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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Ieri. în schimbul de după- 
anțiază, minerii: Văii Jiului 
au extras ultimele tone de 
cărbune în contul sarcinilor 
de plan pe 9 luni. De la 
începutul anului planul de 
producție pe C.C.V.J. a fost 
depășit cu peste 80 000 to
ne de cărbune. In acest fel, 

^colectivele exploatărilor mi
niere raportează cu 5 zile 
înainte de termen realiza
rea planului la extracția de 
cărbune pe 9 luni.

De relevat că succesele 
în sporirea producției de 
cărbuSte au la bază 
nia colectivelor 
pentru valorificarea 
rezervelor interne.

au adus

tone pe 
tone pî-

sirăda- 
miniere 
tuturor 
promo-

4 рад, 20 Ьапі

Lupeni va găzdui 
joc și voie bună".

varea tehnicii noi și îmbu
nătățirea organizării mun
cii, în scopul atingerii unei 
productivități ей mai ridi
cate. Rezultatul acestei 
strădanii este realizarea 
unei productivități medii 
pe bazin de 1,275 
post față de 1,270 
nă în prezent.

Colectivele care 
contribuția cea mai mare la 
depășirea realizată pe com
binat sînt cele ale minelor 
Uricani și Lonea care au 
înscris pe graficul întrece
rii depășiri de 24 986, res
pectiv, 22 744 
bune, precum 
exploatărilor 
Lupeni.

tone de căr- 
și colectivele 
Aninoasa

(jNDE mergem mîine ?
CULTURA. Sala sporturilor din 

spectacolul cultural-artistic „Cîntec, 
la care își vor aduce contribuția numeroase formații 
artistice de amatori de la cluburile 
lea Jiului. Spectacolul, care începe astăzi la ora 18, va 
continua mîine de la ora 16 la ora 20; el stîrnește in
teres prin succesul de care s-a bucurat duminica 
cută cînd a 
troșani. ■

Seara va 
Petroșani o 
ire comitetul

CUPLAJ FOTBALISTIC. La ora 16, pe stadionul 
Petroșani va începe meciul derbi al Văii Jiului între 
echipei'. Jiul Petrila — Minerul Lupeni. In deschidere, 
la -ara 14,30, se vor îniîlni juniorii celor două echipe 
într-un meci contând pentru campionatul republican de 
juniori.

In campionatul regional se vor disputa întâlnirile s 
Preparatorul Petrila — Dacia Orăștie și Minerul Ani- 
rtoasa — Aurul Brad.

HANDBAL IN 7. Handbaiiștii de 
la Știința Petroșani vor primi vizita 
celor de la Știința Tg. > Mureș într-un 
meci care se anunță a fi pasionai 
dup* . rezultatul nedecis obținut joi 
de: către handbaiiștii noștri în fața 
dinamoviștilor din Bacău.

sindicatelor din Va-

fost prezentat pe arena sportivă din

avea loc în sala clubului sindicatelor 
reuniune tovărășeasca organizată de 
U.T.M. al U.R.U.M.P.

tre- 
Pe-»

din
că-

din

Strungarul Schuster Carol de la sectorul Vlll-electro- 
mecanic al minei Petrila este cunoscut ca un meseriaș 
bun, care execută lucrări de bună calitate. Iată-1 
crînd o piesă importantă de la un utilaj minier.

lu-

Pregătiri perseverente 
pentru lunile de iarnă

Uzinei de reparat 
Petroșani pulsează 
atmosfera vie 
Colectivul de me-

а

folosită rodnic. Colec- 
m un cit cu hărnicie și 

8 luni planul produc- 
fost îndeplinit în pro-

Conferințe
In cadrul acțiunilor care 

se desfășoară în localitățile 
Văii Jiului în „Săptămîna 
Crucii Roșii", conferințele 
medicale ocupă un loc în
semnat. Astfel de conferin
țe au fost ținute în orașele 
Lupeni și Vulcan, la cămi
nele culturale din Iscroni 
și Bănița.

Bunăoară, în sala Pala-

medicale
tului cultural din Lupeni, 
în fața unui numeros au
ditoriu, tovarășul.. dr. . Lo- 
moriaru Nicolae 
rențiat . despre . 
regim în bolile 
iar în Vulcan 
venco Antor a
pre „Alimentația rațională". 
Conferințele au fost ur
mate de filme artistice.

ia' confe- 
.. Viata de 
cardiace*', 

dr. Gurta- 
vorbit des-

Tineri la acțiuni de muncă patriotică
Tinerii de la U.R.U.M.P. s-au aEir 

. mat în repetate rînduri în diferite 
acțiuni de muncă patriotică. In a- 
ceastă lună, comitetul U.T.M. a or-

ganizat o acjiune 
de sprijinire a 
sfatului popular în 
construirea unei 
școli în cătunul 
Siătinioara. Gu 
acest prilej un nu
măr de 17 tineri 
au încărcat și des
cărcat 17 tone ba
last necesar pentru 
construcția șco
lii, efectuînd peste 
60 ore de muncă 
patriotică. Tot în 

septembrie

Bu-

a.c. ei au strîns și predat I.C.M.-Ului 
peste 10 tone de fier vechi.

— In trimestrul IV a.c. spunea 
tov. Măciucă Florea, secretarul comi
tetului U.T.M. de la U.R.U.M.P., ti
nerii din uzină și-au propus să co
lecteze încă 100 tone fier vechi,, iar 
cu muncitorii elevi seraliști alte: 20 
tone. Aceste acțiuni se vor organiza 
în cadrul „Săptămînii colectării fie
rului vechi" și 
cii patriotice".

In acțiunile 
efectuate pînă 
utemiștii Foca' Oprea, Filip Nicdlae, 
Jurca Bujor, Guști Ludovic și alții. 
Dar mai sînt unii care promit ' și 
nu răspund la acțiunile de muncă 
patriotică. Printre aceștia se numă
ră utemiștii Bleziva Iosif, Bleancu 
loan și Hain Octavian.

în „Săptăinîrto rtiun-

de muncă patriotică 
acum s-au evidențiat

Evidențiat în întrecere, strungarul Kovacs Ștefan de 
la secția V-a a Viscozei Lupeni face parte dintre mun- 

' citorii „cu mîini de aur", priceput la executarea unei 
varietăți largi de piese.

IN CLIȘEU: Strungarul Koyacs urmărește cu aten
ție dimensiunile unei piese.

♦ ♦ 
♦ 
♦ ♦ 
♦

Toamna a bătut la ușă, anunțînd 
apropierea anotimpului friguros. Din
colo de porțile 
utilaj minier din 
și în aceste zile 
muncii creatoare.
talurgiști își consacră tot efortul de
servirii exploatărilor miniere. Zi de 
zi sînt trimise spre minele bazinu
lui utilaje și piese de bună calitate, 
executate sau reparate la timp, spri
jin prețios dat minerilor în bătălia 
pentru mai mult cărbune.

Perioada scursă de la începutul 
anului a fost 
tivul uzinei a 
iscusință. Pe 
ției globale а
porție de 106 la sută, iar la produc
ția marfă s-a obținut o depășire de 
plan de 2,5 la sută. Economiile rea
lizate la prețul de cost se cifrează 
la peste 1 000 000 lei. De pe acum 
colectivul secției construcții metalice 
și-a îndeplinit planul anual. De a- 
semenea, și-au realizat sarcinile de 
plan precum și angajamentele de în
trecere la o seamă de sortimente și 
colectivele secțiilor mecanică, repa
rații mecanice, turnătorie.

De relevat că roadele înscrise pe 
graficul de întrecere de către colec
tivul uzinei au la bază pasiunea și 
perseverența muncitorilor și a cadre
lor tehnice în' căutarea și punerea 
în valoare a noi rezerve interne în 
scopul sporirii productivității muncii, 
obținerii unor indicatori cit mai ri
dicați, Pe această linie, în cadrul 
uzinei s-au înregistrat și aplicat zeci 
de propuneri de inovații, s-au scur
tat termenele de execuție la nume
roase operații.

