
al Marelui Octombrie

Se-nflăcărează trupul, gîndul, 
Și lingă tine crește rindul, 
Cînd brațul tău în steag îl schimbă, 
Vorbindu-ți omeneasca-i limbă,

Lumina lui Octomvre.

Impreună cu marele popor 
sovietic, constructor entuziast 
al comunismului, cu popoarele 
celorlalte țări socialiste, cu 
întreaga omenire progresistă, 
poporul nostru sărbătorește la 
7 Noiembrie cea de a 45-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

înflăcărarea cu care oame
nii muncii de pretutindeni săr
bătoresc aniversarea Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie iși are izvorul în faptul 
că ea a deschis omenirii o nouă 
și glorioasă eră, era desființă
rii exploatării omului de către 
om, era prăbușirii societății 
capitaliste și înlocuirea ei cu 
orînduirea nouă, socialistă, clă 
dită pe baza atotbiruitoarei 

.învățături marxist-leniniste. 
F -în cei 45 de ani care au tre 
eut de la acest glorios eveni
ment, comunismul și-a pus 
amprenta asupra dezvoltării 
întregii omeniri. Poporul so - 
vietic, condus cu înțelepciune 
de gloriosul său partid comu- r 4 

ai
nist, sărbătorește ziua de 
Noiembrie în plin avînt 
luptei pentru construcția des
fășurată a comunismului, ri- 
dicînd statul sovietic pe culmi 
•nebănuite.
• înfăptuind programul elabo
rat de cel de-al XXH-iea Con
gres al P.C.U.S. oamenii so
vietici crează baza tehnică- 
materială a comunismului, vi
sul de veacuri al celor ce mun
cesc de pretutindeni. Dezvol 
tarea fără precedent a forțelor 
de producție, uriașul progres 
al economiei, succesele de-a 
dreptul uimitoare ale științei 
și tehnicii sovietice, care ă 
deschis omenirii calea spre cu
cerirea spațiilor siderale, a- 
vîntul culturii dovedesc cu deo
sebită forță uriașa superiori
tate a socialismului față de 
capitalism.

Acum 45 de ani, cînd Marea 1 
Revoluție Socialistă din Oc

F
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Mineri din brigada înaintărilor rapide condusă de comunistul Demeter Augustin

Szigmond Pavel 
șef de schimb

Fodor Iosif 
vagonetarșef de schimb vagonetar vagonetar vagonetari
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Szekeleș loan Covalciuc Nicolae Fodor Iosif Szigyarto Pavel

tombrie a inaugurat o nouă 
eră în istoria omenirii, Uniu
nea Sovietică era singurul stat 
socialist din lume. Astăzi glo-s 
riosul steag al marxism-leni
nismului flutură biruitor din 
inima Europei pînă la Ocea3 
nul Pacific; sistemul socialist 
mondial reprezintă forța cea 
mai importantă a contempora
neității, care determină întrea
ga dezvoltare a omenirii.

Poporul nostru este mîndru 
de faptul că face parte dîri 
marea și puternica familie a 
țărilor socialiste. Călăuzit de 
Ideile Marelui Octombrie, în
făptuind cu abnegație lumino
sul program al desăvîrșirii con
strucției socialiste elaborat de 
cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. poporul nostru cuce
rește victorie după victorie în 
înflorirea economică a țălrii, 
în dezvoltarea științei și cul
turii, în ridicarea nivelului său 
de trai. Succesele de impor
tanță istorică pe care le obți
nem sub conducerea partidu
lui în toate domeniile de ac
tivitate, transformarea țării 
noastre într-o țară avansată, 
cu o economie puternică în 
plină dezvoltare, ne întărește 
convingerea că vom păși în 
comunism mai mult sau ma! 
puțin în același timp cu toate 
popoarele marii familii a so
cialismului.

Crearea sistemului socialist 
mondial, schimbările calitative 
care s-au petrecut în țările so
cialiste, avîntul impetuos af 
economiei lor, apropie tot mal 
mult victoria socialismului în 
întrecerea cu capitalismul în 
domeniul producției 
— sfera hotărîtoare 
tații omenești.

Marele Octombrie

materiale 
a activi-

a cucerit.

(Continuare în pag. 3-a)

PANOUL FRUNTAȘILOR DE LA MINA OILJA

Protetari 'din toate țirtle, uniți-vi l

eaguiroșu
Irgan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

MIHAI BENIUC
LUI OCTOMVRE 
AGMENTE —
Și vînt, '!

LUMDNA
— F R

E frig, și negură, 
Mai sînt și rele pe pămînt;
Ci, totuși, peste toți și toate 
Cu slavă, an de an răzbate.

Lumina lui Octomvre.

Sub raza ei biruitoare, 
Țîșnește floare după floare;
Noi oameni crește, ’nalță, cheamă,
— Pe comuniștii fără teamă —

Lumina lui Octomvre.

O ațîță întîiuî Lenin,
Sublimul geniu între genii.
Sub brațul Iui mișcau popoare, 
Purtară brațe proletare

Lumina lui Octomvre. 
Azi nu-i meridian pe lume 
Să n-o cunoască-n fapt și nume, 
Nu-î om, să nu-i 
Dușman, să nu-i

fi dat căldură, 
fi dat arsură

Lumina lui Octomvre.
la noi în țarăA răsărit

Odată, într-o primăvară, 
Odată într-o iamă-amară. 
Apoi, deodată într-o vară 

Lumina lui Octomvre.
August a fost atuncea luna, 
Și a rămas pe totdeauna, 
In romîneștile meleaguri, 
Cu ale muncii roșii steaguri, 

Lumina lui Octomvre.

PRIETENI DRAGI
Eram șase cînd am plecat din 

tară. Nici unul dintre noi nu mai 
trecuse vreodată dincolo de gra
nițele patriei. Curiozitatea ne stă- 
pinea pe toți. Cum va fi acolo, 
la prieteni ? Și mai ales cum vom 
reuși să ne descurcăm cu limba 
rusă ? Ceea ce învățasem în 
școala medie ere puțin. Ne aș
teptau sarcini mai grele. Acolo 
insă ne așteptau și prieteni. Nici 
nu bănuiam că va fi atit de greu 
să ne despărțim de ei după ce 
vom termina institutul.

La Dnepropetrovsk ne-am sim
ții mereu ca acasă. Eram laolaltă 
ruși, romini, ucraineni, cehi, 
gări, armeni. Un mozaic de 
învățau tehnica construcțiilor 
limba marelui Lenin.

Dar de la prietenii ruși nu am 
învățat numai tehnica cons
truirii de clădiri. Am învățat de 
la ei un lucru care-1 caracterizea
ză și-1 înnobilează pe om: dra
gostea față de muncă, și credința 
nețărmurită în victoria cauzei pe 
care o slujești.

Timpul s-a scurs repede. Încon
jurați de grija părintească a minu

buf- 
nații 

In

i

nu 
an*

nici 
cinci 

oameni 
stăpîni pe tehnica minu
împletirii frumosului cu 

a oțelului cu betonul — 
fericirea oamenilor. In ța

natilor oameni sovietici, 
am simțit cînd au trecut 
de studenție. Devenisem 
maturi, 
nată a 
utilul, 
pentru
ra noastră eram așteptați. Proiec 
tam și construiam din zi in zi mal 
bine, mai frumos, mai ieftin. Per
sonal am fost nu de mult din nou 
in Uniunea Sovietică într-un schimb 
do experiență. M-am reintîinit din 
nou cu foști colegi. Deveniseră 
constructori harnici și pricepuți. 
Ne-au ajutat să Însușim și să ne 
întoarcem in țară, cu metode de lu
cru înaintate, economicoase. Chiar și 
acum, la 7 ani de la terminarea 
institutului In Uniunea Sovietică 
ajutorul tehnic, documentațiile, 
manualele de specialitate și co
respondența pe care o purtăm ne 
ajută din plin.

