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Stationarea vagoanelor 
a fost redusă

Cdtectivul stației C.F.R. Lupeni este 
în permanență preocupat de reduce
rea staționării vagoanelor la încărca
re — descărcare. Urmărind mai în
deaproape vagoanele la liniile publice 
și la unitățile care încarcă și des
carcă^ expediindu-le apoi cu primele 
trenuri în circulație, ei au reușit, în 
luna septembrie, să reducă staționarea 
cu 2 la sută, realizînd o însemnată 
economie de ore/vagon. S-au eviden
țiat! în această muncă impiegatul de 
mișcare Gheorghe Negrea, șeful de 
manevră Stoica Lascu și magazione
rul: Vasile Cojocaru.

Lăcătușii la datorie
Ea revizia de vagoane din Lupeni 

se acordă o atenție deosebită pregă
tirii din timp și în cele mai bune 
condiții a garniturilor de călători și 
marfă și a vagoanelor necesare încăr
cărilor. Munca depusă de către între
gul colectiv a făcut ca să se obțină 
însemnate depășiri de plan.

Astfel, planul de producție pe luna 
trecută a fost depășit cu 12 la sută, 
la revizia și întreținerea vagoanelor 
de călători cu 16 la sută, iar la cele 
de marfă cu 10 la sută. La aceste 
realizări, o contribuție de seamă au 
adus-o lăcătușii de revizie Dîrloagă 
Nicolae, Ciucă Dumitru și Marcu 
ion.

S-a îmbunătățit întreținerea 
liniilor

Tot în stația Lupeni lucrează o 
echipă de întreținere a liniilor de cale 
ferată.-Sub conducerea tînărului Poe- 
naru Vasile, proaspăt absolvent al 
școlii de șefi de echipă, muncitorii 
acestui- mic colectiv obțin însemnate 
realizări. Datorită muncii depuse, sta
rea liniilor din stație s-a îmbunătățit 
simțitor. O deosebită atenție a fost 
acordată întreținerii în cea mai per
fectă stare a ramificațiilor, au fost bu
rate toate joantele și s-a nivelat ma
terialul dintre linii.

I. GR1ȘAN 
corespondent

Aninoasa. Pe dealul Lazului se ridică dantelăria de 
oțel a unui nou puț de mină.

IN CLIȘEU: Aspect de la lucrările de montaj.

Actualitatea în Valea Jiului
In fruntea clasamentului 

hărniciei
Sectorul IV В de la mina Lupeni 

se numără printre cele mai mecani
zate din Valea Jiului. Aici, plugul de 
cărbune, havezei^ armăturile metalice 
se asociază cu hărnicia și priceperea 
minerilor. Stăpîni pe tehnica nouă, 
minerii din frontalele sectorului au 
făcut să crească mult randamentele. 
Pe baza sporirii productivității, ca 
urmare a mecanizării, din abatajele 
sectorului au fost extrase în luna sep
tembrie 3 530 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. Cu această realizare 
semnificativă, colectivul sectorului IV 
В s-a situat în fruntea clasamentului 
hărniciei. Pentru succesele dobîndite 
merită să fie evidențiat întregul co
lectiv și în mod deosebit brigăzile 
conduse de Molnar Iosif, Gyorgy Ale
xandru și Lucacs Andrei.

Peniru minerii 
de la investifii

In vederea asigurării stocului de 
materiale necesare lucrărilor miniere 
de investiții pe timpul iernii, serviciul 
administrativ de la mina Lonea a 
luat inițiativa de a forma stocul de 
betonite și balast în incinta minei 
Lonea III. Acțiunea de aprovizionare 
cu aceste materiale a început la sfîr- 
șitul lunii septembrie și a durat 8 
zile. Pe lîngă cele 5 autocamioane tri
mise de la I.R.T.A., conducerea 
S.T.R.A. a răspuns favorabil la ape
lul serviciului administrativ de la mi
na: Lonea, punînd la. dispoziție alte 
13 autocamioane pentru a efectua di
mineața, înainte de a pleca la locul de 
muncă deja planificat, un transport-le: 
bețonite. De la șantierul de prefabri
cate din Petroșani au fost transpor
tate la Lonea 27 440 bucăți betonite, 
iar de la depozi
tul de materiale 
din Petrila au 
fost aduse 370 to
ne de balast

La tabloul de 
comandă din sa
la de turbine nr. 
2 de la termo
centrala Paro
șeni, fotoreporte
rul l-a surprins 
pe mecanicul 
principal Ta- 
maș Dumitru 
urmărind para
metrii de func
ționare.

Unul din
Printre copiii care urcau 

dealul spre cartierul „Ștefan", 
unde se afla pe atunci sin
gura școală de 7 ani din Lu
peni, putea fi văzut în urmă 
cu ani, unul slăbuț, purtind 
în loc de ghiozdan o traistă 
pestriță și uzată. Cu mîinile 
vîrîte în buzunărașele de la 
pantaloni, zgribulit de frig, 
prin ploaia rece de toamnă 
sau prin nămeții de zăpadă 
el străbatea zilnic aproxima
tiv 3 km de drum pentru a 
ajunge la școală. Așa a reu
șit Munteanu Vasile, fiul unui 
muncitor feroviar să-și termi
ne cu chiu cu vai cele 7 cla
se elementare. Comparativ cu 
acest trecut, Lupeniul de azi 
este altul. In oraș, există 5 
școli de 8 ani și una în care 
copiii pot învăța în limba ma
ghiară. Copiii muncitorilor de 
azi străbat drumul pînă la 
școala la care învață în cel 
mult 10 minute, au hăinuțe 
călduroase, ghiozdane, iar 
manualele le primesc gratuit. 
Dar odată cu orașul s-au 
schimbat și oamenii. După ce 
și-a terminat clasa a 7-a 
Munteanu Vasile a învățat 
meseria de . electrician. Pasiu-

nea cea mai mare, a lui, însă, 
era matematica. Ii plăceau 
calculele, operațiile algebrice, 
rezolva probleme dornic să 
pătrundă tot mai adine tai
nele cifrelor: Lia școala profe
sională obținea щітаі note 
de 10 la matematică. Setea 
de a învăța îi rămăsese ne
stinsă, Aceeași sete l-a în
demnat, după terminarea șco
lii profesionale, să*și continuie 
studiile, să se înscrie la 
Școala ' medie. serală. Timp de 
patru ani, electricianul Mun
teanu și-a dedicat orele sale 
libere studiului. A. învățat cu 
sîrguință și strădania lui n-a 
fost zadarnică. In anul 1959 
a trecut printre primii exa
menul de maturitate. Noi ori
zonturi îi surîdeâu — porțile 
larg deschise ale facultăților 
din țară. Credincios însă ve
chii lui pasiuni, Munteanu și-a 
îndreptat, pașii spre Cluj. A- 
colo îl atrăgea facultatea de 
matematică și fizică din ca
drul . universității Babeș-Bolyai 
Trecînd cu succes examenul 
de admitere, el a,devenit' stu
dent. Vechiul vis devenea rea
litate. De-a lungul celor. 5 
ani de studiu, el nu și-d uitat

Brichete peste plan
La secția de brichete a preparației 

din Petrila se.muncește cu însuflețire. 
Obiective: îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, calitatea ovoidelor 
și realizarea de economii la consu
mul de energie. întrecerea a. dat roa
de. In perioada 1 ianuarie — 1 oc
tombrie, planul de producție a fost 
depășit cu 24 496 tone. Din această 
cantitate, o parte destul de însemnată 
a fost dată în cursul' lunii trecute. 
La rîndul ei, calitatea a crescut cu 
3 ia sută. Primul loc in întrecerea 
pe schimburi a fost ocupat de acela 
condus de maiștrii Popa Petru și Zu- 
ba Ioan cu o depășire de plan de 
1 222 tone. El este urmat de cel con
dus de Molnar Ilie și Stoica Petru, 
iar locul III este ocupat de schimbul 
în fruntea căruia se află Maior Io
sif și Sofalvy Ludovic.

tinerii zilelor noastre

înainte de intrarea în mină, se aprinde ultima țigară.