Perseverența și pasiunea pentru 
căutarea de noi rezerve interne sînt 
caracteristice si în aceste zile ac
tivității colectivului uzinei. Munci
torii și tehnicienii metalurgist! sînt 
hotărîți să : desfășoare o activitate 
cît mai prodigioasă în ultimul tri
mestru și să încheie astfel anul cu 
roade cît mai bogate. Iată năzuința

care-i determină pe oamenii uzinei 
să se preocupe intens ca trimestrul 
care vine și care coincide cu în
ceputul anotimpului friguros să gă
sească uzina cît mai bine pregătită. 
De fapt pregătirile pentru iarnă, ca
re se îmbină la U.R.U.M.P. cu o 
preocupare continuă pentru perfecțio
narea procesului de producție, au în
ceput cu multe luni în urmă. Oa
menilor Ie stă în obișnuință să va
dă lucrurile în perspectivă; astfel 
și pregătirile pentru iarnă au înce
put încă din timpul verii. Așa s-a 
ajuns ca o seamă de.lucrări, ce in
tră la acest capitol să fie deja ter
minate. Printre acestea sînt: amena
jarea noii hale pentru flanșarea tu
burilor de aer comprimat, adopta
rea unui nou flux tehnologic pentru 
confecționarea armăturilor de galerie, 
confecționarea și instalarea a două 
noi aerocaloare.

Pregătirile pentru iarnă, preocupă
rile majore pentru perfecționarea pro
cesului de producție continuă să ocu
pe și în aceste zile un loc important 
în activitatea uzinei. Simultan cu în
trecerea însuflețită pentru realizarea 
sarcinilor curente ale uzinei se rea
lizează numeroase lucrări de între
ținere. reparații, amenajări și lăr
giri de spații de lucru. In fiecare 
colț al uzinei, în hale, deasupra iu
reșului tumultuos care cuprinde oa
menii și mașinile, în incinta secți
ilor, în depozite, peste tot se. lucrea
ză intens. Zidari, tinichigîj, instala
tori, zeci de oameni se află într-o 
întrecere avîntată cu timpul pentru 
a executa în termenele stabilite lu
crările prevăzute în planul pregătiri
lor de iarnă.

■ tens face ca 
fie pe zi ce 
de termenele

Iată doar 
despre care

Ritmul de munca în- 
lucrările prevăzute să 
trece tot mai aproape 
de predare.
cîteva dintre acestea, 
ne-a relatat tovarășul

I. DBBEK

(Continuare in pag. 3-a)

In primăvara și vara acestui an, cetățenii din orașul Vulcan au obținut 
rezultate frumoase în întrecerea patriotică pentru înfrumusețarea localității 
lor. Prin munca patriotică a cetățenilor de aici s-au realizat pînă în pre
zent economii în valoare dc .1053 000 lei. IN CLIȘEU: Tov. Ciornei loan, vi
cepreședinte al sfatului popular al orașului Vulcan discutând eu un 
grup de deputați despre acțiunile patriotice ce urmează a mai fi între
prinse în acest an.
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• Posesorii de televizoare din 
țară pot recepta emisiunile In
stitutului Politehnic în fiecare 
zi între orele’ 16-17 și 18-19 
pe canalul 12 cu^aparate obiș
nuite, dar numai în alb-negru, 
deoarece receptoarele în culori 
necesită o construcție specia
lă. Pentru a recepționa aceste 
emisiuni în alb-negru, aparatele 
trebuie ajustate și reglate, de
oarece canalul 12 lucrează pe 
230 Megaherți, spre deosebire 
de canalul 2 (al postului Stu
dioului de Televiziune Bucu
rești) care lucrează numai pe 
50 de Megaherți.

In prezent la Institutul Po
litehnic se desfășoară în con
tinuare și lucrări în domeniul 
televiziunii obișnuite, alb-ne
gru. Cercetătorii noștri lucrea
ză intens la perfecționarea a- 
acestui sistem atît în domeniul 
imaginii, cît și lai sunetu
lui".

La Expoziția realizărilor economiei naționale a R. P. Romîne

cu televiziunea în culori
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
♦

Punctul de atracție în pavi
lionul social-cultural între ore
le 16-17 și 18-19 în fiecare 
zi îl constituie cele două te
levizoare care emit bare in 
culori. Numeroși vizitatori пе
ан adresat întrebări în legătu
ră cu cercetările care se fac 
în acest domeniu al televiziu
nii. La rugămintea noastră de 
a satisface curiozitatea vizita
torilor, prof. Constantin Dincu- 
lescu, membru corespondent al 
Academiei Romîne, rectorul 
Institutului Politehnic din 
curești, ne-a declarat:

„Televiziunea în culori 
unul dintre domeniile cele
noi de cercetare în ramura e- 
lectronicii aplicate. De altfel, 
această problemă mobilizează

este 
mai

cercetători numeroși dîntr-o
serie de țări, ca de pildă:
Franța, Anglia U.R.S.S. In 
unele țări cercetările sînt des
tul de avansate. In țara noas 
tră, din îndemnul Ministerului 
Invățămîntului, la Institutul 
Politehnic din București s-a 
format un colectiv de profe
sori, conferențiari, tehnicieni 
de înaltă calificare și spe
cialiști, care de 3 ani 
experimentări în. domeniul 
levizîunii în culori.

A fost depusă o intensă
tivitate pentru realizarea unui 
laborator de televiziune în cu
lori, cuprinzînd studio stație 
de emisie, stație, de radio pen
tru elaborarea .semnalului în 
culori, precum și o serie în-

fac 
te-

ac-

treagă de ateliere anexă, ca
meră de cercetare și altele.

Semnalele electronice emise 
se transformă prin combinații 
electronice din cele trei cu
lori de bază, — roșu, verde, 
albastru — în 12 culori, care 
apar pe ecranul unor recep
toare de televiziune. Barele 
în culori, care se văd pe e- 
cran, constituie o combinare 
de fascicole electronice în cu
lori la punctul de 
Trebuie precizat că, 
transmite în culori 
tacol sau un film,
să se adauge la această in
stalație o cameră de luat ve
deri în culori, pe care deocam
dată nu o posedăm.

recepție, 
pentru a 
un spec- 
ar trebui

♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
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Joc vin disputat, rezultat 
de egalitate

ȘTIAȚI CA...?
...In America porumbul a înce

put să fie cultivat acum aproxima
tiv 4 500 ani ? Aceasta s-a putut 
stabili cercetîndu-se cu ajutorul 
carbonului radioactiv, vîrsta restu
rilor de știuleți și boabe găsite 
în peșterile din Mexic.
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...Indienii rlin America, preparai'., 
înaintea venirii lui Gristofor Go
lumb, zahăr din porumb, mai pre
cis din subspecia numită „sac- 
charata" ?

..oprima publicație europeană con* 
sacrală descrierii porumbului a vă
zut lumina tiparului în Italia în 
1494, sub foțma unei broșuri, iar 
prima imagine a acestei plante a- 
părută în Europa este o gravură 
în lemn datînd dîn 1542?
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...Numărul rîndurilor de 
pe un știulete de porumb 
totdeauna cu soț ?

boabe
este

Înălțimea tulpinii porumbului ?n 
diferite regiuni de pe glob poate 
varia între 30 cm și 9 m ?

.♦.Planta sălbatică din care pro
vin formele de porumb existente 
astăzi în cultură. nu este cunoscu
ta ? Plantele sălbatice Cele mai 
înrudite cu porumbul sînt Etichie a- 
na și Tripsacum. Dar nici una 
dintre ele nu poate îi considerată 
în mod sigur drept strămoș al 
porumbului.

...La o producție de porumb de 
5 000 kg de boabe la hectar, din 
boabele recoltate de pe 12 ha se 
poate extrage aproximativ 1 kg 
de... zinc ?
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? ...Curentul electric de înaltă frec- *
• vență poate influența în sens po- J 
i zitiv, între anumite limite, crește- ț 
, rea și dezvoltarea porumbului î *
♦ Plantele rezultate din semințele ast- ♦ 
? fel tratate sînt mai viguroase și ♦
* ajung mai devreme la maturita- j
j te ? ,
* ...Boabele de porumb pot avea, J 
І pe Ungă culoarea galbenă mai *
• des întîlnită și culoarea albă, ro *
♦ șietică, brună și chiar albastră / ♦
♦ Se cunosc și cazuri cînd boabele * 
’ aceluiași știulete sînt colorate în
j mod diferit. «
e 4

Colecție originală
De mai bine de 25 de ani preo

tul Czâr Menyhert dintr-o comună 
din R. P. Ungară colecționează fo
tografii tăiate din ziare și reviste. 
In acest interval a adunat mai bine

Din nou despre omul zăpezilor
Intr-un articol consacrat omului ză

pezilor,. ..yetî“, creatură sălbatică, 
înaltă de peste doi metri și al că
rui corp este acoperit cu o blană 
neagră, căutat în zadar pînă în pre
zent în Munții Himalaia, săptămîms- 
iul sovietic „Nedelea" se referă la 
posibilitatea existenței unor asemenea 
creaturi în diferite regiuni ale Gau 
cazului. In legătură eu aceasta sînt 
citate declarațiile mai multor per
soane care afirmă câ au văzut cu 
ochii lor asemenea ,,yeti“.

