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Citiți în pagina a 4-a :
• Ordinea de zi . provizorie a celei de-a 19-a sesiuni a Adunării Ge

nerale a 0.N.U.
• Conferința de presă a ministrului de finanțe francez.
• împotriva apartheidului.
• Campania electorală din S.U A
• Problema cipriotă.
• Conferința mondială a energiei. 5

Activitate rodnică 
la mina Lupani

Minerii din Lupeni au înscris pe 
graficul întrecerii socialiste noi suc
cese în sporirea producției de căr
bune.

Ei au extras in această lună, pînă 
în ziua de 18 septembrie, 2653 de 
tone de cărbune cocsificabil peste 
sarcina de plan. Această cantitate 
se adaugă la cele 11 649 tone de căr
bune extrase în 8 luni din acest an 
peste plan.

Sporul de producție amintit a fost 
obținut de către minerii lupeneni pe 
seama creșterii randamentului pe 
exploatare la 1 262 tone cărbune pe 
poet. De remarcat că mai mult de 70 
la sută din producția de cărbune ex
trasă de minerii din Lupeni a fost 
livrată cocsarilor hunedoreni. Prin 
reducerea consumului specific de e- 
nergje și lemn de mină, economiile 
la prețul de cost în 8 luni se cifrea
ză la 660000 de Iei.

Contribuția cea mai mare la obți
nerea acestor realizări au adlfc-o 
minerii din sectoarele III, IV В, II 
și î A.

Fire de mătase artificială peste plan
Filatorii de la „Viscoza" Lupeni 

desfășoară o activitate susținută pen
tru îndeplinirea integrală a sarcini
lor de pian.

Ca urmare a extinderii inițiativei 
„la 3000 bobine nici una rebut" și 
asigurînd funcționarea mașinilor în 
bune condițiuni, filatorii de la Vis- 
coza-.Lupeni au produs de la începu

Colectivul sectorului III de la mina .Petrila continuă să se afle în 
fruntea întrecerii socialiste pe mină. Despre dezvoltarea continuă a reali
zărilor sectorului discută și minerii șefi de schimb Teodorii Aurel. Bărbu- 
lescu Anibal, Buiciuc Gheorghe și tînărul inginer Trancă Marin.

mergem mîine ?*

Pe scurt de
• LA LUPENI în curînd se vor 

termina lucrările de finisaj exterior 
de la blocul С I din ansamblul Braia 
II. Brigada de zidari a lui Avram 
Nicolae, căreia i-au fost încredințate 
lucrările, s-a angajat ca pînă la data 
de 21 septembrie să termine toate 
lucrările de finisaj, astfel ca blocul 
să fie gata pentru recepția totală.

• EA VULCAN se lucrează în 
ritm susținut la construcția conduc
tei termice de distanță care va ali
menta cu apă pentru încălzire noile 
blocuri înalte, aflate în construcție. 
Canalul de beton fiind deja execu
tat pînă la punctul de racordare, in
stalatorii lucrează la montarea con
ductei de apă caldă. Aceste lucrări 
contribuie la lărgirea termoficării în 
orașul Vulcan.

• LA PETROȘANI, la centrala ter
mică nr. 1 de pe șantierul Livezeni 
în prezent se execută legătu
rile de la cazane la conductele de 

tul anului, peste plan, 3 900 kg fire 
de mătase artificială de calitate 
extra și prima. In același timp, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 1,8 
la sută față de sarcina planificată.

Au fost, produse peste plan și im
portante cantități de sulfură de car
bon.

4
4
f
4

pe șantiere
apă caldă—apă rece. Canalul de fum 
a fost racordat l,a coș, astfel că sta
diul lucrărilor de instalații interioa
re garantează că apartamentele ter
minate pîțjă în prezent și cele noi 
care vor fi date în folosință pînă la 
începerea iernii, vor avea asigurată 
încălzirea.

Blocul F 2 se înalță mîndru în 
Petrila, cu cele 9 etaje ale lui. In 
curînd însă, el nu va mai fi sin
gur : se va ridica și blocul F 1, 
tot așa de zvelt 1

Iată-1, în clișeu, pe F 2, după ter
minarea glisării.

Peste 7500 tone fier tethi 
expediate oteiărllior

In localitățile Văii Jiului se des 
fășoară numeroase acțiuni patriotice 
pentru colectarea fierului vechi- și , a 
metalelor; neferoase.

Mobilizați de organizațiile de ti
neret, sute și mii de tineri din . între
prinderi, , șantiere și școli participă 
la colectarea metalelor.

De. la începutul acestui an au fost, 
colectate și expediate prin I.C.M. o- 
țelăriilor din țară mai. bine.de. 7 500 
tone fier vechi, fontă și metale ne
feroase.

Cele mai mări cantități de metale 
au fost colectate de către tinerii de la 
exploatările miniere" Lupeni, Lonea, 
Petrila, Uricani, de la Viscoza din 
Lupeni și șantierul de explorări mi
niere Livezeni. - . ■ ’

LA GRUPUL ȘCOLAR MINIER LUPENI
. '~i'~ . ■

Unele măsuri 
la început de nou an școlar

In anul școlar ce a trecut, Gru
pul școlar minier din Lupeni a ob
ținut rezultate deosebit de bune în 
procesul instructiv-educativ. Acest lu 
cru este ilustrat de faptul că pro
centul elevdor promovați în anul șco
lar 1963-1964 а fost de 93,7 la su
ta, iar numărul abaterilor de la 
disciplină a fost mic. Succesele ob 
ținute au făcut ca grupul școlar 
minier din Lupeni 
să se situeze 
printre școlile pro
fesionale fruntașe 
din cadrul MMEE, 
lucru scos în 
evidență cu ocazia consfătuirilor ca
drelor didactice din acest an.

15 septembrie a marcat începutul 
unui nou an de învățămînt și la Gru
pul școlar minier din Lupeni. Pen
tru a face cunoscute măsurile luate 
de conducerea Grupului școlar mi- > 
nier din Lupeni pentru obținerea de 
rezultate și mai bune la învăță
tură și disciplină în noul an șco
lar, ne-am adresat, cu cîteva între
bări. tovarășului Qcroglici loan, di
rectorul școlii.

ÎNTREBARE: Cîți elevi vor învă
ța în ito.ul an școlar ?

RĂSPUNS : In acest an școlar, 
la Grupul școlar minier din Lupeni 
vor învăța 638 de elevi. Aceștia au 
fost recrutați aproape din toate re
giunile țării cârti ar fi Hunedoara. Ba
nat. Cluj, Dobrogea, Crișana și bi
ne înțeles din Valea Jiului. Faptul 
că elevii au fost recrutați din mai 
multe regiuni se explică prin aceea 
că industria extractivă din țara noas
tră a luat o amploare deosebit de 
mare, lucru care cere și un număr 
mai mare de cadre tehnice de spe
cialitate. Sarcina pregătirii unor ast
fel de specialiști îi revine si șco
lii noastre.

ÎNTREBARE: In ce specialități se 
vor califica elevii școlii ?

RĂSPUNS : In profilul școlii noas
tre sint prevăzute mai multe mese- 
ri. Pe aceea. în acest an vor func
ționa : 2 clase de lăcătuși monta- 
tori motoare, o clasă de electricieni 
stații și rețele, 2 clase de electricieni

Interviul nostru

Un nou tip de strung romînesc 
Carusel — SO25O0

Industria, noastră con
structoare de mașini a 
asimilat un tip nou de 
strung Carusel — SC- 
2 500, care se remarcă 
printr-o concepție mo
dernă. 