Plenara Consiliului local al sindicatelor din Petroșani

Pentru realizarea planului tematic 
de inovații pe anul 1964

Recent a avut loc plenara Consi
liului local al sindicatelor unde s-a 
analizat preocuparea comitetelor sindi
catelor și a conducerilor tehnico.-ad- 
ministrative din Valea Jiului pentru 
realizarea planului tematic de Jnova- 
ții pe anul 1964.

Referatul prezentat în fața plenarei 
de către tovarășul David Gavrilă. 
fnembru al biroului executiv,al C.L.S., 
a scos în evidență o serie de aspec
te din activitatea conducerilor între
prinderilor, a comitetelor sindicatelor 
în realizarea planului tematic de ino
vații pe anul 1964.

Pentru a stimula realizarea obiec- 
tiwlOr propuse în planurile tematice 
din unitățile C.C.V.J: s-au organizat 
concursuri între inovatori. Inovatori
lor fruntași le-au fost distribuite in
signe. certificate și premii în bani. 
S-au format colective de inovatori din 
muncitori, tehnicieni și ingineri care 
au efectuat studii pentru a găsi cele 
mai bune soluții în rezolvarea unor 
probleme tehnice. Asemenea colective 
au fost formate la preparația Lu
peni. С. T. Paroșeni, I.R.T.A., C.F.R. 
minele Lonea, Vulcan etc.

Dar se constată că la realizarea te
melor de inovații participă un număr 
restrîns de ingineri, tehnicieni și 
maiștri. De exemplu, în unitățile 
C.C.V.J. numai 147 ingineri și teh
nicieni sînt inovatori din cei peste 
1 200 existenți. Or tocmai aceștia tre

însă ortacii din producție. In 
timpul vacanțelor de vară pu
tea fi văzut pe munții din 
împrejurimile Văii Jiului, dru- 
mețind cu foștii lui tovarăși 
de muncă, sau discutînd cu 
cei de la Școala medie serală 
din Lupeni, probleme de ma
tematică și fizică, ajutîndu-i 
să-și j aprofundeze cunoștințele.

Anii au trecut. In vara a- 
nului. 1964 Munteanu Vasile 
și-a susținut cu succes exa
menul de stat și a devenit 
profesor.

Bucurindu-se ca atîția alți 
tineri de condițiile minunate 
de învățătură create prin, gri
ja partidului, Munteanu Va
sile și-a îndeplinit visul. La 
cererea lui a fost repartizat 
în Valea Jiului. In aceste zile 
de toamna el. poate fi văzut 
după-amiaza la Școala medie 
din Vulcan, împărtășind cu 
drag din cunoștințele lui, ele
vilor seraliști. Drumul stră
bătut de acest tînăr nu e ieșit 
din comun. E drumul. pe ca- 
re-l străbat mii și mii de ti

neri ai zilelor noastre.
V. STRAUȚ 

buie să contribuie în primul rînd la 
generalizarea noului în producție, să 
studieze temele de inovații din plan 
și să sprijine muncitorii pentru a de
veni inovatori.

Analizîndu-se situația propunerilor 
de inovații aprobate în cursul aces
tui an și comparîndu-le cu cele reali
zate în anii precedenți, reiese că 
rezultatele obținute în cele 9 luni ale 
anului curent sînt sub nivelul posi
bilităților. De exemplu, în unitățile a- 
parținătoare C.C.V.J. anul acesta au 
fost aplicate cu 23 inovații mai- pu« 
ține decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut.

In cuvîntul său, tovarășul Caloianu 
Gheorghe, director tehnic al C.C.V.J. 
a arătat că planurile, tematice ale 
unităților din combinat cuprind 135 
de teme din care s-au realizat pînă 
în. prezent abia 42. Sînt întreprinderi 
ca E.M. Lonea, care din 5 teme pro-, 
puse în planul tematic abia una se 
află în curs de rezolvare, ftr la 
i.C.M.M. din cele 10 teme nu s-a 
realizat nici una.

Luînd cuvîntul, tovarășul Almășan 
loan, membru al Biroului executiv al 
Consiliului regional al sindicatelor De
va, a, arătat, printre altele, că nu toa
te comitetele, sindicatelor au sprijinit 
cabinetele tehnice, iar propaganda teh«

JURCA ȘTEFAN

(Continuare în pag. 3-a)

UNDE MERGEM 
MI IN E

• Un colectiv al Teatrului de stat 
din Petroșani prezintă la ora: 20, 
în localitate, piesa de teatru „Fii. cu- 
minte, Cristofor", comedie în-3 acte 
de Aurel Baranga.

• La clubul sindicatelor din -Pe
troșani se organizează începind cu 
ora 20 o frumoasă reuniune tovără
șească. Formațiile artistice ale clubu
lui vor prezenta un bogat program, 
după care vor urma jocuri distractive, 
dans.

• Campionatul categoriei В la fot
bal programează la Lupeni întîlnirea 
dintre Minerul din localitate și C.S.M. 
Reșița. Meciul începe la ora 16. In 
deschidere, la ora 14,30, vor juca 
echipele Retezatul Uricani și Construc
torul Lupeni, în cadrul campionatu
lui orășenesc. In campionatul regio
nal se vor disputa partidele dintre: 
Preparatorul Petrila — Textila Sebeș; 
Minerul Aninoasa — Constructorul 
Hunedoara și Minerul Vulcan — Ști
ința Petroșani.

• La handbal în 7, Știința Petro
șani va primi vizita Științei Galați, 
unde se deplasează fetele noastre de 
la S.S.E. Meciul începe la ora 11.
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GRADINA SURPRIZELOR
Creată și extinsă prin munca răb

dătoare și plină de abnegație a unor 
pasionați cercetători științifici le
gați de popor, grădina botanică din 
orașul Cluj constituie pentru fiecare 
vizitator un nebănuit șir de surprize 
plăcute.

Pe un teren cu o suprafață de 12 
Ла, amatorii de inedit; cit și cei dor
nici să-și petreacă timpul liber în 
mod instructiv, pot Int'dni și admira 
aici. In cea mai deplină liniște, spe
cii de arbori, arbuști șl flori de pe 
toate continentele globului. Frumu
sețile acestui paradis creat de om, 
copleșesc chiar de la intrare, in 
Stingă și-n dreapta, alei de acces, 
numeroase răzoare, ronduri și loturi 
experimentale, amenajate cu gust ar
tistic, descoperă dintr-o dată privi
rii o încîntătoare risipă de nestema
te oii. Diversitatea corolelor și a 
inflorescențelor, forma și efectul lor 
culoristlc obținut prin aclimatizarea

unor plante străine și prin încruci
șarea lor cu cele indigene, sînt greu 
de redat. Văzute, ele nu pot fi uitate 
ușor.

Interiorul serelor 1 și 2, destinat 
plantelor acvatice, adăpostește doua 
bazine cu apă In care se dezvoltă, 
sub atenta îngrijire a specialiștilor, 
zeci de nuferi cu flori diafane, fucuși 
cu lujeri lungi, drosere pitice și tres
tii. Din fața acestor sere, alei măr
ginite de garduri vii duc spre fer
mecătoarea grădină japoneză cu 
magnolii și arbuști din clasa rosa- 
ceelor, specifice tărimurilor nipone, 
și spre grădina romană în care pre
domină mirtul șl bucsllle meditera
neene.

Ore în șir pașii străbat zone cu 
sute de specii de arbori și plante o- 
riginare din peninsula Balcanică, 
din Caucaz și Orientul îndepărtat, 
aclimatizate In aer liber.