Pe de altă parte, o știre a agen
ției TASS anunță că un grup de 
studenți sovietici au găsit în Cau-

Telefen fă
La expoziția realizărilor economiei 

naționale a U.R.S.S. a fost instalat 
primul telefon automat fără recep
tor.

Noul tip de telefon a fost realizat 
la Institutul de cercetări științifice 
pentru telecomunicații urbane. șl ru
rale din Leningrad și prezintă față 
de telefonul cu receptor ейеѵа avan-

Sistem de comunicare cu eventuale 
ființe inteligente din Cosmos

Savanții sovietici se preocupă în 
prezent să găsească un sistem care 
să ne permită să comunicăm ea e- 
ventualele ființe inteligente de pe 
alte corpuri cerești. Ei nu se preo
cupă numai de dezvoltarea radiote- 
lescoapelor ultrasensibile și a instru
mentelor analitice de înaltă precizie, 
ci caută să întocmească o teorie ge
nerală a „lingvisticii spațiale", baza
tă pe matematică. După părerea ra- 
diofizicianului I.. Gudzenko și a as- ‘ 
trofizictonuiul B. Panovkîn, dificul
tatea majoră constă în descoperirea

Arme „căzute din cer"
Spre surprinderea lor, în secolul 

al XVI-lea exploratorii au găsit la 
unii indieni din America de Nord 
vîrfuri de săgeți din fier; alți călă
tori au găsit prin anul 1700 la 
eschimoșii din Groenlanda cuțite pri
mitiv lucrate — deși nici indienii 
și nici eschimoșii nu cunoșteau pre
lucrarea fierului. Întrebarea care s-a 
pus a fost: de unde și-au procurat 
ei fierul ?

Cercetătorul polonez Pokrzywnicki, 
după lungi studii, a ajuns la con
cluzia că fierul folosit de popoarele 
care nu cunoșteau metodele siderur
gice nu putea fi decît de origină 
meteorică. Din meteoriții metalici se 
fabricau mai ales arme, considerate 

caz un schelet conservat în stare 
foarte bună care corespunde descrie
rilor omului zăpezilor, găsite în di
ferite mărturii. Scheletul — precizea
ză agenția TASS - este al unei 
ființe asemănătoare cu omul, prezen- 
ttnd unele deosebiri.

Scheletul a fost găsit într-un mor- 
mînt din satul Thina șl aparținea 
unei ființe sălbatice, denumită Za
na, care a fost prinsă de locuitorii 
satului aproximativ acum un secol. 
Potrivit unor mărturii, Zana a fost 
domesticit și a trăit muiți ani în 
acel sat.

ă receptor
taje. La convorbirea telefonică pot 
participa simultan doi, trei oameni, 
lipsa receptorului face ca aparatul 
să fie mai igienic etc.

In prezent se pune la punct eta
lonul industrial pentru ca ia sftrși- 
tul acestui an sau la începutul anu
lui viitor să înceapă producția în 
serie a telefoanelor fără receptor.

naturii semnalelor care ajung pe pa- 
mint de la eventualele civilizații ex
traterestre, întrueît acestea se pot 
confunda cu radio undele, care își 
a ti Origina în materia stelară.

Cei doi savanți sînt de părere ей 
la o distanță de 20 de ani lumină 
ar putea exista civilizații mult mai 
avansate decît a noastră, civilizații 
care lansează zilnic semnale în spa
țiu. Ei își propun sâ identifice a- 
ceste semnale. Dacă vor reuși, vor 
fi trimise în spațiu semnale de răs
puns, într-un cod afiume.

datorită unei săbii căzută din cer și 
pe care un cioban a găsit-o înfiptă 
îti pămînt. De asemnea, Tamerlan 
a cucerit în veacul al XlV-lea o 
mare parte din Asia și din Europa 
tot datorită unei săbii „de origină 
cerească". Din însemnările istorice 
rezultă că în anul 1621 în India a 
căzut o puternică ploaie de meteo
riți și din fierul acestora s-au con
fecționat arme dăruite apoi lui Ta
merlan. Mai aproape de epoca noas
tră, în secolul XVIII, James Sower- 
by a dăruit țarului Alexandru 1 o 
sabie făcută în 1793 din metalul u- 
nui meteorit căzut în Africa de sud 
Din același meteorit localnicii au fa
bricat arme și unelte.

Intîtnirea restanță dintre Știința 
Petroșani și Dinamo Bacău, din ca
drul categoriei A la handbal s-a dis
putat joi. Sute de suporteri ai Ști
inței au ținut să vadă comportarea 
echipei în compania unor adversari 
de certă valoare. Așteptările n-au 
fost înșelate. Au văzut un meci dis
putat într-un ritm debordant. Pri
mele minute se joacă timorat de 
ambele părți, fapt ce face ca nici 

W CLIȘEU: Atac dinamovist la poarta gazdelor.

unul din atacuri să nu se soldeze 
cu gol. In minutul 5 însă, la un atac 
al studenților, apărarea oaspeților, 
care de altfel a jucat cam „tare" 
de-a lungul întregului meci, comite 
fault. Arbitrul dictează lovitură de 
la 7 metri și Barabaș transformă. 
Oaspeții ripostează prompt și un mi
nut mai tîrziu egalează. După alte 
trei minute de joc, reluăm conduce
rea prin același Barabaș, ca apoi 
Drig Constantin să majoreze scorul 
la 3—1. în minutul 12, Barabaș 
transformă o nouă lovitură de la 7 
metri. Deși luptă din răsputeri pen
tru a echilibra situația, oaspeții nu 
reușesc acest lucru din cauza impre
ciziei în trasul la poartă. In această 
parte a meciului, ei au ratat de alt
fel și o lovitură de la 7 metri. Mi
nutul 16 aduce o nouă modificare pe 
tabela de marcaj. Scor 1—2. in ar

Tarahumara — tribul alergătorilor
După cum se știe, 

maratonul este una din 
cele mai vechi compe
tiții sportive și totodată 
una din cele mai obo
sitoare. Cursa pe o dis
tanță de peste 40 kilo
metri necesită o excep
țională condiție fizică și 
calități moral-volitive 
deosebite.

Recent, presa străină 
a anunțat că Federația 

sportivă a Mexicului va 
încerca să convingă pe 
unii din membrii tribu
lui indian tarahumara 
(care înseamnă „aler
gător") să participe la 
cursa de maraton.

In comparație cu 
competiția denumită 
„carrere" organizată de 
tarahumara, maratonul 
este o jucărie. Distanța

mătearele trei minute, studenții mai 
înscriu de două ori majorînd sco
rul la 6-—2. Se părea că victoria nu 
ie mai poate scăpa. Iată însă că 
oaspeții își revin puternic și de astă- 
dată supun unui tir puternic poarta 
apărată de Florea. „Zestrea" de go
luri, agonisită cu trudă aproape 
douăzeci de minute scade mereu. 
Din minutul 23 și pînă la sfîrșitul 
reprizei oaspeții înscriu 5 goluri fără 

să primească nici unul, răsturnînd 
rezultatul în favoarea lor. Deci 6—7.

La reluare Drig Horea egalează 
din nou, dar sîntem mereu conduși 
cu 1—2 și chiar trei puncte. încura
jați de spectatori studenții forțează 
egalarea. Reușesc acest lucru la 
11—11, iar apoi preiau conducerea 
Ia 13—12. Oaspeții au însă resurse 
fizice și morale și în minutul 27 e- 
galează. In finalul întîlnirti avem * 
mingea dar ratăm înscrierea golului 
și cu asta victoria.

