
Ședința Consiliului de Stat 
al R. P. Romine

Consiliul de Stat a ratificat 
Tratatul de la Moscova

La 25 octombrie a. c., a avut Ioc 1? Palatul Repu
blicii ședința Consiliului de Stat al R. r. Romine.

Au luat parte tovarășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat, Ion Gheorghe Mau
rer, Ștefan Voitec, și Avram Bunâciu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Anton Breiteiihofer. Ion Creangă, 
Constantin Daicoviciu, Martin lsac, Athanase Joja, 
Roman Moldovan, Mihail Ralea, Ludovic Takacs, la- 
cob Teclu și Vasile Vîlcu, membri ai t onsiliului de 
Stat.

La ședința Consiliului de Stat au luat parte de 
asemenea, generalul de armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul torțelor armate, George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și generalul loco
tenent Ion Ioniță, adjunct al ministrului forțelor ar
mate.

Consiliul a ratificat I ratatul de la Moscova privi
tor la interzicerea experiențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, în cosmos și sub apă, semnat de Gu
vernul R. P. Romine Ia 8 august a. c.

Consiliul, examinînd apoi unele propuneri referi
toare la îmbunătățirea activității Consiliului de Mi
niștri, a numit pe tovarășii Gogii Rădulescu și Con
stantin Tuzu în funcția de vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri și a adoptat decretele pentru reor
ganizarea Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor 
de mașini, prin înființarea Ministerului Industriei Me
talurgice și a Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, și pentru numirea tovarășilor Ion Mari
nescu în funcția de ministru al industriei metalurgice, 
Gheorghe Rădoi în funcția de ministru al industriei 
construcțiilor de mașini, și Victor Ionescu în funcția 
de ministru al Comerțului exterior.

In continuare au fost adoptate mai multe decrete 
privind rezolvarea unor probleme de stat și obștești. 
Printre acestea figurează decretul pentru extinderea 
reducerii serviciului militar în termen la 2 ani pen- 
tr toate armele.

v/Onsiliul a mai aprobat o serie de acte normative 
prin care au fost afectate terenurile necesare con
struirii sau extinderii a numeroase obiective indus- 

printre caretriale, economice și social-culturale.
Uzinele Hidroelectrice Buhuși, Racova, Gîrleni și Ba
cău 1, Centrala hidroelectrică Bacău II, fabrica de 
ciment și var de la Bîrsești (Tg. Jiu), uzina de alu
miniu de la Slatina,, combinatul de celuloză și hittie 
din orașul Dej, fabrica de oxigen Suceava, fabrica de 
pline de mare capacitate din București, fabrica dfe 
bere de la Mărgineni Bacău etc.; modernizarea de noi 
tronsoane pe drumurile naționale Suceava — Șiret, 
Timișoara — Moravița —- Frontieră, Caransebeș — 
Hațeg, Orșova — Caransebeș, Petroșani — Hațeg — 
Simeria, lila — Arad, Brașov — Sighișoara, Vaslui — 
Iași, Caracal — Rm. Vîlcea, Sovata — Odorhei etc.; 
construirea unor drumuri forestiere în lungime de 
peste 200 km., construirea a 514 blocuri pentru locu
ințe în diferite orașe din țară, cu aproximativ 34 550 
apartamente, din care 80 blocuri cu 9 785 apartamente 
în București, precum și a numeroase alte obiective 
culturale, sociale și sanitare, printre care noi școli 
totalizînd 268 
cu peste 1000 
cinematografe, 
sare medicale, 
bilă, complexul

Consiliul a rezolvat apoi lucrările curente.

săli de clasă, noi cămine studențești 
locuri, hoteluri, restaurante, cantine, 
cămine culturale, policlinici, dispen- 
băi publice, alimentări cu apă pota- 
de ateliere pentru invalizi (Brașov) etc.

Proletari din toate țările, unițl-văI
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Intr-un moment de răgaz, Maftei Stan, șeful unei brigăzi evidențiate în întrecerea 
socialistă de la mina Uricani, le citește ortacilor din ziar.