In ajunul marii sărbători a ani 
versării Revoluției Socialiste din 
Octombrie ,gîndurile noastre se în
dreaptă cu prietenie și recunoș ■ 
tință spre prietenii sovietici care 
construiesc comunismul.

ing. MARIN ȘTEFAN
U.P.D. Petroșani

cxsoooeoooooeeoooooooeoooooexsooooooeoee»

Anul XIV 
XIX Nr. 4063

Marți
6 noiembrie 

1962

4 pag. 20 bani

Delegația l.l al Pil 
la (owesol al llill-lea 

al l L Bulgar
Duminică dimineața a pără

sit Capitala, îndreptîndu-s© 
spre Sofia, delegația Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, condusă 
ide tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru- al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., care va 
participa la lucrările celui 
de-al VlII-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar.

Din delegație fac parte to
varășii : 
al C.C. 
Necula, 
P.M.R., 
mitetului regional București al 
P.M.R., precum și Mihai Ma
rin. ambasadorul Republicii 
Populare Ronune în R. P. Bul
garia.

Mihai Dalea, secretar 
al P.M.R., Gheorghe 
membru al C.C. al 

prim-secretar al Co-

☆

In aceeași zi delegația Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn a sosit la 
Sofia.

(Agerpres)
i

Utilaje sovietice 
de mare randament

Poartă marca fabricii 
„Voroșilov" din Minsk

Nu de mult, Uzina de reparat > 
Utilaj minier din Petroșani a fost ■ 
înzestrată cu o mașină sovietică ■ 
de rabotat produsă în renumita fa
brică de utilaje grele „Voroșllov”! 
din Minsk. Noua mașină poate ra-\ 
bota piese de mare gabarit, cu o ’ 
lungime pină la 3.200 mm. Totoda
tă, această mașină este înzestrată \ 
cu două suporturi pentru cuțite de; 
lucru, care permite rabotarea si-' 
multană a două suprafețe diferite. 
Ea este pusă în mișcare de un 
grup electromotor cu tablou de co
mandă, iar manipulările se fac au
tomat.

Față de randamentul celorlalte, 
utilaje asemănătoare existente înj 
uzină, noua raboteză are un ran
dament dublu. Muncind la acest; 
utilaj sovietic comunistul Pitic 
Leon reușește să-și depășească pla
nul lunar cu 60 la sută.

BERTOTI IOAN 
corespondent

Redresori moderni pentru mină
Producția minei Lupeni a crescut 

de la an la an, datorită folosirii 
cu succes în abataje a utilajelor 
moderne primite din Uniunea So
vietică. In ultimul timp pentru îm
bunătățirea alimentării cu curent 
continuu a locomotivelor electrice, 
cu troley s-a trecut la moderniza
rea instalațiilor de alimentare a 
liniei aeriene din galeriile princi
pale de coastă. In acest scop, mi
na Lupeni a primit nu de mult doi 
redresori moderni tip RM-500 de 
60 V și 500 A de fabricație sovie
tică. Redresorii sînt de construc
ție specială cu mercur în vas me
talic și vid permanent. Folosirea 
lor aduce o seamă de avantaje 
față de vechile instalații. Dat 
fiind că nu necesită apă pentru ră
cire, noii 
în orice 
redresori 
reau cca.

monta 
subteran. Vechii 
de pornire ce-

redresori se pot
loc în 
înainte
24 de ore pentru for

marea vidului în timp ce redresorii 
moderni, avînd vid în permanență, 
pot fi porniți imediat. De aseme
nea, nu necesită personal pentru 
deservire.



RULUITO
de A. MERKULOV
automatizate. Com -

| O navă devenită
I legendară
!» de MURAD MAMEDOV ♦
9 -ț Această navă va sta veșnic lin- j 
ț gă cheiul
i Mașinile ei nu vor porni nicio-
* dată, pe puntea ei nu se va auzi
* glasul timonierului: „Toți pe pun- 
| teRidicafi ancora I".
j Numele iui este „Aurora", Pe 

puntea acestei nave legendare,
Ș nave-muzeu, urcă insă in fiecare
* en peste 150.000 de vizitatori.
’ Pe „Aurora" vio oameni de tot 
î felul și ei se deosebesc și prin 
r modul diferit cum o examinează.

O dată au urcat pe navă niște 
francezi. Gittva persoane. Oameni 
de cluceri, reprezentanți ai unor 
lirme.

Qaspefii 
biol, l-au 
s-au uitat.
un bătrîn 
limba rusă :

Doamne, cit de 
este de atunci...

— Cunoașteți limba 
s-a mirat ghidul.

— Da, desigur, doar 
a răspuns străinul.,, — 

ț gat cu o oarecare șovăială: — 
î Cneaz rus...
i Sincer vorbind, nu semăna ru- 
i* cidecum a cneaz, ca de altfel nic, 

a rus. Și costumul, și comporta
rea erau străine. Cneazul parcă 
nici nu vorbea rusește, deși pro
nunța cuvinte rusești.
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sint oaspeți. Au um- 
ascultai pe interpret. 
Deodată unul din ei, 
cărunt, a exclamat in

mult timp
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Se întimplă insă și altiel. Vi- ț 
ne un aitiCan. Vorbește o limbă j 
necunoscută, dar zîmbetul său 
prietenesc, gesturile sale fac în
țelese cuvintele rostite de el.

Fostul cneaz rus a cercetat cu 
atenție fotografiile marinarilor, 
care in zilele noastre au deverul 
oameni de știință, ofiferi ai flo
tei maritime militare, ingineri, in- ♦ 
vățâtori emeriți. Părăsind cruci
șătorul el a salutat teattal cu 
inîna și a spus:

•— Adieux 1
Iar negrul din Africa de sud, 

coborînd de pe puntea havei- 
muzeu, s-a străduit să pronunțe :

— Do-svi-dania 1
O dată, cînd activitatea la nava- 

muzeu încetase și lucrătorii se 
pregăteau să plece acasă, pe mal, 
lingă cabina santinelei, au apă
rui doi oameni.

— Bună ziua, — au rostit a- 
proape concomitent necunoscuta.

— Sîntem ingineri cehi. Ple
căm cu avionul chiar astăzi...

Unui din ei, pentru a con- 
biletul de

rusă ?

sini rus-- 
Și a odăii-

*
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vinge, a arătat chiar 
avion.

Un altul, puțin mai 
a spus:

— Vă rog să ne

Avîntul Industriei sovietice i
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Dezvoltarea 
industriei lituaniene

țării mii de toiie de lantinaie și 
oțel peste plan. (

In cinstea celei de-a 45-a ani
versări a 
muncitorii 
Ceieabinsk 
an să dea 
țevi Și 3.300 tone de oțel.

Marelui Octombrie, 
și inginerii uzinei din 
au hotărît ca în acest 
în plus 18.800 tone «te

Industria Lituaniei a atins ni
țelul producției prevăzut prin 
planii 1 șeptenal pentru anul 1964. 
In prezent, în mai ptițin de o lu- 
nă, întreprinderile lituaniene dau 
tot atîta producție cit producea 
industria Lituaniei în anul 194C

In ritmul cel mai rapid se dez
voltă industria constructoare de 
mașini și aparate. De pildă, înce-

8
8
8
8
8
8
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3
3 plfid din 1959 producția de ma
8 șirii-unftlte, de aparate electrica 

și radiotehnice a crescut de peste 
trei ori. Producția materialelor 
de construcție a sporit de doua 
ori.