Din domeniul științei medicale
Creierul poate trăi și izolat 

de corp
Chirurgul neurolog Robert J. White 

(S.U.A.) a reușit să mențină în ac
tivitate, timp de 12 ore, creierul 
despărțit de corp al unei maimuțe. 
In cursul primelor experiențe, cre
ierul a fost hrănit prin perfuzie cu 
SÎngele unei maimuțe donatoare.

La următoarele experiențe, donato
rul a fost înlocuit cu un aparat ana 
log cu cel utilizat în cazul operați 
ilor efectuate pe inima deschisă și 
care alimentează cu sînge conservat. 
Cu ajutorul unor electrozi plantați la 
suprafața creierului, s-au înregistrat 
electroencefalograme. Instalat într-un 
Vas închis, creierul a continuat să 
aibă aceeași activitate electrică ca și 
Sa craniul animalului în viață. Undele 
înregistrate sînt similare celor din 
timpul somnului.

Cînd experimentatorul agită undo 
рфі în apropierea nervului auditiv 
sau cînd se atinge nervul optic cu 
un ac fin, zonele nervoase corespun
zătoare reacționează, iar electroencefa- 
iogramul înregistrează semnalele de 
răspuns. Faptul că acest creier, cu

toate că este izolat, aude și Vede în
tocmai ca un creier normal, i-a de- 
lerrninat pe cercetătorii din Cleveland 
să spere că într-o zi vor putea în
locui un creier bolnav cu un aseme
nea creier conservat. ’

Instrumente pentru operații 
la ochi

Fabrica de instrumente chirurgicale 
optice din Sucioiu (China de răsăritj 
produce în prezent, cel mai bun apa- 
rataj oftalmologie din țară, cuprinzînd 
peste 100 de tipuri de aparate și alte 
instrumente chirurgicale de mare fi
nețe, în 315 sortimente. Deosebit de 
apreciate sînt bisturiurile Graeie,, 
foarfeci, pentru operații pe iris, in
strumente speciale pentru operațiile de 
cataractă.

Extracții fără curere
Medicul sovietic Vladimir Cekin și 

colaboratorii săi au realizat un cleș
te pentru extragerea dinților fără să 
fie nevoie de nici un fel de aneste
zie. Cleștele lucrează cu ajutorul vi
brațiilor, producînd 1 000 de vibrații 
pe secundă. Extracția este absolut 
nedureroasă.

In uriașele sere cu plante tropi
cale și subtropicale (de înălțimea 
unor clădiri cu 6 etaje) și in cele 
de cultură experimentală, ajutorul 
ghidului devine indispensabil. Expli
cațiile sale familiarizează vizitatorul 
cu cele mai reprezentative specii de 
palmieri din insulele Pacificului, a- 
predate pentru fibrele textile deose
bit de trainice pe care ele le dau, 
cu uriașul arbore de cauciuc din 
Brazilia al cărui latex are multă 
căutare in industrie, cu bananieri de 
care atirnă ciorchini de fructe, ca 
arborii de Soloitac, neprețuiți în in
dustria farmaceutică.

Vegetația luxuriantă, mirosul ciu
dat și pătrunzător prezent pretutin
deni, transpun omul într-o adevăra
tă lume de basm.

Timpul s-a scurs pe nesimțiie. A 
înserat. Totuși, după o zi de umblet, 
șirul de surprize pe care grădina 
botanică le oferă vizitatorului nu s-a 
consumat. Serele experimentale, sub 
a căror cupolă de oțel și sticlă mii 
de flori își etalează cu cochetărie 

gingașa lor frumusețe, platoul cu 
acvarii in aer liber, parcul nou, tur
nul de apă din vlrful căruia se des
chide o spectaculoasă vedere asupra 
împrejurimilor și alte asemenea lo
curi constituie un imbold de a revent 
aici cit mai cur/nd posibil.

A. N1CH1FOREL

Decor de toam
nă. Piscurile mun
ților punctate ici, 
colo de zăpadă, 
coloritul în mii 
de nuanțe al pă
durilor îndeamnă 
la drumeție. Sub 
razele soarelui de 
toamnă. cabana 
Rusu pare și mai 
atrăgătoare.

A N E C
Climatul din insula Sfînta E- 

lena este ideal, după cîte se afirmă,
pentru petrecerea vacanței de iarnă. 
O agenție de voiaj a început să or
ganizeze excursii turistice în acest 
loc și a tipărit următorul afiș de re
clamă : „Împăratul Napoleon a ră
mas în insula noastră pînă la moar
te. lmitați-1 la prețuri rezonabile'1.

• Toto sosește în flecare zi la 
/.școală cu întîrziere. Profesorul îi 
cere explicații.

— Să vedeți, nu e vina mea. De 
fiecare dată cînd Vin la școală Văd 
pe drum o tăbliță pe care scrie î 
„Școală : încetiniți І"

1, • Profesorul, adfesîndu-se elevu
lui:

«- Spune-mi anul, luna, ziua, ora 
șl minutul cînd a murit Petrarca și

DOTE
dacă nu-mi spui secunda n-are im
portanță pentru că examenul tre
buie să fie o probă a maturității de 
judecată și nu un exercițiu mnemo
tehnic.

• Dragă, spune Francoise soțului 
său, mîine este ziua ta de naștere. 
Ce cadou ți-ar face plăcere ?

— Două minute de tăcere.

Locomotivă gigantică 
de 6000 CP

Proiectanții de ta Uzina construc
toare de vagoane și locomotive din 
Harkov au elaborat proiectul unei lo
comotive uriașe de 6 000 CP. Loco
motiva va avea două noi motoare Die
sel de cîte 3 000 CP. In varianta pen
tru pasageri, locomotiva va dezvolta 
o viteză de 160-170 km pe oră, iar 
varianta pentru mărfuri va putea tra
ge vagoane de, mare tonaj cu o Vi
teză de 120 km pe oră.

Solidaritate sportivă
Un sportiv din Milano, Giuseppe 

Piani, a trimis 25 de dolari Comi
tetului organizator al celei de-a 18-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de la To
kio, pentru a fi dați unui tînăr ja
ponez, căruia condițiile finanțiare 
nu-i permit să asiste la manifestă
rile în cadrul Olimpiadei. Comitetul 
organizatoric al jocurilor a folosit 
această sumă pentru a cumpăra 10

bilete care vor fi oferite unui grup 
de 10 copii dintr-un orfelinat.

Giuseppe Piani a spus: „Sînt foar
te fericit că 10 tineri japonezi și nu 
unul jiu ocazia să asiste la aceste 
jocuri "'olimpice".

Giuseppe Piani a cucerit medalia 
de argint la box la Jocurile univer
sitare mondiale care s-au desfășurat 

în 1937 la Bologna.

Deși mari, cînd joacă fotbaliștii de la 
troșani sint neîncăpătoare. Cîțiva tineri au 
Ml transformat ad-hoc în tribună. „Haide 
fl de aici.

Jiul, tribunele stadionului din Pe- 
găsit însă repede soluția. Copacui 
Jiul" se poate striga foarte bine 
(Foto RIEGHELHAUPT ALEX.)
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• In prezența chiar și a unor 
urme de metale radioactive, ca u- 
raniul și thoriul, soarele emite îh 
mod normal slabe radiații gama. 
Or, aceste meiale nu sînt solubile 
în petrol. Ele se ridică la suprafa
ță din pămînturile îmbibate cu 
ulei mineral și formează inele ra
dioactive.

In prezent se folosește această 
particularitate pentru prospecțiu
nile petroliere din avion. Aparate 
înzestrate cu contoare zboară dea
supra solului la o altitudine de 
70—100 metri și detectează re
giuni unde ulterior prospecțiunile 
în adîncime se pot dovedi rodnice.

• Noile analize spectografice pe 
planeta Marte, efectuate dinfr-un 
balon aflat la mare înălțime, con
firmă prezența apei în atmosfera 
planetei Marte. Proporția de apă, 
mult mai redusă decît în atmos
fera terestră, ar permite totuși e- 
xistența unor organisme vii.