Bilanț bogat în realizări
la I. С. M. M

I.C.M.M. au
în munca
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Premieră teatrală
Sîmbătă și duminică Teatrul de 

Stat Valea Jiului din Petroșani 
prezintă spectacole cu piesă „Gră
dina cu trandafiri" de Andi An- 
drieș. Regia spectacolului aparține 
lui Alexandru Miclescu. Din dis
tribuție fac parte actorii: Ion An- 
ghelescu — Moreni, Mioara Păcu- 
raru, Mihail Didi Panait, Mia Ma
cri, Vasile Hașeganu, Realinii Lup- 
șa, Georgeta Nicolae, Romeo Mu- 
șeteanu și Ion Negrea.

-----

Fier vechi ршго oțflărtl
Mobilizați de organizația U.T.M. 

tinerii mineri din sectorul IV ai 
minei Lonea au întreprins mai 
multe acțiuni pentru colectare a 
fierului vechi diin subteran. Ei au 
strîns 14 500 kg. fier vechi pe 
care l-au și trimis oțelarilor.

Printre tiqșrii care au partici
pat cu însuflețire la colectarea fie
rului vechi amintim pe tov. Scro- 

f buc Iosif, Vasiu Gheorghe. Pănoiu 
Stan și alții.

La mina Lonea se poate extrage 
cărbune mai curat

obținut 
pentru 

de- su
pe tri- 
iar ■ vo-

Muncitorii și tehnicienii de la 
în acest an rezultate frumoase 
construirea obiectivelor industriale miniere 
prafață din Valea Jiului. Planul de producție 
mestrul III a.c, a fost depășit cu 9,8 la sută,
lumul de lucrări realizat în nouă luni se ridică Ia 
20 924 000 lei. Față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, volumul de lucrări realizate a crescut 
cu 57,3 la sută. Productivitatea 
29,4 la sută.

Obținerea acestor rezultate 
depuse de către toți salariații
s-au evidențiat în mod deosebit muncitorii din bri
găzile conduse de : Szekely Iosif, Wiesenmayer Er
vin, Dornic Ștefan, 
Munca productivă

muncii a sporit cu

se datorește muncii
I.C.M.M. dintre care

Straka Matei și alții, 
desfășurată pe șantiere a 

făcut posibil ca planul fizic de punere în funcție 
să fie și el realizat în proporție de 125 la sută, pre- 
dîndu-se unităților miniere din Valea Jiului im în
semnat număr de lucrări de bună calitate printre 
care : stațiile de 
rul centru de la

ventilatoare de la Planir și suito- 
mina Lupeni; instalația de săpare 
de la puțul sud Aninoasa și alte 
obiective industriale. îmbucurător 
este totodată faptul că I.C.M.M. a 
reușit să recupereze pierderile în
registrate la prețul de cost în lu
nile de iarnă de la începutul anu
lui, iar în trimestrul 
388 000 lei economii 
planificată.

In anul trecut, mina Lonea a 
fost penalizată în fiecare lună pen
tru slaba calitate a cărbunelui ex
pediat preparației Petrila. Canti
tatea Totală de cărbune rebutată 
se ridică la 6772 tone. In acest an, 
numai în primele șase luni, mina 
Lonea a fost penalizată cu 2461 
tone pentru depășirea procentului 
de cenușă admis. Și în ioc să se 
îndrepte, situația calității cărbune
lui se menține nemulțumitoare. In 
prima jumătate a lunii octombrie, 
de exemplu, procentul de cenușă 
admis a fost depășit cu 0,7 la 

sută. Din pricina penalizărilor pen
tru calitatea necorespunzătoare a 
cărbunelui, prețul de cost al căr
bunelui a fost influențat negativ 
cu 371 842 lei. Cum s-a ajuns la 
această stare de lucruri la mina 
Lonea ? In primul rînd din cauză 
că brigăzile care aleg șistul vizi
bil în abataje sînt puține la nu
măr : Dânciu Moise, Miclea Pam- 
fil, Pocora 
La marea 
însă nu se 
ocupare. La
sesc cutii pentru depozitarea șis
tului, dar puține brigăzi le folo
sesc. La sectorul IV au fost odată

La mina Jieț, de exemplu,

două cîntărîri pe zi, iar 1П

din 
n-a 
un 
nu

,Jț~

excepția cî- 
utilaj a fost

III a realizat 
peste sarcină

, T. BINDEA 
corespondent

Dionisie, Bîrlea loan, 
majoritate a brigăzilor 
manifestă această pre- 
gurile de rol se gă-