Ritmul înalt de dezvoltare «

Să facem o vizită intr-o mi
nă a viitorului ! Dar să fie clar 
de la bun început — nu este 
vorba de presupuneri știlnțlfi 
co-fantastice. Proiectele noiloi 
mine se și elaborează la In 
stitutul de stat „Griproșaht* 
și la alte institute de cerce 
țări din Uniunea Sovietică.

...Ne aflăm in curtea mine. 
Aici totul este neobișnuit. Ia. 
alături de mină. în locul gar 
dului obișnuit se află două 
rinduri de tufișuri retezate cu 
multă grijă. Construcțiile si 
clădirile de la suprafață sini 
puține la număr. Nu se văc 
r«ci haldele care imbicsesc ae 
tu! cu praf și gaze — steril u. 
nu este scos din mină la su 
prafață, i s-a rezervat sub pă 
mint un sector înclinat, după 
ce în prealabil s-a scos de a 
colo tot cărbunele. Magaziile 
cu sculele, garniturile și ple 
sele de rezervă se află, de a 
semensa, sub pămînt. Dacă se 
defectează o combină sau un 
conveier, ele nu vor rămine 
mult timp inactive — piesele 
de schimb se află alături.

Lingă mină ntl se văd depo
zite de cărbune. Ea produce 
zilnic 12.000 tone de cărbune, 
dar dacă la suprafață se pri
mește mai mult, stația auto 
mată mai poate trimite încă 
2—3 garnituri. Fără partici
parea omului, se umplu din- 
tr-odată cu cărbune 16 vagoa
ne de cîte 60 de tone. In ace 
lași timp, cărbunele este sor 
tal. Pentru fiecare calitate e 
xistă o linie de cale ferată spe
cială.

Dar cum se extrage cărbu
nele ? Lucrătorii din subteran 
au fost înlocuiți de mașini au 
tomate. In galerii și noile ex 
ploatări se folosesc combine 
de înaintare, dirijate de la 
distanță

Automatele „i 
toate pompele, 
s-ar aduna sub pămint, 
este evacuată 
mină.

Iar principalul, la ceea ce 
visau de mult minerii, este de
sigur faptul că extragerea căr
bunelui din abataj se face făi 
ră oameni. Combina prelucrea
ză stratul, cărbunele este a- 
șezat automat pe transportoa 
re, iar apoi, la o comandă „de 
sus" este adus la puțurile cu 
schipuri. In mină nu există 
șine, vagonetă și locomotive 
electrice. Cărbunele este scos 
la suprafață cu ajutorul unul 
hidrotransportor sau al unor 
puternice conveiere cu bandă 
și cablu care debitează cărbu
nele intr-un flux continuu di
rect în vagoanele de cale fe
rată

Dirijarea transportării căr
bunelui, lucrările de susținere 
din abataje și galerii, ca șl 
procesele de tăiere se înfăp
tuiesc de la distanță, de 
pupitrul de comandă, care 
află la suprafață.

Să ne întoarcem Insă 
prezent.

In Uniunea Sovietică a 
fost construită o Întreagă 
rie de mecanisme de mare pro
ductivitate, destinate viitoare-

lor mine 
bina PKG-4, inventată de I. 
Gumefinik înaintează cu a- 
proape 1.500 de metri de ga
lerie. Aplicarea eî, îmbinată cu 
folosirea unor armături de be- 
on armat mobile va permite 

automatizarea extracției căr
bunelui în abataj.

Prototipuri de mașini ai« 
viitoarei mine automatizate 
sint si agregatele de ridicat 
„A-2" și „A-3“, realizate de 
inginerii sovietici, care meca 
nizează și automatizează com
plet procesele de extracție a 
cărbunelui. In afară de aceas 
?a. ele mai prezintă avantajul 
că pot li dirijate de la supra 
fața minei.

Pentru ca funcționarea me
canismelor in abataje să se 
poată desfășura fără oameni, 
sint necesare dispozitive care 
să dirijeze automat mașinile 
pe stratul de cărbune, strict î 
direcția fixată. Asemenea dis 
pozitive automate există de pe 
acum. Astfel, specialiștii sovie 
tici au realizat un aparat peri 
tru dirijarea automată a com
binei de înaintare, care după 
principiul de funcționare este 
intrucitva asemănător cu un 
pilot automat: el calculează 
automat abaterea mașinii de 
la traseul fixat si o aduce îna 
poi în direcția necesară.

Introducerea mașinilor 
calcul în sistemul dirijării 
la distanță va permite să 
dirijeze fără intervenția omu
lui întregului complex de agre
gate de săpat, și de extracție, 
conveierels. transportorul hi
draulic și alte mașini. Iar fo
losirea instalațiilor industriale 
de televiziune va permite să 
se urmărească funcționarea 
mecanismelor fără a cobOrî în 
mină.

Datorită eforturilor proiec 
fanților, inginerilor, îhvefitato 
rilor sovietici Intr-un viitor ă 
propiat, îh bazinele Kuznețk, 
Karaganda, al Donețului vor 
intra în funcțiune mine auto
mate.

Karaganda din Kazah- 
în prezent aproximativ 
cărbune cit se extrăgea 
Rusia în 1913.

de 
de 
se
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care crește 
rapid: puterea instalată a cen
tralelor electrice din Lituania a 
depășit de peste 15 ori puterea 
energeticii lituaniene antebelice.

bazinul Karaganda
Bazintil 

«ian dă 
tot fltîtă 
in toată

In vederea dezvoltării continue 
a industriei carbonifere a bazinu
lui, ăici urmează să se construias
că 12 ffiifiă de înaltă productivi
tate și să se reconstruiască tainele 
existente. Minele vor fi înzestrate 
eu tehnică nouă — mașini de 
mare productivitate, cu ajutorul g 
cătora vor putea fi mecanizate la g 
maximum $i automatizate proce- g 
sele de producție. In galeriile mi- g 
iielor vor cunoaște o largă apli- 2 
care cibernetica, electronica, teie- Ș 
viziunea. Mașinile vor săpa noi ? 
galerii, vor extrage cărbunele.

Agregate speciale 1 
straturile, vor capta ț 
ternice itlstalații de ventilație vor 
asigura debitarea fără întrerupe
re a aerului în mine, cu gradul 
necesar de umiditate și la tem
peratura necesară. La unele în
treprinderi carbonifere se Va apli
ca metoda hidraulică de extracția.

Uzina metalurgică 
din Celeabinsk 
după 20 de ani

Uziria metalurgică din Celea
binsk a început să fie construită 
în octombrie 1942, în al doilea 
an al Marelui Război pefitru A- 
părarea Patriei. MtlfiCitâfii ÎK81- 

g țau secțiile uzinei înfruntînd ge- 
3 furi năprasnice, iucrînd în Băt.i- 
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ia vîfiturilor puternice din nord.
De atunci au trecut 20 de ani. 

Secția nr. 1 primul vlăstar ai 
uzinei ar fi greii acum s-o 
găsești printre numeroasele cor
puri de clădiri ale giganticei în
treprinderi. Dacă înainte aici se 
produceau numai țevi trase 
12 țoii, în prezent se produc 
tru feluri de țevi.

Munca oamenilor este tot 
mult executata de automate, 
nia automată 
sare a țevilor 
o lungime de 
tri. La fel șl
re tehnica modernă ajută pe la- 
minoriști să obțină indici înalți 
în producție. Numai în primele 
opt luni ale anului curent, colec
tivul uzinei din Celeabinsk a dat

«te
pa-

Un gigant al 
metalurgiei siberiene
In apropriere de orașul Novo- 

kuznețk (Siberia) s-a început 
montarea primului furnal al uzinei 
metalurgice vest-siberiene care 
se construiește aici. Ntinlai ufi 
singur furnal al acestei uzine va 
prelucra în 24 de ore încărcături 
de
de trenuri.