Exceptînd neacordarea a două lo
vituri de la 7 metri în favoarea 
gazdelor, arbitru) Gh. Popescu din 
București a condus corect și autori
tar. S-au remarcat Florea. Drig 
Constantin, Barabaș și Coema de la 
Știința; Moldovan, Martini, Anca 
de la Dinamo Bacău.

0. GRIȘAN

prevăzută pentru „car. 
rere’* este aproximativ 
270 km și indienii ta
rahumara c parcurg în 
27 de ore. Aceasta nu 
reprezintă un record de 
neîntrecut pentru acești ■. 
alergători fenomenali. 
Se spune că un indian 
a parcurs în cinci zile 
nu mai puțin de 96G 
kilometri l

de 50 000 de fotografii ale unor oa
meni politici, savanți. artiști și scri
itori, pe care i-a clasat pe epoci 
istorice. I

ca fiind „căzute din cer“, origina lor 
„divină" dîndu-le o mare eficacitate. 
De altfel, legendele vechi spun că 
Attila a ieșit victorios în războaie Valea tinereții veșnice

Oraș al culturii, grădinilor și parcurilor. Clujul poartă acum amprenta 
vremurilor noi. Piața Mihai Viteaza, ce se vede în clișeu, pere și ea o gra
dină, iar clădirea din față un palat de basm.
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ta nord de Cașnur, printre''ra
murile munților Karakorum se află 
o vale locuită de populația hunza 
despre a cărei existență nu se știe 
încă prea multe. In total sint 
vreo 20 000 de oameni risipiți in 
vreo 200 de sate.

Prin 1880 a pus piciorul pentru 
prima dată In valea Hunzei (aflu- 
ent al Iadului) maiorul englez 
Biddwolf împreună cu cițiva sol
dați. Pe vremea aceea după calcu 
le aproximative, populația văii nu
măra 6 000 de locuitori. De atunci, 
tribul hunza s-a aflat sub tutela 
permanentă a englezilor. Informa
țiile despre această regiune erau 
insă întimplătoare și sporadice. 
Căile dificile de acces In această 
regiune constituie una din cauzele 
izolării sale îndelungate de restul 
lumii. Pînă 
hunza este 
nu prezintă 
vreuna din 
lume.

Abia anul trecut, 
științifică mai mare, condusă

biologul 
ceput să 
rile și limba poporului hunza des
pre care afirmă că este „veșnic 
tinăr" și „nu știe ce înseamnă 
boala". 1

Satele din valea hunzei nu sint 
mari, ele nu au mai mult de 5—6 
case, construite din piatră. In spa
tele fiecărei case se află o mică 
grădină, iar în fața ei — o curte. 
Casele sini folosite numai in lunile 
ploioase de iarnă, iar restul timpu
lui fiecare familie, alcătuită din 
20—25 de membri, inclușii) bătri- 
nii și copii, doarme sub cerul 
ber.

De la începutul primăverii 
pînă cină dau gerurile meri,
nitorii hunza (cărora li se mai 
spune și buriși) lucrează pe cimp 
și in grădini. Ei sint deosebit de 
cinstiți și de curați, au o fire ve
selă și echilibrată. Ceea 
sionează cel mai mult la 
meni este constituția lor 
bustă și sănătatea lor 
nară.

francez Belvefăre, а in- 
studieze datinile, obiceiu-. son

de 
toa- 
via-

li-

?i
Io

si limba populației

cu
in

cu totul 
nici o 
limbile

deosebită 
analogie 

cunoscute

o expediție
de

ce impre- 
acești oa- 
fizică ro- 
extraordi-

Hunza au pielea albă, slid de 
statură mijlocie și nu știu ce în
seamnă oboseala. Ei fac marșuri 
lungi, cu poveri grele in spinare 
și nu cunosc bolile cronice 
infeefioase.

Secretul unei sănătăți atit 
neobișnuite se datorește, după 
te probabilitățile, modului de
ță și unui regim alimentar special. 
Cei din tribul hunza mănincă foar
te puțină pline și carne, preferind 
legume și fructe; ei beau apă din 
izvoarele minerale de munte și a- 
daugă in ntlncare așa-zisa „miere 
de munte" care se pregătește du-, 
pă o rețetă tainică, transmisă din 
tată in fiu. Printre ei nu se intll- 
rteSc oameni grași. Toți membrii 
tribului sint zvelți, slabi — „oa
meni fără burtă" — cum le spun 
cu invidie vecinii — și își păstrea
ză înfățișarea tînâră pînă la a- 
dlnci bătrineți.

Se spune că in tribul hunza se 
întilnesc adeseori centenari. Mem
brii expediției amintite au stat de 
vorbă cu oameni care aveau pes
te 130 de ani.
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Din experiența comitetului de partid al minei Lonea

SPRIJIN CONCRET MINERILOR 
DIN SECTORUL III

a-
de

In perioada care a trecut din a- 
nul acesta, colectivul minei Lonea 
a dat patriei, peste sarcinile de plan, 
cantitatea de aproximativ 22 500 
tone de cărbune energetic. Totodată 
productivitatea muncii a crescut pe 
exploatare cu 33 kg cărbune pe post 
față de sarcina planificată, iar la 
prețul de cost al producției s-au rea
lizat în cele 8 luni încheiate din 
nul curent economii în valoare 
1030 000 lei.

— Succesele obținute în acest an 
în întrecerea socialistă, spunea tov. 
Gostea Traian, secretarul comitetu
lui de partid al minei Lonea, sînt 
frumoase. Ele puteau fi însă mult 
mai bune dacă și colectivul sectoru
lui III și-ar fi realizat ritmic pla
nul de producție. Au fost luni la 
tind, cînd acest sector a tras în ur
mă realizările exploatării.

După cum era' și firesc, comitetul 
de partid al minei Lonea nu a slat 
pasiv față de această situație și a 

^găsît soluțiile cele mai eficace pen
tru îmbunătățirea activității econo
mice, pentru dezvoltarea răspunde
rii corpului tehnico-ingineresc față 
de sarcinile ce-І revin, față de re
dresarea producției sectorului III. 
Ія acest scop un colectiv de comu
niști, format din membri ai comi
tetului de partid, secretari ai birou- 
filor organizațiilor de bază, ingineri 
și tehnicieni fruntași, a primit sar
cina sâ studieze cu atenție situația 
economică din sector și să facă 
propuneri corespunzătoare comitetu-

Preiâtlri seneverente 
pentru iulie de iarnă 

(Urmare din pag. l-a)

uzi-

s-au

tag, GMaru Gheorghe, directorul 
net.

— Se apropie de sfîrșit lucrările 
de punere în funcțiune a unui nou 
flux tehnologic pentru flanșarea tu
burilor de aer comprimat. S-a me
canizat și raționalizat in cadrul unor 
noi spații de lucru fluxul pentru 
confecționarea armăturilor Т.Н. S-a 
amenajat un nou atelier pentru con
fecționarea lanțurilor T.P.-l,
creat posibilități pentru o mai bună 
depozitare a materialelor necesare 

■ turnătoriei In privința aprovizionă
rii cu materiale — laminate, fier 
vechi, fontă veche și nouă, cără
mizi și nisip, pentru turnătorie, ci
ment, balast etc. — uzina este asigu
rată. De asemenea, s-a făcut apro
vizionarea în cantități suficiente eu 
combustibil, cu cocs pentru turnă
torie.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
transport în incinta uzinei s-a ame
najat un nou garaj de locomotive, 
s-a revizuit linia îngustă; este în 
curs de amenajare un nou traseu de 
cale ferată normală, cu acces la 
macaraua de 10 tone. Sînt în curs 
de execuție și lucrările de verificare 
și punere în funcțiune a instalați
ilor de încălzit, de 
tejare a instalațiilor 
de aer comprimat și 
chid precum și multe
ționat că realizarea prevederilor din 
planul pregătirilor pentru iarnă se 
urmărește zi de zi de către condu
cerea uzinei, asigurîndu-se prin sec
țiile și serviciile unității realizarea 
întocmai a măsurilor prevăzute, ast
fel ea în lunile ce urmează colecti
vul uzinei să înainteze pe treptele 
unei și mai rodnice activități eco
nomice și să pășească cu succes pra
gul anului viitor. Și cu siguranță 
măsurile, a căror aplicare este ur
mărită cu atîta perseverență, își vor 
dovedi din plin roadele...

revizie și pro- 
și conductelor 
combustibil li- 

altele. De men

Pentru protecția 
muncii

In acest an, pentru 
muncii celor ce lucrează 
minei Aninoasa, au fost 
proape două milioane lei.

