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Se înfăptuiesc angajamentele
Fiecare zi trecută din trimestrul peste 900 de tone șl-au depășit

4,рад«20Ьш»

Citiți în pagina IV-a:
• Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
• Festivitățile instalării noului președinte al Argentinei
• Demisia lui Adenauer și propunerea noului cancelar al R.F.G.
• Chombe recrutează mercenari în vederea unor noi aventuri 

politice în Congo
• Federația Malayeză în fața unei crize

In Venezuela continuă campania de represiuni antidemocratice

IV apropie tot mai mult sfîcșitul 
anului și odată cu aceasta bilan
țul activității depuse pentru înde
plinirea planului și a angajamen
telor de întrecere. La multe uni
tăți economice și colective de 
muncă din Valea Jiului se între
zărește încă de pe acum un bi
lanț bogat în realizări atît în pri
vința îndeplinirii planului cît și a 
angajamentelor asumate.

Cărbune 
peste angajament
Minerii sectorului I de la mina 

Lonea s-au angajat pentru acest 
an să extragă peste plan 1600 
tone de cărbune, pe baza creșterii 
continue a productivității muncii. 
OrganizîndU-și cu pricepere lu
crul și folosind la capacitate uti
lajele miniere, ei au reușit să spo- 
rîească viteza de avansare în aba
taje, să reducă timpii neproduc
tivi obținînd pe această cale o 
productivitate sporită. In cele 0 
luni trecute din anul curent ran
damentul mediu realizat pe sector 
a atins 1,271 tone de cărbune pe 
post, depășind simțitor indicele 
planificat. Acest lucru a permis 
harnicilor mineri de la Cimpa să 
depășească planul pe trei trimes
tre cu 1939 tone de cărbune, Iar 
angajamentul pe întregul an cu 
300 de tone.

„■' Brigăzile conduse de minerii 
Burdea Nicolae, Policiuc Djpnieie 
și Farkaș Ioan au dat cea mai 
mare contribuție la obținerea a- 
cestui succes. Minerii din brigada 
lui Burdea au dat peste plan în 
cele 9 luni 1563 tone de cărbune 
depășind cu aproape 1000 de tone 
angajamentul luat pe acest an. Ci,
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angajamentul anual și minerii din 
brigada lui Farkaș, iar cei din bri
gada lui Policiuc cu peste 800 de 
tone.

Sudorii 
și-au respectat 

cuyîntul

U.R.U.M. Petroșani 
și el angajamente 
de întrecere. Sudo-

întrec cu 
angaja

rea
100 

mai, 
au

lui Rus Vasile 
cifra prevăzută în 
De exemplu, depășirile 
în ultimele șase luni:
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Cînd a pornit la muncă în acest 
an, colectivul brigăzii nr. 11 de 
sudori din secția construcții me
talice de la 
și-a asumat 
mobilizatoare
rii acestei harnice brigăzi condu
să de tov. Rus Vasile și-au pre
văzut, printre altele, să depășeas
că planul în fiecare lună cu cel 
puțin 30 la sută.

Depășirile de plan realizate lună 
de lună de către sudorii din bri
gada 
mult 
ment. 
lizate
la sută în luna aprilie, 50 în 
60 în iunie, 71 în iulie, 68 în 
gust iar în septembrie 83 la sută 
In toată această perioadă colecti
vul brigăzii nr. 11 a deținut con

secutiv drapelul 
de brigadă evi
dențiată ; în între
cerea socialistă. 
Rus Vasile, șeful 
brigăzii, Kiss Ni
colae, Lupu Vic
tor, Munteanu A- 
lexandru și alții 
s-au evidențiat 
individual. Bri
gada lor a con
tribuit 
lună la 
planului 
mentele 
laje la 
executat
de sudură. Bună
oară în luna sep
tembrie planul la 
armături metalice 
Т.Н. a fost depă
șit cu 94 de to
ne,
de abataj cu 4j 
tone. Depășiri în
semnate s-au rea
lizat și la alte 
construcții meta
lice, precum și la 
piese de schimb.

lună de 
depășirea 
la sorti- 
de uti- 
care ai 

lucrări

f 
i
4
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1* Colectivul brigăzii condusă de 
1 Sorescu Constantin de la mina 
î Uricani deține drapelul de frun

taș în întrecerea socialistă. In 
luna septembrie, lucrind la săpa
rea galeriei direcționale in cul
cușul stratului 
580, briqada a 
371
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m.c. steril

3 de la orizontul 
excavat peste plan 
executînd lucrări
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de calitate. IN CLIȘEU: Brigadie- 4
Sorescu cu cîțiva ortaci. *

♦
rul

De aici va izvorî lumina

Cm pluleillir iii Petroțani 
ți-a Intui itililtatH

In ziua de 1 octombrie a. c., un 
mare număr de pionieri au partici
pat la festivitatea de deschidere a 
cursurilor cercurilor de la Casa 
pionierilor din localitate.

In urma popularizării in toate 
școlile din orașul Petroșani a cer
curilor care vor funcționa în acest 
an la Casa pionierilor, fiecare pio
nier a avut posibilitatea să-și a- 
leagă cercul dorit. Astfel, la cele 
11 cercuri ce vor funcționa în a- 
cest an s-au înscris peste 1 200 de 
pionieri.

Cercurile sînt asigurate cu ma
teriale didactice necesare și con
duse de profesori competenți.

Activitățile ce se vor desfășura 
în cadrul Casei pionierilor vor a- 
sigura aprofundarea temeinică de 
către pionieri a cunoștințelor pre
date în școală, vor contribui la ri
dicarea nivelului lor de cultură 
generală.

Conducerilor școlilor, diriginților, 
instructorilor de pionieri și mai a- 
les părinților le revine datoria de 
a îndruma pionierii să frecventeze 
cu regularitate cursurile cercurilor, 
la care s-au înscris, asigurînd în 
felul acesta realizarea sarcinilor și 

иа scopului urmărit.
4

STOICESCU MARIA 
instructoare lâ Casa pionierilor

iar la stîlpl

Sudorul Chetroiu Vasile de la atelierul minei Vul
can dovedește o bună pregătire profesională,. reușind 
să execute lucrări de sudură de bună calitate la re
pararea utilajelor miniere. Fotografia noastră îl în
fățișează pe acest priceput sudor în timpul luerului.

In aceste zile de toamnă 
șantierul energo-construcții din 
Paroșeni continuă să fie cuprins 
de iureșul tumultos al muncii 
creatoare, de atmosfera trepidantă 
ce a dominat aici în tot cursul 
verii, în iot timpul ce a trecut 
de cind constructorii energelicieni 
au început săparea fundațiilor ce
lui de-al 4-lea grup electrogen. 
Silueta zveltă a construcțiilor nou
lui grup se ri
dică tot mai im
punător in abu
rul ușor al aces
tor dimineți.. de 
toamnă, într-o fi
rească și bună vecinătate lîngă 
tînăra uzină termoelectrică,

Zidurile de beton și fier se ri
dică mereu dînd contur noului e- 
dificiu. Este rodul muncii a sule 
și mii de oameni de diferite me
serii, zidari, dulgheri, iierar-beto- 
niști, montori, care formează un 
detașament unit, harnic și entu
ziast în bătălia pentru înfăptuirea 
obiectivului care a devenit atît de 
apropiat inimii lor — înălțarea 
cît mai devreme a noii construcții. 
Sînt oameni care zi de zi au în
vins obstacolele împreună și au 
ridicat spre cet schelele de fier 
și beton ale noii construcții.

