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Energie electrică peste plan 
lor, energetici mii din Pa»- 
roșeni au economisit rpfest 
te 4 000 tone combustibil 
convențional Și'au tîdus 
prețul de cost' -ді; energiei 
electrice obținînd econo
mii suplimentare’ în- ve- 
loare d? peste .-4'000 000 
Iei. ■ '

Colectivul termocentra 
lei din Patoșeni a prod-.- 
în acest an peste ol i 
15 525 788 kWh energie 
electrică. In același timp 
prin asigurarea funcționă- 
rii la parametri optimi a 
instalațiilor și agregate-

.Uțețnistu,l Ștgic Nicolae lucrează ca lăcătuș ‘ Ia 
S.R.E. Vulcan.. In 3 Iun el a reparat pestă norma 
sa de lgbrir 18'motoare electrice destinate minelor 
din Vai^a Jiului; .

IN CLIȘEU: Lăcătușul Stoic Nicolae la 16ЙІ1. său 
de intincă.

In sprijinul educației sanitare 
a elevilor

•J *

Ținînd seama de faptul că educația 
stituie o parte integrantă a procesului 
omului nou; Ia Școala de 8 ani nr. 1 din Lupeni se 
acqrdă' atenția ■ cuvenită creării condițiilor pentru 

. intensificarea activității de Cruce Roșie în rîndul 
elevilor. In fiecare clasă s-au format . posturi sani- 

- tare formate din cîte 5 elevi. S-au pus oglinzi.' îtt 
care elevii își controlează ținuta, iar ceri, certați leu. 
curățenia, cu regulile de igienă, sînt criticați prin 
desene sau epigrame la gazeta satirică ? „Dbctorul- 
vede-tot". De la începerea noului an școlar s-a'in
trodus, în fiecare zi, înainte de începerea cursurilor 
„cinci minute de 
cazurile de abatari
sanitare în școală, de nsrespecta- 

t re a curățeniei au devenit foarte
rare.

control igienic", 
de la normele

©. PAUNESCU
corespondent

©=—

Saivan nou 
la întovărășirea din Jieț

Țăranii întovărășiți din Jieț au 
avut bucuria de a-și vedea împli
nită o veche dorință: terminarea 
construcției noului saivan, cu o ca
pacitate de 350 vite. Construcția 
saivanului a fost făcută prin mun
că 
au 
de 
cu
iluminat 
st'fucție 
mit un 
sectoarelor I.C.O. și I.L.L. din ora
șul Petrila, dă 
biljtatea de a 
care constituie 
de venituri.

patriotică. Țăranii întovărășiți 
contribuit cu peste 30 000 ore 
muncă, 
alte

iar pionierii din cătun 
11 000 ore. Noul saivan, 
electric, la a cărui con- 

tăranii întovărășiți au pri- 
sprijin prețios din partea

întovărășirii poei- 
dezvolta șeptelul, 
principala sa sursă

с. STRIKBERGER
corespondent

CARNET CULTURAL

Săptămîna poeziei
Intre 1—7 oîtombri; in 

întreaga țară se desfășoa
ră Săptămîna poaziei' 
După cum se știe, aceaslă 
acțiune a fost inaugurată 
anul trecut fiind primită 
cu multă căldură de citi
tori.

Acest eveniment prile
juiește o seamă de tna- 
nifjstări și întîlniri între 
oamenii muncii și poeți 
urmate de discuții. Cu a- 
cest prilej, Uniunea Scrii
torilor a 
fost, de
„Caietul 
sumarul
prinși toți poeții partici
pant! la șezătorile lite
rare. La încheierea „Săo

tipărit lin afiș. A 
asemenea editat 
de poezie" în 
răruia :sînt ce

sanitară .pân
de formare a

datorită căruiaI

poeziei" va avea 
f îstival radiote- 

de poezie și mu"

tămînii 
loc un 
1avizat. 
zică.

Și în Valea Jiului au 
loc în cadrul „Săptămînii 
poeziei" unele manifes
tări. Așa de exemplu, ieri 
4 octombrie, în sala clu
bului C C.V.J. a avut loc 
o întîlnire între oamenii 
miincii 
poeții 
Ana 
bete,

O

din , Petroșani și 
Mihail, Cruceanu, 

Soit, Miron Scoro- 
Ion : Rahoveanu. 

întîlnire asemănă- 
va avea loc și azi 

la , Lupani,
toare
5 octombrie, 
la clubul- din localitate.

Pentru îmbunătățirea 
muncii cu cartea tehnică

Zilele trecute la clubul 
muncitoresc din Petrila; a 
avut loc un-schimb d-.. 

■‘experiență - între bibliote
carele din Valea Jiului 
cu tema „Cum njun- 
cim Cu cartea tehnică șl 
dncri!hțâ“ăcesfei munci ir. 
orocesul de producție' 

;Acest schimb -de. experi
ență a fost organizat de 
Către Consiliul ;. local al 
sindicatelor . din Petro
șani. Afară de biblioteca
re au mai luat parte și res
ponsabilii culturali din co-

mitetele sindicatelor și di
rectorii cluburilor munci
torești. ■ . .

Referatele: prezaptate-de 
tovarăș al? Boda Elena, 
bibjiot??șră ,1a clițbul din 
Vulcan și Catană Ecare 
rina, biblibt'âcârai’fliibului 
din Petrila, privind felul 
cum muncesc cui cartea 
tehnică- precum și mă
surile care ar, trebui lua
te. pentru îmbunătățirea 
acestei munci, au fost as
cultate cu interes, prile- 
luind vii discuții.

Noi cercuri la club
In săptămîna aceasta 

la clubul munbitoresc din 
Uricani au luat ființă două 
noi cercuri: este vorba de 
cercul d i muzică pentru 
copii și adulți și cercul 
de foto. Pînă în prezent, 
,a cercul de muzică unde 
se studiază acordeonul și 
vioara s-au înscris peste 
60 de copii și 15 adulți. 
iar la cercurile de foto- 
circa 20 de fotografi ama
tori. In activitatea de vii
tor a clubului este prs-

înființarea unui 
balet pentru co- 
așsmenea, se va 
o echipă de dan-

văzută 
cerc de 
pii; de 
înființa 
uri.
Membrii tarafului clu

bului și-au propus și ei 
să-și îmbogățească reper
toriul cu noi cînt'ece 
populare în vederea eta
pei a doua a celui de-al 
VII-lea concurs al forma
țiilor artistice de ama
tori.

La termocentrala Paroșeni, muncitorii din secția reparații termome- 
canice acordă o atenție deosebită recondiționării ventilelor de înaltă 
și joasă presiune. In luna septembrie, ei au recondiționat cu mijloace 
proprii 8 ventile de diferite tipuri.

IN CLIȘEU: Maistrul Manea Ioan (primul din dreapta) explicînd 
unor muncitori tineri ce lucrări trebuie efectuate pentru a recondiționa 
un ventil scos din uz.

Mereu în miezul 
problemelor sectorului

tone
100

mare

Minerii sectorului V de la mina 
Lupeni se pregătesc să încheie cu 
succes anul în curs. Ei au extras 
peste sarcinile de plan anuale 1500 
tone de cărbune, aflîndu-se cu an
gajamentul anual realizat la zi; au 
atins un randament de 1,290 
cărbune pe post, cu aproape 
kg. cărbune pe post mai
de cît cel prevăzut, au redus pre
țul de cost al cărbunelui extras 
pe primele- trei trimestre ale, aces
tui an cu circa 3 lei pe tonă, 
Țoale aceste. cifre constituie un 
bilanț rodnic. Cifrele îți vorbesc 
de munca entuziastă desfășurată de 
minerii sectorului pentru sporirea 
continuă, да prRductiei.de.. cărbune 
cocsificabii, de . activitatea susți
nută a organizației de 
aici pentru antrenarea 
la o muncă avîntată.