- 31 august s-a pre- 
cheltuiască în acest 
lei. Această cifră a 

substanțial depășită.

protecția 
în adîncul 
alocate a- 
Pe perioa-

da I ianuarie 
con iz at să se 
scop 1 262 000 
fost în mod
Prin înzestrarea tuturor muncitori
lor din subteran cu măști de protec
ție, s-au cheltuit în plus încă 63 000 
lei.

im 
s-a

interesante, sa 
există nea-

că rămîne-
unei slabe

de partid. Faptul că colectivul 
bucurat de un sprijin larg din 

partea comitetului de partid și con
ducerii minei, a permis acestuia să 
ajungă la concluzii
cunoască din ce cauză 
junsuri în sector.

Astfel, s-a constatat 
rea în urmă se datora 
organizări a muncii, fluctuaiției mari
din sinul brigăzilor, insuficientei 
preocupări din partea conducerii sec
torului, a unor ingineri, maiștri mi
neri și artificieri pentru aproviziona
rea la timp a minerilor cu materia 
le, cu vagonete goale. De asemenea, 
s-a stabilii că uneori din cauza sla
bei asistențe tehnice din partea cor
pului tehnico-ingineresc, anumite bri
găzi executau neglijent armarea 

' fronturilor de lucru, tțăteau găuri de 
mină la intîmplare etc.

Materialul întocmit de colectiv a 
fost dezbătut într-o ședință a comi
tetului de partid. Cu acest prilej 
mai mulți comuniști, ingineri și teh
nicieni, mineri de frunte au făcui 
propuneri importante în vederea îm
bunătățirii situației economice din 
sector. Pe baza hotărîrii adoptate 
de oomitetul de partid, în primul 
rînd comuniștii din sector au trebuit 
să desfășoare o susținută muncă po
litică pentru a obține respectarea 
disciplinei tehnologice, întărirea spi
ritului de răspundere în procesul dc 
producție de către toți 
inginerii și tehnicienii, 
de partid a urmărit

, ca tovarășii din 
lui să asigure 
narea brigăzilor 
plaseze judicios 
fectivul necesar,
tă atenție lucrărilor de pregătiri de 
pe stratul 1И. Membrii de partid, 
ingineri și tehnicieni, au primit sar 
cina să mobilizeze maiștrii și arti
ficierii fără partid la îmbunătăți
rea asistenței tehnice la locul de 
producție. Comuniștii din comitetul 
de secție și birourile grupelor sindi
cale au fost îndrumați să pună jn 
dezbaterea consfătuirilor de produc
ție și adunărilor lunare problema ri
dicării fiecărei brigăzi rămase în 
urmă la nivelul celor evidențiate, să 
analizeze posibilitățile extinderii me
todelor înaintate în procesul de pro
ducție. Membrilor și candidaților de 
partid din colectivul de redacție al 
gazetei de perete li s-a trasat sar
cina ca viitoarele ediții ale gazetei 
de perete să se Ocupe în mod deo-

muncitorii. 
Organizația 

în permanență 
conducerea sectoru 

din timp aprovizio- 
cu materiale, să 

fiecare abataj cu e- 
să acorde mai mul-

S-au înscris la concursul „Iubiți cartea*
La căminul tinerilor constructori 

din Vulcan există o bibliotecă cu 
peste 1000 cărți- Majoritatea tineri
lor care locuiesc în cămin au deve
nit cititori ai bibliotecii. Ei vfa aici 
să împrumute cărți sau să participe 
la vreo acțiune cu cartea organizată 
în scopul antrenării a cît mai mulți 
tineri la concursul „Iubiți cartea".

c™*: BUCURII IN CASE NOI
inscripție: „Construită In anul 
meșterul cutare".
frontispiciul caselor noastre de 
nu se mai pun inscripții. Meș- 

au

In trecut, cînd meșterii construiau 
o casă nouă, puneau pe frontispiciul 
ei o 
x de

Pe
acum 
terii — mai mulți la număr 
venii, și-au dat partea de căldură 
omenească pe care au ingropaf-o in 
zidurile casei și apoi au plecat mai 
departe, fără să atragă prea mult 
luarea aminte asupra lor.

Nouă ne-a rămas casa. Intre zi
durile ei se vor consuma bucuriile 
noastre: bucuria de a avea un că
min, bucuria unei mobile noi aduse, 
a unei haine bune ori a unui acor
deon cumpărat „cu bani gata" și mai 
presus de toate, bucuria împlinirilor 
de fiecare zi care jalonează drumul 
vieții. Deocamdată, Gasa noastră 
poartă tot numele vechi: „Blocul 
В 11" așa cum s-a numit in timpul 
construcției. A fost dat în folosință 
zilele acestea în cartierul Livezeni 
din Petroșani.

In casă pășești cu bucurie și în
credere. Pot să vină și alții sd (t-o 
vadă. Ai ce le arăta. Eleganța și 
bunul gust și-au pus pretutindeni 
amprenta. Exigența constructorilor, 

sebit de îmbunătățirea procesului de 
producție, de popularizarea meto
delor avansate de muncă și critica
rea celor care, lucrînd fără răspun
dere nu-și îndeplinesc planul, tră- 
gînd în urmă realizările sectorului.

La indicația comitetului de partid, 
conducerea exploatării a adus Îm
bunătățiri substanțiale transportului 
în subteran din cadrul sectorului ÎIL 
a acordat o mai mare atenție dotă
rii brigăzilor cu utilaje, scule și 
piese de schimb. Inginerul șef al 
exploatării. Ciriperu Vasile, din ac
tivul de partid a primit ca sarcină 
să răspundă în tot cursul acestui an 
de activitatea colectivului sectorului 
III pentru a-1 ajuta să-și organizeze 
mai bine munca, să înlăture deficien
țele care mai frînează bunul mers al 
producției. Alți membri de partid 
printre care tov. Cojocaru Ioan, Po- 
povici Nicolae, Golda Ioan, Pășcălăti 
loan au primit sarcina să organize
ze convorbiri la Jocurile de muncă 
în legătură cu însemnătatea întări
rii disciplinei în producție, îndepli
nirea în mod ritmic de către fiecare 
brigadă a planului de producție. Alți 
comuniști ca Solovan loan, Bouleanu 
Ioan, Vasiu Aron au primit sarcina 
să se ocupe de ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor din brigăzile 
lor, să-i ajute în organizarea mai 
bună a muncii, aplicarea și extinde
rea experienței înaintate în produc
ție, să-i pregătească să devină mun
citori cu bogate cunoștințe profe
sionale.

Măsurile care au fost luate de co
mitetul de partid șî biroul organi
zației de bază au determinat o îm
bunătățire simțitoare a situației e- 
conomice din sector. Dacă în pri
mele 7 luni ale anului, colectivul 
sectorului a rămas sub plan cu o 
cantitate însemnată de cărbune. în 
luna trecută, el a extras 1029 
cărbune în afara sarcinilor de 
ducție. La succesele sectorului 
aport deosebit l-au adus cele 
brigăzi din frontalele conduse 
comuniștii Compodi Ioan și Farkaș 
Ioan, care sprijinite efectiv de con
ducerea sectorului și comitetul de 
secție reușesc să extragă în majori
tatea cazurilor cîte două fîșii pe zi.

Sprijinind în continuare 
economică din sector, 
inginerii și tehnicienii 
obține rezultate bune 
sporirii producției de 

tone 
pro- 

un 
două 

de

activita- 
muncito- 
de aici 

in docne- 
cărbune.

tea 
riî, 
vor 
niul
in îndeplinirea angajamentelor.

Z. ȘWȘTAC

De curînd 50 tineri constructori 
s-au înscris pentru concursul „Iubiți 
cartea". Printre tinerii care se pre
gătesc 
ții" se 
lîrziu 
stantin 
instalatorul Ciupilan Constantin.

să devină „Prieteni ai căr- 
află zidarii Roticea Victor șî 
Iile, dulgherii Ebîncă Con- 
și Bîrjac Nicolae, precum șl

apartament. Apeși pe 
sonerie. De la ușă te 
aer de prospețime ti- 
optimism. Contrast!