Oamenii șantierului, cu fețele șt 
brațele bronzate și bătute de vînt 
raportează: Au turnat peste 4000 
m.c. de beton, au montat schelele 
de oțel a căror greutate se ridică 
Ia mai multe sute de tone, au să
pat sute de metri cubi de pă-

mînt, au ridicat ziduri care do
mină impresionant împrejurimile 
de la zeci de metri înălțime de 
sol. Iată roadele constructorilor 
paroșeneni. Acum, în preajma ano
timpului friguros, ei dau bătălia 
pentru a fi într-un stadiu cît mai 
avansat cu lucrările pînă la 
sosirea iernii. Și fiecare zi 
aduce noi izbînzi. De au
rind s-a terminat montarea sche-

-nsemnări de reporter
te 147 tone și 
aproape 30 de

letuiui metalic 
Și a plăcilor de 
beton, pentru a- 
cgperișul sălii de 
mașini.
letalic clntd$eș-, 

a fost ridicat ,1a 
metri de sol. Este

Muncitorii din parchetul forestier „Răscoala" trimit economiei naționale cantități însemnate de 
lemn de fag pentru lucru; Ajungerea lemnului la destinație este grăbită prin hărnicia și priceperea în
cărcătorilor Pop Vasile, Cuman Samoilă, Pop Ștefan și Bora Grigore care încarcă zilnic în autocamion 
cîte 24 m.c. de lemn. . .

IN FOTOGRAFIE: .Echipa încărcătorilor la lucrți,......  . ,. «• ..

munca unor oameni harnici și ini
moși între care se numără maca
ragiul Dărăban Vasile, care a 
fost mereu prezent la postul său, 
ia marchiza macaralei, ajutînd 
montorii în instalarea uriașelor 
schele de oțel.

Zidarii de ■ pe șantier dau bătă
lia pentru închiderea completă a 
sălii de mașini, a sălii cazonelor. 
De curînd ei au predat Instalato
rilor șirul A, primul perete ai 
sălii de mașini pe care se și mon
tează deja ferestrele. Zidarii . și 
betoniștii au terminat de curînd 
și o altă lucrare importantă : cota 
zero la sala de mașini, au predat 
fundația turbinei. Terminarea țo- 
tei zero e o izbîndă mai ales, a 
echipelor, conduse de trații - Kis- 
taludî. Petre și Dionisie. a , betoniș- 
tilor Niță Constantin, ,Kiss ■ loan 
Dumitru, Petre. Echipele dor au 
turnat neîntrerupt zi și noapte, 
prin rotație, ■ betonul- special- pen
tru. a se încadra în termenul pre
văzut; pentru : ca, fierar-betoniștii 
din echipele comuniștilor Popescu

1. DUBEK

(Continuare în .pag. ■ 3-a)

La îndemnul 
organizației U. T.-M.
In perioada 1 septembrie — 7 

octombrie a. c., tinerii muncitori 
de ia preparațiă Lupeni au orga
nizat, la îndemnul organizației 
U.T.M., numeroase acțiuni de mun
că patriotică. Cele, mai- importan
te : lărgirea și amenajarea drumu
lui spre stocul de avarii, amena
jarea spațiului din spatele silozu
lui de bruți, colectarea . a 12 600 
kg. fier vechi din incinta întreprin
derii. sortarea și valorificarea unor 
piese de la utilajele casate și al
tele.

S-au evidențiat prin contribuția 
adusă la aceste acțiuni Ghenciu Pe
tre. Mazăre Vasile, Bulzan Mir-' 
cea, Naghi Gheorghe, ' Hamzu 
Gheorghe, Stanciu Constantin și 
alții.
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Din frumusețile patriei

drumwile
cinematograful 7 No-

unde, fraților ? — se
student... proaspăt unui

INSTANTANEE

eu... 6ІЯПЛ

SLĂNIC PRAHOVA
Situată la poalele Carpaților, 

localitatea Slănic Prahova posedă 
unul dintre cele mai frumoase mo
numente naturale ale țării: mun
tele de aere.

Vremea și-a înscris urme dura
bile pe suprafața acestui masiv, 
ca |e un răboj. Ploi și vînturi au 
șlefuit lame cristaline, adlncind 
an de an faldurile brăzdate cu 

mMeetrie de meșterul natură. încă.

cunoscută 
sara“, O 

unei fete

se 
doar

per- 
pa-

№ cilii 2 NI li Miri
Dacă toată lumea știe că Fin

landa mai poartă și numele de 
Suomi sau „tara celor 1 000 <i c- 
lacuri'’, foarte puțini slnt cei care 
au aflat că Ungaria nu este de loc 
săracă în asemenea întinderi de 
apă. Datorită muncii plină de ab
negație a specialiștilor în dome
niul economiei apelor și piscicul
turii, in decurs de zece ani nu
mărul eleșteelor ți suprafața lor 
•-a dublat. Nu sînt rara locurile 
unde există adevărate buchete de 
asemenea lacuri, sepaiate prin di
guri așezate în cruce.

In județele Somogy 
har. Baranya. Tolna și 
In fiecare mal mult de 
cel puțin 10O de 
ga țară numărul 
trece cu mult de 
de 1600 eleștee
In vechile cariere de 
argilă s-au format de 
lacuri al căror număr trece 
iar suprafața de 300Q de 
(un iugăr = 5775 mz).

In total, în Ungaria sînt.,
1800 de lacuri cu o suprafață to
tală de 164 000 de iugăre. Anual 
însă 2—3 000 de iugăre 
sformate îu eleștee plin 
irigare sau construcții 
nice. In felul aqasta nu
timp, în orice caz înaintea împli
nirii planului de perspectivă 
20 de 
ce, or

din
„7 Noiembrie". Ai cam 
urmă cu evenimentele,

al soției operatorului

bilet se intră to- 
nu rtteige cu rude

CU

noimă-ncadrez.
cinematogiaiului, lume..

— Mai încet maică — ii 
adresă celor din spate, că 
na-u venit... Mongolii,

Dar parcă-i puteai liniști pe 
palizanții... Elenei î

La intrare, sumedenie de 
soane vroiau să vorbească...
să-mi-te cu cineva de Ia cinema
tograf.

— Lasă-mă tovarășă să intru. 
Am o cunoștință aici. Sînt văr cu 
un cumnat 
II.

— Numai 
varășe. La
și cunoștințe...

- Fiv-ar filmul... să vă lie...
Și plecă bosumflat să ajute ce- 

.or cu... hei rupul.
— Heeei... Acum fraților că... 

Jean Marais e cu noi — îndemnă 
o voce Isteață.

Se parc că era a iui...
după ce ieșise din calul Troian. 
După acest hei... se auzi 
de cioburi. 11 produsese un geam 
care se făcu în zeci de țăndări, 

spart 
ghi-

și în împrejurimi e 
„Legenda muntelui de 
zguduitoare dramă a 
din popor. Mentalitatea greșită a
părinților fetei, mentalitate speci
fică timpului respectiv, i-a deter
minat pe aceștia să-i tocmească 
un soț la bunul lor plac și, corner- 
cializîndu-i dragostea și idealul ca 
pe niște mărfuri, s-o arunce ta 
bretele acestuia. Puteai oare să 

lupți cu hotărî- 
rea necumpătată 
a unor părinți in 
societatea bur
gheză T Puteai să 
încerci să-i con
vingi asupra fap
tei lor nechibzui
te, cind în în
treaga societate 
visul omului să
rac era
mîntat 
fașă ? I 

Cînd ! 
tu au 
pentru 
căsătoriei, 
ei. acela 
eroina 
îți vedea 
rata fericire, 
era necontenit în 
adîncimea grotei. 
Sosi și ziua cere
moniei religioase. 

Înainte de a 
păși pragul serii 
nupțiale fata și-a 
rupt 
bolul

aceeași întrebare , „N-aveți
N-aveam. La

Jgfea». л. ; ••

îmnor-
încă din

se efec- 
pregătirile 
celebrarea 

dragul 
în care 
noastră 
adevă- 

lu-

lacuri.