MOLDOVEISONDELE

o rază d -.
3 minute.

peceri, ne spune inginerul Victor 
Joța. Ea este proiectată de spe
cialiști romîni și, cu 
torva piese, întregul 
construit în țară.

dispecerii 
cu 
la

® Străbateam într-una din zilei J 
с acestei toamne drumul spre dea- 
Ф Iul Lucăcioaia. De o parte și de 
a alta a Văii Zîmeșulu: ne însoțește 
o la tot pasul zumzetul ritmic, tre- 
g pidant, al instalațiilor de foraj cu 
g turbine. Din cînd în cînd, la in- 
g tervale scurte, sintem avertizați 
g de claxoanele (aici încă n-a fost 
g interzis claxonatul) autocamioane- 
g lor care transportă în schelă di- 
g verse materiale și piese. Dar ia- 
g tă-ne poposind pe culmea Lucă- 
g cioaia.
g Numele noului oraș al petro- 
8 liștilor — Lucăcești, care se vede 
8 în vale provine de la acest deal 
J: pe care este instalată stația de 

comandă a primului cîmp de son
de automatizat din Moldova.

Privim cu atenție clădirea noua 
înțesată cu aparate, cu manate, 
ceasuri de control și semnaliza 
toare. Și, în complexitatea acelor 

£ lucruri, așezate cu fermitate și 
£ destinație precisă în pereți, sau 
g de-a lungul lor,-căutăm să desco 
8 perim parcă acel fenomen daose- 
8 bit al tehnicii care, asemenea uniți 
8 vrăjitor, vede, știe tot, - mișcă și 

oprește mecanisme complicate de 
la distanță,

— Stația este servită de 13 oa
meni : m acanici, tehnicieni elec- 
troniști, electricieni, ingineri, dis-

nișe pentru depozitarea șistului, 
dar acum nu mai este de cît la 
abatajul nr. 504. Care să fie cauza?

In activitatea minei Lonea se 
manifestă o slabă preocupare pen
tru conlrolul, producției. Gîntări- 
rea și controlul șistului din cărbu
nele scos în vagonete la cele trei 
guri' de mină se desfășoară defec
tuos : la întîmplare și de puține - 
ori,
s-au făcut în septembrie în medie 
cîte 
schimbul, III în întreaga lună, s-au 
efectuat numai 12. Incepînd 
luna octombrie mina Lonea 
mai raportat combinatului nici 
fel de analize (din moment ce
se mai fac). Din această pricină 
nu se știe unde trebuie acționai 
pentru îmbunătățirea calității, care 
sector sau brigadă extrage cărbune 
cu șist mai mult. La sfîrșitul lunii, 
penalizarea pe sectoare se vă re
partiza „frățește", după cantitatea 
totală de cărbune extrasă. Apoi 
nici oamenii ce fac cîntărirea nu 
se achită conștiincios de sarcini. 
S-a ajuns pîriă acolo incit la mi
na Lonea II se raportează vago
nete cîntărite fictiv (cîntarul nici 
nu fusese mișcat în acele zile). 
Goana după cantitate face ‘ ca bri
găzile, maiștrii mineri să dea ui
tării calitalea. Inițiativa „Nici un 
vagonet 
pare că 
panouri 
brigăzi,
mai completează.

Este drept că mina 
tîmpină unele greutăți. 
3, blocul Jieț, mai cu 
culcuș, sînt intercalați!
cu grosimi variabile de argile. In 
majoritatea lor aceste intercalați! 
sînt friabile, și deci nu permit a- 
plicarea pușcării selective si nici

rebutat pentru șist" Se 
a fost și ea uitată. Există 
cu evidenta calității 
dar nici acestea nu

pe
se
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In nul pnlln In in mingi
Sîntem invitați să vizităm cabi

na dispecerului. O încăpere 
prea mare, luminată cu neon, 
care domnește liniștea. înăuntru 
trei oameni... Dispecerul contro
lează zeci de sonde, pe 
5 kilometri, in numai 
La pupitrul de comandă facem cu
noștință cu unul dintre 
de serviciu, un tînăt brunet 
statură atlatică, cam scump 
vorbă. Este comunistul Paul Bo
nitate. El ne-a arătat avantajele 
automatizării supravegherii son
delor de la distanță. In cei cîțiva 
ani de cînd lucrează în schelă ca 
șef de secție, ca maistru princi
pal și ca dispecer, el a constatat 
adeseori cît de апэѵоіоэ era sâ 
descoperi eventualele defecțiuni