Organizația de bază

partid de 
colectivului

urmărit 
anului 

din planul 
tehnico-organizatorice 

condiții optime 
și îndeosebi a 
aprovizionarea 
locurilor de 

și energie, îm- 
în-

organizației 
preocuparea 

crea- 
toate 

sarci- 
a re- 
pildă, 
Iosif, 
să-și

Ivan 
reușeau 

din cauza slabei 
materiale, 
făcute de 
sectorului

In u-r- 
comu- 
a luat 
trans- 

că

adunarea generală a 
de bază a dezbătut 
conducerii sectorului pentru 
rea condițiilor necesare ca 
brigăzile să-și îndeplinească 
nile de plan. Cu acest prilej 
ieșit că unele brigăzi, ca de 
cele conduse de tov.
Măruțu Nicolae, nu 
realizeze sarcinile

• aprovizionări cu 
ma propunerilor 
niști, conducerea
măsuri pentru îmbunătățirea 
portului de materiale. Pentru 
puțul orb nr. 8 nu făcea față trans
portului prin subteran, s-a trecut 
la -aprovizionarea sectorului cu 
material lemnos și de la suprafață, 
cu ajutorui a două camioane. Cu 
aprovizionarea brigăzilor la locul 
de muncă au fost însărcinați maiș
trii de transport Barbu Nicolae, 
Butoi Virgil și Szatmari Francisc, 
membri de partid.
luat măsuri pentru 
unui plan înclinat pe 
tot pentru a servi la 
materiale.

De asemenea, s-au

Totodată s-au 
reamenajarea 

; orizontul 630 
transport de

a 
îndeaproape în tot cursul 
realizarea prevederilor 
de măsuri
menite să creeze 
de muncă brigăzilor 
celor referitoare la 
corespunzătoare a 
muncă cu materiale 
bunătățirea asistenței tehnice, 
treținerea în bună stare de func

ționar? a utilaje- 
lor nnmer ? etc. 
Organizația de ba- • 
ză a Exercitat un J 
control sist smatic ♦

»
«♦
♦♦♦
♦
♦ ♦
♦ * «

asupra realizării 
acestor prevederi 
de ; către condu
cerea tehnico-ad- 
ministrativă. In cel 
de-al doilea tri
mestru, bunăoară,

«
♦ ♦« **♦
**
♦
«♦
♦

♦

♦ « 
brigăz ile de mineri de la mina Lupeni care în întrecere au cucerit un loc • 

Băcanu Sava. Depășirile ei da mlan au crescut' 'J 
sută. •

brigăzii conduse de Băcanu Sava fotografiat! •

de -cîriste Se numără și cea condusă de 
progresiv, in trei

IR 0&$EU:
lingă<|r«®î' de

■: Aș

iuni, de la 5 la 15 la 
O parte din membrii 
întrecere.

1

stabilit mă- 
I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-al

Gata pentru livrare

Con- 
acela 
dacă 
aptă

In atelierul de tîmplă- 
rie din cadrul I.I.L. „G 
August" Petroșani, mo
bila combinată de tip 
Nadlag, frumoasă și lus
truită, de te vezi în ea 
ca m oglindă, așteaptă 
controlul calității, 
trol'tl este doar 
care dă verdictul 
mobila este sau nu
de a ii livrată O.C.L.- 
ului spre a putea fi pu
să în vînzare. . .........

Controlul trece de ia 
o garnitură la alta, o 
privește cu ochi de cu
noscător pe toate păr
țile. Spre lauda timpla- 
rilor, nici una nu are 
nici un cusur. Deși zgir- 
ciți în aprecieri, cei de 
la control nu pot să nu 
adreseze cîteva cuvinte 
de felicitare brigăzii de 
timp lari conduse de Bi
ro Alexandru pentru bu
na calitate a mobilei:

Odată ajunsă in ma
gazinele de desfacere, 
prin fața mobilei se pe
rindă zilnic, zeci și sute 

1 de cumpărători. Ei sînt

Pină să ajungă insă la 
cumpărător ca producție 
Unită, materialul brut 
trece printr-o seamă de 
operații. In încăperile 
unde lucrează brigada 
lui Biro, plăcile aglo
merate sini aduse și de
pozitate în stive mari. 
Luate in primire de bri
gada lui Biro, începe 
transformarea lor în mo
bilă. Timplării Vilam A- 
ladar, Izbășescu Cons
tantin, Tudor Gheorghe,

*
♦

♦ 
♦

*
*

♦

cură-
Așa 

mult 
menț

* 
Cozma Iosif, Kiss Mihai • 
și Tokeș Ana, în frunte 
cu Biro, execută cu pri
cepere tipluirea și 
firea materialului, 
s-a încetățenit' de 
obiceiul ca fiecare
bru al brigăzii să știe 
să execute toate opera
țiile. Asta. ' bineînțeles, 
presupune o înaltă cali
ficare a fiecăruia. Apoi, 
bucată cu bucată, Piesele 
sînt lustruite 
blaie. Lucrul 
șoară ca pe 
de sub ' mina

și asam- 
se desiă- 
bandă și 
meseriași-

»
»
*

»

»
de cumpărători.
de idpt cei mai exigeați iOI pricepuți iese, mobilă 

multă, frumoasă și de 
bună calitate, се-și aș
teaptă rîndul gafa pen
tru livrare.

controlori ai calității. De 
cumpărat s-au cumpăra' 
multe garnituri, dar n-a 
fost nici ' o reclamație 
Toți sini mulțumiți.

♦

* »**

prRductiei.de


•'4
STEAGUL RGȘ®

PRINTRE
/

200 de stu-

ȘI GENUVIDST A LCoii-

gospodăriile 
localitățile

unul amfiteatru 
cu nerăbdare ca 
începutul primei 
noul an uaiver-

a “putea ii epuizat. 
sd fie mereu un ix- 
de inspirație nu, nu- 
poeți și prozatori ci

Ai avut două 
vară ?

t
(
f

.. nebă- 
înalte, 

muncii, 
ronduri

Pirîul Rece ? 
fost și la

j
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mare și la

Defileul Jiului- Vedere de lingă tunelul Canton. 
------- o--------
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Frumusețile patriei noastre au 
fost clntate și descrise de multi 
poeți și scriitori ce au cutreie
rat-.) în lung și-n lat. Dar aces* 
tezaur de bogății și irumuseți e 
departe de 
Bl continua 
vor nesecat 
mai pentru
și penrtru excursioniști. Sd des
crii în versuri sau prozd pri
veliștile de basm ce ți le oferă 
natura și monumentalele cons
trucții înălțate de oameni liberi, 
stăpîni pe munca lor, nu-i prea 
ușor. Fără a avea calități de 
scriitor, cînd vezi însă atîtea

Cîntînd 
frumusețile patriei

Eram în fața
Studenții așteptau 
soneria să anunțe 
ore de curs din 
sitar.

— Bine ai venit, Mitică I
— Bun soait și ție și succes în 

noul an universitar.
Forfota care domnea în prima 

zi a lunii octombrie pe coridoa
rele Institutului de mine din Pe
troșani, aduceai pe oricine se afla 
acolo într-o stare de veselă vervă 
tinerească.

— Се-ai făcut astă vară, Ioane ? 
Unde ai fost în tabără, la Constan
ta sau la

— Am 
munte I

— Păi,

(!J
I
î

irumuseți, nu poți să nu încerci 
să le descrii. Îndrăgostit de na
tură, nu-i zi liberă să nu mi-o 
petrec în mijlocul ei, împreună 
cu toată familia. Și în fiecare ano
timp pictorul natură îți așterne cu 
dărnicie în fața ochilor, tablouri 
cu peisaje de neuitat. Uneori de
corul se schimbă dlntr-un mo
ment in altul.