Destinat operațiilor de 
strunjire cilindrică, fron
tală, plană și conică a 
pieselor grele și de ga
barite mari, el poate 
prelucra piese cu un 
diametru de 2700 mm 
și înălțime de 1 900 nun,

de mină, o clasă de lăcătuși meca-- 
nici cazane cu aburi, o clasă de 
forjori, o clasă de preparatori și o 
clasă de sudori, ultima înființată ’ 
in acest an școlar. In plus va mai 
funcționa și o clasă de maiștri cu 
durată de doi ani.

ÎNTREBARE : In privința procesu-' 
lui de învățămînt, ce măsuri ați 
preconizat ?

RĂSPUNS : Pen
tru ca în noul an 
de învățămînt să 
obținem rezultate 
și mai bune, con
ducerea grupului 

nostru școlar a preconizat o serie 
de măsuri. Printre acestea șe nu
mără : completarea posturilor va
cante cu profesori și profesori mai
ștri. întocmirea din timp a planifi
cărilor calendaristice, repartizarea di- 
riginților Ia clase îmbogățirea labo
ratoarelor și atelierelor cu material 
didactic nou etc.

ÎNTREBARE : Dar pe linie de 
disciplină și activitate extrașcolară î

RĂSPUNS: In anul școlar tre
cut ne-am mîndrit cu faptul că a- 
baterile de ta disciplină au fost 
foarte puține. De fapt acesta este 
un rezultat al unei îndelungate mun
ci educative în rîndul elevilor. Ne 
vom strădui să muncim pe aceeași 
linie și în acest an școlar. O aten
ție deosebită vom acorda elevilor-din 
anul 1 pentru ca ei să se integrftie' 
in disciplina școlară. Un sprijin pre
țios I-am primit și-l vom primi în 
această privință -din-- partea m^ani- 
zațiilpr de partid și U.T.M. -.lin școa
lă. Conducerea școlii împreună cu 
cea a U.T.M. a întocmit un plan co
rnua de acțiuni politico-educative pe 
care-1 vom îndeplini. Vom menține 
în continuare Lele două chioșcuri cu 
autoservire în școală, iar dulapurile 
de la vestiare și cele din ateliere, 
unde se țin scule nu vor avea la
căte. •

Pentru a-și petrece timpul liber 
cît mai plăcut și instructiv, la dis
poziția elevilor va sta o bază spor-

(Continuare in pag. 3-a)

avî-nd o greutate de 15 
tone.

Noul strung Carusel 
este prezentat la Expo
ziția realizărilor econo
miei naționale a R. P. 
Romîne.

La Petroșani, punctul de atrac- 
; ție numărul unu este spectacolul 
' cultural-artistic intitulat „Cîntec, 
; joc și voie bună" ce va fi prezen- 
! tat pe arena sportivă din localitate. 
, Spectacolul, la care iși vor da 
■ concursul toate formațiile artis- 
' tice ale sindicatelor din Valea Jiu- 
" lui, va începe la ora // și va con
tinua pînă seara la ora 20.

In caz de timp nefavorabil 
tacolul va avea loc la o dată 
fi anunțată ulterior.

î
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FOTBAL
aduce

I
I 
t
4 Campionatul categoriei В
J azi, la ora 16,30, în fața fotbaliști- 
• lor de la Minerul Lupeni pe cei de 
11a Metalurgistul Cugir. In deschi

dere. la ora 14,15 se va disputa 
meciul dintre juniorii celor două 

? echipe contind pentru campionatul 
♦ republican de juniori. In cadrul 
I campionatului regional, în Valea 
I Jiului Por avea loc următoarele 
t________________________

rul Aninoasa ora 10. 
vor juca piticii, apoi 
dotla echipe.

Meciurile de rugbi 
Petroșani și C.S.M.S.

intîlniri: Vulcan: Minerul — Au- t 
rut Zlatna; Petroșani: Știința — I 
C.F.R. Simeria. terenul din Petrila ; 
ora 16: Lonea: Parîngul — Mine- j

In deschidere 4 
juniorii celor 4

4

dintre Știința j 
lași și hand- 4 

bal dintre Știința Petroșani Di- J 
natno Bacău au fost aminate J

Concurs interregional 
de navomodele

*4♦

Azi a început pe lacul de la Jieț J 
un concurs interregional de nave- J 
modelism la care participă echi- J 
pele reprezentative ale 
Cluj, Brașov, Mureș 
Maghiară, Banat și

regiunilor: J 
Autonomă •

„ . .. Hunedoara, »
deținătoarea titlului de campioană | 

a R.P.R. pe anul 1963—1964.
Concursul

începere de la ora 9.
va conținu mîine cui

■ I 
i- •

Toamna aurie, cu al ei curcubeu de culori răsfrînte în frunzișul copacilor, a sosit și Ia Uricani. Orașul 
nou, ridicat în anii noștri, cu 48 blocuri însumînd 975 apartamente, 2 școli, spital, club, cinematograf, magazi
ne e,tc, cu cele 24 000 mp zone verzi, cu 5 000 fire de trandafiri, petunii și alte fl№ *-» în timpi nă cu veselie și 
optimism.

bine.de
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Steagul roșu?
STEAGUL ROȘU

Ar fi bine dacăUnde sînt contoarele?

din vecină-

promis locatări- 
se vor înapoia 

în cel mult două 
timp cît durea-

s-ar îngriji de înlocui- 
Brăii, deoarece de un

• Conducerea T.A.P.L. Petroșani ar dispune luarea 
de măsuri în vederea înălțării coșului de la bucătăria

C.F.R. Pe- 
în anii tre-

Sînt 
diferite 
printre 
mai e-

• Conducerea stației 
troșani ar dovedi, ca șl 
cuți, mal multă grijă pentru elevii 
care fac naveta Lupeni — Petroșani 
dimineața cu trenul de 6,47, rezervînd 
pentru ei două vagoane de călători.

• Secția l.R.E.H. din Lupeni 
rea becurilor arse de pe calea 
timp pe acest drum ce duce într-unul din cartierele o- 
r a șui ui nici un bec nu mai luminează.

berăriei „Carul cu bere” din locali
tate, întrucît așa cum se prezintă a- 
cum, fumul ce se degajă pe coș pă
trunde în apartamentele 
tate.

Pe la începutul acestui 
an, în orașul nou UricanI 
au fost demontate contoa
rele din apartamentele mai 
multor blocuri. Unul dintre 
muncitori care au demon
tat contoarele a fost elec
tricianul Dumitru Constan
tin. El a 
lor că li 
contoarele 
săptămîni 
ză verificarea lor. Locata
rii au rămas cu o chitan
ță justificativă eliberată în 
schimbul fiecărui contor 
ridicat. Au trecut de atunci 
aproape trei trimestre, în
să contoarele nu au mai 
fost montate Acest lucru 
provoacă nemulțumiri, în- 
frucît locatarii plătesc lunar 
la l.R.E.H. mai mult cu
rant electric decît con
sumă. De pildă, locatara

I'
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Vizite Inopinate
Se pare că elanii de pe lerito- 

. riul U.R.S.S. au căpătat de cîiva 
г timp gust pentru vizite inopinate 
I in orașele din apropierea păduri- 
» ’or lor .
I Acum citeva zile, un splendid e- 
' exemplar și-a făcut o zgomotoasă 
, intrare într-un magazin de galan- 
k terie din Saratov, spărgînd cu 
i coarnele vitrina. Bineînțeles, apa- 
f riția acestui „client" neobișnuit a 
* produs o oarecare emoție printre 
! persoanele prezente în magazin, 
, dar elanul nu a dat atenție aces- 
i tul fapt, ci a pornit-o liniștit spre 
i clmp.

| Colecție de insecte
\ După o ședere de trei luni, o ex- 
7 pediție științifică maghiară s-a 
i înapoiat din Congo cu o bogată 
> colecție de insecte, compusă din 
7 10000 exemplare. Colecția va fi 

expusă la Muzeul de științe natu- 
r rofe din Budapesta.