Haidu-Bi- 
Friier sînt 
o sută sau 
Pe înțrea-

apelor stătătoare 
1000 
slut

si mai mult 
cadastrate. 

pietriș sau 
asemenea 

de 100, 
iugăre

peste

sînt tran- 
lucrări de 
hidroteh- 

pește mult

de 
ani, Ungaria va deveni țara 
2 000 de lacuri.

ț.

Începuse
săpindu-se o 
mijlocul masi-

grotei de 40—

din vremurile vechi se 
exploatare sării,

_ •» verticală în 
vului.

La o adîncime a
90 m. au încetat lucrările de ex
ploatare. In legătură cu sistarea 
acestor lucrări, printre localnici

-O

aburi acoperă 
mării. Pe cer 
piatră ponce 

ridicat de pe

Mase uriașe de 
întreaga regiune a 
plutesc bucățele de 
și zgură care s-au
fundul mării o dată cu apa caro 
a format aburii. Acestea provin 
din erupțiile vulcanilor de pe fun
dul mării. Uneori, în urma unei 
asemenea erupții, apare în ocean 
o nouă insulă. Așa s-a format in
sula Bogoslova, din Marea Bering.

★—-r- ■ar

voalul, sim- 
încătușării 

vină și n-a 
putut fi o— 
pînă în vîr- 
acolo unde 

che

prită 
sare, 

adîncul,
ful muntelui de : 
gura grotei sfida 
mînd-o parcă în spre cel drag.

Ivindu-se „negustorul care o 
cumpărase" ce vroia s-o întoarcă 
din drum — povestesc bătrînii din 
Slănic Prahova — ea s-a aruncat 
în prăpastie. In aer s-a lăsat tă
cerea, iar deasupra luna îi teșea 
peste masiv noul voal de mireasă.

Cu prețul vieții fata demonstra, 
se tuturor că dragostea adevărată 
poate fi distrusă dar nu întinată.

De atunci peștera poartă nu
mele de „Grota miresîi", Iar vizi
tatorul privește și ascultă totul 
cu o stringere de inimă. Astăzi, 
muntele de sare, ce se vede în 
clișeu, împreună cu Grota miresii 
formează un monument natural al 
țării care atrage tot mai multi vi- 
zitatorL

IQN BUBEȚEA 
student

Marți Stana, toate
duceau la 
iembrie.

■ — Unde, 
adresa un
grup de prieteni.

— Avem înt Unire cu... Elena 
Nu vii ?

— Care, unde TI...
— Asta-i bună. Dar tu unde tră

iești colega ? Rulează Elena 
Troia la 
rămas în 
tirtate.

— Just,
In fața

ca la meciul Jiul—Minerul. Peste 
tot
un bilet in plus" ?
casa de bilete, o îmbulzeală și o
gălăgie... de credeai că-s italieni. 
Din cind în cînd se auzea 
un... hei rup, de ziceai că 
să cucerească ei Troia și nu spar
tanii, O bătrînică se prinsese și 
ea in... horă — cum i se adresă 
un tinăr „bine crescut", înalt, 
solid și acum nu mai putea ieși.

cile
Vor Ulise

Ѳ

Frigorifere sub... gheată
Sp?cia',ișli argentinieni au ef;c- 

tuaf în Antarctica experîenț; de 
conservare a cărnii congelate. Ei 
au săpat sub gheață, la o adin- 
cime de 12 m camere în care 
temperatura se mențină uniformă 
la minus 7 grade. Bucății.* de car
ne păstrate în ele timp d; un an 
s-au conservat perfect. Industria 
argentiniană se interesează d? a- 
cestc experiențe d «oarece. cu toa
te cheltuielii; de transport, un 
astfel de mijloc de conservar» 
s-ar dovedi mai bun și mai 
de cît folosirea frlgorlf erelor 
trice.

ieftin

. un*T depresmBi glaciare șl 
rașul se ■ scufandă jieCthitenit.New Tortul se scuiuwh

Geologii americani an constatat 
— scrie „New York Herald Tri
bune" că insulele Manhatan din 
New York, Lond Island și penin
sula New Jersey se scufundă ta 
fiecare an cu 2 milimetri și jumă
tate în mare. Geologii prevăd că. 
In «cest ritm, peste 1000 de ani. 
orașul New York va fi complet a- 
coperit de apele mării.

Alte studii asupra terenurilor 
au demonstrat că cu 3900 de ani 
înaintea erei noastre, albia fluviu
lui Hudson 
metri 
S-ar 
pînă 
unde
a fost acoperită de ape în urma 
topirii ghețurilor.

Dr. Rhodes W. Fairbridge, pro
fesor de geologie la Universitatea 
Columbia consideră că de atunci 
new-yorkeziî trăiesc la marginea

era mai ridicată cu 3 
este in silele noastre 
așadar, că de atunci 
o parte din regiunea

deci! 
părea 
astăzi 
este situat orașul New York

Camere de televiziune 
cu raze infraroșii

In R.D.G. au fost create came
re de televiziune care pot fi a- 
plicate pe șcără largă' în produc
ția industrială. .

La Tlrgul <Je la Leipzig din a- 
cest an s-a demonstrat camera de 
televiziune cu raze infraroșii. Da
torită unei mari sensibilități a ra
zelor infraroșii, cu ajutorul ca
merei se poate vedea, de exem
plu, un om Intr-o încăpere întu
necată, sau se poate citi ziarul la 
lumina unei țigări aprinse, ce se 
găsește la o distantă de un metru 
de ziar.

MEDICAMENTELE LONGEVITÂȚ1I
mai noi realizări în do- 
științelor naturale permit 

pusă la ordinea 
luptei practice

zilei pro- 
împotriva 
omenesc, 
Oamenii 

feluri de

Cele 
meniul 
să fie 
blema
îmbătrînirii organismului 
adică împotriva morții. 
de știință disting două 
imbățrfnire. Una este patologică
și șe datoreșt; unor boli serioase 
cum sînt bolile cardio-vasculare, 
canceroase, arterosqleroza. hîperto- 
nia etc., iar cealaltă este naturală 
și se datorește, >după toate proba
bilitățile, îmbătrînirii celulelor orga
nismului și „uzurii" lor. Atît timp 
cit omul trăiește, în organismul 
său are loc un neîntrerupt 
de dezagregare și refacere 
lulelor. Dor, oare se refac 
componentele organismului 
lată problema cardinală a 
împotriva îmbătrînirii.

Procesul îmbătrînirii nu
că grăbește pîeirea elementelor 
celulare, dar și încetinește funcțio
narea celulelor car; nu pier, iar 
numărul acestora din urmă este 
incomparabil mai mare. In ceea

proces 
a ce- 
toate 
viu I 

luptei

nutnai

ce privește refacerea celulelor, se 
pare că ele nu se refac toate, țe
suturile nervoase, de pildă, jude
cind după rezultatele experiențe
lor, nu se refac 
lor.

S-ar putea insă 
terior al structurii 
este cunoscut să fie doar aparent, 
iar In realitate componentele ce
lulei să se refacă neîntrerupt. A- 
ceastă' problemă care in prezent 
constituie problema centrală a bio
logiei contemporane încă nu a 
fost rezolvată în mod definitiv. 
Problema se pune în fetal urmă
tor : Oare toate componentele 
structurale ale celulei intr-adevăr 
iau naștere și pier neîntrerupt î

Rezolvarea acestei problem pre
zintă o mare Însemnătate pentru 
explicarea însăși • esenței vieții, 
precum și a camelor imbătrinirii 
naturale. Dacă presupunem că toa
te componentele structurale ale 
celulelor se refac, că nu există 
structuri stabile, atunci trebuie să 
admitem că va veni timpul cînd

în cursul vieții

ca aspectul ex- 
celulei care ne

vom fi in stare să reglementăm 
ritmul ac?stor procese. Si 
dăm frlu 
ne putem 
menii de 
pentru a 
tre procesele descompunerii și re
facerii diferitelor părți ale orga
nismului viu și pentru a opri îm- 
bătrinirea In stadiul cel mai op
tim ai dezvoltării organismului.