• Unul dintre cele mai mari e- 
venimente științifice din ultimii 
ani a fost capturarea, în Oceanul 
Indian, a mai multor exemplare 
de coelacanthus, specie care se 
credea dispărută de mult timp și 
care reprezintă prima fază a trans
formării peștilor în reptile. Exetn-

plarele pescuite erau însă numai 
de sex masculin. Recent însă a 
fost capturat și primul coelacanthus 
femelă. Studierea ei va da proba
bil răspuns la multe probleme ră
mase pînă acum nerezolvate.

acaooOcaaagae^aaooa."~-esanocaa«>cc&aoo

• Regiunile din sud-estul State
lor Unite au fost recent invadate 
de așa-numitele „furnici de foc", 
a căror înțepătură provoacă o pa
ralizie instantanee la om și ia a- 
nîmale.

Știați ca...
• Medicii afirmă că majoritatea 

accidentelor de automobil se da
torează complexului de superiori
tate de care suferă cei ce conduc. 
Mașina 
decît în

nu poartă răspunderea
9 la sută din cazuri.

de insomnie

număr 
America
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butuc de viță de malaga 
unui cultivator din Lave-

a

pentru
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• Doi medici sovietici. Livent- 
sov și Abrikosov, îl adorm pe pa- 
cienți făcînd să treacă prin creie
rul lor un curent alternativ de 
slabă frecvență. Noua metodă va 
fi folosită în cazurile 
și în psihiatrie.

• Odinioară în 
60 000 000, bizonii din
junseră pe cale de dispariție 
sfîrșitul secolului trecut, (se mal 
găseau doar 541 exemplare). De 
aceea, guvernul de la Washington 
a luat măsuri speciale de proteja
re a acestei specii. In prezent nu
mărul bizonilor depășește 10 000.

• Lacul Titicaca, situat la a 
proximațiv 4 000 metri altitudine 
în munții Anzi, va alimenta o 
centrală hidroelectrică.
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• Un 
din via 
lanet-de-Comminges (Franța) 
produs un ciorchine uriaș, cîntărind 
nu mai puțin de 3,187 kg.

• Asociația Universală 
limba esperanto a hotărît
de-al 51-lea Congres mondial 
asociației să se desfășoare la 
dapesta în 1966.

• Potrivit statisticilor Centrului 
național cinematografic din Fran- . 
ța. Japonia este cea mai mare ța- ) 
ră producătoare de filme din lu
me. In 1963 s-au turnat în Japo
nia nu mai puțin de 363 filme. Pe 
locul doi se situează India cu 
298 filme.

? 
J 
?
J 
?



STEASUE ROȘU

CROMCA TEATRALĂ
воооаооаоойоооос SOCI слепо OOOOOOOO 00090000 O6O1Acțiuni gospodărești

Deputății Sfatului popular al comu
nei Uricani mobilizează cetățenii la 
diferite acțiuni gospodărești. Printre 
deputății fruntași se număra Ciora 
Cornel și Cimpoeneru Elena. Aceștia 
au mobilizat locuitorii din satele Bul 
zu și Valea de Brazi la amenajarea 
prin muncă patriotică a drumurilor 
de acces și repararea a patru podețe. 
Tot prin muncă patriotică au fost 
plantați în Valea de Brazi stîlpi de 
susținere a rețelei electrice precum 
și lucrările de amenajare și înfrumu
sețare a școlilor. In total au fost e- 
fectuate 1 000 de ore de muncă pa
triotică.

nică nu a fost temeinic organizată, 
cum este cazbl la exploatările miniere 
Ank loasa, Lonea, Vulcan, Lupeni, pre- | 
curj și la I.C.M.M. și T.C.M.C. Con
ducerile acestor unități au subestimat 
aportul pe care mișcarea de inovații 
îl poate aduce la îmbunătățirea pro
cesului de producție lăsînd aceasta pe 
seama cabinetelor tehnice. Comitetele 
sindicatelor de la I.C.M.M., T.C.M.C. 
și altele, nu au analizat această si
tuație. Unele cabinete tehnice nu sînt 
încadrate cu personal tehnic pentru 
a coordona această activitate. Condu
cerile administrative nu au stabilit, 
pe bază de calcule tehnico-economice 
eficiența inovațiilor acceptate și de 
cele mai multe ori aceasta s-a făcut 
pe bază de aprecieri din care motiv 
recompensele nu au fost stimulative.

In încheierea lucrărilor plenarei, to
varășul Karpinecz loan, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani a arătat că mișcarea de ino
vații trebuie să contribuie mai mult 
la ușurarea muncii fizice, la crește
rea productivității muncii și realiza
rea de economii, la continua perfec
ționare a procesului de producție. La 
unele întreprinderi cum sînt Viscoza 
Lupeni, С. T. Paroșeni și unitățile 
C.F.R., inovatorii au contribuit la îm
bunătățirea procesului tehnologic, dar 
nu același lucru se poate spune des
pre unitățile C.C.V.J. Aici trebuie să 
Se facă o cotitură radicală în această 
direcție.

In scopul îmbunătățirii activității în 
domeniul inovațiilor, plenara C.L.S. 
a Stabilit un plan de măsuri în care 
a-a trasat comitetelor sindicatelor sar- 
•ina de a pune în dezbaterea adună
rilor sindicatelor și în consfătuirile 
de producție în cursul lunii octom
brie problema realizării planului tema
tic de inovații pe anul 1964.

99
de Aurel Baranga

Teatrul de stai din Petroșani a pre
zentat în premieră comedia în trei 
acte „Fii cuminte, Christofor I" de 
Aurel Baranga.

Autorul își propune, ca in coor
donatele comediei să dezbată o tema 
majoră, să răspundă unor probleme 
privind relațiile dintre individ și so
cietate, în condițiile unei epoci în care 
fericirea capătă semnificații profun
de, cea a individului fiind sfrins le
gată, etic condiționată chiar, de fe
ricirea celor din jurul său, a colec
tivității. Se ridică multilateralitatea 
răspunderilor omului de tip nou: fa
ță de familie, de prieteni, de toți 
cei cu care vine în contact.

Christofor Bellu este un compozi
tor talentat, sensibil în căutările sale 
artistice. Sensibilitatea sa însă râ- 
mîne în acest domeniu, nu-și găseș
te expresia în relațiile sale cu oame
nii. Numai astfel se explică compor
tarea față de soție, la ale cărei iz
voare se află orgoliul și vanitatea. 
Aceste trăsături îl fac să se consi
dere deasupra altora, astfel încît neso
cotește preocupările soției sale, ale pro
fesorului Valeriu Stambuliu, taxîn- 
du-le drept mediocre și fără perspec
tivă. Pornind de la premize false, 
conchide în același chip, socotind că 
este suficientă prezența sa în cămin, 
fără vreo manifestare de căldură sau 
înțelegere, pentru ca cei din jurul 
său să fie mulțumiți. Nu înțelege fe
ricirile cotidiene, izvorîte din preo
cupările fiecărui om și care de fapt, 
în ansamblu, formează viața, bucu
riile ei. Egoismul său nu-i permite 
să contribuie la fericirea altora, îă- 
eînd loc unui egocentrism antiuman. 
I se pare firesc să încerce s-o cu
cerească pe Anca Stambuliu, soția 
prietenului său, dar îl revoltă gîn- 
dul că la rîndul său Vaier Stambuliu 
s-ar putea apropia de Emma, soția sa.