...Retezatul, uriașul de stînci, 
lacurile alpine, grohotișurile și 
codrii seculari te impresionează 
prin frumusețea de o tară sălbă
ticie. La tot pasul te întimpinâ 
lacuri de origină glacială cu apă 
limpede și rece. Soarele de amia
ză a transformat lacul într-o 
imensă oglindă de cleștar. Admi- 
rlndu-se .în oglinda lut, munții 
par răsturnați cu crestele spre 
adincuj apei. Boita azurie, pe 
care din cînd în cînd zboară sca
me alburii de nori se oglindește 
și ea în luciul apei. Deodată o 
boare de vlnt încrețește fața 
apei. Munții oglindiți in ea în
cep parcă să danseze. Apoi rit
mul se întețește, imaginile tre
mură dispărînd parcă în adinciml 
ca apoi să apară din nou după 
liniștirea apei. Din cînd în cînd, ) 
iuîndu-se la întrecere cu vîntul, S 
cite un păstrăv săitîndu-se du- ) 
pă cite o musculiță caută sd faci ) 
valuri în apă. Apoi totul reintră 2 
în liniște. Stai și privești ore în- \ 
tregi fără sd te mai saturi. Soa- C 
reie a scăpătat spre asfințit. Cor- S 
tui și focul de tabără îmbie la / 
odihnă. Iată însă că pe bolta în- / 
stelată apare stăpîna nopții. Pri- ? 
vești cum se oglindește și ea in ij 
unda lacului alături de puzderia \ 
de stele și munții ce în noapte 'i 
au îmbrăcat haine negre de sea- / 
rd. In zori te desparți cu greu de ? 
aceste frumuseți, dar curiozitatea 
de a vedea noi peisaje îți poartă 
pașii mai departe.

JEAN DUMITRESCU
maistru-aut o I.P.l.P. Rivezeni

cum așa ? 
bilete într-o singură

— Nu. N-am avut nici un bi
let. Am fost însă într-o excursie 
organizată special pentru studenții 
evidențiați la învățătură. Am vizi
tat multe localități ale tării, prin
tre care: Sibiu, Brașov, lacul de 
la Bicaz, Cheile Bicazului, 
stanța, București.

— A fost frumos î
— Minunat. Mi-a plăcut 

tot. întreaga țară este azi o 
tătoare grădină.

— Dar tu, Ilie, 
vacanță?

peste 
încîn-

unde ai fost în

Ce știți
• Cantitatea de

nism reprezintă aproximativ 7 la 
sută din greutatea corpului. Intro
ducerea în stnge a unor lichide 
sau micșorarea cantității existente 
prin hemoragii modifică acest pro
cent foarte repede, 
împrejurări intră în 
eanismul de reglare 
singe din organism, 
în limite constante
stage.

STUDENT!
— Am fost la Costineșli. E așa 

frumos litoralul mării. Incit nu-ți 
mai vine să if desparți de el. Con
stanța Eforie, Mamaia, sau Costi- 
nești, toate ie intîmpmu ■ 
nuite frumuseți : blocuri 
construite pentru oamenii 
localuri și săli de mese,
de flori în lungul litoralului, 
peste tot, numai bucurie și voie 
bună.

Discuții de felul acesta s-au pur
tat mult timp între studenții Insti
tutului de mine din Petroșani.

Unii povesteau cum a fost în ex
cursia organizată prin O.N.T., alții 
spuneau cum au mnucit alături de 
părinții și frații lor în 
agricole colective din 
natale etc.

Anul acesta peste 
denți de la Institutul de mine din 
Petroșani și-au petrecut vacanța de 
vară în taberele studențești orga
nizate pe litoral, la Cost'inești și 
la munte. Peste 60 de studenți din 
institut au participat în mod gra
tuit la diferite excursii organizate 
în țară, iar alții au fost în stațiu
nile Govora, Herculane, Băile Vic
toria și Techirghiol. A fost o va
canță plăcută pentru toți. ,

V. DRÂGAN 
student I.M.P.

------------©-----------

despre organismul dvs. ?
sînge din orga-

In asemenea 
funcțiune me- 
a cantității de 
care menține 
cantitatea de

de

or-
mi-

, • Un minut din activitatea ini
mii. In stare de repaus a organis
mului, inima primește și trimite 
pe minut 5—6 litri de sînge. In 
timpul unui efort fizic, prin ini
mă trec, pe minut 19—37 litri 
sînge.

• Cite globule roșii sint în 
ganismul omului ? Numărate pe
limetru pătrat după tehnica labo- 

. ratoarelor, 3 500 000—5 000 000,
----------- 0

Bibliotecă veche
S-au împlinit 100 de ani de la 

înființarea uneia din primele insti
tuții culturale slovace, Biblioteca 
„Matiea Slovaneka". Ea a jueat un 
rol important nu numai în viața 
culturală a poporului slovac, dar 
și în lupta lui de eliberare. In pre
zent această instituție desfășoară 
o intensă activitate pe tărîm cultu-

de 100 de ani
ral: sub auspiciile ei funcționează 
Biblioteca națională slovacă și un 
Institut de biblioteconomie.

Fondul de cărți al bibliotecii cu
prinde peste 700 000 de volume. 
Biblioteca are. 13 filiale.

Biblioteca deține exemplare uni
ce, de pildă „Catehismul" lui Mar
tin Luther, cea mai veche carte 
tipărită în slovacă (în anul 1581).

Ѳ-----------
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relatează „La Tribune 
trei pisici, înregistra- 

formele ca funcționați 
«are „lucrau" la

După oum
1 de Geneve", 
' te cu toate

ai statului și «are „lucrau' 
poșta centrală din Cagliari (Sardi
nia) au fost concediate. Salariul 
lor fusese stabilit la 1000 lire' pe 
lună, sumă care era folosită pen
tru cumpărarea hranei lor. De mai

li ішш litrei (iraii u шшіпі /

om
300
ce-

B. Shaw afirma că un 
trebuie să trăiască cel puțin 
de ani dacă vrea să realizeze 

osteneala шил-
îndrăzneață a 
fapte și chiar 

ei.

mulți ani, munca pisicilor consta 
în a împiedica șobolanii și șoare
cii să roadă imprimatele depozi
tate în pivnițele poștei.

Or, administrația poștelor a ho- 
tâirît să recurgă la metode mai 
simple și mai puțin costisitoare, și 
anume să împrăștie pe podea otra
vă contra șoarecilor. Din acel mo
ment, pisicile au devenit inutile 
și au fost concediate.

va care să merite 
cii. Această teză 
fost dezmințită de 
de însuși autorul

Există oare o limită de vîrstă 
pentru realizarea unor înalte ope
re spirituale sau fapte eroicз ? 
Lăsînd la o parte copiii minune 
— faptele dovedesc că opere ge
niale au fost create de la vîrstă 
cea urai fragedă piuă la adîneă 
tctrîneți. lată cîteva • exemple; 
Francis Bacon, ds pildă, avea 15 
ani cînd a elaborat ideea operei 
sale „Novum Orgahum". Cînd 
Jeanne d'Arc a eliberat Reims-ul, 
în 1492, încoronîudu-1 pe Carol al 
VII-lea ca rege al Franței avea 
17 ani. Alexandru Macedon a cîș- 
tigat bătălia de la Cheroneea tot 
la vîrstă de 17 ani. Marconi avea 
23 de ani cînd a pus în aplicare 
telegrafia fără fir, iar la aceeași 
vîrstă Keats a scris poeme cele
bre. Dickens a scris „Documentele 
postume ale clubului Pickwick" la 
25 de ani, iar Linndberg a între
prins primul zbor peste Atlantic 
tot la 25 de ani. Iuri Gagarin, prl-
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M'croscop neutronic
In Japonia s-a propus construc

ția unui microscop neutronic, ca
re va putea permite cercetarea 
structurii interne a metalelor și a 
altor materiale mult mai eficace 
de cît este posibil cu ajutorul a- 
paratelor ce folosesc razele Roent
gen. Neutronii posedă o capacitate 
de pătrundere de 1 000 de ori mal 
тате decît a razelor Roentgen și 
sint mult mai puțin absorbiți de 
către materialele prin care trec de 
cît aceste raze.