In present oamenii de știință 
dispun de o serie de preparate 
chimice care stimulează în orga
nism procesele de sinteză a pro
teinei și a acizilor nucleici. S-ar 
putea ca anumite preparate simi
lare să fie folosite și pjntru sti
mularea refacerii 
celulare care în 
ceste substanțe.

Evident că nu 
ua cind medicina va dispune 
noi mijloace puternice pentru 
xercitarea influentei asupra orga
nismului omenesc, că VOT fi cre
ate substanțe chimice care nu vor 
permite organismului omenesc să 
îmbătrînească.

Parchete din plăci 
fibrolemnoase

Pentru a economisi materialul 
lemnos folosit la podele (brad) sau 
parchete (stejar), în Polonia se 
utilizează plăci fibrolemnoase. In
stitutul de cercetări pentru plăci 
fibrolenmoase din Polonia preconi
zează următoarea
beton se aplică fișii 
poroase, peste care 
ciment de oasetaă 
parchetul din plăci 
dure. In felul acesta 
parchet durabil, ușor 
cu aspect frumos.

dacă 
liber fanteziei, atunci 

imagina că o dată oa- 
știință vor găsi calea 

stabili un echilibru în-

metodă: peste 
fibrolemnoase 
se lipește eu 
podeaua sau 
fibrolemnoase 
se obține un 
de curățat și

Prea naltă odihaă strică

unor componente 
a-general conțin

este departe si
de

S-a constatat ta repetate rîn- 
duri că mult mai repede obosește 
acela care nu tace nici un fel de 
muncă fizică. Această aparentă 
contradicție se explică științific. 
Munca fizică făcută In mod regu
lat are efecte pozitive, printre al
tele si asupra sistemului eircula- 
tor,* vasele capilare se dilată, a- 
provizionează din belșug cu sînge 
țesutul mușchiul» și elimină deci 
mai repede rezid urile formate ca 
urmare a efortului fizic, 
la o viață sedentară și 
muncă fizică circulația 
este mai puțin bogată, 
In celule nu se face In
lat și rapid, di* cere cauză apare 
șl eboeeela

In schimb j 
lipsită de 
periferică 
schimbul 

mod regu-

I

zgomot

intri 
altul

— Се-ai făcut irate, ai 
geamul — se adresă cineva... 
nionist ului.

— Pentru... Elena merită să 
și pe geam — îndulci un 
situația,

— Pe, dar nu prin — raționă 
alt cineva.

Acum... o fi el. Ulmul bun, dar 
nu trebuie să distrugem și bunu
rile. Să rupem ușile, să murdărim 
pereții, să spargem geamurile. 
Organizațiile U.T.M. din întreprin
deri și instituții sînt chemate să 
muncească mai mult cu tinerii, să 
le imprime o disciplină liber con
simțită, pentru a nu mai da naș
tere la abateri.

De asemenea, este de datoria 
fiecăruia de a da dovadă de Înțe
legere și bună cuviință cind vine 
la cinematograf, să nu bruscheze 
personalul de ordine sau să a- 
dreseze cuvinte jignitoare casie
relor de serviciu. Iar acestea la 
rlndul lor să se poarte civilizat 
cu clienții, să le răspundă fără... 
nervi să nu-i repeadă și, în plus, 
să Servească fără... favoritisme.

D. PLQEȘTEANU

neglijența locatarului Zoa- 
Alexandru, maistru mecanic 
M. Lonea, care a lăsat robi, 
de la baie deschis, apa a 

ale

Din 
troc 
la Ё. 
netul
inundat rafturile cu mărfuri 
alimentarei or. 150 din Lonea, pri
cinuind pagube.

Responsabilul:
— Auleu, iar trebuie să schim

băm raionul de zaharoase.
— De ce ?
— Păi locatarul de sus a lăsat 

robinetul deschis si-1 transformă 
în... sirop.



STEAGUL ROȘ® »з

Pregătirile de iarnă în discuția 
adunării generale de partid
lema trecuti, luețjă si aspră, 

venită de timpuriu, a făcut ca 
I.C.M.M. Petroșani să execute un 
volum de lucrări de construcții 
și montaje de suprafață mai mic 
decit cel planificat. Greutățile pro
vocate de iarnă s-au accentuat și 
mai mult datorită faptului că in 
toamna anului 1962 nu au fost 
luate cele mai bune măsuri în ve
derea pregătirii și asigurării fron
turilor de lucru pentru anotimpul 
Гэсе.

Trăgînd învățăminte din această 
situație, organizația de bază din 
cadrul direcției I.C.M.M. a hotă- 
rit să analizeze într-o adunare 
generală stadiul pregătirilor pentru 
asigurarea bunel desfășurări a 
muncii in perioada iernii care se- 
apropie.

In fața adunării generate a or
ganizației de bază cars a avut loc 
recent, tovarășul inginer Gofflboș 
Roman, directorul I.C.M.M. a pre
zentat un referat privind pregăti
rile de iarnă. Totodată, a fost 
prezentat adunării generale planul 
de măsuri elaborat de direcție, 
sub îndrumarea biroului organi
zației de bază, pentru pr îgătirea 
șantierelor in vederea iernii.

Din discuțiile purtate pe mar
ginea referatului, precum și a pla
nului de măsuri, a reieșit că în a- 
cest domeniu s-au prevăzut acțiuni 
importante. S-a stabilit să se ia 

astfel de măsuri care să p srmită 
executarea ritmică a lucrărilor de 
construcții șl montaje la un preț 
de cost redus și la o productivi
tatea medie mai mare de cit cea 
planificată. Planul prevede terme
ne de execuție și responsabilități 
bina determinate. Intre altele, s-a 
stabilit să se termine lucrările 
amplasate la locuri greu accesi
bile incă înainte de venirea tim
pului friguros. In zilele care ur
mează, accentul principal trebuie 
pus pe lucrările exterioare In ve
derea terminării unora dintre ele 
(drumuri, canalizări), cit și în ve
derea asigurării fronturilor de 
lucru i'e interior. Astfel, pe șan
tierele ce aparțin acestei între
prinderi, trebuie accelerate lucră
rile de zidărie, tencuieli exterioa-

---- O-----

toalnm ilplntlii fimllilu 
iitlitlft cinate pe pilMle 
iteiri — la feia reglaiali

Zilele trecute, Ia clubul munci
toresc din Lonea a avut loc fes
tivitatea înmînării diplomelor ob
ținute de formațiile artistice de a- 
malori din Valea Jiului la faza re
gională a celui de-a! Vll-lea con-
cure al formațiilor artistice de a- 
matori din R.P.R.

Tov. Blaga loan, responsabilul 
cu munca culturală în Consiliul 
Local al Sindicatelor din Petro
șani, a înmfnat artiștilor amatori 
următoarele diplome, decernate de 
către juriul regional: ansamblului 
da operetă al clubului Petrila, pen
tru opereta „Vînt de libertate" de 
Dunaevski premiul I pe regiune; 
— orchestrei simfonice din Petro
șani locul II pe regiune; — coru
lui minerilor din Lonea locul II 
pe regiune; grupului de chitariști 
din Petroșani locul III pe regiune.

k> continuare, tov. Blaga a mul
țumit dirijorilor și executanților 
pentru străduințele depuse și pen
tru rezultatele obținute.