Noua uzină va fi una dintre 
mai mari întreprinderi ale cele: 
de a treia baze metalurgice din 
U.R.S.S., ce se cresză în baza pla 
nului de 20 de afli de dezvoltare 
a economiei naționale a Uniunii 
sovietice.

fnai 
Li- 

de sudare și fini- 
din secția nr. 6 are 
cîteva sute de me- 
în celelalte sectoa-
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în vîrstă,

infelegeți I 
De mult doream să vizităm Uniu
nea Sovietică, măcar două orașe 
— Moscova și Leningradul. Iar 
acum, fiind la Leningrad să
vizităm „Aurora"? Nu se poate 1 

Colaboratorii muzeului s-au în
tors pe navă, au deschis muzeul 
și au început să 
tot ce-i interesa

...Pe vas urcă 
gri, coreeni și
meni veniti din diferite colturi ale

arate oaspeților 
pe aceștia..

cubanezi și ne- 
vietnamezi, oa-

.dirijează*' 
Oricită

la timp

șl 
apă 

ea 
din

la 
se

»
• lumii. Ei colindă tăcuți sălile mu

zeului. privesc exponate, ating cu 
pietate mătasea drapelelor de 
luptă, fac cunoștință Cu istoria 
revoluției socialiste... (Agerpres)
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9

»

ra

șt 
se-

*•99—9

(Agerpres)

' note de călătorie j Spre z&pezîle eterne <
Eram la Alma-Ata, intr-un 

octombrie tîrzlu. Frunzele In 
cepuseră să se îngălbenească, 
dar de căzut încă nu cădeau 
decit pe alocuri; pădurea era 
verde-gălbuie și îmi amintea 
de codrii Parîngului și Rete
zatului pe care-i lăsasem în 
rugină atît de departe.

Culmile cu zăpezi nepieritoa
re luceau în soare aproape de 
ora ș. Și totuși cită cale pînă 
la ele ! Spre amiază se prin
seră pînze de abur între vîr- 
furi, acolo sus la 6.000 metri 
altitudine unde stihia vîntului 
le alătura și le despărțea după 
voie. Iar noi urcam.

Am plecat în zori cu o ma
șină cale de 75 km. spre lacul 
Issîk. Șoseaua era asfaltată, 
iar circulația neîntreruptă. 
Turme de oi coborau de la 
înălțimi spre stepe. In spatele 
lor, ciobani cazahî le îndem
nau spre pășunile de iarnă.

Am lăsat în urmă sovhozul

satului issik și am apucat-o 
de-a dreptul spre munte, pe 
valea cu același nume. Șoseaua 
asfaltată, ureînd în mare pan
tă, părea agățată de peretele 
prăpăstios. Mașina urca din 
greu pînă la lacul issîk. La
cul înconjurat de pietre pră
vălite de veacuri era de un 
verde aproape ireal: efectul 
adincimii și limpezimii apelor.

Mașinile se opriră. Ufi cuter 
traversă cu turiștii apele Verzi 
ale lacului Issîk, Turiști din 
toate țările admirau peisajul 
minunat.

Era ora 10. Ne hotărîserăm 
să înfruntăm uriașul cărunt. 
Ne-am ales cu luare aminte 
ținta. Aveam drept tovarăș de 
urcuș pe un tînăr inginer din 
Roznov... cu experiența Pie
trei Craiului, munților Rete
zatului, Rodnei 
și cu setea 
suflet.

Am urcat la

și Făgărașului 
drumețului In

Început pe po-

O stradă din Novosibirsk, un adevărat orășel al savanelor siberieni. Pe primul plan se află institutul de fizică nu
cleară din cadrul filialei Academiei de Științe a TJ.R.S.s

mi

teci, apoi pe șurloaie deoare
ce altă cale nu era. Vegetația 
era săracă; ierburi, păioase 
alpine, mușchi. Brazii au ră
mas jos, lingă lacul imens și 
curat, vălurlt de bărci, umbrit 
de creste și conifere.

După trei ore de urcuș am 
ajuns pe un platou sterp. Eram 
la zăpada eternă. Urcaserăm 
ceva mai sus ca înălțimea vlr- 
îului NegOiul din munții noștri, 
încă un efort l Am urcat pe 
brîneie de zăpadă eternă. Lu
ciul soarelui ne lua ochii. Să 
urcăm! După cîteva sute de 
metri ne întîmpinau cu dis
tincția lor munții nesfîrșiți 
care păreau aproape, Înșelă
tor de aproape.

In vale, stepele ca2ahe și 
lacul învăluit în albastru. In
tre măselele unui uriaș de vreo 
6.000 metri, zăpada atîrna gata 
să se prăbușească în lavifie. 
Tăcere des&vîrșită și doar ză
pada scîrțiia sub picioare. Dea
supra se afla peretele acciden
tat, cu hornuri, ici, colo se ză
reau „ferestre" in care picio
rul putea păși fără sprijinul 
corzii sau a ploietului. Am vă
zut locuri de o frumusețe Ine
galabilă.

Ne-arri întors. Odată cu sea
ra se lăsase frigul. Am cobo- 
rît cu nostalgia înălțimilor si 
cu bucurie în suflet. Umblam 
osteniți în seara aceea de oc
tombrie spre larga valența 
Tssîkului. privind în urmă 
retia de 
te. ninse 
sipite cu

Ochii ne erau plini de culori.
prof LIVIU ALEXANDRU

cetăți alnîne surpa- 
din eternitate și ri- 

o fantezie neistovită.
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O BflftleBă StMă: Aprovizionarea cu combustibil
Apropierea iernii pune apro

vizionarea cu combustibil între 
^problemele actuale. De aceea, 

depozitele de combustibil sînt 
mult solicitate în această, pe 
rioadă; ele trebuind să facă 
față unui volum sporit de des 
facere.

Cum se desfășoară aprovi 
zionarea cu combustibil a 
populației ? a fost Întrebarea 
cu care am pornit intr-un raid 
anchetă prin depozitele de 
combustibil din Petroșani. IâtP 
unele constatări.

Distribuția merge din plin
La depozitul de cărbuni din 

Petroșani distribuția merge in 
tens. Sub îndrumarea tov. MUn- 
teanu Simlon, șeful depozitu 
lui, mașini șl căruțe slnt în 
cărcate cu cărbuni — compe
ting .*■— șl îndrumate dup» 
necesități „Mergeți la centrala 
« Llvezeni", „la centrala 1 Di
mitrov", „pe strada Stahanov" 

F se aud indicațiile clare ale șe 
fulul depozitului, iar mașinile 
pornesc in goană cu transpor 

_^tui lor prețios.
r'A Cărbune primim suflcien 
* de la preparație. spune tov 

MunîeanU. De pildă, lUnă tre
cută am distribuit 2.800 tone. 
Mai slab stăm cu mijloacele de 
transport: ne trebuie perma 
nent cel puțin 2 autobascu 
lante. 3 mașini compartimen 
tate și 3 căruță pentru a satis 
face complet necesitățile. Apoi, 
ar fi bine dacă serviciul de 
livrări al C.C.V.J. ar repartizr 
Cărbune separat pentru uzine 
baia minei Dîlja etc. si nu din 
competința muncitorilor.

Anul trecut, in perioada de 
virf. la depozit a lucrat un ex 
cavator pe nneUri pentru in 
cărcarea cărbunelui. Ar fi bl 
ne ca și anul acesta să fie re 
partizat excavatorul respectiv

Unde sînf ‘emnele ?
f Aceasta întrebare și-o pune 

fiecare cetățean care intră în 
depozitul de combustibil. In 
tr-adevăr. acum in prag de 
Iarnă, acest depozit arată Ca 
un teren viran: intr-un sin
gur eoiț sînt cîteva grămăjoa
re de lemn — Cit Să se distrl 
bule într-o 21 !