Profesorul Stambuliu pleacă Ia 
Craiova. Bellu, profitînd de această 
împrejurare, o determină pe Emma 
să plece la Iași, cu gândul de a se 
întîlni cu Anca. Aceasta din urmă, 
sesizînd intențiile compozitorului, rea
lizează o farsă plină de haz, făcîndu-1 
pe Christofor să înțeleagă nejuste- 
țea concepțiilor sale. Anca îi expe
diază o scrisoare, din care rezultă 
că Emma îl părăsește. Chiar și în 
această situație, prima reacție a lui 
Christofor, determinată de vanitate, 
nu eete legată de cămin, de fami
lie, ci de persoana sa și anume că 
apare ca ridicul, fiind părăsit de soție. 
Farsa continuă, Anca punîndu-se și 
pe sine în aceeași ipostază, prin- 
tr-o presupusă 

scrisoare primi
tă de la

țul ei, în scopul de a-i da o lecție 
severă compozitorului. Treptat insă 
el ajunge, în noua situație, să apre
cieze din ce în ce mai mult calită
țile Emmei, să privească lucrurile cu 
mai multă răspundere. In final farsa 
se lămurește: scrisoarea primită de 
Bellu nu-i era destinată inițial, 
ea nefiind alta decît scrisoarea adre
sată de doamna Bovary soțului el 
înainte de a*l părăsi, operă la 
traducere lucra Emma. Pare 
crurile vor lua alt cura, însă 
intorcîndu-se din lași, îșî da 
de realitate. Lovita in demnitatea ei, 
îl părăsește pe Christofor. Abia acum 
își dă seama compozitorul despre 
gravitatea situației.

Conținutul, construcția ingenioasă, 
dialogul suculent, ne fac să ne aflăm 
în fața unei opefe dramatice valo
roase. S-ar putea imputa o oarecare 
insuficiență determinată de faptul că 
conflictul, izvoarele sale, nu sînt de 
natură tipică, dînd pe alocuri senti
mentul unui caz izolat, întîmplător, 
devenit specific unei familii. Acest 
sentiment este întărit parca de ple
carea Emmei, in final, plecare ce ne 
sugerează caracterul sul-generis al 
situației.

Personajele sînt creionate cu gri
jă, ele reflectînd moduri diferite de 
a gîndi, de a acționa. Christofor Bel
lu, Emma, Anca și doamna Sava 
sînt personaje izbutite, ale căror evo
luție se integrează organic în parti
tura dramatică; se pot ridica însă 
unele rezerve față de persoana pro
fesorului Valeriu Stambuliu. Om con
știincios, bun, este însă departe de 
a fi „sigur", cum afirmă chiar 
soția sa. Muncitor, însă pierijut în 
preocupări sterile ne dă senzația u- 
nui om neajutorat, caraghios, chiar, 
cu veleități puțin comparabile cu ce
le ale lui Christofor Bellu. Lipsa de 
vigoare a personajului, trează parcă 
o notă discordanță.

Spectacolul realizat Ia Teatrul de 
stat din Petroșani, în direcția de 
scenă a prim-regizoarei Marietta Sa
dova, a reținut atenția prin acura
tețe, prin grija manifestată pentru 
redarea ideilor. S-a creat un spec
tacol omogen, plin de vervă, în care 
interpret», fără excepție, au evoluat 
pe o linie ascendentă. Momentele de

a cărei 
că lu- 
Emma. 
seama

mere haz au fost realizate cu re
marcabilă discreție, ceea ce ne-a fă
cut să gustăm din plin un umor de 
bbnă calitate, lipsit de ostentație a- 
gresivă. Subliniem contribuția adusă 
de scenografie (Mircea Morosln), ca
re a creat un cadru luminoe, cald, 
servind pe deplin atmosferei solici
tate de acțiune.

‘ fn rolul lui Christofor Bellu, loan 
Angheleseu-Morem ne-a înfățișat un 
personaj autentic.. Fără să șarjeze 
a reușit să creeze momente de un 
comic gras; a dat replicile cit mult 
aplomb, evidențiind din plin calită
țile partiturii dramatice. A aprofun
dat psihologia personajului, ceea ce 
i-a permis să reliefeze, atît prin miș
care cît și prin darea replicii, orgo
liu] și egoismul de care suferă eroul. 
Cu inteligență și o ironie fină ne-a 
făcut sa înțelegem fondul persona
jului, tarele sale condamnabile.

Artista emerita Ana
Iul Emmei. a izbutit 
destla și onestitatea
înaltele sale calități morale. Cu mul
tă sinceritate și căldură ne-a convins 
despre frumusețea sufletească a omu
lui zilelor noastre. Aceeași interpre
tă, în rolul Ancăi. a adus în sce
nă un personaj plin de grație, bine 
diferențiat de primul. A plăcut dato
rită dezinvolturii și siguranței, mo
dulațiilor adecvate ale vocii. Prin- 
ir-un joc de scenă clar, a subliniat 
momentele semnificative ale farsei, 
fără să meargă însă pe linia demas
cării ostentative a intențiilor, ceea 
ce vine în sprijinul realizării unui 
spectacol atractiv.

Sînt salutare aparițiile izbutite ale 
lui Dumitru Drăcea (Valeriu Stam
buliu), care a exploatat resursele ofe
rite de rol. Afișînd o mină naivă, 
face o prezentare fidelă a trăsătu
rilor personajului. Cu 
și-a creat rolul Victoria 
amna Sava), înfățiștod 
agreabil. Cu un umor
care a contribuit masca unei aparente 
incerte), a venit în sprijinul realizării 
unor momente pline de haz, care acu- 
mu)îndu-se prin obolul tuturor inter- 
preților, ne-ăti făcut să asistăm la 
un spectacol atractiv.

V. ADRIAN

Cabinetul orășenesc da partid 
Petroșani 

A N U N ȚA 
Cercurile Universității serale de 

partid din Petroșani vor începe 
după cum urmează:

Luni, 12 octombrie ora 16 anul 
II

Marți, 13 octombrie ora 16 
anul І

Miercuri, 14 octombrie ora 16 
anul II!

Cursurile se vor ține în sala
' Cabinetului orășenesc de partid 
i din Petroșani.

Construcția noului funicular de șist de la Cimpa П 
ce desfășoară intens. In curînd, va fi dat în folosință.

Iată o vedere parțială a lui.

Brigada

ex- 
fie 
cu 
ІП-

Februarie 1963. In biroul 
sectorului III de la mina Vul
can discuțiile erau aprinse, 
împreună cu conducerea teh
nică a sectorului, biroul or
ganizației de bază analiza 
mersul muncii în abataje și 
problemele legate de intrarea 
în exploatare a stratului 13 
care trebuia să asigure, în 
viitor, o bună parte din pro
ducția sectorului.

— Va trebui să ne orientăm 
în așa fel încît sarcina de 
ploatare a stratului 13 să 
încredințată unei brigăzi 
multă experiență — spuse
ginerul Stoica Petru, șeful sec
torului — deoarece, după cum 
se vede și pe hartă, o să a- 
vem de furcă cu multe lucrări 
vechi, deranjamente tectonice, 
care, știu eu... ne-ar putea 
face surprize neplăcute. Tre
buie să ne gîndim serios la 
acest lucru.

Pentru cîteva clipe în birou 
se așternu liniștea. Oamenii 
se priveau întrebători, cântă
reau șansele, meditau...

— Eu cred că ce) mai po
trivit este Păcuraru Traian cu 
ortacii lui — sparse 
prim maistrul minier 
Laurențiu.

— Și eu sînt de 
părere, se alătură
Drob Gheorghe, secretarul or
ganizației de bază.

Intr-adevăr exploatarea »tra-

liniștea
Farcaș

aceeași 
propunerii

Golda, în ro
șă redea mo- 

personajului,

INFORMAȚIE
Potrivit unei recente hotărîri a 

Consiliului de Miniștri, absolvenții in
stitutelor de învățămînt superior din 
seriile 1961-1962 și anterioare, care 
nu s-au prezentat la examenul de 
stat sau care s-au prezentat o sin
gură dată și nu l-au promovat, se 
pot prezenta pentru a susține acest 
examen, în mod excepțional, într-una 
din sesiunile anilor 1965-1966.

ANUNȚ
I.G.R.A. Filiala Petroșani 

are vacante următoarele 
posturi:
— 1 post de șef secție 
la depozitul 1 Petroșani
— 1 post de magazioner 
—' 2 posturi de condu
cători auto.