‘ ale pompelor de adîncime și ale 
altor utilaje de fund instalate

NICOLAE PLUGARU 
corespondentul „Agșrpres" pentru 

regiunea Bacău

(Continuare in pag. 3-a)

In curînd, cercetătorii din cadrul I.C.E.M.LN. Petroșani 
muta în frumoasa clădire (în clișeu) înălțată anul acesta pentru ei 
pe strada Maleia de către constructorii de la I.C.M.M. Impunătoarea 
clădire cuprinde laboratoare moderne, birouri elegante; iluminatul 
fluorescent și încălzirea centrală asigură cercetătorilor condiții optime 
de muncă, confort.

Lonea
La stratul 
seamă în 

abundente,

ІП;-

F CRISTIAN

(Continuare în pag. 3-a)
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Combustibil economisit
Mecanicii de locomotivă și fo- 

chiștii de la Depoul C.F.R. Petro
șani au economisit de la începu
tul anului 4433.5 tone de combus
tibil convențional. Cu această can
titate pot fi remorcate 922 tre
nuri pe ruta Petroșani—Simeria 
și retur. In acțiunea de economi
sire a combustibilului, rezultatele 
cele mai bune le-au obținut 
canicii de locomotivă 
Gheorghe, Păttoi Petru,
Constantin, Zboră Constantin 
alții.

me- 
Marcu 
Mihuț 

și
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LACUL
Lacul roșu, denumit de nume

roșii săi admiratori „Perla Carpa- 
ților răsăriteni" s-a născut prin- 
tr-o întîmplare. In cursul ploilor 
torențiale din iulie 1837, prăbușin- 
du-se o bucată de munte peste fi
rul pîrîului din Vale i-a stopat al
bia, formînd unul dintre cele mai 
frumoase lacuri de baraj natural 
din țară. Capetele de conifere care 
străpung și astăzi pînza lacului, 
dîndu-i farmec și fantezie, sînt o 
oenfirmare a prăbușirii de acum 
12® de aut.

Muntele Suhard își privește frun
tea meditativă în apa lacului ca 
tatr-o oglindă. Cărarea șerpuitoare 
pierzîndu-se printre brazi, încon
joară grumazul lacului ca o salbă | 
bătută în alb și verde. Vilele con
fortabile, amenajate în mijlocul a- | 
ost tor frumuseți, ofttră oataenilor ’ 
muncii condiții minunate de odih
nă și recteiere. Pe marginea lacu
lui e construit debarcaderul înzes
trat cu bărci pentru plimbare pe 
lac și trambulină pentru înotători.

Cel care a privit amurgurile în
văpăiate, reflectate în luciul apel, 
pleacă de la Lacul roșu cu amin
tiri de neuitat. Sînt într-adevăr 
Încintătoare aceste amurguri. Aici, 
natura și-a dezvăluit peste melea- 
«furi toată gama ei de frumuseți. 
Odată cu așternerea serii, lacul 
pare adormit. Dar tăcerea lui e 
sfîrtecată de plescăitul vîslelor și 
cîntecului izvorît din strune de 
Chitară ce se contopește cu frea
mătul brazilor. Privit de pe vîrful 
Suhardului, drumul ce duce spre 
©haorghieni pare o dantelă șerpui
toare străjuită de coroanele de 
brazi. Din Lacul roșu pornește, la I 
Încăput sfios, firul apei Bicaz, |

ROȘU
pentru ca apoi In chei să capete 
puteri nebănuite

De asemenea, păstrăvăria de aici, 
atrage vizitatorii.

In cursul zilei, stațiunea și îm
prejurimile freamătă de animație. 
Grupuri care pornesc și se întorc 
pe cărările umbroase, descoperă la 
fiecare pas noi frumuseți. SeaTa, 
la club, între prieteni se trec în 
revistă evenimentele zilei, se dan
sează, se joacă șah.