— Lemnele noastre — spune 
tOv. Podranszki. șeful depozi 
tulul “ sînt încă în.., pădure i 
fntr-âdevăr. întreprinderea fo
restieră Petroșani a rămas dă 
toare „Combustibilului" cu 
sute de vagoane de lemne, pe 
care nu le-a livrat, cu toate

Minerii aninoseni au încheiat 
luna octombrie cu noi succese 
Plănui lunar pe exploatare depășit cu mult
Rezultatele în producție cu care 

minerii aninosetli au Încheiat lu
pa octombrie dovedesc ritmul avln- 
tat cu care ei muncesc lună de 
lună pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție. încheind cea de a 
zecea lună din acest an, colectivul 
exploatării raportează cu mîndrie 
Că și de data aceasta planul de 
producție a fost depășit. Din a- 
batajele minei au fost extrase încf 
1.450 tone de cărbune peste sarci 
nile de plan. îndeplinirea planului 
în proporție de 102 la sută face

Un succes
Cea mai mare contribuție la de 

pășirea planului pe exploatare a 
aduS-o colectivul sectorului UI 
Pisct, care și-a depășit planul iu 
har cu 1.334 tone de cărbune. A 
ceasta dovedește că atunci cînd a« 
create condițiile de muncă, mine 
rii sectorului 111 sînt capabili d<* 
rezultate frumoase. Și de data a- 
ceasta, minerii din brigăzile con
duse de comuniștii Scbneidm 
Francisc și Bulgaro Gheorghe au 
fost la înălțime: din tbatajele in 
csre lucrează âu lost extraâe pes 
fe plan cantitățile de 703 Si, res
pectiv. 390 tone de cărbune.

Succesul dobîndit treaz® fire 
fbtsa eliminării minusului de pro- 

că termenele contractuale au 
trecut de mult.

La acest depozit, nici trans 
portul lemnelor acasă la cete 
veni nu-i rezolvat încă. El este 
lăsat pe seama unor căruțași 
particulari care cer prețuri 
umflate... De ce nu se dă c 
mașină de 2,5 tone pentru 
transportul lemnelor la domi 
cfilui cetățenilor?

Discuții edificatoare
Pe panglica albă a drumu

lui care însoțește piriui Maieîa 
urcă o mașină, șoferul Gheor
ghe victor de la I.R.T.A. Pe 
troșani conduce cu atenție, o- 
colind pe cît poate gropile

oeeeeeoeeeeeoooocooeeeeooeoeeccoc - ' ■
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lată-1 ajuns sus, in parchetul 
forestier. Aici există cantități 
masive de lemne de foc, aduse 
Jos la drum.

Muncitorii forestieri ii fac 
semn șoferului să tragă mași
na la o grămadă mare de lem
ne. Șoferul oprește motorul, 
pune frîna $1 așteaptă să fie 
încărcată mașina.

— Ce facem ? — i se adre
să șoferului muncitorul fores
tier Novac Alexe. Nu-1 aici ex 
pedltorui Grecu Alexandru, azi 
nici n-a fost pe aici (era ore 
12!). Și nu-i nici manlpulan- 
tul Grecu Toma, așa că hu are 
cine da bon de transport.

Problema era Intr-adevăr 
încurcată: fără bon de trans
port, șoferul nu poate executa 
transporturi. Atunci ce-i de 
făcut? Să aștepte plnă bine
voiește să vină expeditorul sau 
să se Întoarcă cu mașina goală 
înapoi ? Plnă la urmă munci
torii Novac Alexe. Albeanu Ilie. 
-U bea nu Nicolae și Dolofan 
Constantin au încărcat auto
camionul nr. 20.110 CU lemne 
care au fost duse la „Oombus 
tibilul". eliberind un bon pro
vizoriu de mină. Poate altfel 
ar fi trebuit să aștepte pîhă 
la sfîrșitul zilei după expedi
tor.

ir
Buna aprovizionare cu com 

bustibil șl distribuirea lui că
tre populație nu au stat în a- 
fenția tuturOr factorilor Inte
resați. La depozitul de cărbuni 
din Petroșani există in per 
manență cărbuni livrați de pre
parați» Petrila; în schimb tre 
buie sporite mijloacele de 
transport incit să fie perma-

ca in Cele zece luni din acest an 
exploatarea să aibă un plus de 
Producție de 23.706 tone cărbune, 
cantitate ce depășește cu 1.506 tone 
de cărbune angajamentul luat pen
tru acest an. Harnicii mineri ani
noseni sînt hotărîți ca în cele două 
luni care au mai rămas din icest 
•a. să-și sporească eforturile pen
tru a face să crească cantitatea de 
cărbube extras® de ei peste plan 
pentru ca rezultatele ce le voi 
obține să fie la nivelqi sarcinilor 
de plan din primele luni ale anu
lui viitor.

promițător
ducție ce ii mai are sectorul p<i 
adest an. In primi zi a lunii no
iembrie, în biroul sectorului s-a 
făcut o analiză amănunțită a po
sibilităților ce exista ca pin® !4 
finele anului cele 1067 tone de 
cărbune cu care mai e dator sec 
torul să fie recuperate.

Această hotărire a minerllot 
Sectorului III trebuie privită cu 
toată atenția de conducerea ex
ploatării care este datoare să 
creeze și pe mai departe condițiile 
necesare, în așa fel, incit la sfîr* 
fitul acestui an, și colectivul sec
torului Iii sA poată raporta înde 
plinirea șt depășirea planului a 
nuni

rient în funcțiune 2 autoba# 
culante și 3 autocamioane 
compartimentate (ce părere
are S.T.R.A. ?), iar pentru 
transportul pe străzile unde nu 
intră mașinile sint necesare 3 
cârUțA.

La depozitul de lemne tre
buie... lemne. L F. Petroșani 
are Obligația să livreze toată 
cantitatea de lemne contacta
te. In acest scop este necesa
ră Intensificarea transportului 
de lemne (cu mașinile I.M.T.F.) 
de la parchete în depozit Un 
sprijin tovărășesc la această 
acțiune îl dă autobaza I.R.T.A 
Petroșani. Șeful autobazei, tov. 
Kapeiar Aladar, a luat măsu
ra ca unele mașini care lu
crează la întreprinderi pină la 
orele 14—15, după orele de 
program să meargă în parche
tele forestiere și pină la lăsa
rea întunericului să transpor
te continuu — fără plan — 
lemne de foc în depozite. A- 
oeat ajutor tovărășesc trebuie 
insă mai mult apreciat, pen
tru a nu se da ocazie la cazuri 
cum s-a tntîmplat la 1 noiem
brie in parchetul forestier Ma 
leia cu mașina 26.116 (șofer 
Gheorghe Victor) care a fost 
nevoit să transporte lemne 
fără bon de transport, sau In 
31 octombrie cînd mașina 
26.966 (șofer Muscalu Constan
tin) a stat la poarta depozi
tului ccb. 2 ore căci nu erau 
muncitori pentnr descărcare; 
sau mașina 25.754 (șofer Ne 
delcu Constantin) care a stat 
în curtea garajului încărcată 
cu lemne o noapte întreagă 
tot din Unea muncitorilor pen* 
trw descărcare.