El a arătat că pentru noua eta
pă a concursului, in care au in
trat de la 1 octombrie, formațiilor 
artistice le revin noi sarcini în 
vederea îmbunătățirii muncii artis
tice, ca; mărirea numărului de 
participanți in formații, îmbogăți
rea repertoriilor, mărirea număru
lui formațiilor artistice ale clubu
rilor etc. In plus, formațiilor artis
tice din Valea Jiului le revine sar- 
cina de a se pregăti mai bine, mai 
conștiincios, pentru a reprezenta 
cu cinste pe minerii Văii Jiului 
în etapa a doua a concursului. 
Pentru aceasta, activiștii culturali 
și instructorii artistici vor trebui 
să depună eforturi sporite în ve
derea ridicării măiestriei artistice 
ІП pregătirea formațiilor.

POPA GHEORGHE
directorul clubului muacitgrwc 

Lenea 

re, izolații la acoperișuri, montarea 
tîmplărier la pereții exteriori etc 
S-au fixat sarcini concrete pentru 
aprovizionarea din plin a puncte
lor de lucru cu materiale de masi 
și utilaje în perioada cit timpul 
se menține încă favorabil. Di 
asemenea, la punctele de lucru 
vor fi transportate în curind can
titățile necesare de stnfit, rogo
jini, clorură de calciu, sare, gea
muri, sobe, lemne de foc, cărbuni 
și alte materiale specifice perioa
dei de iarnă în vederea creării 
unor condiții optime de lucru.

Trebuie menționat faptul că 
planul pregătirilor de iarnă pre
vede o seiie de măsuri privind 
protecția muncii, procurarea hai
nelor de protecție și uzură, re
pararea clădirilor și birourilor etc.

Planul de măsuri prezentat și 
completat cu propunerile făcute 
de comuniști în cadrul adunării 
generale, a fost repartizat’ pe șan
tiere, unde va fi pus în discuția 
salariațHor și completat cu propu
nerile acestora. Prin aceasta, în
tregul colectiv al întreprinderii a 
fost atras la luarea celor mai e- 
ficiente măsuri în vederea bunei 
desfășurări a muncii în perioada 
iernii care se apropia.

Ing. T. BINDEA
I.C.M.M.

Repararea coliviilor de puțuri de la mina Vulcan este încredin
țată echipei de lăcătuși conduse de Iacob Dionisie. Echipa execută re
parațiile la timp și de calitate. IN CLIȘEU: Muncitorii Tbrd Aurel, C3- 
iugăreanu Paul, Pozsonyi Ștefan și Arodi Vilhelm lucrînd la o repa
rație sub conducerea șefului de echipă Iacob Dionisie.

Mai multă grijă pentru calitatea finisajelor 
la noile blocuri

Ln aceste săptămîni, pe toate 
șantierele de construcții din Va
lea Jiului se predau în folosință 
numeroase blocuri de locuințe, eu 
apartamente frumoase, moderne. 
Comisiile de recepție au mult de 
lucru: iau în primire blocurile 
respective. apreciază strădaniile 
depuse de constructori. Exigența 
comisiilor de recepție se concen
trează în primul rînd asupra cali
tății lucrărilor executate. Este a- 
devărat că cu fiecare nou bloc re
cepționat se constată progrese în
semnate. In comparație cu alți 
ani zidăria este acum făcută mai 
bună, zugravii, parchetarii, mozai
carii, lucrează cu mai multă aten
ție la finisaje. Totuși mai sînt ca
zuri cînd finisajele executate nu 
se ridică la nivelul cerut incit co
misiile de recepție ale beneficiari
lor trebuie să amine preluarea o- 
biectivului respectiv pentru a se 
face remedierile necesare. Așa a 
fost cazul blocului A 2 din Lu
pani, blocurilor 5 și 2 din Vulcan, 
blocurilor В 7 și C 6 din Petro
șani, care n-au putut fi predate, 
necesitind o serie de remedieri.

Care sînt deficiențele cele mai 
dese de care se lovesc comisiile 
de recepție la preluarea unui bloc? 
In primul rînd tlmplăria. Atît fe
restrele, ușile-belcon, cit și ușile 
interioare nu șe închid strins die

De aici va izvorî 
lamina

(Urmare din pag. l«ej

Mihai și Szasz Dionisie să pocM 
continua cu montarea armăturilor 
de diet. Fundația noii turbine ■ < 
fost terminată. A fost montat in 
sala mașinilor și podul rulant de 
mare capacitate cu ajutorul căruia 
se vâ așeza pe ' ftindație turbine 
de 155 M.W. care peste citeva 
luni va furniza patriei energie și 
lumină.

Alături de ceilalți giganți al 
noii construcții se ridică spre cer 
cel de-al 4-lea turn de răcire. 
Munca la acest turn se desfășoară 
deja ia o înălțime de 36 metri 
de pămint, pe schela circulară, 
montată, pe care dă bătăile ften- 
tru cucerirea metru cu metru a 
înălțimilor echipa complexă con
dusă de Tințaru Nicolae. Echipa 
pregătește coîrajul de lemn in 
care fierar betoniștii din echipa 
comunistului Călugării Adrian țes 
armătura metalică iar betoniștii 

din echipele conduse de Elisei 
Constantin și Slancu Nicolae toar
nă inelele de beton și iac ca 
turnul să crească, neîncetat spre 
înălțimi.

Pe șantierul din Parașeni st 
muncește de zor; suie și mii de 
oameni dau naștere unui măreț 
edificiu al vremurilor noastre noi 
— cel de-al 4-lea grup electrogen.

pricină că falțurile nu sînt pă- 
suite bine. La fel, fierăria feres
trelor nu este montată cu atenție 
încit minorele nu pot fi răsucite. 
Aceste defecțiuni se datoresc ex
clusiv tîmplarilor de șantiere ca
re nu lucrează conștiincios la 
montarea și păsuirea tltnplăriei. 
Acest lucru se Intlmplă îndeosebi 
pe șantierele Petroșani și Lupeni 
(blocul В 7, blocul A 2).

Un alt aspect negativ în fini
saje ÎI constituie frecarea insufi
cientă a mozaicului, in special la 
Lupeni și Vulcan. Lasă n»ai cn 
seamă de dorit curățirea pardose
lii de mozaic de la bucătării. Mo
zaicarul care a turnat pardoselile 
nu întotdeauna alcătuiește bine 
grannlația compoziției ceea ae farse 
să rămînă pete albe (înseamnă că 
în punctul respectiv este mult ci
ment și puțin mozaic) pe pardo
sea ce nu mai pot fi remediate 
de către locatari.

Discuții multe produc la recep
tionarea blocurilor și culoarea 
vopsitoriei la tîmplăria apartamen
telor, culoarea și modelul zugră
velii. De cele mai multe ori con
structorii motivează: numai vop
sea din aceasta am avut in maga
zie I Este firesc că nefiind apro
vizionați cu vopsele in sortimente 
variate, zugravii sint obligați să 
zugrăvească noul apartament ln...

ș_ p O-R-Tlr.
Azi încep întrecerile din cadrul cetei de-a 15-a 

ed^ii a campionatelor internaționale 
de atletism ale R.P.R.

Astăzi, de li ora 15,30, ama
torii de sport din Capitală vor fi 
prezenți pe stadionul Republicii 
pentru a urmări întrecerile din 
prima zi a celei de-a 15-a ediții 
a campionatelor internaționale de 
atletism ale țării noastre. Printre 
atlețli și atletele care vor evolua 
timp de două zile prin fața publi
cului sportiv bucureștean se nu
mără o serie de campioni și record
mani de valoare, apreciați pe a- 
rena internațională. La loc de frun
te se situează Siegfried Valentin 
(R. D. Germană), recordman mon
dial în proba de 1000 m., Thun 
(Austria), Schuman (R.F.G.), Matou-

Ufi нои plic filatelic din emisiunea 
„Medalii olimpice"

Cu prilejul ediției a 15-a a cam
pionatelor internaționale de atle
tism ale R. P. Romîne, care vor 
avea Ioc în București în zilele de 
12 și 13 octombrie 1963, I.C.S. Fi
latelie pune în vînzare un plic fi
latelic cu obliterate speciale.