Din punct de vedere construc
tiv, noul microscop va fi analog 
microscopului roentgenografic,

mul 
mos
Valentina Tersșkova, prima cos
monaută din lume la 26 de ani. 
Mozart a scris „Răpirea din Serai", 
tot la 26 de ani. Stanley l-a găsit 
pe Livingstone în Africa la 30 de 
ani. Amundsen avea 35 de ani 
cînd a atins Polul Sud. Dante a 
început să scrie „Divina Comedie" 
la 41 de ani și tot aceeași vîrstă 
a avut Columb cînd a descoperii 
America. Einstein era în vîrstă^ de 
42 da ani cînd i s-a decernat 
premiul Nobel pentru teoria rela
tivității. Darwin a scris „Originea 
speciilor" la 50 de ani și tot la

■ aceeași vîrstă a descoperit Roent
gen razele ce-i poartă 
Swift a scris „Călătoriile 
liver" la 59 de ani, Verdi

. pus opera „Othello" la 71 
iar Tizian a pictat la 96 
celebrul tablou „Bătălia 
Lepanto".

cosmonaut, a zburat 
la vlrsta de 27 de

în £os- 
ani, ier

num ale. 
Iui Gu- 
a com
ele ani, 
de ani 
de la
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Distihuri 
din concediu

' Birocratul îndrăgostit
A scris acasă lapidar; ■
Sosesc in... dublu exemplar I

Insensibilul la mare
{ II arde soarele-n amiaz 
♦ Dar nu se schimbă la... obraz I

In
FU

timpurii э oamenii au 
facă viața mai ușoa- 
fost descoperite prl- 
și unelts, patul, litie-

In toațe 
căutat să-și 
ră. Așa au 
mele mașini
ra etc. Deținătorii puterii în an
tichitate згаи preocupați să tră
iască .cit mai bine.

Funiile și rolele erau folosite 
pentru transportul greutăților mari 
încă din vremuri străvechi. Este 
probabil că cu mult înaintea erei 
noastre în primele mine primitiv? 
se foloseau funiculare pentru a- 
ducersa minereului la suprafață.

Nu aste deci de mirare că încă 
pa vremea împăratului Cezar în 
clădirile înalte din Roma existau 
ascensoare pentru persoane și o- 
biecte

Un 
numai 
pildă.

existat o pernă pătrată din 
groasă de un metru. Dacă 
atentator ar fi dorit să taie 
ascensorul s-ar fi prăbușit,

grele.
ascensor destinat, firește, 
împăratului a existat, da 

in pelatul construit de Ne-

год, după incendierea Romei în 
anul 64 e.n, din lemn de santal.

Ascensorul era acționat de o 
funia și funcționa pe patru șine 
din lemn dur. La capătul de jos 
ar fi 
piele 
vreun 
funia,
într-adevăr, dar el ar fi fost re
ținut pe perna de aer.

Ascensorul era acționat de o 
funie trasă de trei sclavi, prevă
zută cu. semne care indicau locul 
de orprire dorit. Trebuie să 
fost o treabă destul de grea 
ferența de nivel fiind de 40 
metri.

Ascensoare asemănătoare 
fost construite mai tîrziu și 
cit ava alte case cu mai multe 
etaje din Roma.

Ingîmfatul
urmă de te lasă pasul 
calm și reperează-i nasul I

Scriitorul
vîrf de munte juvenil*

Unii din lucrătorii frizeriei or. 11 din Petroșani lucrează 
tund Și bărbieresc fără grijă
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El umblă după flori de... stU I
Arogantul .

Ajuns pe culme el ne-a spus:
Acum să discutăm de... sus I

Căsătoritul în rol de burlac
te iubesc cu-nflăcărare
jur pe... puștiul meu cel mare I ♦*

♦
♦, i

EPITAFURI
Unui niptociclist

Făcîndu-1 țăndări telegraful 
Aicea-i doarme... epitaful!

Unui general revanșard 
„Her general", ostaș tenace, 
Cum poți mata să dormi în...

pace I ?

♦

Unui lăudăros •
Zice că-i dus pe totdeauna; *
De nu s-o... lăuda și-acuma I •

Unui palavragiu •
Tăcere adîncă-n jur domnește •
S3 nu-1 treziți că iar... pornește I *
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Primiți cu încredere 
în familia comuniștilor

Acțiuni tmexefti 
la mina Aninoașa

««*«*««« P O R T ********

De aceea, munca de 
în partid a constituit una 

obiectivele de seamă ale 
biroului și comuniștilor din

creeze nemijlocit în producției 
Numărul total «1 membrilor și can
didaților de partid din sector se 
ridică în prezent la peste 120 to- ’ 
var&și, ceea se reprezintă mai 
bine de 35 la sută din efectivul 
sectorului.

Printre cei primiți în această 
perioadă în rîndurile , membrilor șl 
candidaților de partid amintim pe 
minerul Luca Costache, semnaliștil 
Săvulea Marin, Ploscaru loan și 
muncitorul Sava Aref, oare sînt 
exemple demne de urmat la locu
rile de muncă și care nu au precu
pețit nici un efort pentru a se pre
găti din punct de vedere politie 
și ideologic. Merită a fi relevat 
faptul că în cursul acestui an, or« 

urmare a 
edu- 

a re- 
unui 
Ioan

Aninoașa au ob- 
timp rezultate 

în luna septem- 
peste 30 tone de

Activități locale
La antrenamentul de joi, Jiul 

Petrila a avut ca partener de joc 
echiea Parîngul Lonea. In general, 
jiuliștii s-au mișcat bine, au pasat 

■frumos și au 
tă. Ei au și 
goluri fără să 
Apărarea s-a
intervenții, iar atacul, și în spa
cial Martinovici și Bicu au fost 
deseori aplaudați la scenă des
chisă pentru frumoasele faze crea
te.

șutat mult la poar 
marcat de altfel 6 
primească nici unul.
dovedit sigură in

ineheindu-se 
egalitate.

cu un rezultat

■ЙГ
(Agerpres)

ganizația de bază, ca 
preocupării continue față de 
carea candidaților de partid, 
dus stagiul de candidatură 
număr de 8 tovarăși. Geczi
este unul dintre ei. Si este un to
varăș de nădejde, care își duce la

In activitatea sa, biroul organi
zației de partid, comuniștii secto
rului de transport al minei Petrila 
și-au fixat ca obiectiv să Întăreas
că necontenit rîndurile organiza
ției de bază prin primirea de noi 
membri și candidați de partid ea 
in felul acesta să poată exercita 
efectiv și cu competență Îndruma
rea și controlul activității econo- 

• mice din sector, să intervină o- 
peratlv în rezolvarea diferitelor 
probleme pe care le ridică viața.

în ultimii ani, sarcinile sectoru
lui de transport au sporit, ceea ce 

șp dus la o creștere a numărului 
Й muncitori. Acest lucru face ca 

, organizația de bază să nu poată 
să cuprindă cu același număr de 
comuniști toate sectoarele de acti
vitate de la diferite orizonturi ale 
exploatării, 
primire 
dintre 
muncii 
sector.

Biroul organizației de bază, cele; îndeplinire sarcinile profesionale și 
șapte grupe de partid, au căutat să 
cunoască temeinic pe muncitorii 
și maiștrii nemembri de partid’ca
re au obtinut cele mai bune re
zultate in lupta pentru organiza
rea și desfășurarea transportului 
pe puțuri, pe galeriile minei și la 
suprafață. Desigur, muncitorii evi- 
dențiați au fost recrutați în acti
vul fără de partid care in prezent 
este alcătuit dintr-un număr de 57 

‘ tovarăși. Cu aceștia, biroul organi- 
‘ zației de bază, comuniștii Bețe 
Tiberiu, Greieruș loan, Stoica Emil, 
Șulț Vasile, Radu Vaier și alții au 
dus o muncă politico-educativă 
Susținută, i-au ajutat să-și ridice 
nivelul de cunoștințe politice și 
ideologice, i-au antrenat să parti
cipe mai intens la activitatea ob
ștească. Biroul organizației de ba-, 

. ză s-a îngrijit ca în anul de în- 
vățămînt trecut majoritatea tova
rășilor din activul fără de partid 
să participe la cercul de studiere 
al Statutului P.M.R.