In casă 
interesezi 
bătrlnica

de asemenea. Te plimbi pe scări, pe 
paliere. Mozaicurile iți desfată o- 
chiul. Te hotărăști să intri la intirn- 
ptare intr-un 
butonul de la 
intîmpină un 
nereasaă, de
Acea care ți-a deschis ușa e o bătrî- 
nică trecută de 60 de ani. 
semne de bunăstare. Te 
de locatari. Binevoitoare, 
te informează:

— „Soțul meu e pensionar. A fost 
miner. Toată viață а lucrat subte
ran. Se numește Gali Ludovic. Noi 
am stat pe strada Cărbunelui pînă 
nu de mult. Să știți că siniem foarte 
mulțumiți de casa asta. Să aibă să
nătate cei ce au făcut-o și cei ce se 
îngrijesc de batrinețile noastre. Parcă 
te molipsește și pe tine entuziasmul 
femeii. Vezi bucuria sinceră care-! 
inundă sufletul, că are o casă nouă.

Pleci mai departe Suni la altă 
ușă. Aici mutarea e in toi. Nu face 
nimic. Gazdele sînt și aici primitoa
re. E o familie tlnără. Numai doi 
deocamdată. Palmele și brațele oin- 
joase ale gazdei vorbesc despre me- 
seria lui. E miner. Și Încă until din- 
tr-o brigadă cu renume. Gazda, un

Deputății Popa Pavel și Mikloș Mozeș din Aninoasa mereu în
mijlocul alegătorilor., Ei ii îndeamnă să participe cu însuflețire la diferite lu
crări de bună gospodărire și înfrumusețare ? comunei, îi informează despre 
ultimele evenimente interne și internaționale.

IN CLIȘEU : Deputății Popa Pavel și Mikloș Mozeș răsfoind ziarul 
în mijlocul unui grup de cetățeni.

TIMPUL NU
In ultimii ani forurile de resort 

au pus un accent deosebit pe re- 
cepționarea blocurilor de locuințe nu
mai după ce au fost executate . și 
amenajările exterioare — alei pentru 
pietoni, trotuare, drumuri - în ju
rul blocului.

Deși ne aflăm în a doua jumătate 
a lunii septembrie, iar timpul se 
anunță a deveni nefavorabil. pînă 
în prezent pe șantierul Petrlla abia 
s-a executat nivelarea terenului în 
zona blocurilor E 2 — E 3. Lăsînd 
la o parte faptul că blocurile E 2 
șî F 3 au termenele de predare de
pășite, nici atunci cînd blocul E 2

Pietrișul este alături-
Pentru exploatarea bogățiilor fo

restiere aflate în bazinul din spa
tele munților Paring, pe valea Jie- 
țului a fost construit un frumos drum 
forestier. Terasamentul bine lucrat, 
podurile aruncate peste pîraiele vije
lioase, șanțurile de scurgere a apei 
care țin uscat patul drumului, arată 
că și în condițiile grele de munte 
se pot amenaja drumuri bune pentru 
transportul rutier.

Veoind în jos pe valea Jiețului, 
acest drum, bun ține numai pînă în 
dreptul minei Lonea — la podul 
peste apă. De acolo, urmează dru
mul aflat în gospodărirea tovarăși
lor de la sfatul popular Petrila. Dru
mul aceste e plin de gropi șl hîr- 
tOape, denivelări și băltoace, pe tot 
parcursul de la mină 
trarea în localitatea 
crezi că se desfac în 
mioanele încărcate din

Jiețul curge paralel 
albie lui este plină de pietriș, balast. 
De ce nu se iau măsuri pentru re
pararea porțiunii de drum care a- 
parține sfatului popular ?

și pînă la in
tones, încîi 

bucăți autaea- 
greu cu lemne, 
cu acest drum,

nu-bărbat intre 25—30 de ani se 
mește Poroșniuc Costache și lucrea
ză in brigada lui Demeter Augustin 
de la mina Dilfa. E un om de care 
te poți apropia ușor. Acum trebălu- 
iește la aranjatul mobilei in dormi
tor, dor afli de la el că i s-a împli
nit odată cu. aceasta o bucurie ma
re. De altfel, nici nu ai nevoie Să-l 
întrebi. Bucuria i se citește pe față. 
Mobila și lucrurile din casă, deocam
dată așezate așa cum au fost aduse 
din camion, te ajută totuși să-ți faci 
o idee despre posesorul lor. Suit lu
cruri 
niște 
vechi

La 
tință 
prețul „domnului Stan" 
„Vini de libertate" pusă 
artiștii amatori petrileni. 
foarte comunicativ și foarte primitor.
E și el mulțumit de casa pe Care a 
primit-o.

Oameni și profesii diferite. Un 
numitor comun; bucuria împlinită. 
Iar ceva mai departe către Livezeni 
se conturează alte și alte bucurii. 
Toate pentru oameni!

I. CIOCLEI

de bun gust, 
împliniri ale 
ale gazdei, 
apartamentul
mai veche, Cinica

Silit și ele tot 
unor dorinți mai

36 — o cunaș- 
loan, inier- 
din opereta 
in scenă ae 

E un om

zona a-
ceva,

nu s-a făcut ni-

mai rămas, con- 
trebuie să-și în-

AȘTEAPTA!
a fost terminat în interior, lucrărilor 
de sistematizare și amenajare din ju
rul blocului nu li s-a dat atenția cu
venită. Și astfel, deși în situație de 
predare cu lucrările de la interior 
iar cu cele de la finisaje exterioare 
pe terminate, blocul nu va putea 
fi totuși predat din cauza întîrzierij 
sistematizării. Și daca în
cestui bloc s-a făcut totuși 
în zona celorlalte 
mic.

In timpul care a 
ducerea șantierului
drepte toată atenția asupra lucrări
lor care condiționează predarea a- 
partamentelor și care la rîndul lor 
sînt condiționate de starea timpului. 
Altfel se va găsi în situația de a 
avea apartamente terminate dar ca
re nil vor putea fi predate sau se 
va recurge la provizorate, care vor 
afecta și prețul, de cost al lucrări
lor, Așadar atenție 1 Timpul Hu aș
teaptă I

PR06RAM DE RADIO
27 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul pre
sei centrale, 8,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 10,00 Laureați ai celui 
de-al IlI-lea Concurs international 
„George Enescu" — 1964, 11,03 Mu
zică distractivă din operete, 12,00 
La microfon muzica ușoară, 13,10 
De toate pentru toți, 14,00 Din me
lodiile populare îndrăgite d«f ascul
tători, 16,00 Interpret! de muzică u- 
șoara, 16,30 Arii și duete din opere, 
18,00 Muzică ușoară, 18,30 Cărți ca
re vă așteaptă, 18,45 Cîntă formația 
Los Paraguayos, 19,10 Aspecte de la 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale a R.P.R., 19,30 „Am îndrăgit 
o melodie" — emisiune de muzică
ușoară romînească, 20,05 Teatru lă 
microfon. Premieră: „Căsătorie prin 
concurs". Comedie de Carlo Gol
doni, 21,07 Muzică de dans; PRO
GRAMUL II. 8,00 Clubul voioșiei, 
9,00 Muzică din opere cerută de as
cultători, 10,00 Muzică populară, 
10,33 „Melodii de neuitat" — mu
zică ușoară. 12,00 Melodii populare, 
13,10 Concert pentru oamenii mun
cii aflați la odihnă. 14,05 Muzică u- 
șoară interpretată de George Bunea, 
14,15 La microfon : Satira și umorul.
15,30 Muzică ușoară, 
horă-n sat" — program 
populate, 17,36 Cîntă 
„Ciocîrlia". 18,00 „File de

16,30 „La 
de jocuri 
ansamblul 
calendar"

— emisiune nwzical-literară. 19,05
Romanțe, 19,30 Duete celebre din o- 
perete, 20,00 „Noutăți... noutăți"... — 
emisiune de muzică ușoară, 20,25 Mu
zică de dans, 21.30 Cîntăreți romtai 
din trecut — Traian GrOzăvestu 
(montaj muzical), 22,00 Muzică da 
dans.

Cinematografe
27 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cei șapte magnifici; REPUBLICA: 
Comisarul; PETRILA: Numai sta
tuile tac; LONEA — MINERUL: 
Cauze drepte; 7 NOIEMBRIE: A- 
venturile unui tînăr; LIVEZENI: 
Un surîs în plină vâră; ANINOA- 
SA: Avîntul tinereții; PAROȘEN1: 
Călătorie în aprilie; LUPEN1 — CUL
TURAL : Dragoste lungă de-o seară.