Ti
dinte stricat n-a fost 
pe maxilarele omenești 

acum 10 000 de ani. Pe 
fosile din neolitic s-au

De ce au apărut 
cariile dentare

> Nici un
j descoperit
> datină de
* maxilarele

? găsit 3,81 la sută dinți cariați. Ul- 
Ș terior procentajul crește ajunglnd 
\ de pildă în Gălia, pe timpul irvoa- 
1 gUi romane, la 13,35 la sută. Ex- 
( plicajia este controversată: caria

Crfșanavschi Elisabeta a 
achitat, cînd avea cantor, 
pentru două luni de Iarnă, 
suma de 13 lei, iar acum 
cînd nu are contor achită 
pentru o singură lună 19 
lei. Ceea ce provoacă în
grijorare este însă făptui 
că nu se mai știe nimic 
de soarta contoarelor care, 
în cea ma'i mare parte, 
sînt cumpărate de locatari. 
Iată de ce un grup de ce
tățeni din UricanI s-a a- 
dresat redacției noastre cu 
întrebarea: cînd va termi
na I.R.E.H.-ul „verifica
rea" contoarelor ?

N.R. Ne asociem și noi 
cereri juste a cetățenilor 
din Uricani și întrebăm 
pe această cale conduce
rea LR.E.H. Petroșani : 
„Unde sînt contoarele" î

----©=_

Dezinfectarea 
apei cu ozon

Apa de băut, 
după ce a fost 
filtrată, trebuie să 
fie dezinfectată 
pentru a distruge 
eventualii microbi 
nefiltrabili. 
folosite 
substanțe, 
care cea 
ficace este proba
bil ozonul. Ozo
nul are proprieta
tea că ucide bac
teriile și descom
pune materiile or
ganice oxidînd în 
același timp apa. 
Totodată, apa de
zinfectată cu ozon 
nu are nici un 
miros, ca aceea 
dezinfectată cu 
clor.

Un singur de
zavantaj : costă
cu patru ori mai 
mult decît dezin
fectarea cu clor.

Deși are o 
lățime respecta
bilă la Cazane, 
Dunărea cloco
tește izbindu-se 
de stîncf. Zăgă
zuite însă 
barajul ce 
va înălța 
Porțile de Fier, 
apele mărețului 
fluviu se 
transforma 
tr-o adevărată 
mare.

de 
se 
la

vor
în-

dentară ar fi apărut odată cu con
sumul de hidrafi de carbon (făină, 
apoi zahorurl).

Asfalt luminos
Un inventator german anunță 

că a pus la punct un amestec de 
asfalt și de oxizi metalici care are

Yarictâfi
proprietatea de a fi in același timp 
extrem de dur și de a răspirtdi lu
mină. Acest amestec va servi 
construirea de șosele vizibile 
timpul nopții.

la 
tn

nu-

Spectacole 
în peșteră

Peșterile din Aggtelek se 
mără printre cele mai interesante 
curiozități turistice din Ungaria. 
Intr-una din aceste peșteri se află 
„Observator" — stalagmita cea 
mai mare din lume, care are o 
înălțime de 25 m. Pentru a pune 
în evidență această minune a na
turii, ea va fi luminată de 17 pro
iectoare. Tot aici, în 
cele mai mari săli 
care se bucură, de o 
fectă, se va amenaja 
spectacole cu 500 de locuri.

una dintre 
cu stalactite, 
acustică per- 

o sală de

• Secția de salubritate a sectoru
lui l.C.O. Lupeni ar schimba progra
mul de stropire a străzilor cu circu
lație mai intensă, ca în orele de 
vîrf cînd minerii și alte categorii de 
muncitori se reîntorc de Ia lucru să 
nu fie întimpinațl cu... dușul neplă
cut al mașini, așa cum s-a intîmplat 
în data de 16 septembrie îm jurul 
ore 15, chiar în centrul orașului.

Cutremurele de pămînt survin pe 
neașteptate. Știința nu poate încă 
să anunțe dinainte,, nici să preîn- 
tîmpine această calamitate a naturi*.

Spre deosebire de oameni, unele 
animale au darul să presimtă iz
bucnirea cutremurelor. Ce anume alar
mează animalele — zgomote, sau 
trepidații ale scoarței imperceptibile 
pentru om — nu se știe precis, dar 
faptele rămîn fapte.

In 1954, în ajunul cutremurului 
care a distrus orașul Orleansville 
din Algeria, numeroase animale do
mestice au părăsit casa în care tră
iau. Oamenii care au luat în seamă 
acest avertisment au scăpat teferi.

Cu multe ore înainte de cutremu
rul care a distrus orașul Skoplje, a- 
nimalele din Grădina zoologică au 
început să dea semne de neliniște

Orașe în largul mării
Tinărul arhitect moscovit Vitali 

Buinoo a întocmit proiectul unul 
oraș cu totul neobișnuit. El oa fi 
construit în larg pentru petroliștii 
azerbaidjeni oare extrag petrol 
din fundul mării.

Clădirile vor avea aspectul unor 
turnuri înalte legate între ele prin 
punți. Un grup de asemenea imo
bile va forma un ansamblu solid 
care va rezista furtunilor.

Cometă în apropierea 
pămîntului

Cometa Arend Roland, descope
rită recent, a trecut foarte aproape 
de noi. abia la jumătatea distanței 
dintre Pămînt și Soare. Pericolul 
a fost destul de însemnat. După 
părerea fizicianului Urey, energia 
degajată de IntUnirea dintre Pă- 
mlnt șl nucleul unei comete ar e- 
chlvala cu explozia a 500000 de 
bombe H.

Aur curat
la mică adînclme :

0 pepită (bucată de aur curai) 1 
in greutate excepțională — clntă- i 
rind 2777 kg — a fost descoperită 
in regiunea Magadan, in Siberia < 
de nord-est, unde se află terenuri L 
aurifere. Pepita poartă urme de L 

............................. ................... ‘ ~ \ 
se presupună că ea se afla la o J

î
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șenile de buldozer, ceea ce lasă să

adincime foarte mică.
$
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Brazii care străpung cu vîrfurile scama norilor, casele specifice ță
ranilor de aici (Cîmpu Iui Neag) fac parte din frumoasele peisaje ale Văii 
Jiului.

li

să

ur-

au început „să se eva- 
au plecat păsările. De 
unele păsări călătoare 
facă un popas pe Ia

partea locului, care 
emigreze, au părăsit 
agitate, 
luxuriantă de pe

Puțin după miezul nopții, o hienă 
a început să urle înfiorător. Apoi, 
ca și cum s-ar fi molipsit de frica 
acesteia au început să urle și cele
lalte animale, chiar cele mari, 
gri. lei, elefanți.

Paznicii au încercat zadarnic 
le liniștească.

Deodată, fiarele au încetat să 
le, s-au ascuns în fundul cuștilor 
șl s-au ghemuit acolo în obscuritate 
așteptînd sosirea clipei fatale.

Animalele presimt și erupția vul
canilor. La 8 mai 1902, insula Mar- 
tinica s-a transformat într-un adevă
rat Iad, prin Intrarea In erupție a 
vulcanului Mont Pelier. Orașul Saint 
Pierre a fost ras de pe fața pă- 
mîntulul: în 30 de secunde au mu
rit aici 30 000 de oameni, dar nu
mai o singură pisică.