Ca urmare a preocupării perma
nente pentru educarea tovarăși
lor din activul fără de partid, multi 
dintre ei s-au ridicat la nivelul 
cerințelor ce se pun candidaților 
de partid. Biroul organizației de 
bază a cercetat cu atenție fiecare 
eaz în parte, iar cei mai merituoși 
âu fost primiți în rîndurile candi
daților de partid. Astfel, treptat, 
organizația de bază s-a întărit cu 
elemente valoroase, demne de a 
face parte din familia comuniști
lor din sector. In ultimele 12 hinf, 
organizația de bază a primit în 
rîndurile sale 32 membri și can
didați de partid, muneUori care lu.

cele încredințate de organizația de 
bază. Tov. Geczi desfășoară o mun
că continuă de educare a munci
torilor ce lucrează la aproviziona
rea sectoarelor ' eu material lemnos 
și se îngrijește ca fiecare sector 
productiv să-și primească ritmic și 
în bune conditiuni lemnul de mină 
planificat. Tot cu stagiul redus au 
fost primiți în partid și electricie
nii Munteanu Nicolae, Băgăian Pe
tru, mecanicul Bokor Martin, lăcă
tușul Vincze Zoltan, semnalistul 
Obreja loan și alții care se situ
ează printre evidentiații colectivu
lui.

Tinînd seama de faptul că 
sectorul de transport lucrează 
un număr însemnat de femei, 
roul organizației de bază s-a 
grijii ca și pe acestea să le atragă 
la activitatea organizației de bază. 
Drept rezultat, tov. Kaproș Lucre
tia și Munteanu Teodora au cerut 
organizației de bază primirea în 
rîndurile candidaților. In adunarea 
generală, comuniștii au subliniăt 
trăsăturile lor morale, faptul că 
sînt muncitoare care pun mult 
suflet pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

întărirea continuă a organizației 
de bază din sectorul VII transport 
al minei Petrila, prin primirea ce
lor mai vrednici muncitori, a creat 
organizației de partid posibilitatea 
să repartizeze în fiecare loe de 
activitate membri și candidați de 
partid ceea ce influențează în mod 
pozitiv bunul mers al transportu
lui la subteran și la suprafață.

S-au colectat 
270000 kg fier vechi

In străduința lor de a colecta prin 
muncă patriotică o cantitațe. cil 
mai însemnată dî fier vechi, ute- 
miștii de la mina 
ținut, în ultimul 
frumoase. Numai 
brie s-a colectat 
cablu vechi.

Printre tinerii care au participat 
la acaastă acțiune și au muncit cu 
entuziasm se numără Nagy Tibe- 
riu, Fogoroș Ionel, Kacasy Arca- 
die, Tat loan, Hoțea Gheorghe, 
Curta Gavrilă, Ciocoi Gheorghe. 
S-au evidențiat, be asemenea, ute- 
miștii din organizația nr. 5, care în 
primele trei zilî ale lunii octom
brie a.c., au strins o icantitate de 
3 000 kg. deșeuri de metal.

Datorită contribuției utemiștilor 
la mina Aninoașa s-au colectat 
pînă în prezent de la începutul 
anului, peste 270 000 kg. fier vechi 
pentru otelăriile patriei.

PRAGA 4
Continuîndu-și turneul. în R. S. 

Cehoslovacă echipa de ' fotbal 
Spartak Varna (R.P, Bulgaria) a 
jucat la Praga cu Spartak Hradec 
Kralove. Fotbaliștii cehoslovaci auij 
obținut Victoria cu scorul de 3—(ф 
(1—0).

HOCHEI

bi cur» <й apariție

La Editura pentru literatură se 
află sub tipar „Manualul de fol
clor" întocmit de un colectiv de 
cercetători de la Institutul da teo
rie literară și folclor al Academiei 
R.P.R. Manualul cuprinde noțiuni 
privind legile de dezvoltare ale 

' folclorului, genurile popular? — 
balade, doine, basme etc. El se 
adaugă altor lucrări privind fol
clorul nostru, elaborat s în ultimii 
ani, printre care : volumul I „Liri
ca" și vol. II. „Basme' din Anto
logia d î folclor.

Institutul a publicat de aseme- 
. nea, în revista sa studii intere

sante privind folclorul ca „Etica 
basmului" de acad. G. Gălinescu, 
care a inițiat cercetarea folcloru
lui ca artă literară în determinarea 
ei socială, monografii despre cel 
mși importanți folcloriști romîni 
și altele. Toate acestea vor fi 
strins? și tioăritî într-o culegere.

Străbătind diversele regiuni ale 
țării, cercetătorii institutului au 
Înregistrat pe bandă de magneto
fon sau în scris producții literar s 
ale folclorului nostru. In arhiva 
Institutului se află în prezent 700 
de pagini de manuscrise și 2 500

în
Și 

bi- 
în-

Iși îmbogățesc 
cunoștințele

Comitetul U.T.M. de la mina Ani- 
noasa desfășoară o intensă acti
vitate în scopul ridicării nivelului 
politic, cultural și profesional 
tinerilor din organizații.

In acest scop, 445 de tineri 
fost încadrați în diferite forme 
învățămlntului politic U.T.M.,
vor urma învățămîntul de partid, 
iar 31 de utemiști urmează cursu
rile școlii medii serale. De ase
menea, un număr de 82 utemiști 
frecventează

. calificate da
noasa

al

au
ale
45

cursurile școlii de 
pe lingă mina Ani-

Zilele trecute, consiliul asocia
ției sportive „Energia Paroșenl" s-a 
întrunit într-o ședință de lucru. 
Răspunzind dorinței mai multor 
tineri din uzină, s-au pus bazei r 
un ai noi secții sportive. Este vor
ba de secția de schi care a reunit 
raeste 20 de tineri sportivi ama
tori.

hochei P0-
R. D. Ger»
Berlin ІЯ

Suedia — R.D.G. 6-3
BERLIN 4 (Agerpres) 
Selecționatele de 

gheață ale Suediei și 
mane s-au intîlnit la
meci revanșă. Au învins hochei 
iștii suedezi cu scorul de 6—3 
(0—0; 3—2; 3—1). Primul mecî 
fusese cîștigat tot de oaspeți, CU- 
5—2.

BOX

FOTBAL R. P. Bulgaria — 
Selecționata Miinchen 

8-12

fost eliminată din 
a. „Cupei campioni- 
la fotbal. Fotbaliștii 
cîștigaseră cu 1—0

MUNGHEN 4 (Agerpres)
Echipa selecționată de box a 

R.P. Bulgaria a evoluat la Munchen 
în compania unei selecționate re
gionale. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 12—8,

„Cupa campionilor 
europeni"

STOCKHOLM 4 (Agerpres)
Cunoscuta echipă belgiană Stan

dard Liege a 
actuala ediție 
lor europeni" 
belgieni, care
primul meci cu I.F.K. Norrkoeping 
(Suedia), au fost învinși cu 2—0 
(1—0) în meciul retur disputat in 
deplasare.

Pînă acum s-au calificat pentru 
turul doi (optimile de finală) ur
mătoarele echipe.- Dinamo Bucu
rești, Internazionale Milano, Fe 
Zurich, Partizan Belgrad, Dukla 
Praga, Benfica Lisabona, Borussia 
Dortmund, Spartak Plovdiv, I.F.K. 
Norrkoeping, A.S. Monaco și F.C. 
Milano (deținătoarea trofeului, ca
lificată din oficiu).

☆
4 (Agerpres)
retur contînd pentru

LONDRA
In meci

„Cupa cupelor" echipa galeză Bo
rough United a învins la Wrex
ham cu 2—0 (1—0) pe Sliema Wan
derers (Malta). Borough s-a califi
cat pentru turul doi, prima partidă

Concurs atletic 
la Budapesta

BUDAPESTA 4 (Agerpres)
La Budapesta, în ziua a doua a 

întîlnirii de atletism dintre echi
pele R.P. Ungare și Angliei, atleta 
engleză Dorothy Hyman a stabilit 
un nou record european la 200 m 
plat cu timpul de 23”2/10. Veahiul 
record era de 23"3/10. La masculin 
meciul a fost cîștigat de echipa 
engleză cu 106,5—105,5 puncte, în 
timp ce la feminin, au cîștigat gaz
dele cu 55—48 puncte.