Pe nesimțite, liniștea nopții Ișl 
așterne mantia Învăluind totul.

ION BUREȚEA
student

Meteorologi...
Vietății i de tot felul presimt 

schimbarea vremii. Anumiți pești 
din Japonia prezic timpul proba
bil. Asemenea „centru meteorolo
gic" există acolo aproape în fie
care casă. In acvarium, peștii reac
ționează fără greș la cele mai 
mici capricii ale naturii. Ei simt 
apropierea uraganelor cu mult timp 
înainte și atunci încep să se agi
te, stîrnind in acvarium o adevă
rată „furtună".

Spre deosebire de peștii japonezi 
furnicile își întrerup peregrinările 
neobosite de Îndată ce presimt că 
se schimbă vremea. Cind furnica
rul pare amorțit înseamnă că vine 
furtună. Rîndunelele, atunci cînd 
vine vremea rea, zboară razant cu 
pămîntuL

---------—S-AX...... .....-iu1 -игт---------

In apărarea viețuitoarelor pe cale 
ae dispariție

La Nairobi, capitala Kenyei, s-a 
întrunit o conferință a Uniunii in
ternaționale pintru apărarea na
turii. Hotărîrile luate exprimă în
grijorarea participanților pentru 
soarta anumitor mamifere și păsări 
rare, care ar putea dispare în cîți- 
va ani dacă nu se vor lua imediat 
măsuri pentru menținerea lor,

Printre animalele și păsării» pe 
cale de dispariție se numără uran
gutanul din Borneo și Sumatra, go
rila din Africa de vest și centra
lă, balena albastră, rinocerul din 
Sumatra, leopardul, jaguarul, mă
gărușul roșu, antilopa din Zanzi
bar, pasărea paradisului din Indo
nezia și Malaya și broaștele țes
toase de mar a.

----------- ©-------------

NOTĂ

Să vii pînă-ți tocești pingelele
Are conducerea unității I.L.b. din 

Petrila obiceiul să poarte pe dru
muri pe cei care solicită o repa
rație pină își tocesc pingelele. Așa 
a tăcut și cu locatara apartamentu
lui 3/B de pe strada Grigore Preo
teasa. De trei ani încoace a făcut 
femeia cite o cerere să i se re
pare tavanul dar se ' vede că o 
păștea ghinionul că cererea se 
pierdea înainte de a fi rezolvata.
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CALAMITĂȚI NATURALE
Stupă cum relatea

ză agenția Associated 
Press, catastrofa de 
pe fluviul Piava este 
a zecea calamitate 
majoră din cursdl a- 
cestui an petrecută în 
lume. La un loc ele 
eu provocat pierde
rea a peste 25 000 
de vieți omenești; 
pagubele materiale 
totale nu au putut fi 
Stabilite. Cel mai ma
re dezastru din anul 
acesta a fost acela

înregistrat în Pakis
tan, unde un ciclon 
urmat de inundații 
a bîntuit golful Ben
gal, la 26 mai orno- 
rînd circa 16 000 de 
persoane. Urmează 
dezastrul provocat de 
uraganul Flora în 
regiunea Caraibilor, 
care a ucis circa 3 50u 
persoane, catastrola 
de pe fluviul Piave, 
erupția vulcanilor 
din insula indonezia
na Bali și cutremu

rul de la Skoplje. In 
Bali ploile da cenu
șă și pietre și rîu- 
rile de lavă au ucis 
1 478 de persoane, 
iar la Skoplje au 
murit peste 1 000 de 
oameni. Un număr 
de 727 de persoane 
au mai fost ucise cu 
prilejul cutremure
lor din Libia și Caș- 
mir, taifunul Gloria 
din Taivan, alunecă
rilor de teren din 
Coreea da sud și 
inundațiilor din Iran.

Atlind solicitanta de dispariția mis
terioasă a celor două cereri ante
rioare, cind a prezent at -o pe a 
treia n-a mai plecat pină n-a vă
zut-o înregistrată sub nr. 470. A 
așteptai insă mult și bine să vină 
cineva să repare tavanul. Cînd a 
văzut că nu vine nimeni s-a dus 
dînsa la I.L.h. Asta s-a întitnplat 
pe data de 22 octombrie. De asta 
dată a vorbit chiar cu șeful cel 
mare.