In legătură cu aproviziona
rea cu combustibil a populației 
ar trebui studiate de către Sfa
tul popular orășenesc Petro
șani următoarele nrobleme: 
introducerea distribuirii si du- 
nă-amiază a cărbunilor «1 
lemnelor. repartizarea unul 
autocamion la depozitul de 
lemne și completarea cu noi 
mijloace a parcului de trans
port de la depozitul de căr
buni. deschiderea unui Subde- 
nozît de lemne Ia Petrila sau 
Lonea (în prezent oamenii de 
aici îsi duc lemnele din.,. Pe
troșani. cu toate că mașinile 
cu lemne de la Răscoala tree 
prin Lonea și Petrila).

La întreprinderea forestieră; 
Petroșani ar trebui înființat un 
servioiu de dispecerat în trans
porturi — care să funcționeze 
si după masă pentru a în
druma autocamioanele I.R.T.A. 
către sectoarele forestiere unde 
sînt lemne de foc șl munci
tori pentru Încărcare, Iar pri
mirea lor în depozitul „Com
bustibilului" Petroșani să se 
facă continuu pină la orele 
20—21.

I.ulnd măsurile necesare, a- 
provizionarea cu combustibil a 
populației din Valea Jiului se 
va îmbunătăți, făcînd față ce
rințelor tot mal mari, acum. în 
prag de Iarnă 1

MIHAI ȘTEFAN

Sub steagul glorios 
al Marelui Octombrie

(Urmare din pag. l-a)
pe deplin inimile oamenilor 
cinstiți de pretutindeni, pen
tru că sub steagul său s-a fău
rit acea forță uriașă — puter
nicul lagăr socialist — care 
luptă cu consecvență pentru 
pacea întregii lumi. Numeroa
sele Initiative de pace ale 
Uniunii sovietice, ale celor
lalte țări socialiste, corse? 
vența cu care promovează pe 
pian mondial nobilele prind 
pii ale coexistenței pașnice sînt 
aprobate cu căldură de în
treaga omenire.

Ideile Marelui Octombrie 
trăiesc șl înving, pentru că 
Sub steagul său glorios, ome
nirea cucerește inevitabil vic
toria în lupta pentru o viață 
liberă, fericită, pentru o pace 
trainică pe întregul pămînt.

SPOR__ T
întreceri In cinstea zilei de 7 Noiembrie

Duminică, străzile orașului Lu
peni au cunoscut o vie animație. 
Sute de tineri de la Școala pro
fesională, băieți și fete de la Școa
la de 8 ani nr. 1, s-au întrecut în 
tradiționalul cros „Să îbtîmpinăm 
7 Noiembrie".

Startul a fost luat de 218 tisei i 
si tinere. Redăm mai jos rezul- 

IN CLIȘEU: întrecerile de cfos au dat naștere la dispute dîrze

latele tehnice înregistrate de pri
mi* clasați.

2.000 METRI SENIORI : locul 1 
Colțan Iulian — școala profesions- 
14 Lupeni; 1.500 metri juniori, ca
tegoria 16-18 ani, Șandru Victor —• 
Straja ; 600 metri junioare cate ■ 
aoria 16-18 ani. Nemeș Magdilena 
-- Școala de 8 ani nr. 1 : 1.000 me 
tri juniori, categoria 14—16 ani 
Vîrlan Gheorghe — Școala de 8 
ani Bârbâtehi ; 500 metri junioare 
categoria 14—16 afli, Cătană Doi
na — Școala de 8 ani nr. 1.

Concomitent cu aceste întreceri, 
„Casa pionierilor'' din Lupeni a or 
ganizai „Crosul celor mici" și 
„Cupa 7 Noiembrie" lă handbal 
în 7.

Lă categoria 11 ani, pe prlffiu) 
loe lă fete S«a clasat Vigulan Ma---- —

y Cupa 7 Noiembrie la popice
In zitta de 4 noiembrie, a- 

tena Minerul din Lupeni a 
găzduit o interesantă întrece
re de popice, la care au par
ticipat 5 echipe masculine. 
Proba de joc a fost 60 bile 
Izolate.

După primul tur, se pățea 
că jucătorii gazdă sînt hotă- 
riți să cucerească ei cupa țl- 
nînd cont Oft jucătorul nr. 1, 
Cățănaș Cornel realizase 150 
p. d. Dar lată că ceilalți co
echipieri nu-1 imită. Jucătorii 
din Lonea revin puternic șl 
reușesc să se claseze pe pri
mul loc cu 816 popice doborite. 
Locul II — Minerul Lupeni — 
779 p.d,, iar locui HI — echipa 
Stăruința Petroșani cu 765 p.d.

La individual, s-au clasat în 
ordine: Alba Zoltan — 168 
p.d,, Torok Aurei — 107 p.d.. 
Haidu Iosif șl Cățănaș cornel 
cu 150 p.d.

Astfel, Cupa 7 Noiembrie a 
fost cucerită de echipa Parîn- 
gui Lonea care a dovedit o 
mai bună pregătire.

Jiu! a adus un punct 
prețios din deplasare

Jueind în deplasare cu A.S.M.D. 
fiatti Mare, Jiul s-a întors la Pe
troșani cu un punct prețios. Fap
tul câ de-a lungul celor 90 de mi 
nute nu s-a marcat nici un gol 
vine sâ confirme că și de astă- 
riată meritul pentru cucerirea punc
tului ii revine apărării, iar atacul 
u-a dovedit din nou deficitar 1» 
capitolul finalizare. Acest lucru l-a 
confirmat chiar atacantul Ghtbea 
Intr-o discuție avută la întoarcere 
Șă sperăm că pină la meciul cu 
Mureșul Tîrgu Mureș de duminică 
Va fi inlăturată și această racilă 
Ce dăinuiește Cam de multișor în 
atacul Jiului.

ria( iar la băieți Dina Mihai, am
bii de la Școala de 8 ani nr. 1.' 
Primul loc la categoria 12 ani, a 
fost ocupat de Recear Margareta: 
de la aceeași școală, iăt la băieți 
<1e Nemeș Gavrilă de la Școala dei 
8 ani nr. 4. La categoria 13 aâi,; 
primul loc a revenit la fete Iui 
Ignat Rozalia — Școala de 8 ani

rt» 1, iar la băieți, lui Vinișan 
Nitdlae — Școală de 8 ani Băr- 
bătehi. Ciștigătorii au primit din 
partea Casei pionierilor cărți și 
diplome, iar din partea conducerii 
Școlii de 8 ani nr. 1 pachete cu 
bomboane.

•fc

Te terenul de sport din parcul 
..6 August" din Lupeni au avut 
IOC întrecerile de handbal în 7. La 
întreceri au asistat peste 1.500 do 
spectatori. Atît la băieți cit și la 
fete, primele locuri au fost obținute 
de echipele de handbal ale școlii 
de 8 ani nr. 1. De menționat es
te faptul Că toți componenții echi
pelor sînt elevi butii la învățătură.

I. CIOKTEA

In mod nejustificat a Mpsit 
de la această competiție echi
pa Viscoza Lupeni, cu toate că 
In prealabil confirmase că va 
participa. Este necesar ca con
siliul asociației, să dea dova- 
dă de mai multă seriozitate In 
viitor și să sprijine mal mult 
această secție.

S. BALOI

Pregătiri pentru practicarea 
ipoftufilnr de iarnă

încă de pe acum. în cadrul 
asociației sportive „Preparato
rul"-Lupeni conducerea secției 
de hochei și patinaj face in
tense pregătiri pentru sezonul 
de iarnă.

Colectivul format din Pfitu- 
leanu I., ing. Smaranda N., 
Bauer Florica, Ardelean Vie; 
tor I și Vinași Aurel au ana
lizat activitatea secției și au 
întocmit planul de măsuri teh
nico-organizatorice pentru a- 
nul 1962—1968.

colectivul se străduiește să 
cuprindă in cadrul secției de 
hochei și patinaj pe toți iu-; 
bltorii acestui sport din ora
șul Lupeni.