PROORAM OE RADIO

O aotia lucrare de folclor

Z. ȘUȘTAC

ni. bandă înregistrată in ultimul 
timp cu doine, balade, poezii popu
lare din regiunile Argeș și Bucu
rești. Ele vor sluji ca material do
cumentar pentru Întocmirea a noi 
lucrări privitoare la folclorul nos
tru.

Ager pr îs)

ваігіег Nicolae, Florea Petru și Scurtu Constantin, in clișeu, sînt 
bucuroși. $i au de ce să fie. Ei au reușit să producă cîte 40 000 bobine 
fără nici un rebut, situîndu-se astfel în fruntea întrecerii filatorilor 
de la Viscoza Lupeni. __

MEREU ÎN MIEZUL PROBLEMELOR SECTORULUI
(Urmare din pag. l-a)

suri pentru întărirea asistentei teh
nice la locurile de muncă. Astfel, 
a fost schimbat maistrul minier 
Ersek Ștefan care neglija îndru
marea brigăzilor, cu maistrul mi
nier Poniori Alexandru, membru de 
partid, un tehnician activ. In ur
ma acestor măsuri numărul brigă
zilor sub plan s-au redus substan-' 
tial, de la 6—7 cît erau înainte la 
3 pe

De 
ză a 
părții
ce privește asigurarea funcționării 
utilajelor miniere. Adunarea a sta
bilit măsuri pentru îmbunătățirea 
Întreținerii utilajelor și mai alec a 
locomotivelor subterane, iar locu
rile de muncă au fost asigurate cu

luna septembrie, 
asemenea, organizația de ba- 
luat în discuție activitatea 
mecanice â sectorului in ceea

utilaje in bună stare de funcțio
nare.

In perioada dintre adunările ge
nerale, biroul organizației de bază 

, ia. cu regularitate in discuție dife
rite aspecte ale activității secto
rului, munca brigăzilor care întîm- 
pină greutăți, a cadrelor tehnice, 
stabilind cu acest : prilej măsuri 
pentru remedierea neajunsurilor. 
Constatînd, de pildă, că în sector 
s-a Înrăutățit calitatea producției, 
biroul, organizației de bază a luat 
în discuție în ședința sa din luna 
august cauzele acestei situații. Au 
fost chemați în fața biroului șefii 
de brigăzi și de schimb de la lo
curile . de muncă unde s-a înrău
tățit calitatea producției! la indi
cația biroului s-au luat măsuri de 
către conducerea sectorului pen
tru alegerea mai cu grijă a steri-

îmbunătăți-

lului, iar agitatorii au fost instruiți 
pentru a desfășura o muncă poli
tică susținută pentru
rea calității producției. In urma a-
cestor măsuri în luna septembrie 
sectorul n-a mai fost penalizat 
pentru șist. De curînd, biroul or
ganizației de bază a luat în discu
ție felul cum se preocupă condu
cerea tehnică de pregătirile de iar
nă, stabilind măsuri pentru ca 
anotimpul friguros brigăzile să 
aprovizionate corespunzător 
materiale, aer comprimat etc.

Mereu în miezul vieții sectoru
lui, a problemelor care frămîntă 
colectivul, biroul organizației de 
bază reușește să desfășoare o 
muncă politică eficientă pentru mo
bilizarea minerilor, a întregului co
lectiv spre realizări tot mai spo
rite.

6 octombrie
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Dansuri 
de estradă, 11,00 Muzică din opera 
„Secretul lui Marco Polo” de Fran
cis Lopez, 11,30 Vorbește Mosco
va ! 12,20 Interpreți de muzică u- 
șoară, 13,10 De toate pentru toți, 
14.00 Melodii populare Îndrăgite 
de ascultători, 16,15 Transmisiune 
sportivă, 18,00 Cîntă orchestra de 
muzică populară a Radioteleviziu- 
nii, 18,30 Din literatura R. D. Ger
mane, 19,00 „Melodii... melodii..."
— emisiune de muzică uȘoară rd- 
mînească, 19,35 Album de romanțe, 
20.00 Teatru la microfon. Ciclul 
„Mari interpreți din trecut" : „Egor 
Bulîciov și alții". Adaptare radiofo
nică după piesa lui M. Gorki, 21,45 
Muzică ușoară interpretată de Paul 
Алка, PROGRAMUL II. 8,00 Clu
bul voioșiei, 9,00 Estrada dimine
ții, 9,30 Arii cu cor din opere, 
10,00 Muzică populară cerută de 
ascultători, 10,30 Revista presei 
străine, 10,38 Potpuriuri de muzică 
ușoară rominească, 13,15 Program 
de melodii populare, 13,45 Muzică 
ușoară interpretată de Gigi Marga,
14.15 La microfon: „Satira și u- 
morul",. 15,00 Muzică ușoară cerută 
de ascultători, 17,15 „Săptămîna 
poeziei — 1963" : Versuri ale unor 
tineri poeți, 17,25 Din muzica po
poarelor, 18,35. Cîntă orchestra de 
estradă a Radioteleviziunii, 19,30 
Muzică din operete interpretată de 
soliști și ansambluri romînești, 
20,05 „Vitrina cu noutăți de muzi
că ușoară", 20,30 Muzică de dans,
21.15 Din comoara folelorulul nos
tru muzical, 21,45 Seară de poezie 
clasică rominească, 22,00 „Săptă
mîna muzicii din R. D. Germană"
— muzică de dans.

în 
fie 
cu

Ѳ —

CINEMATOGRAFE

i

6 octombrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Doi din alte lumi; REPUBLICA : 
Oameni de afaceri,- PETRILA: Sub 
cupola albastră; LUPENI : Oameni 
și fiare seria I, II; BARBATENÎ: 
Chiriașul.
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Lucrările Adunării Generale a в. N, B.
NEW YORK 4 
In ședința din

3 octombrie a Adunării Ge-

(Agerpres). 
după-amiaza zi-

auto- 
colo-

afacerilor externe al Suda-

î lei de
nerale O.N.U. a luat cuvîntul mi
nistru,
nului Ahmed Khair, care, salutînd
încheierea Tratatului de la Mos
cova cu privire la interzicerea 'ex
periențelor nucleare în trei medii, 
a declarat că pasul următor tre- 

I buie întreprins în direcția interzi
cerii experiențelor nucleare subt?

,' rane și convocării unei conferințe 
internaționale pentru sentnaxea u- 
nei convenții privitoare la interzi 
cerea folosirii armei nucleare. Re
prezentantul Sudanului a denunțat, 
în continuare, politica de apart
heid a guvernului sud-african și a

cerut Portugaliei să acorde 
determinarea popoarelor din 
niile africane aflate sub stăpîni- 
raa ei.

Reprezentantul Ecuadorului, Leo- 
poldo Benites, a remarcat în cu
vîntul său „atmosfera favorabilă" 
în care se desfășoară actualele lu
crări ale sesiunii Adunării Gene
rale O.N.U. ca urmare a semnării 
Tratatului de la Moscova, în con
trast cu sesiunea de anul trecut 
cînd, potrivit afirmațiilor sale 
„domnea o atmosferă de teamă". 
El s-a pronunțat în favoarea între
prinderii de noi acțiuni rae calea 
dezarmării și și-a exprimat acordul 
față de crearea unei zone denu- 
clearizate pe teritoriul Americii 
Latine.

Dezbateri asupra bugetului 
suplimentar al ©. N. U.