— Cind se repară tavanul, to
varășe șef.

— Ai răbdare că n-o fi foc — 
veni răspunsul.

— Foc nu-i dar se poate prăbuși 
și mi-ат tocit o pereche de pin
gele de cind tot vin ia dumnea
voastră.

— Din partea, mea poți să-ți to
cești și două perechi de pingele.

— Dacă-i așa, merg și fac re- 
clamație in altă parte

— Du-te unde vrei — ii dădu 
replica șeful încheind discuția.

P.S. Să nu se supere tovarășul 
Chioreanu Iacob — șeiul, că am 
redeschis-o și să ia măsuri de re
parare a tavanului la apartamen
tul cu pricina.

D. C.

Considerată ca unul dintre locurile cele mai încântătoare ale Văii 
Polatiște, cascada „Pragul Mare" atrage in fiecare an sute de vizitatori.

In- aceste zile de toamnă, cînd vegetația văii a îmbrăcat haină 
multicoloră, frumusețea cascadei e și mai pregnantă. Privită de la 
înălțimea drumului forestier ce străbate valea, ea se aseamănă cu iz- 
bucul unui șuvoi de argint viu.

IN CLIȘEU: Vedere asupra cascadei „Pragul Mare" de pe Valea Po- 
latlștei.

------------0-------------

Sânt oare bătrâni ?
Apărute parcă peste noapte, niș

te aiișe mari cit toate zilele anun
țau cum că joi după-amiază pe 
stadionul Jiul din Petroșani se va, 
desfășura intilnirea de fotbal din
tre vechea echipă și cea actuală. 
Pe semne că natura a fost împo
triva acestei întîlniri, că a începu! 
să toarne din înalt la apă cu top
tanul. Iubitorii fotbalului se în
trebau îngrijorați.

— Oare o să joace pe așa vre
me ?

— Cum de nu. Nu ee sperie ei. 
veteranii de un pic de ploaie — 
se, autoincurajau alții.

Poate că și natura s-a gîndir 
că nu-i „politicos" să strice un 
asemenea progtam și a închis „ro
binetul" așa că „premiera" putea 
începe. In aplauzele entuziaste aic 
spectatorilor echipele au apărut pe 
teren.

Cînd vezi că se întrec două e- 
chipe, care-ți sînt la tel de dragi 
e greu să alegi cu care să ții. 
Spectatorii le-au aplaudat pe amin- 
două și mai ales jocul, iar la 
acest capitul, fie-ne iertat „bătrî- 
nii" au arătat mai mult.

Meciul a început. Pe teren se 
înfrunta tehnica șl rutina „batrî- 
nilor" cu impetuozitatea și pute
rea de luptă a tinerilor. Prima re
priză a lost și ca joc și ca re
zultat de partea tehnicii. Plonjoa- 
r.ele și detenta, veșnic tînărului 
Crîsnic au ridicat ca acum cîțiva 
anr tribunele în picioare. Inter
cepția și deposedările de balon prin 
alunecare ale lui Romoșan și Va
sta au făcut ineficace jocul destui 
de bun al celor două extreme. Cal
mul și siguranța lui Panait ne a- 
minlea de vremurile cînd era un 
adevărat stilp al apărării. Farkaș

și Pop IV s-au dovedit inepui~~*Vi 
atit în atac cit șl în apărare 4ir 
atacanții Ghibea, Szoke, Ciura-^res- 
cu, Gabor, Turcuș, iar apoi .Crico- 
van au combinat subtil, au creat 
faze de poartă mult gustate de 
spectatori.

Arbitrul Dobrin a fluierat sfîr- 
șitul primei reprize. „Bătrînii" con
duceau cu l-б. In tribune discuții.

— O să vedem noi de-i mai țin 
balamalele în repriza a doua — 
spuneau unit.

Cam greu fată antrenament. 
Precis că pină la urmă vitlorja 
va înclina tot de partea tineriloî. 
. N-a fost însă așa. Pe „bătrini" 
i-au ținut, și încă bine, balama
lele, iar tinerii au egalat la mare 
luptă. Dat sînt oare bătrini vechii 
jucători ? Nici vorbă. Au dovedit-o 
chiar pe teren că sînt mereu ti
neri.