Pe plic se găsește aplicată mar
ca da 1,35 lei (săritura în înălțime 
femeî) din emisiunea de mărci poș
tale ..Medalii olimpice".

A 60-a sesiune a Congresului Comitetului 
olimpic international

LAUSANNE 11 (Agerpres),
Lucrările celei de-a 60-a sesiuni 

a Congresului Comitetului inter
național olimpic se vor ține în zi
lele de 17—19 octombrie în loca
litatea Baden-Baden (R, F. Germa
nă). Cea mai importantă problemă 
pe ordinea de zi va fi desemna
rea orașului gazdă a Jocurilor O- 
limpice din 1968. Pentru'; organize-*' 
rea celei de-a 19-a Olimpiadă can 
didează, după cum se știe, orașele 
Buenos Aires (Argentina), Detroit

In atenția vînătorilor
Comitetul Filialei A.G.V.P.S. Pe

troșani aduce la cunoștința pesca
rilor sportivi, membri ai ' filialei 
Petroșani și ai subfilialei Hațeg, 
că' în baza ordinului Ministerului 
Economiei Forestiere, Direcția E- 
conomiei Vînatului nr. 764/1963, 
pescuitul lipanului este interzis în 
toate apele aflate în gospodărirea 
M.E.F. și A.G.V.P.S. cu începere de 

verde închis, maro Închis, roșu 
cărămiziu sau alte culori pe care 
nici nu-ți vine să le privești. In 
plus de aceasta in camere se pun 
rulouri de zugrăveli In modele ce 
displac locatarilof. Un cuvînt 
important de spus pentru reme
dierea acestei situații au drrigin- 
ții de șantiere care, în colaborare 
cu proiectanții, trebuie să găseas
că soluții de armonizare a culo
rilor (de dorit ln tonuri deschise, 
frumoase) cu modelele de zugră
veli alese la punerea ruloului. Pe 
plan local s-ar putea organiza o 
consfătuire între constructori, be
neficiari (diriginți) și comisia de 
femei. Doar gospodinele care lo
cuiesc sau vor locui în noile a- 
partamente sînt cele mai în mă
sură să dea răspuns cum să fie 
vopsitoria și zugrăvelile in noile 
locuințe pentru a fi pe placul lo
catarilor I

Si la instalații se constată defi
ciențe la recepție. Una din aceste 
deficiențe de care se fee direct 
vinovați instalatorii este montajul 
chiuvetei, oglinzii și aplicei pen
tru lumina electrică. De. obicei, 
ori becul este pus către colțul o- 
gllnzii și nu Ia mijloc, ori oglinda 
este plasată prea spre vana de 
baie, stricind aspectul. Instalatorii 
sare au făcut montajul nu au ți
nut seama de eimetrie. A doua 

sek (R. S. .ehoslovacă), Preussger 
(R. P. Germană), Tomașek (K S. 
Cehoaloveaă), Vamos (R.P.R.), Вех., 
jak (Iugoslavia), Traikov (R. P. 
Bulgaria), Bliznețav (ILR.S.S.), 
Nemcbva (R. S. Cehoslovacă) și 
alții.

Programul de astăzi este urmă
torul : 15,30 — festivitatea de des
chidere, suliță (femei* și bărbați), 
110 m. garduri, înălțime (femei), 
triplu salt, 100 m. (bărbați și fe
mei), 5000 m., greutate, (femei), 
400 m. (femei și bărbați), 80 m. 
garduri, 3000 ni. obstacole, ștafeta 
4 ori 100 m. (bărbați).

(Agerpres)

Valoarea plicului este de. 1,85 
lei și se găsește de vînzare la 
magazinele și ghișeele filatelice 
din București, incepînd din ziua 
de 12 octombrie a. c.

Cei care doresc să oblitereze și 
alte mărci poștale sau. plicuri gă
sesc ștampila specială cu care este 
obliterat plicul ia ghișeul filatelic 
din Poșta centrală.

(Agerpres)

(S.U.A.), Lyon (Franța), Mexico 
(Mexic). Votul pentru desemnarea 
viitorului oraș al Olimpiadei va 
avea loc în ziua de 18 octombrie. 
Delegații orașelor candidate, vor 
fi primite de comitetul olimpic în 
ordine alfabetică. In caz de ega
litate de voturi va fi hotărîtor vo
tul președintelui С.1.О. Congresul 
va , lua, de asemenea, în discuție 
probleme legate de Jocurile Olim
pice de la Tokio și programul pen
tru Olimpiada din 1968.

și pescarilor sportivi
la data de 15 septembrie'a. c., plnă 
la 1 iunie 1964.

De asemenea, în conformitate 
cu același ordin vînătoarea la mis
treț este interzisă pînă la noi dis
poziții.

Vînătorii care au restante de co
tizații sînt anunțați să le achite 
în cel mai scurt timp, știind că 
neavînd cotizația la zi nu vor pu
tea ieși cu armele în teren.

deficiență, care provoacă zi de zi 
multe necazuri fiecărei gospodine 
care locuiește în blocurile noi din 
seria В la Petroșani, la Vulcan și 
Lupeni, este așezarea prizelor în 
bucătărie. Intr-adevăr, pe peretele 
bucătăriei, tocmai acolo unde tre
buie pus dulapul de bucătărie, sînt 
plasate două prize mari. Gospodi
na este în dilemă: ori pune du
lapul peste prize și deci nu mai 
poate folosi reșoul, mașina de căl
cat electrică etc., ori de fiecare 
dată cînd are nevoie de priză să 
mute dulapul din loc. Atît con
structorul ctt șl beneficiarul nu au 
atras atenția proiectantului asupra 
acestei greșite soluții de ampla
sare a prizelor în bucătăriile noi
lor apartamente, ci s-au mulțumit 
să construiască locuințele așa. Este 
necesar ca această problemă să fie 
lămurită, iar amplasarea prizelor 
făcută mai judicios.

Deficiențele în finisaje arătate 
mai sus, pe care le-au constatat 
ln ultima perioadă comisiile de 
recepție la preluarea noilor blo
curi din Petroșani. Vulcan, Lupeni 
pot fi înlăturate. Pentru aceasta se 
cere din partea* brigăzilor de con
structori să-si îmbunătățească тип
ов la finisaje. Lucrînd cu grijă la 
păsuirea tîmplăriei, aleglnd Culoa
rea potrivită la vopsitorii și zu
grăveli, montînd simetric diferi
tele obiecte, curățind mozaicul, 
constructorii pot face un nou pas 
pe calea Îmbunătățirii calității fi
nisajelor.

MIHAI ȘTEFAN4



4 STEAGUL R®ȘU

Luerările sesiunii 
Adunării Generale a O.W.IJ.

I NEW YORK И (Agerpres).
■ In ședința din după amiaza zi- 
îei de ÎO octombrie, in continuarea 
dezbaterilor generale în cadrul A- 
dunării Generale a 0.N.U, a luat 
cuvîntul reprezentantul Somaliei, 
ministrul de externe Abdullahi 
Issa Mohamud. Acesta a salutat 
Tratatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nu
cleare în cele trei medii, subliniind 
că acest acord internațional tre
buie continuat' prin noi înțelegeri 
pe calea rezolvării problemelor im
portante ale momentului. In inter
venția sa reprezentantul Somaliei 
a 'exprimat protestul guvernului 
țării sale față de politica de dis
criminare rasială practicată de au
toritățile portugheze în coloniile 
africane ale Portugaliei și de gu

in Comitetul politic special

Adoptarea rezoluției de condamuare 
a politicii de apartheid din R.S.A.