încă de la jumătatea lunii apri
lie, animalele 
cueze". Intîi 
cînd lumea, 
obișnuiau să 
cui din apropierea orașului. De astă 
dată ele nu s-au mai oprit și și-au 
continuat zborul spre sudul Africii.

A doua zi, un mare număr de 
păsări de prin 
nu obișnuiau să 
orașul, ciripind

In vegetația
Mont Pelier mișună de obicei șerpi. 
In luna aprilie a anului 1902, șer
pii din apropierea . craterului au în
ceput să dispară. Ei au fost urmați 
și de alte reptile.

Un profesor de la liceul din Saint 
Pierre a notat în ziua catastrofei la 
ora 5 și 45 de minute : „Cîinii la
tră. Vaca caută să fugă pe drum, 
păsărelele zboară agitate de pe o ra
mură pe alta, porumbeii stau poso
moriți în porumbar, găinile și rațele 
nu ies din cotețe".

In numai 30 de secunde, orașul 
Saint Pierre a fost ras de pe supra
fața pămîntului. După cum am mai 
spus, nu s-a găsit decît cadavrul 
unei singure pisici. Toate celelalte 
animale au reușit să părăsească din 
timp locul primejdios.

Inapt pentru serviciul militar
In mod deosebit o interesau țigării», 
nucile și publicațiile oficiale, nedis- 
prețuind nici berete, 
mici obiecte.

întrucît nici unul 
cadranului de care 
arătat dispus să se 
carea maimuței, ea
în parcul zoologic din Nairobi.

Intr-un raport confidențial s-a fă
cut cunoscut că maimuța „Jane“, în 
vîrstă de trei ani, a fost „eliberată" 
din rîndul forțelor aeriene regale 
britanice staționate în Kenya. Ra
portul menționează că ea s-a dove
dit a nu fi aptă pentru serviciu, de
oarece „manifesta o curiozitate ne
sățioasă și tendințe de cleptomanie".

Ploi torențiale 
din... neglijentă

Deși timpul e frumos, în aparta
mentele 1-4, scara a IV-а a blocu- 
cului nr. 15 din cartierul Carpați, 
plouă mereu. Locatarii celor două a- 
partamente au sesizat verbal și apoi 
prin trei cereri adresate către I.L.L-, 
unitatea Petroșani, această stare de 
lucruri dar s-au ales doar cu pro
misiuni. „Ploile torențiale" ce le 
inundă și deteriorează apartamentele 
continuă. Și asta din cauza unu: 
canal ce stă înfundat de multă vre
me din neglijența celor de la I.L.L

Primul locatar :
— Cît ți-e *îimbre)a atît te.„ în

tinde.
Al

vase
Al

doilea locatar:
E grea echilibristica purtînd 
pline.
treilea locatar:
Cred că eu am găsit soluția 

cea mai bună.'
N.R. Soluția cea mai bună este 

să se lichideze cu neglijența și să 
se i-a măsuri grabnice de remediere 
a lipsurilor.

ochelari și alte

din membrii es- 
apartine nu s-a 
ocupe de reedu- 
se va reîntoarce
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Biblioteca I.M.P. în preajma 
deschiderii anului universitar
Premisa fundamentals a existenței 

unei biblioteci, a exercitării func
țiilor sale de instituție culțural-edu- 
cativă, depinde nemijlocit de mate
rialul de care ea dispune.

Pentru biblioteca Institutului de 
mine din Petroșani completarea fon
dului de cărți și acoperirea cu 
cursuri a programelor de învățămîn* 
a devenit o latură chele a activită 
ții. In vederea deschiderii anului de 
învățămtot universitar, conducerea 
bibliotecii a luat măsuri de achizi
ționare a manualelor și cursurilor 
necesare studenților și cadrelor di
dactice. De asemenea, pentru îndru
marea cititorilor noștri asupra plo
dului de informare și documentare, 
in toată perioada vacanței de vară, 
personalul bibliotecii a lucrat la Ve
rificarea fișierelor alfabetic și siste
matic — instrumentele principale de 
orientare a cititorilor — precum și 
Ia aranjarea sistematică a materia
lelor noi primite. Pențru a da un a- 
jutor mai substantial studenților și 
pentru a folosi metode mai variate 
'și-eficace în munca de bibliotecă 
s-au organizat în luna iulie, schimburi 
de experiență cu bibliotecile Institu
telor politehnice din Iași și Bucu
rești.

Pe plan administrativ s-au luat

Preocupări pe linia 
protecției muncii

De multe luni, în cadrul sectoru
lui V electro-mecanic de la mina U- 
rjeani nu s-a înregistrat nici un ac
cident de muncă. Este un rezultat 
care atesiă grija continuă ce se a- 
cordă în sector îmbunătățirii condi
țiilor de muncă, respectării regulilor 
de protecție a muncii și normelor de 
tehnica securității, lată în ce constă 
preocuparea în acest sector pentru 
îmbunătățirea protecției muncii.

In primul rînd se acordă o deose
bită atenție reinstruirii muncitorilor 
asupra N.T.S. Fișele de Instructaj ae 
țin în ordine și sînt semnate la timp. 
De asemenea, echipamentul de pro
tecție (șorțuri de piele, ochelari co
lorați pentru sudori, ochelari albi 
pentru polizori, salopete), este dis
tribuit la timp și corespunzător lo
curilor de muncă. Muncitorii care lu
crează în mediu toxic primesc lapte ca 
antidot. La fel locurile de muncă sînt 
bine întreținute, curate; se evită de
pozitarea materialelor în jurul mași
nilor, strungurilor, polizoarelor etc.

MATEI SCHUSTER 
corespondent

DOUĂ SATISFACȚII
In atelierul mare al preparației se 

aflau adunați lăcătuși și sudori, 
membri ai echipelor de întreținere a 
instalațiilor de preparare. Maistrul 
Dragomir Ioan făcea repartizarea 
sarcinilor adresîndu-se fiecărui șef de 
echipă în parte. Le spunea ce au 
de făcut ca lucrările încredințate să 
fie efectuate bine și la timp.

— Așa, au mai rămas Kovacs și 
Bedean — zise maistrul mai mult 
ca pentru ' sine. Apoi i se adresă 
lăcătușului Kovacs Iosif.

— Iți iei oamenii și te apuci de 
pregătirile necesare pentru repararea 
elevatorului intermediar nr 2. Vezi 
să te îngrijești de toate: de cupe, 
stele, axe. lagăre, șine. In prima 
zi de repaus să poți trece fără pier
dere de timp ia efectuarea lucrărilor 
de înlocuire a pieselor uzate.

Kovacs Iosif plecă să transmită 
membrilor echipei sale sarcina pri
mită. Atelierul se goli treptat, trep
tat. Mai rămase numai șeful de 
echipă Bedean Gheorghe căruia mai
strul tocmai îi spunea ce lucrare 
i-a încredințat.

— Deci ne-am înțeles. Aveți cin

măsuri de asigurare a condițiilor mai 
bune de studiu în sala de lectură. 
Astfel, s-a dotat biblioteca cu covoa
re plușate, s-a revizuit instalația 
electrică și s-au făcut reparații atît 
la mobilierul folosit de studenți cît 
și la cel folosit de cadrele bibliote
cii. pentru a asigura rapida și buna 
deservire a tuturor categoriilor de 
cititori.

Cunoscînd faptul că studenții, încă 
de pe băncile facultății, trebuie să-și 
formeze deprinderea de a folosi apa
ratul de informare științifică exis
tent, s-au luat măsuri pentru redac
tarea unui ghid al bibliotecii care să 
cuprindă toate informațiile necesare 
documentării, iar pentru anul I o 
lecție de inițiere.