4 — Trimisul spa- 
с. Alexandroaie,

5 al Adunării Ge-

NEW YORK 
cial Agerpres, 
transmite:

Comitetul nr.
nerale a O.N.U., care se ocupă cu 
problem? bugetaro-administrative, a 
început joi după-amiază dezbaterii i 
asupra bugetului suplimentar al or
ganizației. Luînd cuvîntul la dez
bat ari, Dragoș Șerbănescu delega
tul romîn în Comitet, a arătat că 
deși, pentru prima oară. Secretaria
tul O.N.U. nu mai cere fonduri 
pentru cheltuieli ordinare ale Or
ganizației destinate anului în curs, 
se constată că au fost efectuate 
cheltuieli care au depășit craditslc

deaprobate la sesiunea trecută 
Adunarea Generală, fapt care cons
tituie o încălcare a disciplinei fi
nanciare d? către Secretariat.

După ce a enumerat o serie de 
elemente concrete în acest sens, 
vorbitorul a arătat că, ținînd sea
ma de aceasta, Secretariatul tre
buie să acorde în viitor o aten
ție sporită evitării oricăror chel
tuieli suplimentare inutile, limitînd 
printr-o politică de strict control 
financiar, cererile de noi fonduri 
pentru ca acestea să se acorde nu
mai la cazprile absolut necesare 
neprevăzute sau care prezintă o ur
gență deosebită.

I

Dineul oferit de C. Mănescu
Alexandroaie,

Corneliu Mă- 
afacerilor ex- 

Romî-

ex-

3 octombrie, 
ministru al 

șeful delegației R.P. 
cea de-a 18-a sesiune a A-

Irlandei, V. S. Semenov, 
al ministrului afacerilor 
al U.R.S.S., С. V. Nara- 
secretar general adjunct

NEW YORK 4 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. 
transmite :

La 
nescu, 
terne, 
ne la
dunării Generale a O.N.U., a ofe
rit un dineu în saloanele misiunii 
permanente a R.P. Romîne pe lin
gă O.N.U. La dineu au participat: 
dr. Carlos Sosa Rodriguez, preșe
dintele Adunării Generale a O.N.U.1, 
A. A. Gromîko, ministru al aface
rilor externe al U.R.S.S., Vaclav

Bingham 
și Alva

R.P.
-=0

R. Edwars critică 
politica engleză 
fată de Oman

delsgaților participant 
Comitetului de Tutelă 
Ganerale a circulat la 
o scrisoare primită din

NEW YORK 4 (Agerpres).
In rîndul 

la lucrările 
al Adunării 
3 octombrie
partea lui Robert Edwards, membru 
în parlamentul englez din partea 
Partidului laburist și președinte al 
Comitetului englez pentru dreptu
rile Omanului. Scrisoarea critică 
politica britanică în Oman și cere 
ca la discutarea situației din Oman 
să fie ascultat un reprezentant al 
acestui comitet. Sîntem profund 
dezamăgiți, se spune în scrisoare, 
că actualul guvern britanic comite 
în Oman acte ce contravin princi
piilor drepturilor omului și creează 
în această regiune de mare im
portanță strategică o situație ce 
constituie un pericol la adresa pă
cii. O mare parte a populației din 
Anglia se subliniază în scrisoare, 
dezaprobă politica guvernului en
glez în Oman, calificînd-o ca „o 
negare â celor mai nobile idealuri 
pentru care luptă marea civilizație 
a țării noastre". Ne exprimăm re
gretul că în secolul al XX-lea gu
vernul englez se face răspunzător 
de atentate la suveranitatea unui 
stat, de bombardarea satelor paș
nice și de menținerea, comerțului 
de sclavi în Arabia de sud, se 
spune în încheierea scrisorii.

Ro
ad- 
ex-

David, ministru al afacerilor 
terne al R.S. Cehoslovace, Frabk 
Aiken, ministru al afacerilor ex
terne al 
adjunct 
externe 
simhan,
al O.N.U., Abdelkader Chanderli, 
ambasador, șeful delegației alge
riene, dr. Luis Padilla Nervo, am
basador, șeful delegației Mexicu
lui, ambasadorii W. Loridan (Bel
gia), J. Hajek (R. S. Cehoslovacă), 
M. Riad (R.A.U.), J. B.
(S.U.A.), Agda RoSsel 
Myrdal (Suedia).

Din partea delegației
mîne au participat M. Malița, 
junct al ministrului afacerilor 
terne, M. Hașeganu, reprezentantul 
permanent al R.P. Romîne la O.N.U. 
P. Bălăceanu, ministrul R.P. Romî
ne la Washington, Maria Groza și 
Ion Datcu, membri supleanți ai 
delegației R.P. Romîne. Dineul s-a 

. desfășurat într-o atmosferă caldă.

Declarafia „Mișcării italiene 
pentru

ROMA 4 (Agerpres)
La 

liană 
tații 
mele 
își exprimă neliniștea în legătură 
cu știrile apărute în presă referi
toare la începerea lucrărilor de con
struire în regiunea insulei Tavo- 
lar (lingă țărmurile insulei Sardi
nia) a unei baze pentru submarine 
atomice ale N.A.T.O. înzestrate cu 
rachete „Polaris".

Amintind că recent guvernul a 
făcut o declarație 
s-a angajat să nu 
liene la dispoziția 
tomice înzestrate

4 octombrie, „Mișcarea ita- 
pentru pace" a dat publici- 

o declarație în care, în nu- 
partizanilor păcii din Italia,

publică în care 
pună bazele ita- 
submarinelor a- 

cu rachete „Po-

pace”
Iar is",
poporul italian să protesteze 
hotărîre împotriva construirii 
cestei baze.

„Mișcarea italiană pentru
ce" subliniază că poporul italian 
cere guvernului Italiei să promo
veze o politică de pace care să 

. contribuie la destinderea încordă
rii internaționale și înfăptuirea de
zarmării generale și totale, sub un 
riguros control internațional, pen
tru a favoriza perspectivele crei- 
ate prin semnarea Tratatului de 
la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în 
cele trei medii.

autorii declarației cheamă
cu
a-

pa-

Ylitoria feroviarilor днііііі
LIMA 4 (Agerpres)
Greva de o săptămînă a fercvia- 

rilor de la calea ferată centrală 
din Peru s-a încheiat prin victo
ria greviștilor. Din cauza grevei, 
a fost paralizată aprovizionarea 
orașelor cu produse agricole șî 
transportarea minereurilor utile de 
la locurile de extracție.

Se află, de asemenea, în grevă 
funcționarii de bancă, telefoniștfl 
din sistemul interurban de teleco
municații, funcționarii comerciali. 
In prezent, în țară au loc' peste 
30 de greve ale oamenilor mun
cii, care luptă pentru satisfacerea 
diferitelor revendicări economice.

Ѳ

O

EVENIMENTELE DIN HONDURAS
TEGUCIGALPA 4 (Agerpres)
Agențiile occidentale de presă 

relatează că în urma loviturii mi
litare de stat încheiate cu răstur
narea președintelui țării, Villeda 
Morales, în cursul nopții de 3 spre 
4 octombrie situația în Honduras 
este confuză. După cum transmite 
agenția France Presse, forțele ar
mate au anunțat că dețin contro
lul în toate orașele importante ale 
tării. Cu toate acestea, mențio
nează agenția, la Tegucigalpa, con
tinuă să se audă focuri 
iar avioane ale rebelilor 
în acțiune în două orașe 
vincie împotriva trupelor 
rămas credincioase 
Morales. Junta 
preluat puterea,

de armă, 
au intrat 
din pro- 
care au

președintelui 
militară, care a 

a suspendat acti
vitatea tuturor partidelor politice
și a instituit cenzura presei. Pos
tul de radio Tegucigalpa și-a în
cetat activitatea.

Intr-o declarație făcută în seara 
de 3 octombrie, comandantul for
țelor armate din Honduras, colonel 
Osvaldo Lopez Arellano, a anun
țat că lovitura de stat a avut loc, 
deoarece președintele Morales a 
manifestat „toleranță și complici
tate față de infiltrația comunistă" 
și din cauză că el nu a fost în 
stare să dețină controlul asupra 
gărzilor civile. Referindu-se la a- 
ceastă declarație, agenția France 
Presse scrie că ea pare „bizară", 
întrucît, „președintele Morales nu 
era de fel pasiv față de regimul 
din Cuba, susținînd elementele 
contrarevoluționare cubane refugia
te în Honduras".