Doritorii se vor adresa 
la I.C.R.A. Petroșani ser
viciul personal, str. Cle
menței nr. 1.

multă vervă 
Suchici (Do- 
un personaj 
suculent (la

și-a făcut
tului 13 din 
minei Vulcan 
deosebite în 
Greutățile în 
impuse de 
nări, sărituri 
pe direcțională precum și de 
exploatarea irațională a sfra 
tului pe vremea regimului ca
pitalist. Valorificarea acestui 
pilier de cărbune, lung de. 
de metri, trebuia făcută 
condiții deosebit de grele, 
dlcă fără galerii de cap

datoria
sectorul III ai 
cerea cunoștințe 
ale mineritului, 
exploatare erau 

numeroase lami- 
și variații bruște

40 
în 
a- 

ținîndu-se cont în tot timpul 
de volumul mare al viiturilor 
de apă. de presiune etc. Și 
totuși, pilierul trebuia extras 
deoarece cărbunele rămas ne
exploatat constituia o sursă de 
izbucnire a focurilor endoge
ne, lucru care periclita toată 
rezerva de cărbune dintre o- 
rizontul .550 și 480. In aceste 
condiții ortacii comunistului 
Păcuraru Traian au pornit la 
treabă. Greutățile se iveau la 
tot pasul. Șeful de brigadă 
era însă încrezător în puterea 
unor oameni ca minerii Codi
tă Vasile, Modrea Dumitru, 
Marcu Dumitru, ca ajutorii 
mineri Ivan Gheorghe și Vaei- 
lache Gheorghe, sau ca va
gonetarii Bold ura Dumitru, 
Stoica Nicolae, Chiungan Va
lentin. Lucrul a început să 
meargă. Totuși în unele zile 
greutățile erau ații de mari

incit oamenii șovăiau să intre 
la tocul de muncă. Exploata
rea straiului se făcea cu ca
mere direcționale. De multe 
ori apăreau deranjamente tec
tonice ce formau un adevărat 
labirint de catacombe, sărituri 
care impuneau dp la o zi la 
alta schimbarea monografiei 
de armare. Exemplul personal 
al șefului de brigadă 
spus însă cuvîntul.

— Strașnici feciori.... 
vărati mineri..., mîndria 
torului nostru... Aceste 
cierî se refereau la membrii 
brigăzii lui Păcuraru. Le-am 
auzit deseori pronunțate de 
șeful sectornlid. de maiștri și 
artificieri, de ingineri din con
ducerea minei. Sînț mai bine 
de 20 de luni de cînd brigada 
lucrează în acest loc de mun
că. Pînă în prezent ea a tri
mis la ziuă 10 000 de tone de 
cărbune. Nu poate fi trecut 
cu vederea nici faptul că în 
tot acest timp, ea nu a rămas 
niciodată sub plan. Oamenii 
au lucrat ca la carte Și poa
te mai mult decît cifrele rea
lizării, ceea ce impresionează 
in această brigadă este simțul 
de răspundere al fiecărui ortac, 
a! brigadierului comunist 
curaru Traian.

și-a

ade- 
sec- 

apre-

Pâ-

P. STO1CESCU
D. ALBESCU 

Sectorul 1П — E. M. Vulcan

PROGRAM DE RADIO
11 octombrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarei 
presei, 8,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 9,30 Muzică popular^ ce
rută de ascultători, 10,00 Piese de 
estradă, 10,45 Prelucrări corale, 11,83 
Interpreți ai muzicii populare i Ie» 
Luican și Iosif Milu, 11,33 Pagini a- 
lese din operete, 12,00 Album de 
melodii — muzică ușoară, 12,35 
Dansuri din opere, 13,10 De toa
te pentru toți, 14.00 Interpreți 
de muzică ușoară, 15,50 Fragmente 
din opera „Gloconda" de Ponehielh, 
16,15 „Mîndre-s horele la noi" — 
program de jocuri populare, 16,30 
Transmisiune sportivă. 17,30 „Gita- 
piada — Tokio, 1964", 17,50 Concert 
de estradă, 18,30 Cărți care vă aș
teaptă, 18,45 Muzică distractivă dto 
operete, 19,30 „Am îndrăgit o melo
die" — emisiune de muzică ușoară 
roinînească, 20,15 Teatru la micro
fon : „Jocul dragostei și-al întîmplă- 
rii" de Marivaux, 21,30 „Olimpiada 
— Tokio, 1964“, 21,50 Muzică ușoa
ră, 22,10 Cîntă Frank Alamo și Isa
belle Aubret — muzică ușoară, 22,25 
Muzică de dans. PROGRAMUL 11. 
7,35 „Mîndră țară și bogată" — pro
gram de cîntece*și jocuri populare, 
8,00 Clubul voioșiei, 8,30 Estrada 
dimineții. 9,00 Muzică din opere,
9.45 Muzică vocală de Emil Monția, 
10.00 Melodii populare, 10,33 Muzică 
ușoară, 11,00 Concert simfonie, 11,37 
Emisiunea „Cinema", 11,52 Suită din 
baletul „Curtea veche" de Mihail 
Jora, 13,15 Din muzica popoarelor,
13.45 Muzică ușoară interpretată de 
Dorina Drăghici, 14,15 Cîntă An
samblul Armatei dirijat de colonel 
Dinu Stelian, 14,45 Muzică popu
lară, 15,00 Concert din opere, 15,30 
Muzică ușoară, 16,00 Piese corale 
clasice, 16,30 Cîntă orchestra de mu
zică populară „Doina Argeșului" din 
Pitești,'’ 17.00 Piese de estradă, 17,35 
Muzică din operete, 19,05 Program 
pentru iubitorii de romanțe, 20.00 
Muzică de dans. 21,45 Emisiune li
terară, 22,00 Muzică de dans.
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Vfzita delegației de partid și de stat 
a R. ₽. Romine

PEKIN 9 Corespondentul Ager
pres, E. Soran, transmite :

Delegația de partid și de stat a 
R.P. Romîne în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, care Ia invita
ția C.C. al P.C. Chinez și a Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze a parti
cipat la sărbătorirea celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, a plecat în dimi
neața 
Pekin 
hai.

La 
condusă 
vicepreședinte 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P Chineze, Pîn Ci- 
jen, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului permanent al' 
Adunării reprezentanților populari 

•‘pe întreaga Chină, He Lun, membru 
al Biroului Politic, al C.C. al P.C. 
.Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat și de alți membri ai C.C. 
al P.C. Chinez și ai guvernului R.P. 
Chineze. Erau de față membri ai 
ambasadei R. P. Romîne la Pekin și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Pe aeroport erau arborate drape
lele de. stat ale R’p. Chineze și R.P. 
Rdmîne. Numeroși oameni ai muncii 
din Pekin prezeriți Ia aeroport pur
tau pancarte cu inscripțiile : „Tră
iască prietenia frățească între popoa-

zilei de 9 octombrie de 
cu un avion special’ spre

aeroport, delegația 
de tovarășii Ciu 

al С. C. al

la
Șan-

hist

in R. P. Chineză
rele chinez și romîn", „Trăiască so-4 
lidaritatea între popoarele țărilor so
cialiste", „Trăiască marea unitate 
intre popoarele din lumea întreagă", 
„Drum bun delegației de partid și 
de stat a R. P. Romîne".

După intonarea imnurilor de stat 
ale R. P. Romîne și R. P. Chineze, 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer și 
Ciu En-lai au trecut în revistă com
pania de onoare aliniată pe aeroport. 
Un grup de pionieri și tinere fete 
au oferit oaspeților buchete de flori.

Delegația romînă este însoțită în 
timpul călătoriei prin estul și su
dul Chinei de Li Sien-Nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier a] Consiliului de 
Stat, Van Bin-nan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, precum 
și de alte persoane oficiale.