Personalul bibliotecii se străduieș
te să vină în sprijinul ridicării ni
velului procesului de învățămînt din 
institut prin pregătirea și punerea 
la dispoziție a bibliografiilor, mate
rialelor bibliografice și fișelor biblio
grafice curente.

Mal mult ca în alți ani biblioteca 
institutului nostru poate să afirme 
-â așteaptă redeschiderea cursurilor 
universitare cu instrumente de docu
mentare și material didactic mult 
mai bogat, asigurînd și condiții de 
studiu cu mult mai hune.

COSTINAȘ MIOARA 
bibliotecară I.M. Petroșani

In clișeul de față vă prezentăm o parte din instalațiile stației de tran
sformare de Ia Fere. De aici, prin firele de înaltă tensiune, curentul elec- 
tete își ia drumul spre adîncurile minei Petrila șl spre praparație

stea să montați o pompă nouă, de 
rezervă, pentru colectarea scurgeri
lor de la încărcare. Cu cît veți 
termina lucrarea mai repede cu atît 
va fi mai mare aportul nostru în 
recuperarea de cărbune. Să ie spui 
acest lucru și tovarășilor tăi ca să 
cunoască scopul montării cît mai 
urgente a pompei....

După ce maistrul termină de vor
bit, Bedean Gheorghe se îndreptă 
grăbit spre locul unde îl așteptau 
membrii echipei sale.

Curînd echipa lui Bedean Ghe
orghe era la datorie. Și în timp ce 
membrii echipei lui Kovacs Iosif di
mensionau șinele, aduceau axe, ste
le și alte piese necesare la repara
rea elevatorului, el și cu tovarășii 
săi de muncă s-a apucat de mon
tarea pompei. Postamentul de be
ton fusese turnat de echipa zidarului 
David Gheorghe. Lucrau luîndu-se 
la întrecere cu timpul, care, ne- 
vrînd să știe de hotărîrea membri
lor echipei lui Bedean trecea în 
goană. Așa un șut. două, trei. Bă
ieții se apropiau tot mai mult de 
terminarea lucrării încredințate. Cîiid

Unele 
la început de 

(Urmare din pag. l-a)

tiva nouă, amenajată in acest an 
cu terenuri de handbal, baschet, vo
lei, fotbal, atletism. Totodată ei vor 
dispune de o bibliotecă care numără 
peste 30 000 volume în care se gă
sesc atît cărți de literatură cît și 
cărți școlare și tehnice atît de ne
cesare pregătirii viitorilor muncitori.

In cadrul școlii, de două ori pe 
săptămînă, elevii vor avea posibili
tatea să vizioneze spectacole de fil
me, iar restul timpului liber și-l vor 
putea petrece la club unde te stau 
la dispoziție diferite jocuri distrac
tive.

Pentru. a se desfășura in școală 
o susținută activitate cultural-sporti- 
vă s-a întocmit un plan comun Cu 
organizația U.T.M. în care s-a pre
văzut printre altele : organizarea de 
concursuri sportive și artistice în
tre elevii școlii pe clase șl ani,

Cu planul depășit
Colectivul de muncitori, tehnicieni 

și ingineri de la Uzina de reparat 
utilaj minier Petroșani a obținut în 
luna trecută rezultate frumoase In 
întrecerea socialistă. Colectivul sec
ției mecanice și-a îndeplinit sarcinile 
de plan la data de 22 august. Du
pă această dată și pînă ia sfirșitnl 
lunii, muncitorii de aici au mai dat 
exploatărilor noastre miniere 20 to
ne piese de schimb. Sînt în curs 

a venit Să vadă în ce stadiu se 
află montarea pompei, maistrul Dra
gomir loan a rămas uimit. Echipa 
tocmai terminase lucrul.

— Vă știam eu harnici, doar mi 
degeaba sînteți mereu evidențiați. 
La asta însă nu m-am așteptat, spun 

'drept. Ați cîștigat jumătate din 
timp. Bravo băieți! Vă felicit din 
toată inima !

In aceeași zi maistrul Dragomir 
a mai avut o satisfacție. Echipa lui 
Kovacs Iosif a terminat pregătirile 
pentru repararea elevatorului interme
diar nr. 2 și a trecut la revizuirea 
instalațiilor de zețaj, pentru reme
dierea micilor defecțiuni Care nu 
necesită oprirea instalației de pre
parare a cărbunelui.

Kovacs Iosif și Bedean Gheorghe, 
șefii celor două echipe care s-au 
afirmat în îndeplinirea sarcinilor în
credințate sînt membri de partid. La 
o adunare generală a organizației 
de bază, în care s-a analizat apor
tul comuniștilor și al candidaților de 
partid în producție, numele lor a 
fost amintit printre al celor care 
se situează mereu în fruntea între
cerii socialiste.

MARGARETA MICA 

măsuri 
uou au școlar 
între elevii șctlii și elevii de la alte 
școlii reînființare* cercului literar, a 
orchestrei, a fanfarei, formarea a una 
sau două brigăzi artistice de agita
ție etc.

Vorbind despre condițiile de viață 
și învățătură ale elevilor aș mai vrea 
să arăt că elevii vor avea la dis
poziție săli de clasă și dormitoare 
curate în care se găsește mobilier 
nou sau recondiționat, lenjerie nouă 
și curată etc. Git despre masă, ne 
vom strădui ca aceasta șă fie și 
mai bună ca în anul trecut avind 
în vedere atît aprovizionarea din timp 
cu alimente cît și faptul că dispu
nem de 38 de porci grași, crescuți în 
gospodăria anexă a școlii.

Acestea sînt cîteva din măsurile 
pe care le-a luat conducerea Gru
pului școlar pentru desfășurarea In 
buhe condiții s procesului instructiv- 
educativ. Sperăm că intr-adevăr, ele 
vor da rezultatele dorite.

de execuție 10 colivii pentru extrac
ția cărbunelui, 250 stîlpi de abataj 
și se lucrează în ritm susținut la 
confecționarea instalațiilor speciale 
necesare limpezirii apelor care se 
scurg din incinta preparațiilor Pc- 
trila și Lupeni.

Din colectivul secției mecanice s-au 
evidențiat meseriașii Tănase Vasile, 
Fabian Ioan, ionică Viorel, Grecu 
Pavel. ConstantinMCU Ioan, Sereș 
Gheorghe, Pitic’ Leon și alții care 
își depășesc lună de lună cu pînă 
la 40 ia sută sarcinile de olan.

M. NEGRUȚ 
corespondent

Tratatul de istorie 
a literaturii romine

La Editura Academiei a ieșit de 
sub tipar primul volum din Tratatul 
de istorie a literaturii roniîne. Pri
mul volum apărut sub redacția acad. 
Al. Rosetti. cuprinde o expunere sin
tetică asupra folclorului literar ro- 
mînesc și o prezentare istorică a li
teraturii romîne de la începutul se
colului al XIV-lea pînă In 1780, 
dată la care se consideră că începe 
o fază de tranziție spre literatura 
romînă modernă. Fiecare capitol din 
volum este însoțit de o bibliografie 
cronologică a izvoarelor. La sfîrși- 
tul fiecărei părți se dă o bibliografie 
generală.