Ihtr-una din ședințele re
cente a fost analizată pregă
tirea echipei pentru camplo- 
natul regional cît și pentru In- 

! tîlnirile amicale și demonstra- 
I tive ce vor avea loc în loca- 
I litățile din Valea Jiului. S-au 

format colective de muncă în 
vederea pregătirii echipamen
tului, terenului, a unui cama
val pe gheață ce se va orga
niza la mijlocul lunii ianua
rie precum șl alte probleme 
legate de antrenamente, trans- 
OOrt, jucători etc.

•te soerăm că rezultatele vor 
fl ’ ■’’tlmea acestor pre
gătiri.
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Deschiderea Congresului al Vlll-lea 
al Partidului Comunist Bulgar

SOFIA 5 (Agerpres). B.T.A. 
.transmite:

In dimineața zilei de 5 no
iembrie s-a deschis în sala 
congreselor a Casei partidului 
din Sofia cel de-al vm-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Bulgar.

Delegații au întîmpinat cu 
aplauze puternice pe membrii 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Boian Bilgaranov, Di- 
mităr Ganev, Mitko Grigorev, 
Raiko Damianov, Todor Jiv- 
kov, Ivan Mihailov, Encio Stai- 
kov, Stanko Todorov. împreună 
cu conducătorii Partidului Co
munist Bulgar au intrat în sală 
conducătorii delegațiilor parti
delor comuniste și muncito
rești. Intre delegațiile parti
delor frățești se află delega
ția Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.

Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., a deschis 
congresul. El a arătat că în 
perioada 'de după Congresul al 
Vll-Iea al P.C.B. au avut loc 
evenimente importante : Con
sfătuirea de la Moscova a re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din 
noiembrie 1960, Congresele al 
XXI-Iea și al XXH-lea ale 
P.C.U.S., care au avut o uriașă 
influență asupra mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, precum și asupra 
dezvoltării Partidului Comunist 
Bulgar.

La propunerea lui Todor Jiv
kov, delegații ău cinstit prin- 
tr-un moment de reculegere 
memoria fruntașilor mișcării 
comuniste și muncitorești care 
au încetat din viață în peri
oada care a urmat Congresu
lui al Vll-lea al P.O. Bulgar.

Delegații au cinstit, de ase
menea, memoria membrilor

Schimb de mesaje între tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și Ben Bella 
Delegația Republicii Popu

lare Romîne condusă de tov. 
Petre Burlacu. secretar gene
ral al Ministerului Afacerilor 
Externe, a fost primită de pri
mul ministru al Republicii Al
geria, Ben Bella, căruia i-a 
transmis un mesaj din partea 
președintelui Consiliului de 
(Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer.

Ben Bella a vorbit despre 
relațiile de prietenie dintre

LONDRA. de 25 de
săptămîni a muncitorilor de la 
Uzina de construcții de ma
șini aparținînd societății „Ken
ney Brothers" din Carlow (Re
publica Irlanda) s-a încheiat 
cu victoria greviștilor. Munci
torii au obligat pe patroni să 
Ie majoreze salariile și să re 
'ducă săptămîna de lucru.

ROMA. Comitetul de con
ducere a Comunității europe
ne a scriitorilor a cărei sesiu
ne a luat sfîrșit la Roma, a 
hotărât ca Congresul interna
țional al scriitorilor europeni 
să aibă Ioc la Varșovia în mal 
1963.

MOSCOVA. La 5 noiembrie 
a plecat din Moscova înapo- 
indu-se la Berlin delegația 
Partidului Socialist Unit din 
Germania condusă de W. Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G.

NEW YORK. Agenția Reuter 
anunță că la 5 noiembrie zia
rul „New York Daily News", 
unul din cele mai mari coti-

celorlalte parti -

repre- 
națio-

participă 
partidelor

C.C. al P.C. Bulgar care au în
cetat din viață.

Todor Jivkov a anunțat că 
la congres participă reprezen
tanții a 55 de partide comu
niste și muncitorești frățești. 
Delegații la congres au salutat 
cu căldură delegația P.C.U.S. 
și delegațiile 
de frățești.

La congres 
zentanți ai 
nale democratice din țările A- 
fricii și Orientului Apropiat 
— Uniunii sudaneze din Re
publica Mali și Frontului de 
Eliberare Națională din Arabia 
Saudită.

La congres asistă ca oaspeți 
membrii Prezidiului Uniunii 
populare agrare din Bulgaria, 
în frunte cu Gheorghi Trai- 
kov, precum și membrii Comi
tetului Executiv al Consiliului 
național al Frontului Patriei.

In prezidiul de onoare al 
congresului a fost ales Comi
tetul Central al P.C.U.S. în 
frunte cu N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Au fost alese organele 
conducere ale congresului 
fost aprobată următoarea or
dine de zi a congresului:

1) Raportul de activitate al 
Comitetului Central al P.C. 
Bulgar — raportor Todor Jiv
kov. prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar.

2) Raportul de activitate al 
Comisiei centrale de revizie — 
raportor Iordan Katrandjiev.

3) Alegerea organelor cen
trale ale Partidului Comunist 
Bulgar.

După aprobarea ordinei de 
zi tov. Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
a prezentat raportul Comite
tului Central al P.C. Bulgar. 
Raportul a fost subliniat în 
repetate rânduri cu aplauze 
prelungite.
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de 
și a

cele două țări, despre lupta 
comună împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, 
transmițînd un mesaj priete
nesc tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer.

Delegația a făcut, de aseme
nea, vizite Ministerului de Ex
terne, Ministerului Industriei, 
Ministerului Comerțului și 
Ministerului Sănătății discu- 
tînd probleme care interesea
ză cele două țări.

diene din S.U.A., nu a apărut 
pentru a treia zi consecutiv 
datorită grevei ziariștilor și 
funcționarilor de presă ce de
servesc acest ziar.

PEKIN. La 5 noiembrie a 
sosit la Pekin delegația Aso
ciației de prietenie sovieto- 
cfiineze, în frunte cu M. A. 
Prokofiev, prim-locțiitor al 
ministrului învățămîntului su
perior și mediu de specialitate 
din UJ15.S.

Membrii delegației vor par
ticipa la reuniunile și întilni- 
rile care vor avea loc în dife
rite orașe ale Chinei în zilele 
sărbătoririi celei de-a 45-a a- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

BUENOS AIRES. La Buenos 
Aires a fost arestat Ernesto 
Jiubiși, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Ar
gentina, care a avut un rol de 
seamă în lupta oamenilor 
muncii argentinieni pentru li
bertăți democratice. Motivele 
arestării luî Jiudîsi nu au fost 
anunțate.

HAVANA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La Palatul prezidențial din 
Havana a avut loc o întîlnîre 
a lui A. I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., cu con
ducători ai Republicii Cuba — 
președintele Osvaldo Dorticos, 
primul ministru Fidel Castro, 
Raul Castro, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru al forțelor armate revo

Zbopul statici interplanetare 
„Marte-1"sovietice

MOSCOVA 4 (.Agerpres). — 
TASS transmite:

Stația interplanetară ,,Mar- 
te-l“ continuă să zboare spre 
planeta Marte. La 3 noiembrie, 
s-a stabilit de două ori legă
tura prin radio cu stația in
terplanetară, a fost verificat 
regimul de funcționare a unor 
sisteme și agregate ale stației 
și au fost efectuate măsurători 
ale elementelor traiectoriei de 
mișcare a stației: distanța de 
Pămînt și viteza de deplasare, 
precum și unghiurile de obser
vare a stației.