In aceeași zi, delegația de partid 
și de stat a R. P. Romîne a sosit la 
Șanhai.

Pe aeroport,; oaspeții au fost sa
lutați de Cen Pi-sien, secretar al Co
mitetului orășenesc din Șanhai 
P.C. Chinez, și de alți activiști de 
partid și de stat din localitate, pre
cum și de numeroși locuitori ai ora
șului Șanhai.

» 1

al

Vizita lui de Gaulle 
în America Latină

MONTEVIDEO 9 (Agerpres).
In cadrul turneului pe care-1 

treprinde intr-un grup de 10 țări 
tino-americane, președintele Franței, 
generalul de Gaulle, se află, începînd 
de ieri la Montevideo — capitala U- 

.ruguayului. Agenția France Presse 
relatează că în ciuda unei ploi to
rențiale, care a căzut la Montevi
deo, mulțimea masată pe străzile o- 
rașului i-a făcut o primire deosebită 
oaspetelui francez.

în-
Ia

Delegația de partid și de stat
a R. P. Romîne în R. D. Germană 

a vizitat Karl Marx-Stadt
KARL-MARX-STADT 

preș).
Delegația de partid și 

R. P. Romîne, condusă 
șui Nicolae 
ticipat la 
erate celei 
proclamării

de stat a 
de . tovară- 

Ceaușescu, care a par- 
manifestațiile consa- 

de-a XV-a aniversări a 
R. D. Germane, a făcut

vineri o vizită ia Karl-Marx-Stadt.
La intrarea în oraș, delegația a 

fost întîmpinată de Paul Roscher. 
prim-secretar al Comitetului regional 
al P.S.U.G., de alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat.

precum și de numeroși cetățeni care 
au făcut oaspeților o caldă primire.

După ce au făcut o vizită prin 
oraș, delegația a vizitat întreprinde
rea „Textima", 
de mașini pentru industria prelucră
rii de fibre sintetice, de mașini de 
filai și bobinat. După vizitarea uzi
nei, membrii delegației s-au între
ținut, la clubul întreprinderii cu ca
dre din conducerea întreprinderii, cu 
muncitori și tehnicieni.

După-amiază. delegația romînă a 
vizitat orașul Leipzig și, în cursul 
aceleiași zile, s-a reîntors la Ber
lin.

i
4

i 
uzină producătoare J 
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Lucrările conferinței de la Cairo
CAIRO 9 (Agerpres).
Cuvîntările rostite la ședința 

joi dttpă-amiază de conducătorii de
legațiilor țărilor neangajate au con
tinuat să fie axate pe temele apă
rării păcii, dezvoltării economiei, co
laborării. internaționale și luptei îm
potriva colonialismului.

Șeful delegației siriene. Al Hafez, 
a spus în cuvîntarea sa că efortu-

principale ale națiunilor neangă- 
trebuie să fie concentrate asu- 
interzicerii experiențelor nucle- 

și distrugerii armamentului de
ma

■>

Campania electorală din S.U.A.
WASHINGTON 9 (Agerpres).
Cînd cetățenii americani se vor 

prezenta la 3 noiembrie la urne pen
tru a alege pe președintele și vice
președintele S.U.A., alegătorii din 34 
din cele 50 de state federale vor ale
ge și un număr de 35 de senatori, 
cîte unul de fiecare stat și doi pen
tru statul 
locuri .de 
urmare a 
Kefauver.
prezent 26 sînt deținute de demo
crat și 9 de republicani.

Constituția americană stabilește că 
termenul senatorilor este de șase 
la fiecare doi ani urmînd să fie 
leasă o treime din.numărul lor.

Una din cele mai interesante

depus candidatura fostul 
justiție, Robert Kennedy, 
partidului democrat, și 
Kenneth Keating, actu-

Tennessee. unde, ambele 
senatori sînt vacante ca 
mor-ții senatorului Estes 

Din cele .35 de locuri în

puținii lideri republicani 
menținut opoziția manifes- 
de Barry Goldwater ia 
național al partidului; el 
toate cererile de a sprij’î-

rile 
jate 
pra 
are
către toate statele, începînd cu 
rile puteri.

Președintele R.A.U., Nasser, a 
pus participanților la ședință să adre
seze guvernului sud-african o tele
gramă de protest împotriva condam
nării la moarte a celor trei africani. 
Conferința a hotărît, de asemenea, 
să adreseze secretarului general al 
O.N.U., U Thant, cererea de a inter
veni din nou personal pentru a salva 
viața africanilor condamnați la moar
te de autoritățile rasiste.

Conducătorul delegației 
a propus ca în rezoluția 
conferinței să fie inclusă 
rea guvernului rasist din 
Sud-Africană.

100 de ani de la nașterea 
lui B. Nușici

BELGRAD. — Cu prilejul împli
nirii a 100 de ani de la nașterea 
cunoscutului dramaturg iugoslav 
Branislav Nușici, în R. S. F. Iu
goslavia au loc o serie de mani
festări. La Belgrad, la 8 octom
brie — ziua nașterii dramaturgu
lui — în foaierul Teatrului Popu
lar a fost dezvelit un bust, iar la 
muzeul Teatral s-a deschis o ex
poziție închinată vieții și activită
ții lui Nușici. Seara, pe scena tea
trului amintit a avut loc premie^ 
festivă a comediei „Doamna MinS- 
tru“.

In cele 10 zile în care se 
desfășura manifestările 
de centenar, numeroase

I Iugoslavia vor prezenta cele mai
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cunoscute comedii, ale 
guluî.

dr a matur-

ani.
rea-

.ba

fălii electorale pentru postul de se
nator se va da în statul New York, 
unde și-au 
ministru de 
din partea 
republicanul
aiul deținător al locului. Keating este 
unul din 
care și-a 
iată față 

.congresul 
a refuzat
ni candidatura prezidențială a aces
tuia.

Robert Kennedy și Keating au ho
tărît să participe ia două dezbateri 
televizate, de felul celor care au 
avut loc în urmă cu patru ani între 
John Kennedy și Richard Nixon. Da
ta acestor dezbateri, dintre care 
una va fi consacrată politicii exter
ne și cealaltă politicii interne, nu 
a fost încă fixată.

celei 
înalt
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Harfă a apelor subterane
MOSCOVA. — Oamenii de ști

ință sovietici au întocmit o hartă 
a apelor subterane de pe întregul 
teritoriu al U.R.S.S. După păre
rea specialitșilor, harta este utilă 
pentru rezolvarea unor complexe 
probleme științifice de geologie, 
geochimie și hidrofizică. Ea are și 
o importanță pur practică, întru- 
cît pe baza ei se poate planifica 
folosirea apelor freatice în econo
mia națională.

Invățămîntui 
în R. P. D. Coreeană

CAIRO 9 (Agerpres).
In memorandumul adresat 

de-a doua Conferințe la nivel 
a țărilor neangajate partidul Uniu
nea națională africană Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), cheamă țările participan
te să adopte hotărîrea de a nu re
cunoaște nici odată independența 
Rhodesiei de sud în condițiile do
minației minorității albe, indiferent 
de calea prin care ar fi obținută.
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PHENIAN. — In R. P. D. Со- ! 
reeană, peste un sfert din popu- ț 
lație învață în mod gratuit in di- ; 
ferite instituții școlare de toate ■ 
gradele. In cele 96 de instituții , 

î de învățămînt superior studiază \ 
J peste 210 000 studerrți. In prezent, ; 
. în toate ramurile economiei națio- 1 
< nale iși desfășoară activitatea pes- < 
J te 223000 de cadre tehnice, ingi- ! 
J neri și specialiști cu studii medii ; 
4 și superioare.

ftDeclarația mediatorului O.N.U. 
A. in

ANKARA 9 (Agerpres).
Mediatorul O.N.U. în Cipru, Galo 

. Piaza, a declarat joi seara la An
kara că „întrevederile avute pîna 
acum în capitala Turciei au fost utile 
și s-au desfășurat într-o atmosferă 
care poate fi caracterizată drept 
amicală".