20 septembrie

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul pre
sei centrale, 8,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 9,30 Program de cînie- 
ce și jocuri populare, 10,00 Pagini 
alese din muzica de operă, 11,30 
Muzică populară, 12,00 Concert de 
muzică ușoară, 13,10 De toate pen
tru toți, 14,00 Melodii populare ce
rute de ascultători, 15,30 Program 
de muzică populară pentru fruntașii 
de pe ogoare, 16,04 Interpret! de mu
zică ușoară, 17,45 Gintă Ioana Radu, 
18,00 Piese de estradă, 18,30 Cărți 
care vă așteaptă, 18,45 Pagini din 
operete -clasice, 19,10 Aspecte de la 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale a R.P.R., 19,30 „Am îndrăgit 
o melodie" - emisiune de muzică 
ușoară roinînească, 20,05 Teatru la 
microfon. Ciclul : „Mari interpreți 
din trecut": Nicolae Bălțățeanu și 
Jules Cazaban: „Hagi Tudose" de 
Barbu Delavrancea; „Poveste studen
țească". Comedie de Mihail Sorbul, 
21,46 Muzică ușoară. PROGRAMUL 
II. 8,00 Clubul voioșiei, 8.30 Minia
turi de estradă. 9,00 Muzică din ope
re la cererea ascultătorilor, 10,00 
Muzică populară cerută de ascultă
tori, 10,33 Melodii distractive, 11.00 
Al III-lea Festival Internațional 
„George Enescu" — 1964. Transmi
siune din Studioul de concerte, a 
concertului orchestrei simfonice a

ȘTIRI EXTERNE
«WMMWMMMAMMeANNV

Intiliure între Suvanna Frmga 
și Sufanuvong

* PARIS 18 (Agerpres).
După o întrevedere cu președintele 

QC. al Partidului Neo Lao Haksat, 
prințul Sufanuvong, și cu ■ prințul 
Boun Oum, lider al grupării de dreap
ta, primul ministru al Laosulul, prin
țul Suvanna Fuma, a anunțat că 
ltinl, 21 septembrie, la castelul Cetle- 
Saint-Cteud de lîngă Paris vor în
cepe tratativele oficiate tripartite în
tre liderii celor trei grupări politic* 
laoțiene.

Pînă acum au avut loc mimai în
trevederi separate. în cadrul cărora 
a precizat prințul Suvanna Fumma, 
nu s-a ajuns la nici un acord în pro
blemele legate de soluționarea crlasi 
laoțiene.

P.S.P. din Aden 
boicotează alegerile

ADEN 18 (Agerpres).
Partidul Socialist Popular din A- 

den (PSP) a anunțat că nu va par
ticipa la viitoarele alegeri electorale 
pentru Consiliul legislativ din acest 
teritoriu. In declarația dată publici
tății se subliniază că PSP va boicota 
prin toate mijloacele viitoarele ale
geri. Declarația cheamă, de aseme
nea, pe toți cetățenii din Aden, inclu
siv pe acei care s-au înscris pe lis
tele elestorale, să boicoteze alegerii*.

Deaiiitralie h IHiM
MADRID 18 (Agerpres).
La Madrid, in fața sediului sindi

catelor falăngiște, a avut loc o de
monstrație de protest a 1 500 de me- 
talurgiști spanioli, care au revendi
cat majorarea salariilor. Potrivit re
latărilor din capitala Spaniei, шмпе- 
roși muncitori au fost arestați și a- 
mendați pentru participarea la a- 
ceastă demonstrație. In semn de pro
test împotriva acțiunilor represive 
ale autorităților într-o serie de între- - 
prinderi din Madrid au avut ioc gre
ve de scurtă ’durată.

Atacuri ale forjelor 
patriotice 

din Arabia de sud
CAIRO 18 (Agerpres).
Intr-un comunicat dat publicității 

la Cairo de reprezentanța șatrioților 
din Arabia de sud se spune că for
țele Frontului național de eliberare 
au lansat o serie de atacuri împotri
va trupelor britanice în regiunea АІ- 
Hawasheb. Comunicatul subliniază 
că au fost provocate pierderi în oa
meni și materiale trupelor britanice.

Filarmonicii de stat „George Enes
cu", 13,10 Concert pentru oamenii 
muncii aflați la odihnă, 14,05 Muzică 
ușoară interpretată de Iiinca Gerba- 
cev, 15,00 Arii celebre din opere, 
15,30 Muzică ușoară, 16,30 „Drag 
mie cîntecul și jocul", 18,30 Muzică 
ușoară, 19,05 Program pentru iubi
torii de romanțe, 19,30 Pagini din 
operete contemporane, 20,00 Melodia 
și interpretul preferat — muzică u- 
șoară romfnească, 20,30 Muzică de 
dans, 21,30 Recital Nicolae Herlea, 
artist al poporului, 22,00 Muzică de 
dans.

.« » »■ Oa, « A .» ■__ •?

20 septembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE i 

Pagini de istorie și Rotnînia, orizont 
'64; REPUBLICA: Domnul Topaze; 
PETRILA: Cucerirea Everestulai; 
LONEA — MINERUL: Vi-I prezint 
pe Baluev; 7 NOIEMBRIE: Сей 
trei lumi ale lui Gulliver; LIVEZENf; 
Drumul spre chei: ANINOASA : Ha- 
rakiri; PAROȘENI; Pași spre lună: 
LUPENI — CULTURAL: Zile de 
fior și ris.
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Împotriva 
apartheidului

CANBERRA 18 (Agerpres).
Consiliul național al Federației 

muncitorilor portuari s-a adresat 
Consiliului Sindicatelor din Austra
lia cerînd ca, în semn de protest îm
potriva politicii de : 
vată în Republica 
fie boicotate toate 
provin din această

Aproximativ 2 000 de muncitori 
din portul Sydney au declarat joi o 
grevă de două ore în semn de 
test împotriva sosirii in port a 
nave care transporta mărfuri 
R.S.A.

apartheid promo- 
Sud-Africană, să 
mărfurile care 

țară.
I de

pro- 
unei 
din

Dja-
4-lea
cen-

Congresul național 
al Federației centrale 

a sindicatelor din Indonezia
DJAKARTA 18 (Agerpres).
La Palatul sporturilor din 

karta s-a deschis cel de-al 
Congres național al Federației
trale a Sindicatelor din Indonezia 
(SOBSI) — una di n cele mai mari 
uniuni sindicale din această țară ca
re reunește în rîndurile sale peste 
3,5 milioane membri.

Ea lucrările congresului participă 
aproximativ 2000 de delegați și ob
servatori din 
reprezentanți 
peți de peste

toate regiunile țării, 
ai FSMft precum și oas- 
hotare.

Remanierea guvernului 
birman

RANGOON 18 (Agerpres).
Le Rangoon s-a anunțat o rema

niere a guvernului birman. Numărul 
miniștrilor a fost sporit de la 9 la 
14. Noii miniștri sînt ofițeri supe
riori ai forțelor armate birmaneze. 
Generalul Ne Win continuă să fie 
prim-ministru și ministru al apărării.

Conferința de presă a ministrului 
de finanțe francez

ordinea de zi 
19-a sesiuni 

O.N.U., care 
lucrările 

cele 82
la 
de 
de 
in-
în

NEW YORK 18 (Agerpres).
La sediul O.N.U. de la New York 

s-a dat publicității 
provizorie a celei de-a 
a Adunării Generale a 
urinează să-și deschidă 
10 noiembrie. Printre
puncte care figurează pe ordinea 
zi se află problema colaborării 
ternaționale în domeniul folosirii 
scopuri pașnice a spațiului cosmic, 
convocarea unei conferințe în vede
rea ' semnării unei convenții cu pri
vire la interzicerea folosirii armei 
nucleare și termonucleare, problema 
folosirii în scopuri pașnice a mijloa
celor care se eliberează în urma de
zarmării, problema încetării imediate 
a experiențelor nucleare și termonu
cleare în toate mediile/precum și ra
portul Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare.

Pe agenda viitoarei sesiuni figu
rează, de asemenea, două puncte 
propuse de R. P. Romînă: 1) „Ac
țiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bunăveci-

[IU U U» »<• V»

nătate între state europene aparți- 
nînd unor sisteme social-politice di
ferite1* și 2) Proiectul de declarație 
privind profnovarea în rîndurile ti
neretului a idealurilor de pace, res
pect și înțelegere între popoare".