NEW YORK 11 (Agerpres).
In ședința din Uf octombrie. Co

mitetul politic special al Adunării 
Generale a ©.N.U. a adoptat cu 
87 de voturi pentru, unul contra și 
nouă abțineri o rezoluție prezen
tată de 55 de state afro-asiatice. 
Rezoluția cere Republicii Sud-Afri- 
cane să renunțe la procesul arbi
trar intentat unui număr de 11 
dintre cei mai cunoscuți lideri ai 
luptei antirasiste din R.S.A., să 
procedeze la eliberarea imediată 
și necondiționată a tuturor deți- 
nuților politici, a tuturor aresta- 
tilor și suspendarea oricăror res
tricții impuse unui mare număr 
de persoane pe motiv că se opun 
politicii de apartheid, precum și

—=©=■ —-----------

întrevedere 
Kennedy-Gr omîko

WASHINGTON 11 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, în 

seara zilei de 10 octombrie, la 
Casa Albă a avut loc o întreve
dere între președintele S.U.A., 
John Kennedy, și Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice.

După încheierea întrevederii,
care a durat două ore, A. A. Gro
mîko a declarat corespondenților 
că a discutat cu președintele 

' S.U.A. un cerc larg de probleme, 
care au constituit anterior obiec
tul sehimbului de păreri cu Dean 
Rusk, secretar de stat al S.U.A. 
„Unele din aceste probleme, a 
spus A. A. Gromîko, s-au referit 
nemijlocit la relațiile sovieto-ame- 
rlcane, altele la viitoarele măsuri 
internaționale și mai ales la pro
blema dezarmării".

A. A. Gromîko și-a exprimat 
părerea că întrevederea cu pre
ședintele John Kennedy a fost u- 

' tilă. Cele două părți, a relevat el, 
și-au exprimat dorința de a con
tinua eforturile lor în direcția 
lărgirii sferei de probleme asupra 
cărora poate fi realizat un acord.
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In Venezuela continuă campania 
de represiuni antidemocratice

CARACAS 11 (Agerpres).
Campania de represiuni antide

mocratice declanșată de guvernul 
venezuelean împotriva forțelor de
mocratice din țară, continuă. La 
10 octombrie poliția din Caracas 
a efectuat descinderi la sediile 
sindicatelor muncitorilor din indus
tria electrotehnică, din industria 
textilă și poligrafică. In urma a- 
cestei operațiuni au fost arestați 
cîțiva activiști sindicali.

Ca răspuns la aceste măsuri re
presive, în țară ia amploare miș

vernul rasist din Republica Sud» 
Africană. Ministrul de externe rd 
Somaliei a cerut, de asemenea, c* 
Franța să recunoască dreptul io» 
cuitorilor Sonfăliei franceze la au» 
todet'erminare și a condamnat ma
nevrele prin care monopolurile en
gleze caută să-și asigure în con
tinuare dominația asupra 
state africane.

A mai vorbit reprezentantul 
publicii Haiti, Charlos AugiWtu, 
care a subliniat importanța Tra
tatului de la Moscova pe care l-a 
considerat ca inaugurînd un spirit 
nou în relațiile internaționale. El 
s-a referit, de asemenea, pe larg 
la problemele și dificultățile pe 
care le întîmpină țările insuficient 
dezvoltate în încercările de a-și 
asigura independența economică.

îndeplinirea de către guvernul 
sud-african a hotărîrilor Adunării 
Generale a O.N.U. și Consiliului 
de Securitate prin care i se cere 
încetarea represiunilor rasiste.

împotriva rezoluției a votat Por
tugalia. S-au abținut S.U.A., An
glia, Australia, Belgia, Canada, 
Franța, Olanda, Noua Zeelandă și 
Panama. Reprezentanții a 14 state, 
printre care cel al R.S.A. au lip
sit de la vot.

Reprezentantul Statelor Unite a 
încercat să împiedica supunerea 
imediată la vot a proiectului de 
rezoluție afro-asiatic, invocînd u- 
nele probleme, de procedură cum 
ar fi imposibilitatea supunerii la 
vot a unei rezoluții, chiar în ziua 
prezentării ei .

Delegații africani au intervenit 
însă subliniind în cuvîntul lor ne
cesitatea adoptării acestei rezolu
ții.

Printre alții, Diallo Telli, repre
zentantul Guineei, a cerut aproba
rea imediată și unanimă a rezolu
ției, dată fiind situația gravă ce 
s-a creat în R.S.A. și urgența cu 
care trebuie salvați cei 11 lideri 
ai mișcării împotriva apartheidu
lui, acuzați da „activitate împo
triva guvernului".
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Perspectiva unui «război 
al cărbunelui"

LUXEMBURG 11 (Agerpres).
Jean Picard, președintele orga

nizației importatorilor francezi de 
cărbune, a declarat că există pri
mejdia izbucnirii unui „război al 
cărbunelui" cu mult mai grav de- 
cît „războiul puilor de găină", 
dacă nu se iau măsuri pentru re
ducerea exporturilor americane de 
cărbune îifc Europa occidentală, 
care „au crescut în mod nesă
buit".

Potrivit evaluărilor oficiale, im
porturile de cărbune ale Comuni
tății europene a cărbunelui și oțe
lului pe anul 1963 se ridică la 34 
milioane tone, volumul cel mai ri
dicat din 1957 încoace.

carea de protest. După cum anun
ță agenția Prensa Latina, Jovito 

Villaiba, candidat la postul de 
președinte din partea partidului 
„Uniunea republicană — democra
tică" a făcut o declarație în ca
drul unei conferințe de presă, 
care a avut loc la 10 octombrie la 
Caracas, în care protestează îm-. 
potriva arestărilor în masă și a 
represiunilor polițienești. El a men
ționat că alegerile prezidențiale 
nu pot avea loc atîta timp cît nu 
va fi creat în țară „un climat e- ' 
lectora! favorabil".

Piti țările socialiste
Mașina poloneză de calculat 

„ZAM-41”
VARȘOVIA 11 (Agerpres).
Un colectiv de colaboratori 

științifici de la Institutul de ma
șini matematice al Academiei po
lone de științe a construit un nou 
„creier" electronic — „ZAM-41".

Noua mașină efectuează 50 000 
țpWaeti analitice pe secundă, 
Ш4Й9 de adunări sau scăderi, 9 000 
V* taWulțiri și 6 000 împărțiri. Ma- 
9ІНк poate efectua cîteva operații 
simultan. „ZÂM-41" construită pe 
bâtă de semiconductor!, este do
tată cu aparate speciale pentru 
controlul operațiilor.

Dezvoltarea termocentralei 
Tom-Usinsk

NOVOKUZNETK 11 (Agerpres).
La termocentrala Torn-Usinsk, 

care este cea mai mare din Sibe
ria, a intrat în funcțiune o nouă 
turbină cu o putere de 200 000 
kilovați. La aceeași termocentrală 
a fost instalat un cazan cu cir
culația directă a apei avînd o 
producție de 640 tone de abur pe 
oră. Acesta este primul cazan de 
acest tip cu o asemenea produc
tivitate construit în Uniunea So
vietică.

Constructorii, montatorii și elec
tricienii au închinat' această reali
zare a lor apropiatei sărbători a 
popoarelor sovietice —- cea de-a 
46-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, în cins
tea căreia se desfășoară întrecerea 
socialistă pe cuprinsul întregii 
Uniuni Sovietice.

Fedepația Malayeză 
în fața unei cpize

KUALA LUMPUR 11 (Agerpres). 
La 10 octombrie, primul minis

tru al Federației Malayeze, T. 
Abdul Rahman, a convocat la 
Kuala Lumpur o ședință а șefilor 
de guverne din teritoriile ce com
pun federația.