„Problema cipriotă — a spus el — 
are laturi multiple și de aceea tre
buie ascultat punctul de vedere al 
tuturor părților, pentru a se putea- a- 
junge la o soluție viabilă. Mi se 
pare că pozițiile adoptate 
două părți nu sînt atît 
se asistă la un început 
El a subliniat totodată 
sorul său, Tuomioja, „a
cumentație utilă și foarte completă

Ci- 
la 
de 

de- 
con- 
fost

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

de cele 
rigide și 
dezgheț", 
predece-

de
de
că
lăsat o do-

și a creat bazele de plecare de pe 
care sper să pot continua".

NICOSIA 9 (Agerpres).
Curtea Supremă a Republicii 

pru a hotărît „Legea cu privire 
administrația justiției", votată 
Parlamentul cipriot în absența 
putaților de origină turcă, este 
stituțîonală. Această hotărîre a
luată ca urmare a unei scrisori adre
sate președintelui Makarios de liderii 
comunității turce din Cipru și în 
care aceștia îi cer să abroge legea 
pentru motivul că nu ar fi constitu
țională.

Noua lege prevede unificarea tri
bunalelor din Cipru, în timp ce în 
baza legislației precedente funcționau 
tribunale separate ale celor două 
comunități din insulă.

MANILA. — Președintele Consi
liului economic național al Filipine- 
lor, liarion Enares, a cerut revizui
rea tuturor acordurilor privind asis
tența tehnică în domeniul industriei 
și a acordurilor încheiate intre com
paniile naționale și străine cu privi
re la concesionări. El a cerut, de a- 
semenea, revizuirea prevederilor re
feritoare la 
de filiale ale

BONN. — 
vest-germane 
taților 
retras 
ținute 
1938, 
șef al
Auschwitz. Această hotărîre a 
luată ca urmare a faptului că 
gele s-a făcut vinovat de numeroase 
crime împotriva deținuților din la
gărul de la

DAMASC, 
tuit din. 17 
semnat un
de ameliorare a apelor Eufratului. 
Consorțiul urmează să prezinte Intr- 
un termen de patru luni un proiect 
privind construirea unui baraj și a 
unei hidrocentrale electrice pe apele 
Eufratului. Totodată, acordul preve
de că. firmele 
unor instituții 
devize străine 
crărilor.

TEL AV1V.
greva inginerilor și tehnicienilor 
Ia serviciile de telegraf, telefon și 
telex din Izrael. Conflictul de muncă 
nu a fost încă soluționat, urmînd ca

înființarea in Filipine 
societăților străine.
Autoritățile judiciare 

și conducerea universi- 
din Frankfurt și MOnchen au 
toate titlurile universitare, ob- 
în perioada anilor 1935 și 

de Josef Mengele, fost 
lagărului de concentrare

Reducerea investițiilor 
în industria franceză

FRANKFURT PE MAIN 9 (Ager- 
preș).

Ziarul vest-german „Frankfurter 
Allgemeine" publică, sub semnătura 
corespondentului său la Paris, un 
articol în care se ocupă de unele as
pecte ale situației economice a Fran
ței.

„Dată fiind concurența din ce în 
ce mai mare din cadrul Pieței co
mune, scrie ziarul, cercurile de afa
ceri din Franța sînt destul de îngri
jorate 
lor.

După 
lui de
(fără sectorul construcțiilor și 
uleiurilor minerale)

de descreșterea investițiilor

ultimui studiu al Institutu- 
statistică, industria franceză 

a! 
a înregistrat în

ultimii doi ani — incluzînd crește
rea prețurilor în anii 1962 și 1963 
— deci în 1963 și 1964, o reducere 
anuală a investițiilor particulare de 
5 și respectiv 4 la sută.

„Reducerea avîntului în domeniul 
consumului și greutățile unor branșe 
in ce privește desfacerea mărfurilor 
au împovărat în plus în mod consi
derabil, din punct de vedere psiho
logie. slaba înclinație spre investiții 
din ultimele săptămîni. In consecin
ță, predomină impresia că cercurile 
economice din Franța nu doresc să 
mai facă investiții noi decît în ca
zul cînd acestea pot fi efectuate în 
întreprinderi lucrative".

medic 
de la

fost
Men-

Auschwitz.
— Un consorțiu alcă- 
firme vest-germane a 
acord cu oficiul sirian

vest-germane vor cere 
bancare să livreze in 
mijloace necesare lu-

— Joi a luat sfîrșit
de

el să fie supus 
bitraj. Greviștii 
ilor.

ANKARA. — 
a anunțat că în Turcia deficitul bu
getar s-a ridicat la suma de 150 mi
lioane lire. Deficitul bugetar de 1,2 
miliarde lire turcești din anul 1964 
va fi acoperit în al doileaigtrimestrii 
al anului 1965. printr-un ''împrumut 
intern.

NAIROBI. — Agenția D.P.A. a- 
nunță că știri provenind din Dar es 
Salaam relatează că mai mult de 5 000 
de refugiați din colonia portugheză 
Mozambic au sosit în Tanganica. Re- ■ 
fugiații locuiesc în lagăre la Mku- 
nya, la circa 70 de mile de Dar es 
Salaam. Ei relatează că trupele co
lonialiste portugheze ard sate și îi 
torturează pe băștinași în cursul ope
rațiunilor întreprinse împotriva lup
tătorilor de guerilă din Mozambic.

CAIRO. — Primul ministru con- 
golez, Moise Chombe, a părăsit Cai
ro vineri dimineața îndreptindu-se 
spre Atena, la bordul unui avion 
„Caravelle", apar finind companiei 
„Sabena". El a fost însoțit la aero
port de secretarul general al prese 
dinției R.A.U., care l-a reprezentat 
pe președintele Nasser.

BONN. — Un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Externe de la Bonn 
a declarat, în legătură cu convorbiri
le care au avut loc la Washington 
între ambasadorul Republicii Fede
rale Germane pe lingă N.A.T.O., Wil
helm Grewe, și oficialități ale guver
nului S.U.A., că concepțiile vest-ger
mane și americane asupra proiectu-

unui comitet de ar- 
cer mărirea salari- 
x
Ziarul „Cumhuriyet"

Hui plan de creare a forțelor nuclea
re multilaterale N.A.T.O. corespund 
în întregime Purtătorul de cuvînt 
a caracterizat aceste convorbiri ca

■ „foarte satisfăcătoare".
SANTIAGO DE CHILE. — Secre

tariatul general al C.E.P.A.L. — Co- f 
'misia economică pentru America La
tină a O.N.U. — a dat publicității 
un studiu economic în care se face 
o analiză a evoluției comerțului ex
terior al America Latine pe perioada 
anilor 1960-1963. Studiul subliniază 
„necesitatea urgentă a îmbunătățirii 
situației materiilor prime și creării 
pe piețele internaționale a unor con
diții favorabile de export și pentru 
noile produse naționale ale țărilor 
în curs de dezvoltare".

VARȘOVIA. — La invitația C.Q 
al P.M.U.P. și a guvernului Repu
blicii Populare Polone, în a doua ju
mătate a lunii octombrie va sosi în 
Polonia într-о wizită de prietenie de
legația de partid, și guvernamentală 
a Republicii Populare Mongole con
dusă de Jumjaaghin Țedenbal, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol și președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole.

WASHINGTON. — Președintele 
Johnson a semnat joi proiectul de 
lege privind extinderea pe încă doi 
ani a programului american „alimen
te pentru pace". In baza prevederi
lor acestui program inițiat in 1959 
sub Administrația Eisenhower, pre
ședintele S.U.A. poate dispune, du
pă cum crede de cuviință, de produse
le alimentare din rezerva guvernu
lui. Aceste produse alimentare pot 
fi vîndute în străinătate, plata lor 
făclndu-se în moneda țărilor care 
sînt ajutate.
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