Un ait grup de probleme impor
tante cuprinde situația din Africa 
de sud-vest, Oman, politica de a- 
partheid a guvernului R.S.A. In 
cutarea acestor probleme se va 
mina îndeplinirea Declarației cu 
vire la acordarea independenței 
lor și popoarelor coloniale și înlă
turarea rasismului.

Cea de-a 19-a sesiune se va 
pa, de asemenea, de problema ob
ținerii de către tinerele state din 
Asia și Africa a unei independențe 
economice reale și va examina, în 
legătură cu aceasta, raportul Con
ferinței O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, raportul Comitetului O.N.U. 
pentru dezvoltarea industrială a țări
lor în curs de dezvoltare, raportul 
secretarului general U Thant în le
gătură cu suveranitatea asupra re
surselor naturale.

în Ie
pe a-

discu-

dis- 
exa- 
pri- 
țări-

OCll-

PARIS 18 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de pre

să ținută joi la Paris, ministrul de 
finanțe al Franței, Giscard d’Estaing, 
a furnizat o serie de amănunte 
gătură cu noul buget al țării 
nul 1965.

El a relevat că în cadrul
fiilor din Comisia financiară a Adu
nării Naționale a insistat asupra a 
trei caracteristici ale noului buget: 
echilibru, progres social și realizarea 
unei destinderi fiscale.

fn ceea ce privește echilibrul nou
lui buget, ministrul de finanțe a sub
liniat că s-a insistat pentru dispa
riția în 1965, pentru prima oară din 
1926, a impasului care se ridică în 
ibnal de cîțiva ani încoace, la 7 mi
liarde franci. Acest echilibru va fi 
realizat printr-o încetinire a progre
sului ansamblului cheltuielilor sta
tului. Acest progres nu va mai fi în 
noul buget decît de 6 la sută față de

11,5 la sută în 1964, 15,4 la sută în 
1963 și 19,6 la sută în 1962.

In ce privește progresul social, 
bugetul francez pe 1965 prevede o 
serie de măsuri de îmbunătățire a 
situației diverselor categorii sociale, 
și în special a persoanelor în vîrstă. 
Se preconizează o sporire a aloca
țiilor pentru bătrîni și de asemenea 
o reducere 
fribuabilii 
75 de ani.

Bugetul 
menținerea 
salariilor, precum și 
nate a menține și a 
tatea economică.

Giscard d'Estaing 
despre costul forței 
franceze care se va 
tul pe 1965 la 
Potrivit declarațiilor sale, 
cifră va reprezenta 25 la 
cheltuielile militare înscrise

a impozitelor pentru con- 
care depășesc vîrsta de

va urmări de asemenea 
stabilității prețurilor și 

măsuri desti- 
dezvolta activi-

a vorbit apoi 
atomice de șoc 
ridica în buge- 

5 miliarde franci, 
această 

sută din 
în buget

PROBLEMA CIPRIOTA

Campania electorală din S.U.A.
NEW YORK 18 (Agerpres).
In S.U.A. continuă campania elec

torală în vederea alegerilor prezi
dențiale de la 3 noiembrie. In ulti
mele zile, cei doi candidați la pre
ședinție au vizitat diferite state și 
au rostit discursuri în care și-au 
expus punctele de vedere asupra u- 
nor probleme cu caracter intern și 
extern. Președintele Lyndon Johnson 
a încheiat joi seara, cu un discurs 
rostit la Sacramento (California) 
turneul electoral pe care l-a făcut 
în mai multe state din nordul și cen
trul S.U.A. La rîndul iui, senatorul 
Barry Goldwater, candidatul parti
dului republican, a încheiat la New 
Orleans turneul făcut în sudul S.U.A. 
în cursul căruia a vizitat, printre al

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
La Cairo s-a anunțat că 
lânii octombrie va fi con- 
intrunire a agențiilor de

CA1RO. 
in cursul 
vocală o 
presă arabe, care va studia posibili
tățile de creare a unei Federații a 
agențiilor de presă arabe. La această 
întrunire vor participa reprezentanți 
din toate țările arabe.

BEIRUT. Un tînăr libanez a des
coperit întîmplător, în timp ce săpa 
un canal lîngă locuința sa, un mor- 
mînt conținînd 26 de schelete, mo
nede și vase. Specialiștii au consta
tat că este vorba de un mormînt 
datînd din epoca de bronz. Aici se 
afla orașul Hebron, capitala primu
lui regat hebraic, în timpul regelui 
David. Arheologii au descoperit ul
terior numeroase bastioane de apă
rare a orașului antic Hebron.

LONDRA. Compania engleză „Bri
tish Overseas Airways Corporation" 
intenționează să reducă în mod con
siderabil numărul muncitorilor și 
funcționarilor angajați in întreprin
derile, sale, anunță ziarul englez 
„Sun". Pină în anul 1968 numărul 
celor concediați va depăși cifra 
7 500 de persoane, 
vor fi concediați 3500 
și funcționari.

BOGOTA. Sesiunea 
sociației internaționale 
riior aeriene, care își i 
crările la Bogota, a I 
prima oară, să numească pe repre
zentantul unei țări africane indepen
dente în consiliul de conducere al 
acestui organism. Este vorba de 
Cheii Fal, președintele societății de 
transporturi aeriene „Air Afrique". 
din care fac parte 11 țări 
dente din Africa centrală și

LONDRA. Joi, Ministerul
.il- Angliei a acordat 52

dului și 15 licențe pentru explorarea 
^acestor rezerve.
$ ANKARA. Agenția Anatolia rela

tează că zilele acestea Fatima Edir- 
ger in vîrstă de 95 de ani a născut 
doi gemeni — o fată și un băiat. 
Copiii se află într-o perfectă stare 
de sănătate. Agenția sus citată pre
cizează că tată! copiilor este în 
vîrstă de 127 de ani.

tele, statele Texas, Missouri, Loui
siana, Alabama.

S-au înregistrat noi luări de po
ziție în sprijinul candidaturii preșe
dintelui Johnson, 
muncitorilor din industria electroteh
nică și radio a adoptat o rezoluție 
în care anunța sprijinul față de can
didatul partidului democrat. Este 
pentru prima oară din anul 1932 
cînd trustul de presă Hearst, credin
cios prin tradiție candidaților repu
blicani, anunță sprijinul față de un 
candidat democrat. Un sondaj efec
tuat de revista „Editor and Publi
sher", publicație profesională a pre
sei americane, arată că în urma unei 
anchete efectuate la care au partici
pat 777 de ziare americane, a reieșit 
că niciodată pînă în prezent un can
didat republican nu a avut un pro
cent atît de redus de sprijin în rîn
durile organelor de presă ca 
torul Goldwater.

Referindu-se la situația din 
dul republican, corespondentul 
Washington al agenției France Presse 
a transmis un comentar în care a- 
rată că „marea unitate" a acestui 
partid afirmată după întrunirea de la 
Hershey a principalilor lideri repu
blicani pare să nu mai fie decît o 
fațadă în spatele căruia divergențele 
au rămas totale.

Sindicatul unit al

sena-

partî- 
din

de
Pentru inceput 

de muncitori

anuală a A- 
a transportu- 

desfășoară lu- 
hotărît pentru

indepen- 
de vest. 
Energiei 

de licențe
pentru producția de petrol și gaze 
naturale descoperite in Marea Nor-

ISTANBUL 18 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

secretarul general al Consiliului Eu
ropean, Peter Smithers, a sosit joi 
seara la Istanbul, unde urmează să 
aibă întrevederi cu reprezentanții o- 
ficiali ai Turciei, în problema Cipru
lui.