Rezultatele prelucrării măsu
rătorilor traiectoriei efectuate 
în cursul stabilirii primelor 
două legături prin radio ău a- 
rătat că devierile orbitei reale 
a stației „Marte-1" de orbita 
stabilită prin calcul sînt cu
prinse în limitele stabilite. La 
2 noiembrie, observatoarele 
astronomice din Uniunea so
vietică au fotografiat stația 
interplanetară „Marte-1" și 
racheta cosmică pe fondul Ce
rului în timpul nopții. Pe fo-

„Semnale radio" de
PULKOVO 5 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Cu ajutorul celui mal mare 

radiotelescop din lume, astro
nomii din Pulkovo au recep
ționat in gama undelor centi
metrice „semnale radio" emi
se de planeta Venus pe unda 
de 3 cm. Cercetările asupra 
radiației de unde radio, emi
să he această planetă, au fost 
întreprinse pentru prima oară 
la Pulkovo pentru precizarea 
condițiilor fizice existente ă- 
colo.

Astronomii speră că în ur
ma prelucrării datelor curen-

TOKIO. Sindicatul pe în
treaga Japonie al muncitori
lor care deservesc bazele mi
litare americane din Japonia 
a declarat Ia 5 noiembrie o 
grevă de 48 de ore cerind ma
jorarea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de munca. 
Greva a cuprins bazele mili
tare americane Titikawa, Yo- 
kota Futziu, Yokosuka, pre
cum și alte 44 baze și bblec- 
tive ale trupelor americane. 
La grevă participă peste 25.000 
de oameni.

SANAA. Postul de radio 
Sanaa a anunțat că organele 
securității yemenite au ares
tat la Taiz 12 agenți trimiși 
în Yemen de autoritățile en
gleze din Aden.

LONDRA. La 4 noiembrie la 
Londra și-a încheiat lucrările 
cel de-al XXlV-lea Congres aî 
Ligii Tineretului Comunist din 
Marea Britanie. Timp de două 
zile aproximativ 260 'de repre
zentanți ai tineretului englez 
au discutat principalele pro
bleme internaționale, situația 
din țară, situația tineretului 
englez.

luționare, cu membri ai gu
vernului și ai conducerii Na
ționale a Organizațiilor revo
luționare integrate — Ernesto 
Guevara, Emilio Aragones Ma
chado, Carlos Rafael Rodri- 
guez.

In cursul întîlnirii, care a 
decurs într-o atmosferă de 
prietenie sinceră, încredere 
deplină și înțelegere, au fost 
discutate problemele situației 
internaționale.

O------------- -

obiective se 
stele respec- 
a 14-a și a

tograf ii aceste 
prezintă ca niște 
tiv de mărimea 
13-a.

La 4 noiembrie, la ora 12, 
stația interplanetară s-a aflat 
la o distanță de 975.000 km. 
de Pămînt, continuînd să se 
îndepărteze de el cu o viteză 
de 4 km. pe secundă. Legătura 
prin radio cu stația interpla
netară „Marte-1" este stabilă. 
Temperatura în interiorul sta
ției interplanetare este men
ținută de sistemul de reglare 
termică în limitele cuprinse 
Intre 20—30 grade Celsius, pre
siunea este de 850 mm. coloa
nă de mercur. Bateriile solare 
funcționează normal.

La 5 noiembrie, la ora 12 
(ora Moscovei) stația interpla
netară se afla la o depăr
tare de 1.321.000 km. de Pă
mînt și avea următoarele 
coordonate astronomice T as
censiune dreaptă — 7 ore șl 
22 minute și înclinarea 45 gra
de și 55 minute.
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pe planeta 
te se va putea 
într-o problemă 
un măre Interes 
unde provine emisiunea de 
unde radio 
solidă 
rioare 
siene.

Venus
a'duce lumină 
care prezintă 
științific: 'de

— de la suprafața 
'din păturile supe- 

atmosferei venu-
sau 
ale

Bilanțul exploziilor atomice
americane.

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
TASS transmite:

La 4 noiembrie președintele 
Of. Kennedy a anunțat că a fost 
încfielată actuala serie de ex
periențe nucleare americane în 
atmosferă, în regiunea Ocea
nului Pacific, începută la 25 
aprilie a. c. Președintele a a- 
nunțat însă că exploziile sub
terane la poligonul experi
mental din statul Nevada vor

CAIRO 5 (Agerpres)’. TASS 
transmite :

După cum relatează ziarul 
„Al Ahram" referindu-se la 
surse competente din Yemen, 
americanii construiesc un ae
rodrom la Djizan (Arabia Sau
dită) în apropiere de frontie
ra cu Yemenul. Lucrările se 
desfășoară într-un ritm intens.

in legătură cu aceasta, scrie 
ziarul, președintele Yemenului, 
As sallal, a declarat șefilor 
misiunilor diplomatice ale 
S.UJA. și Angliei că forțele mi
litare aeriene ale Yemenului 
vor distruge acest aerodrom 
dacă el va fi folosit pentru o-

Filmul „Călătorie 
în anul 1918“

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Studioul central de filme 
documentare din U.R.S.S. a 
realizat un film intitulat „Că
lătorie în anul 1918“ a cărui 
premieră va avea loc la 7 no
iembrie.

Filmul redă aspecte din ac
tivitatea lui V. I. Lenin în 
ziua primei aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Autorii filmului au folosit 
materiale din arhivele Insti
tutului de marxism-leninism de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S. și o 
colecție rară de fotografii a- 
parținînd generalului Eremin, 
fost cursant al primei promo
ții a școlii din Kremlin.

Relatarea verbală este fă- i 
cută de participant la sărbă
torirea primei aniversări a Re
voluției din Octombrie — a-^ 
viatorul Boris Rossinski, care 
a zburat în acea zi deasupra 1 
Pieței Roșii, și sculptorul Ser- 
ghei Konenkov, autorul pri
mului monument ridicat în 
cinstea luptătorilor căzuți pen
tru revoluție.

-=O=—

Diplomat american spion 
invitat să părăsească U.R.S.S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a prezentat la 4 
noiembrie ambasadei S.U.A. la 
Moscova un protest categoric 
și a cerut ca Richard Jacob, 
membru al ambasadei S.U.A., 
să părăsească de îndată Uniu
nea Sovietică.

Vinerea trecută organele se
curității de stat sovietice au 
prins în flagrant delict pe4 
Richard Jacob în momentul 
cînd scotea materiale cu ca
racter de spionaj dintr-o as
cunzătoare aflată în subsolul 
casei cu hr. 5/6 de pe strada 
Pușkin din Moscova. Caracte
rul’ materialelor găsite asupra 
lui Jacob nu lasă nici un du
biu că el întreținea legături cu 
un spion aflat pe teritoriul 
U.R.S.S.

I

nucleare. 
serii de 
atmosfe- 
efectuat

seria 1962
continua. Kennedy și-'a expri
mat speranța că în lunile ur
mătoare se va reuși să se ob
țină încheierea unui „tratat 
efectiv" cu privire la interzi
cerea experiențelor

In timpul actualei 
explozii nucleare în 
ră, Statele Unite au 
36 de explozii, din care 5 ex
plozii la mare altitudine.
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perațiuni agresive împotriva 
Yemenului. El a subliniat că 
aviația yemenită va bombarda 
orice bază din Arabia Saudită 
de pe care se va întreprinde 
vreo încercare de a pătrunde 
pe teritoriul Yemenului. 
Sallal a declarat categoric 
prezentanților diplomatici 
Angliei și S.U.A. că Statele 
nite care au baze în Arabia' 
Saudită și Anglia care apro
vizionează cu armament pe e- 
mirul Beihanului, vor purta' 
răspunderea pentru orice no!j| 
acțiuni agresive ale Arable! 
Saudite și ale Beihanului im-î 
potriva Yemenului.

AS 
re-1 
al

U-