4 STEAGUL ROȘC

Paavo Aitio despre dezvoltarea 
R. P. Romine

HELSINKI 25 (Agerpres).
Biroul de informații comerciale al Republicii Populare Romîne la Tîrgui 

internațional de la Helsinki a fost vizitat de Paavo Aitio, prim-vicepreșe- 
dinte al Parlamentului finlandez, însoțit de alte personalități finlandeze.

Vizitatorii au făcut aprecieri pozitive asupra exponatelor prezentate de 
Republica Populară Romînă. P. Aitio a elogiat dezvoltarea economică a Ro- 
mîniei, rezultatei^ obținute în dezvoltarea industriei și agriculturii, mențio- 
nînd că el personal a avut posibilitatea să cunoască realizările poporului 
romîn cu ocazia vizitei sale în Republica Populară Romînă în 1960, în ca
litate de conducător al delegației parlamentare finlandeze care ne-a vizitat 
țara.

Criza de guvern
COPENHAGA 25 (Agerpres).
Liderul partidului social-democrat 

din Danemarca, Jens Otto Krag, a 
fost însărcinat joi de regele Frede 
rik al IX-lea să formeze un nou gu
vern. In seara aceleiași zile el a a- 
nunțat că misiunea încredințată s-a 
încheiat eu un eșec. După convorbiri
le cu liderii partidelor radical, con
servator și agrarian-liberal. Krag a

din Danemarca
declarat că nu este posibilă forma
rea unui guvern de coaliție, indife
rent de forma care ar trebui să o 
aibă acesta. El a adăugat că va in
forma pe rege de acest rezultat și 
îi va recomanda începerea unor con
sultări cu reprezentanții celor șase 
partide din Folketing (parlament) 
pentru examinarea „noii situații".

MASURI 
PENTRU REGLEMENTAREA 

SITUAȚIEI DIN CIPRU
NICOSIA 25 (Agerpres).
Joi seara președintele Ciprului, 

Makarios, a dat instrucțiuni minis
trului afacerilor externe, Spyros Ky- 
prianou, care se află în prezent la 
New York, să înscrie problema ci
priotă pe ordinea de zi a viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
Totodată după cum a declarat pur
tătorul de cuvint al guvernului Ci
prului, președintele Makarios a stu
diat unele măsuri în scopul acordă
rii de ajutor ciprioților de origină 
turcă refugiați, care doresc să se 
înapoieze la căminele lor.

Cuvînfarea radiodifuzatâ 
a lui Ben Bella

ALGER 25 (Agerpres).
Președintele Republicii Algeria. Ah

med Beu Bella, a rostit o cuvintare 
radiodifuzată, în legătură cu deschi 
derea, 1?. 25 septembrie, a noului an 
școlar. Cu doi ani in urmă, a spus 
președintele, la eliberarea țării noas
tre. peste 2 000 000 de copii erau 
privați de posibilitatea de a merge 
ia școală. Mii de școli erau distru
se. 1'6 000 de profesori și învățători 
au părăsit Algeria, sistemul învă- 
țămîntului mi corespundea cerințelor 
țării noastre.

In cei doi ani care au trecut, a 
spus în continuare președintele, au 
fost obținute succese însemnate în 
domeniul învățămîntului. Numărul 
elevilor școlilor primare a crescut 
de la 700 000 la 1 400 000. In institu
țiile de învățămînt de gradul doi. 
îa oare în 1962 au învățat 35 628

de elevi, vor studia anul acesta 
96 000.

In anul 1964, a spus președintele 
Ben Bella, au fost construite 920 de 
școli și 1 425 de săli noi de clasă. 
In următoarele luni se va termina 
construcția a încă 1 601 școli și a 
2 400 săli noi de clasă în regiunile 
rurale.

Anul de învățămînt 1964-1965, a 
declarat președintele, va constitui un 
moment de cotitură în sistemul de 
învățămînt din Algeria. In acest an 
vor fi introduse noi metode de învă
țămînt și pedagogice bazate pe ul
timele realizări ale pedagogiei și psi
hologiei.

In primul an de învățămînt, pre
darea în școli se va face în limba 
arabă. In încheiere, președintele Ben 
Bella a subliniat că învățămîntuî din 
școlile algeriene se va baza pe prin
cipii naționale, revoluționare și ști
ințifice.

In Senatul american
WASHINGTON 25 (Agerpres).
Senatul S.U.A. a adoptat cu 45 

voturi contra 16 proiectul de lege pri
vitor la ajutorul american pentru 
străinătate care prevede alocarea de 
credite în Valoare de 3 316 572 400 
dolari, cu 216 700 000 dolari mai pu
țin decît suma cerută de președin
tele Johnson.

Intrucît Camera Reprezentanților 
a adoptat o versiune diferită a pro
iectului de lege, textul senatului va 
fi retrimis comisiei mixte a Con
gresului pentru a elabora un text de 
compromis. Proiectul de lege nu face 
decît să stabilească limita sumei 
ajutorului, pentru alocarea pe ca
pitole a acestei sume fiind necesar 
un vot separat al celor două camere 
ale Congresului.
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Bogate resurse 
hidroenergetice

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres).
Etiopia este una din cele mai 

bogate țări în resurse hidroenerge
tice din Africa de nord-est. Gu
vernul acordă o atenție permanen
tă folosirii energiei apelor celor 
aproximativ 100 de fluvii și rîuri 
ale țării. In acest scop au fost 
construite o serie de hidrocentrale, 
printre care hidrocentrala Koka, 
cu o putere de 43 200 kW, și alte 
două hidrocentrale în valea rîului 
Awash, cu o putere de 67 200 kW.

Pe Nilul Albastru, al cărui po 
tențial energetic este de aproxi
mativ 25 bilioane kWh anual, se 
apropie de sfîrșit construirea hi
drocentralei Tis Abbai, cu o pu
tere de 11 500 kW. Prin folosirea 
apelor acestui rîu poate fi îri-

gata o suprafață 1 
acri pămînt.

Producția totală 
lectrică a Etiopiei 
1962 la 116 000 000 
93 000 000 kWh în

de 180-270 mii

de energie 
a crescut 
kWh față 
1959.
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Exportul de cafea
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres).
Cafeaua etiopiana, cunoscută sub 

numele de „Coffee Arabica", con
stituie unul din principalele arti
cole de export ale țării. Calită
țile sale deosebite se datoresc fap
tului că ea este cultivată la o 
altitudine de 1 000 — 2 500 me
tri. O mare parte din arborii de 
cafea cresc încă în stare sălbatică 
în regiunile de vest ale țării. Ex
portul de cafea reprezintă aproxi
mativ 60 la sută din exportul to
tal al țării.

Interviul acordat de Al Sallal
SANAA 25 (Agerpres). nomiei cu tehnica modernă. In săp-

Memorandum adresat lui U Thant
NEW YORK 25 (Agerpres).
Grupul țărilor afro-asiatice la Na

țiunile Unite a aprobat joi textul 
unui memorandum adresat secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, în 
care protestează împotriva discrimi-

măsurile necesare pentru a se asigu
ra securitatea și demnitatea membri
lor delegațiilor africane și asiatice 
la Națiunile Unite, problema va fi 
adusă în fața viitoarei sesiuni a 
Adunării Generate O.N.U.

Declarajie comună 
brazifo-senegaleză

BRASILIA 25 (Agerpres).
Leopold Senghor, președintele Se

negalului, care se află într-o vizită 
de stat în Brazilia, și președintele 
Humberto Castello Branco au semnat 
o declarație comună in care se pro
nunță pentru dreptul la autodeter
minare a popoarelor, rezolvarea pe 
cale pașnică a conflictelor existente 
în lume și crearea „unui climat de 
colaborare frățească între popoare".