Smithers a declarat că Consiliul 
European (Organizație occidentală 
care numără 17 state membre prin
tre care Turcia, Grecia și Cipru) ur
mărește cu atenție situația din Cipru 
și că Secretariatul general al Con
siliului european este gata să acorde

problemeiajutor în reglementarea 
cipriote.

De la Istanbul, Smithers 
la Atena, pentru a discuta cu repre
zentanții Greciei, aceeași problemă.

va pleca

☆

NICOSIA 18 (Agerpres).
Corespondentul la 

genției France 
după-amiază a 
Famagusta un 
căruia se află 
alte produse 
turci din regiunea Kokkina.

Vasul a sosit fără nici o escortă.

Nicosia al a- 
Presse anunță că joi 
sosit în portul cipriot 
vas turcesc la bordul 
250 tone alimente și 
destinate cîprioților

Conferința mondială 
a energiei

LAUSANNE 18 (Agerpres).
La Lausanne s-au încheiat la 17 

septembrie lucrările celei de-a 14-a 
sesiuni a Conferinței mondiale a e- 
nergiei la care au participat 1 500 de 
delegați din 52 de țări. Timp de 
cinci zile cît au durat lucrările se
siunii, 
mativ 
minat 
lizarea
de energie și probleme legate de lup
ta împotriva pierderilor de energie, 
O atenție deosebită s-a acordat u- 
nor probleme tehnico-științifice pri-

delegații au ascultat aproxi- 
150 de comunicări, au exa- 
problemele legate de raționa- 

consumuluî tuturor tipurilor

vind dezvoltarea sistemelor de ener
gie electrică și centrale electrice.

Din partea R. P. Romînă, la lu
crări a participat o delegație con
dusă de ing. N. Gheorghiu, adjunct 
al ministrului minelor și energițj e- 
lectrice, președinte al Comitetului na
țional romîn al Conferinței mondiale 
a energiei. Delegația romînă a luat 
parte activă la dezbaterile 
de lucru și a fost una din 
inițiatoare ale rezoluției 
la oportunitatea extinderii 
rii urbane.

ședințelor 
cele două 
referitoare 
termofică-

După Conferința de la
Caracteristic pentru cea de-a doua 

Conferință arabă la nivel înalt, des
fășurată luna aceasta la Alexandria, 
este faptul că а contribuit la dezvol
tarea colaborării interarabe pe baza 
principiilor și jaloanelor trasate de 
prima Conferință arabă la nivel 
înalt ținută în ianuarie a. c. Potrivit 
părerii observatorilor politici și de
clarațiilor făcute după conferință, 
accentul s-a pus în primul rînd pe 
colaborarea economică, deși proble
mele politice și militare au ocupat 
o- bună parte din ședințele închise 
ale conferinței.

Este firesc ca șefii statelor arabe 
să acorde prioritate intensificării co
laborării economice, dacă ținem sea
ma de interesul tuturor țărilor arabe 
de a accelera dezvoltarea 
de altfel că țările, arabe 
c importanță deosebită 
O.N.U. pentru comerț și
de la Geneva, exprimîndu-și 
„speranța că aceasta va promova co
laborarea internațională in domeniul 
bunăstării omenirii in general'*. încă 
înainte de Conferința de la Alexan
dria au intervenit acorduri concrete 
între R.A.U., Siria, Iordania și Ku
weit pentru strîngerea relațiilor eco
nomice.

al fluviului Yarmurk din lor- 
Observatorii politici sînt 
că începerea 
duce la o și

de
acestei lucrări 

mai accentuată 
arabo-izraeliene, 
nu afectează di-

Alexandria

lor. Se știe 
au acordat 
Conferinței 
dezvoltare 

atunci

In privința exploatării apelor Ior
danului și a afluenților săi, după cum 
se știe, problemă controversată între 
țările arabe și Izrael, se pare că s-a 
ajuns de la faza întocmirii unor pla
nuri la traducerea lor în fapt. Con
ferința a hotărît începerea imediată 
a lucrărilor pentru construirea bara
jului de la Makhiba de pe cursul su
perior 
dania, 
părere 
nu va
încordare în relațiile 
deoarece acest baraj 
rect interesele Izraelului. Construirea 
barajului respectiv era prevăzută și 
în planul american de împărțire a 
apelor Iordanului, plan acceptat la 
timpui său și de autoritățile izrae- 
liene. In lumina acestei evoluții, po
trivit agenției France Presse. „even
tualitatea unui conflict armat între 
Izrael și țările arabe pare mai în
depărtat acum decît în ianuarie". 
Totuși, potrivit aceleiași agenții, pre
sa izraeliatiă afirmă că au fost date 
instrucțiuni reprezentanților diploma
tici izraelieni din străinătate să a- 
tragă atenția guvernelor pe lîngă 
care sînt acreditați în legătură cu 
„pericolul care amenință pacea în

Orientul Mijlociu după Conferința a- 
rabă de la Alexandria". Cercurile 
conducătoare din Izrael vor să de
clanșeze, după cum relatează presa, 
o campanie de lămurire a opiniei 
publice internaționale, care „nu a- 
cordă suficientă atenție primejdiei pe 
care o constituie pregătirile politice 
șî militare ale statelor arabe în O- 
rientul Mijlociu". De fapt, din hotă- 
rîrile Conferinței de Ia Alexandria 
rezultă că ideea dezlănțuirii unui 
conflict militar imediat cu Izraelul 
nu. a găsit sprijin, prevalînd o po
ziție mai realistă de căutare a unor 
soluții politice. Eventuale acțiuni mi
litare ar urma să constituie doar un 
răspuns la actele agresive pe care 
le-ar comite Izraelul.

Trebuie să arătăm, că în domeniul 
colaborării militare interarabe, în do
meniul creării 
mixt. Conferința 
nu a reușit să 
guvernele arabe
să controleze și să aprobe în mod 
expres, de la caz la caz, dislocarea 
unor forțe militare pe teritoriul unuia 
sau altuia dintre statele arabe.

Hotărîrea referitoare la crearea 
unei „entități palestiniene", organi
zație care ar urma să grupeze pe

țările arabe în aceasta

considerat un succes al 
de la Alexandria hotărî-
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unui comandament 
de la Alexandria 
adopte hotărîri noi, 
rezervîndu-și dreptul

toți refugiații palestinieni, rămîne de 
văzut în ce măsură va putea fi tra
dusă în viață fără afectarea anumi
tor interese divergente care mai e- 
xistă între 
problemă.

Poate fi 
Conferinței
rea adoptată de a se acorda un spri
jin mai activ mișcării i 
din Peninsula Arabică, 
privință de bun augur 
gerea intervenită între 
R.A.U., Nasser, sj primul 
Arabiei Saudite, prințul 
problema yemenîtă. R.A.U. și Ara
bia Saudită au hotărît să colabore
ze în vederea reglementării diferen
delor existente și evitării conflicte
lor armate în Yemen. Prințul Feisal 
a declarat însă că „Arabia Saudită 
nu va recunoaște imediat Republica 
Arabă Yemen", dar, în ce privește 
relațiile cu R.A.U., ele se vor baza 
pe „sinceritate, fraternitate și 
dere“.

Conferința șefilor de state 
de la Alexandria a creat, 
caz, un climat 
țările arabe, a 
care mai există, 
ganism capabil 
me interesînd ansamblul lumii arabe.

de eliberare 
In această 

este înțele- 
președintele 

I ministru al 
Feisal, în

încre-

arabe 
orice 
între

în
de colaborare 
atenuat disensiunile 
s-a dovedit un or- 
să rezolve proble-
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