Potrivit agenției UPI, Rahman a 
convocat această ședință pentru a 
discuta situația creată în urma ru
perii relațiilor cu Indonezia și Fi- 
lipine. Referindu-se la această si
tuație, în cadrul ședinței, Rahman 
a recunoscut că în urma ruperii 
relațiilor cu Filipinele și Indone
zia, federația se află în fața unei 
crize. Fără a da detalii, agenția 
lasă să se înțeleagă că această 
criză își găsește expresia și în ac
țiunile de luptă ale forțelor pa
triotice care se opun federației 
de tip neocolonialist. Agenția a- 
nunță că, înainte de convocarea 
acestei ședințe, subcomitetele de

‘ЗИЯ
LONDRA. Agenția Associated 

Press anunțătratativele care 
au avut loc zilele' < țș.stea Ia Lon
dra între reprezentanții* guvernu
lui britanic și cei ai Zanzibarului 
în legătură cu relațiile economice 
dintre, cele două țări au eșuat.

WASHINGTON. La Washington 
s-a anunțat oficial că secretarul 
general al Pactului Atlanticului 
de nord, Dirk Stikker, va face o 
vizită în capitala Statelor Unite 
la mijlocul lunii octombrie. El va 

•fi primit de președintele Kennedy 
Ia 16 octombrie și în cursul vizi
tei sale în Statele Unite va avea 
întrevederi cu secretarul de stat 
D. Ruek, cu oficialități de la De
partamentul de Stat.

LONDRA. Potrivit datelor sta
tistice publicate de Societatea 
Lloyds, în cursul anului 1962 s-au 
scufundat' In întreaga • lumeL 249 de 
nave comerciale cu un tonaj' to
tal de 481 000 tone.

Festivitățile instalării 
noalui președinte al Argentinei

BUENOS AIRES И. — Trimisul 
special Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite :

La 10 octombrie a sosit la Bue
nos Aires delegația R.P. Romîne, 
condusă de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, pentru a lua parte la fes
tivitățile instalării noului preșe
dinte al Republicii Argentina, Ar
turo Iliia. Din delegație fac parte 
Nicolae Anghel, adjunct al minis
trului comerțului exterior, și Du
mitru Fara, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al R.P. Ro
mîne în Argentina.

La aeroportul Ezeiza din Buenos 
Aires, delegația a fost întîmpinată 
de Bengolea, director adjunct al 
Ceremonialului de Stat, Ruben An
tonio Vela, ministru plenipoten
țiar, și Jorge Rodriguez, căpitan de
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Demisia lui Adenauer și propunerea 
noului cancelar al R.F.G.

BONN 11 (Agerpres).
La 11 octombrie cancelarul Kon

rad Adenauer a prezentat președin
telui Republicii Federale Germane, 
Heinrich Lubke, demisia sa din 
postul de șef al guvernului vest- 
german pe care l-a ocupat timp de 
mai bine de 14 ani.

După cum anunță agenția United 
Press International, ' președintele 
R.F. Germane va anunța la 15 oc
tombrie în parlament acceptarea 
demisiei cancelarului Adenauer. A- 

lucru s-au întîlnit pentru a ela
bora un plan militar privind tri
miterea de trupe în diferite regiuni 
ale federației pentru a acționa îm
potriva partizanilor.

Chombe recrutează mercenari în vederea 
unor noi aventuri politice în Congo

LONDRA 11 (Agerpres).
Judecind după relatările presei 

occidentale, Chombe, care se află 
în prezent în Spania, recrutează 
mercenari europeni în vederea u- 
nor noi aventuri politice în Congo.

Revista engleză „New States
man", de exemplu, a publicat un 
interviu acordat corespondentului 
său la Bruxelles de un emisar al 
lui Chombe, însărcinat cu-recruta
rea de mercenari.

Potrivit mărturiilor acestuia, fie

PRAGA. După cum relatează a- 
genția CTK, secretariatul Federa
ției Sindicale Mondiale a dat pu
blicității o declarație în legătură 
cu convocarea la 20 octcr bre \la 
Hanoi a Conferinței ■ , . jtitui-
re a Comitetului internațional sin
dical de solidaritate cu oamenii 
muncii și poporul sud-vietnamez.

MONTEVIDEO. La 10 octombrie, 
în capitala Uruguayului, Monte
video, a început cea de-a treia 
consfătuire a producătorilor de 
cupru din țările Americii Latine. 
Potrivit agenției Prensa Latina în 
cadrul acestei consfătuiri urmează 
să se ducă tratative privitoare la 
perspectivele desfacerii cuprului pe 
piețele externe.

BEIRUT. La 19 octombrie se va 
deschide la Beirut cel de-al treilea 
Festival- Internațional al Filmului.

AL KUWEIT. 1 La 10 octombrie, 
o delegație a guvernului irakian, 
condusă de primul ministru Ahmed 

rangul I, Au fost de față mem
brii legației R. P. Romîne în Ar
gentina.

In seara zilei de 10 octombrie, 
potrivit piotocolului tradițional, la 
președinția Republicii Argentina a 
avut Ioc ceremonia prezentării 'de
legațiilor guvernamentale actualu
lui președinte J. M. Guido, precum 
și prezentarea scrisorilor de acre
ditare de către delegațiile parti
cipante la festivități. In cadrul a- 
cestei ceremonii, delegația romînă, 
condusă de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afac arilor externe al R.P. 
Romîne, a depus scrisorile de acre
ditare președintelui Jose Maria 
Guido.

La 12 octombrie, noul președinte 
al Argentinei, Art'uri Iliia, va de
pune jurămîntul preluînd totoda
tă președinția republicii de la ac
tualul președinta J. M. Guido.

genția citată menționează că Ade
nauer va continua să îndeplineas
că funcția de cancelar pînă la ale
gerea succesorului său.

La scurt timp după ce Adenauer 
și-a prezentat demisia, anunță a- 
genția France Press e, Heinrich von 
Brentano, șeful grupului parlamen
tar creștin-democrat, a propus în 
mod oficial președintelui Heinrich 
Lubke pe prof. Ludwig Erhard, mi
nistrul economiei al R.F.G., pentru 
postul de viitor cancelar. Alege- 
rea lui Erhard in funcția de can
celar va avea loc miercurea vii
toare. Intrucît grupul creștin-de
mocrat dispune în parlament de 
majoritatea simplă, cu ajutorul 
deputaților liberali, subliniază a- 
gen[ia France Presse, prof. Lud
wig Erhard va putea obține ma
joritatea absolută necesară pen- 
tiu alegerea sa în postul de șef 
al guvernului vest-german.

care mercenar care intră în ar
mata Iui Chombe, încartiruită în- 
tr-un loc secret, primește „o sol
dă de 180 lire sterline „neimpoza
bilă".

Vorbind de recrutările sale e- 
fectuate în Germania occidentală, 
Italia, Franța, Anglia în vederea 
„completării armatei pînă la efee- 
tîvul necesar", emisarul lui Chombe 
a spus că lipsa de piloți îl va de
termina să plece în Republica 
Sud-Africană în care „își pune mari 
speranțe".

Hasan El-Bakir, a sosit intr-o- vi
zită de patru zile în Kuweit. In
tr-un comunicat oficial se • rată 
că delegația va duce tratative cu 
guvernul Kuweitului' în vederea 
încheier’.î .unor acorduri privind 
dezvoltarea cooperării economice, 
tehnice, culturale și comerciale 
între cele două țări. 4

PARIS. Vineri dimineață a înce
tat din viață la Paris cîntăreața 
franceză Edith Piaf. Prin concertele 
de muzică ușoară și foarte nume
roasele înregistrări, Edith Piaf a 
fost cunoscută și apreciată ca una 
dintre cele mai bune cîntărețe de 
șansonete și muzică ușoară fran
ceză.

DJAKARTA. La 9 octombrie la 
Djakarta a sosit într-o vizită ofi
cială de cinci zile, o misiune al
geriană de bunăvoință.

Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei, Amar Uzgane, 
conducătorul misiunii, a subliniat 
că guvernul și poporul algerian 
sprijină pe deplin politica guver
nului indonezian față de Federa
ția Malayeză.
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