In .cursul discuțiilor oficiale din
tre cei doi șefi de stat au fost sem
nate acorduri culturale și comerciale 
între Brazilia și Senegal. Castello 
Branco a acceptat invitația de a vi
zita Senegalul Ia o dată ce va fi fi
xată ulterior.

fntr-un interviu acordat agenției 
M.E.N., cu prilejul celei- de-a doua 
aniversări a proclamării Republicii 
Arabe Yemen (26 septembrie), pre
ședintele Al Sallal al Yemenului a 
spus: „In timpul celor doi ani de 
la instaurarea noului regim, Repu
blica Arabă Yemen a obținut nume
roase realizări atît pe plan intern, 
cît și pe plan extern". Guvernul ye- 
menit. a spus el, a elaborat și a în
ceput să transpună în viață un larg 
program de dezvoltare în domeniile 
economic, educație și asigurări so
ciale. El a menționat accentul pe ca
re îl pune Yemenul pe dotarea eco-

Declarafia lui Kaunda
LUSAKA 25 (Agerpres).
Luîrid cuvîntul la Conferința Parti

dului unit al independenței naționale, 
partidul de guvemămînt din Rhode
sia de nord, primul ministru, Ken
neth Kaunda, a declarat că, după 
proclamarea independenței, Rhodesia 
de nord va duce o politică de nean- 
gajare și neaderare la blocurile mi
litare. El a subliniat că Zambia va 
participa activ la lupta împotriva im
perialismului și colonialismului.

După cum s-a mai anunțat, Rho
desia de nord va fi proclamată in
dependentă la 24 octombrie și va lua 
numele de Zambia.

nării rasiale la care sînt supuși mem
brii misiunilor țărilor africane și a- 
Siatiee la Națiunile Unite. Memoran
dumul cere secretarului general să 
intervină pe lîngă guvernul S.U.A., 
prin intermediul delegației americane 
la O.N.U., pentru a pune capăt a- 
cestei situații.

Grupul afro-asiatic a declarat, de 
asemenea, că dacă nu vor fi luate

tămîna care urmează, a adăugat el, 
în Yemen vor fi inaugurate peste 30 
de noi obiective de ordin economic, 
social și cultural.

In domeniul politicii externe, pre
ședintele Al Sallal a subliniat ho- 
tărîrea guvernului său de a sprijini 
lupta de eliberare națională din alte 
țări ca „o reflectare a faptului că 
Yemenul se încadrează în șuvoiul 
mișcării de eliberare națională ara
bă". Politica externă a Yemenului, 
a spus Al Sallal, „este bazată pe 
egalitate și prietenie' în relațiile cu 
alte țări și pe respectarea ргіпсірійот 
coexistenței pașnice".

S.U.A.: Lege privind 
construirea unui nou canal
WASHINGTON 25 (Agerpres).
Președintele Johnson a semnat o 

lege privind studierea posibilităților 
construirii unui nou canail la nivelul 
mării între Oceanul Atlantic și Pa
cific. Legea prevede constituirea unvi 
comisii, formate din cinci persoane, 
însărcinată cu efectuarea de ș^udii 
preliminare pe care le vor prezența 
în fiecare an președintelui și Con
gresului.

Intr-o declarație făcută cu acest 
prilej. Johnson a cerut Congresului 
să voteze fără întîrziere un credit 
suplimentar de 5 000 000 de dolari ca
re să permită începerea imediată a 
studiilor.

împotriva ащШіііііі
NEW YORK 25 (Agerpres).
Comitetul O.N.U. pentru apartheid 

s-a întrunit joi și a hotărît desemna
rea lui Achkar Marof (Guineea) în 
funcția de președinte al comitetului 
în locul lui Diallo Telli care a fost 
numit secretar general al Organiza
ției Unității Africane.

Totodată, comitetul a hotărît să 
trimită o delegație la secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, pentru a-i 
exprima adînca îngrijorare în legă
tură cu soarta familiilor persoanelor 
persecutate în Republica Sud-Africa- 
nă. din cauza opoziției lor față de 
politica de apartheid a guvernului 
lui Verwoerd.

♦ SAN SALVADOR. — Serviciul 4
4 geologic, național din Republica
♦ Salvador a anunțat că in cursul
* zilei cie joi, in țară s-au înregis- 
J trat 14 noi 'cutremure de pămînt, 
î al căror epicentru se află în apro-
• pierea capitalei, San Salvador.

• BEIRUT. — Noul președinte al
Libanului, Charles Helou, a înce- 

: put consultările în vederea formă- 
? rii noului guvern. Potrivit proce- 
1 durii, primul ministru Oueini a 
1 prezentat miercuri, după ce preșe-
• dintele a depus jurămîntul, demi-
♦ sia guvernului său format la 20 
î februarie 1964. Președintele Helou
• și majoritatea deputaților au ce- 
i rut lui Oueini să-și mențină func-
♦ * -
j ția pînă la formarea noului gu-
♦ vein.♦
J BUENOS AIRES. — Conjedera- 
î ția Generală a Muncii din Argen- 
i tina a dat publicității o declarație,
♦ în care arată că, deși au fost emi-
♦• se mandate de arest preventiv pen-
* tru 119 conducători sindicali, ea
♦ va continua să desfășoare lupta

în sprijinul revendicărilor clasei 
muncitoare.

CARACAS. — Forțele armate 
ale Frontului de eliberare naționa
lă din Venezuela își desfășoară ac
tivitatea în prezent pe un teritoriu 
de 13 000 km pătrați. Aceasta cu
prinde cinci state din nordul și 
centrul țării: Yaracuy, Lara, Por- 
tuquesa, Monagas si Trujillo, cu o 
populație in total de peste un mi
lion și jumătate de locuitori.

ces la mare. Această convenție are 
scopul că ușureze tranzitul mărfu
rilor pe căile ferate, șosele sau 
canale dintr-o țară care nu dis
pune de porturi pînă intr-un port 
al unei țări maritime apropiate.

ROMA — Intr-o corespondență 
din regiunea Emilia-Romagna, zia
rul „Unita" scrie că numărul șo
merilor printre muncitorii construc
tori de aici se ridică la 20 000. 
In total, în această regiune, numă

•
CIUDAD DE MEXICO. — Di- ♦ 

rectorul întreprinderii „Petroleos J 
Mexicanos", inginerul Gutierrez X 
Roldan, a făcut cunoscut că in lu- ț 
na trecută industria petrolieră na- J 
fională din Mexic a atins o cifră ț 
record, dind o producție zilnică de • 
360 000 de barile (1 baril egal • 
cu 163,6 litri). •

In ciieva rîndtiri
BEIRUT. — Un număr de 14 

persoane au fost ucise și 19 rănite, 
dintre care 15 se află în stare gra
vă, în urma unui accident petre
cut pe șoseaua Beirut-Tripoli. Șo
ferul unui autobuz în care se aflau 
34 de persoane, nu a putut frîna 
la timp la o barieră ciocnindu-se 
cu un tren de marfă.

NEW YORK. — Secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a numit 
joi un comitet din 24 de membri 
însărcinat să pregătească un pro
iect de convenție internațională 
cu privire la drepturile de tranzit 
ale țărilor care nu dispun de ac

rul celor' care caută de lucru este 
de peste 100 000.

ROMA. — Patru sute de mii de 
oameni au părăsit satele italiene 
în perioada iulie 1963-iulie 1964, 
ca urmare a condițiilor de trai ne
satisfăcătoare, precizează Institutul 
central de statistică al Italiei. In 
ultimele date publicate la Roma

LONDRA. — In Anglia s-a 
reușit să se producă din deșeo-. 
un material denumit Ariesfoam, 
care are tăria oțeiuiui. Materiala' 
poate fi prelucrat ia caid. es® 
rezistent și are proprietăți ace
tice deosebite.

PHENIAN. — In orașul Hesan. J 
din R.P.D. Coreeană, a fost coc- * 
struită o fabrică textilă mc<iernă • 
de prelucrare a inului. *

Ea va da o producție anuală * 
de 11 milioane ateii de (Merite J 
țesături, inclusiv stofe oenfru • 
costume. ••

l'ARȘOV/4. — Un grup de oa- • 
meni de știință de la Institutul î 
pentru sticlă st ceramică din R. 4 
P. Polonă cc elaborai rețeta unui ♦ 
nou material rare. ca aspect ex- • 
terior. «А/иилс cu porțelanul, dar. • 
in același timp, are o rezistență • 
agr&tpe ta aceea a oțelului. Noul { 
mmer'.al. denumit „Kviarzizeram", I 
este ars iei de sticlă de cristal. X
■rare cortine anumite adausuri in 
scopul măririi rezistenței mecanice 
si pentru îmbunătățirea eua nu
măr mare de alte proprietăți.
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