, membru al triumviratului constituit recent pentru a conduce Viet
namul de sud. ministru al apărării și comandant al forțelor armate sud- 
vietnameze. Demisia acestui influent general, ofițerul cu cel mai înalt grad 
din armata sud-vietnameză. agravează și mai mult lupta pentru putere 
din sinul armatei chiar în ziua revenirii în fruntea guvernului a generalului- 
Khanh. Khiern este catolic și a jucat un rol important în timpul regimu
lui diemist, fiind considerat unui din principalii inamici ai budiștilor. De
misia lui a fost cerută în repetate rînduri de budiști și studenți.
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