In seara de 3 octombrie, preșe
dintele Hondurasului, Morales, a 
sosit în Costa Rica pe bordul unul 
avion. împreună cu el se afla Mo-

rință. Principala divergență se 
manifestă în problema modificării 
aetualei constituții a țării.

OTTAWA. — La 4 octombrie do
cherii din portul canadian Quebec 
au declarat grevă după ce trata
tivele purtate timp de citeva zile 
cu Federația armatorilor din Cana
da în problema măririi salariilor, 
au eșuat.

TUNIS. — La 3 octombrie a luat 
sfîrșit vizita oficială de trei Zile 
întreprinsă de președintele Liberiei. 
William Tubman, în Tunisia. In co
municatul comun dat publicității cu 
acest prilej cei doi președinți au 
declarat că vor continua să spri
jine fără rezerve popoarele din A- 
frica în lupta lor pentru eliberare. 

LONDRA. — Agențiile de presă 
relatează că Conferința cu privire 
la acordarea independenței Kenyei, 
care se desfășoară de peste o săp- 
tămînă la Londra, întîmpină mari 
dificultăți.- Deși data stabilită an
terior pentru acordarea indepen
dentei, și anume 12 decembrie, nu 
este contestată de niciuna din păr
țile care participă la tratative, pro
funde divergente se manifestă în 
alte probleme discutate de conic-
— . ., - —- I I—-—
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TOKIO. — Agenția France Preș- 
se relatează că ieri dimineață în 
insula Kyshu din Japonia a fost 
înregistrat un puternic cutremur de 
pămînt. Epicentrul acestui cutre
mur a fost localizat în largul mă
rii, la circa 40 km. de Miyazaki. 
Potrivit primelor informații, nu au 
fost provocate pierderi materile 
sau omenești.

BONN. — Agenția France Pres- 
se relatează că ratificarea Tratatu
lui cu privire la interzicerea par
țială a experiențelor nucleare de 
către Bundestagul vest-german a 
fost aminată. Dezbaterile în aceas
tă problemă urmau să înceapă vi
neri. Agenția relevă că această a- 
minare se datorește dorinței guver- 

- nului de la Bonn 
■ în text o Clauză 
' nul occidental.

WASHINGTON, 
teva zile în fața

de a introduce 
legată de Berli-

— Timp da cî- 
unui subcomitet

desto Alvarado, candidatul parti
dului liberal (din care face parte 
și fostul președinte) la alegerile 
prezidențiale care urmau să aibă 
loc la 13 octombrie.

Lovitura de stat din i 
s-a produs în momentul 
Washington avea loc o : 
miniștrilor de externe al 
membre ale Organizației 
Americane, cu scopul de 
măsurile care ar putea fi 
O.S.A. în fața înmulțirii 
lor militare de stat în America La
tină. In cursul ședinței, Celeo 
Davila, reprezentantul Hondurasului 
în O.S.A., a anunțat că demisio
nează din acest post.

Potrivit ultimelor știri transmise 
de agențiile de 
luptelor au fost 
£0 de persoane 
rănite.

Honduras 
cînd, la 
ședință a 

țărilor 
Statelor 

a studia 
luate de 
lovituri-

presă, în cursul 
ucise aproximativ 

și alte 70 au fost

Declarația 
lui Oh. Jagan

LONDRA 4 (Agerpres).
Primul ministru al Guyansi Bri

tanice, Cheddi Jagan, care se află 
într-o vizită neoficială la Londra, 
a declarat la 3 octombrie, în cadrul 
unei conierințe de presă că gu
vernul englez nu 'trebuie să im
pună Guyanei Britanice vreo hotă
rîre în domeniul dreptului electo
ral.

El a făcut cunoscut că așteaptă 
din partea ministrului britanic pen
tru relațiile cu Commonwealthul 
și ministrul coloniilor, D. Sandys, 
răspunsul la cererea plivind crea
rea unui comitet special compus 
din reprezentanți ai 3—5 țări ale 
Co'mmonwealtnului, care să se poa
tă deplasa în Guyana Britanică și 
după ce va ifectua ia fața locului 
consultări cu toate partidele, să 
prezinte recomandări pentru rezol-i 
varea problemelor privind această-' 
țară. .

„Țara mea are absolută nevoie , 
de independență' — a declarat Ja
gan.

Dificultăți în economia țărilor 
vest-europene

NEW YORK 4 (Agerpres).
Contrar previziunilor optimist? 

făcute la începutul acsstui an, eco
nomia vest-euro asană înregistrează 
în prezent serioase dificultăți. Pro 
blema majoră cars preocupă cer
curile politice și economice din ță
rile Europei Occidentale este a- 
сеэа a agravării presiunilor infla
ționiste. „Inflația neliniștește Eu
ropa", scrie în legătură cu aceasta 
corespondentul din Paris al ziarului 
american ,New York Times".

Cele mai grave tendințe Infla
ționiste se manifestă în Franța și 
Italia unde, potrivit ziarului creș- ' 
terea continuă a prețurilor (care în

de anchetă a Senatului S.U.A. a 
apărut Joseph Valachi, unul din 
foștii conducători ai „sindicatului 
gangsterilor" americani care acti
vează sub denumirea de „Cosa 
Nostra". Valachi, s-a hotărît să 
vorbească despre activitatea gang
sterilor americani după ce a aflat 
că „sindicatul" a decis să-l -ncidă. 
Depozițiile sale, urmărite de mi
lioane de americani, prin interme
diul posturilor de televiziune, au 
permis autorităților american? să 
ia cunoștință, pentru prima oară 
după cum menționează agențiile 
occidentale de presă, de uriașa in
fluență a „Cosei Nostra" și de 
multe din fărădelegile acestei orga
nizații seerete.

prima țară a atins 6 la sută față 
de anul trecut, iar în cea de-a doua 
8 la sută) a creat o puternică pre
siune asupra stabilității monetare.

„New York Times" subliniază că 
părerile economiștilor vest-euro
peni asupra cauzelor inflației sînt 
împărțite, fapt care face și mai 
dificilă găsirea unei soluții care să 
salveze Europa Occidentală din a- 
ceastă situație. Intr-o singură di
recție părerile converg, și anume 
că o cauză majoră a inflației se 
datorește tendinței creșterii prețuri
lor.

Referindu-se la recentele măsuri 
ale Franței și Italiei de a pune ca
păt inflației „New York Times" 
subliniază că, în principal, ele se 
referă la înghețarea salariilor fără 
a ataca fondul problemei, ceea ce 
este îndoielnic că va constitui o 
soluționare a dificultăților.

-=© = -
Reuniune a reprezentanților 

țărilor afro-asiatice
NEW YORK 4 (Agerpres)
La 3 octombrie, a avut loc la 

sediul O.N.U. din New York, о 
reuniune a reprezentanților grupu
lui țărilor afro-asiatice. 
tă reuniune, care face 
tr-o serie de conferințe 
lui afro-asiatic pentru
problemelor discriminării rasiale, a 
fost invitat ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, Haekkerup. 
Acesta a vorbit de eforturile pe 
care le desfășoară țările scandi
nave prin activitatea lor diploma
tică, în cadrul și în afara O.N.U., 
pentru a constrînge guvernul ra
sist al Republicii Sud-Africane să 
renunțe la politica sa de apartheid. 
El a subliniat importanța rolului 
Organizației Națiunilor Unite în 
adoptarea unor măsuri care să 
ducă la rezolvarea problemei dis
criminării rasiale din Republica 
Sud-Africană.

La aceas- 
parte din- 
ale grupu- 
discutarea

GENEVA. — Excortat de o gardă 
înarmată, 
tru" a 
dat la 
pentru 
Acest 
carate 
proximativ 600 000 dolari. El este 
unul din cele mai frumoase dia
mante de acest iei cunoscute pînă 
în prezent.

i, „marele diamant albas- 
sosit intr-un automobil blin- 
Geneva unde va ii expus 
citeva zile într-o bijuterie 
diamant celebru, avînd 35 
și jumătate, valorează a-