D. CRIȘAN

Mecanicul Brîndușa Aurel de pe șantierul Lupeni se plimbă toată 
ziua cu motocicleta în timp ce utilajele grele de pe șantier stau de
fecte.

MUNCITORII : Tovarășe Brîndușa utilajele stat defecte, tar pro

ducția nu merge. Ajutați-ne să le reparăm.
BRÎNDUȘA MOTOCICLISTUL: N-am timp de așa lucruri mătfunte, 

TbBpul aste frumos. Acum mă plimb. E mai interesant...
N-ar fi oare mai interesant si mai util să-și vadă de treburi?

La Școala profesională din Lupeni, datorită nerespectării preve
derilor contractului prin care I.L.L. s-a obligat să execute pină la finele 
trimestrul 111 depozitele pentru păstrarea alimentelor, cartofii aduși 
la școală stau grămadă în curte sub cerul liber, expuși intemperiilor. 
Cu toate acestea, zidarii ce efectuează lucrările muncesc cu Înceti
nitorul.

UNUL DIN MEȘTERI: Firar să fie de cartofi, că mult ne mai în
curcă la lucru.

AL DOILEA: Dar le-o coacem noi. Nu terminăm lucrările pină 
nu-i vedem înghețați.

tea mal togaia rezervație 
naieralâ din lame

Cea mai bogată rezervație na
turală din lume, Okavago Swamp, 
este situată în nord-vestul Bechua- 
nalandului (Africa de sud) la o 
distanță de 750 mile de Salisbury.

Rezervația — o mlaștină enormă 
care se întinde p; o suprafață de 
700 de mile pătrate — are forma 
unui triunghi străbătut de un 
labirint ae insule și canale în 
care mișună sute de specii de 
animale și păsări acvatice. Bogăția 
de culori datorată diversității fau
nei și florei din această mlaștină 
contrastează cu nisipul de culoa
re albă a malurilor.

Această capodoperă a naturii a
impresionat în așa măsură pe lo
cuitorii acestor ținuturi încît tri
burile din împrejurimi, a căror 
existentă depinde exclusiv de vâ
nat, s-au abținut în mod voluntar 
de a-și procura hrana vinînd in 
aceste mlaștini.

----©-----

Colecție de 6000 
de plante

Gyula Keri, locuitor din Buda
pesta, d?ține una din cele mai im
portante și mai frumoase colecții: 
peste o mie de varietăți de cac
tuși dintre cele 1 200 d- specii cu
noscute în întreaga lume. In to
tal, colecția sa are peste 6 000 
de plante, adunate timp de 30 de 
ani. Csl mai bătrin cactus din 
Colecție are 300 de ani. o varieta
te din America Latină cultivată 
în Ungaria. Diametrul său este ds 
40 cm., iar o ramură cînU-ește 
30 kilograme.



STEAeUb R0Ș©
.......I»" Ё*

3

La шіва Loaea se peate extrage 
cărbune пші curat

(Urmare din pag. l-a)

alegerea șistului. La mina III stra
tul 5 este intersectat de falii multe 
și succesive. La sectorul II cărbu
nele este murdar din cauza apo- 
fizelor multe și pentru că se trece 
prin lucrări vechi. La Jieț cind se 
aglomerează vagonetele cu piatră 
în circuitul puțului de la supra
față, singura salvare se găsește 
în gerarea acestora pe linia des
tinată cîntăririlor. Aceste greutăți 
nu justifică decît in parte procen
tul mare dd cenușă din cărbunele 
сё-l livrează mina Lonea prepara- 
ției Petrila.

Trebuie intensificată acțiunea 
pentru alegerea șistului din căr
bune. Se impune a fi luate măsuri 
Utgente pentru efectuarea contro
lului la vagonetele cu cărbune ie
șite la cele trei guri de mină. Res
ponsabilii cu calitatea de la gu
rile de mină să controleze în per
manență cum se desfășoară cîntă- 
ririle, dacă aceasta se face în con
formitate cu dispozițiile date. Să 
fie mărit numărul vagonetelor

destinată cîntări- 
ar fi potrivit ca 
aplice experiența 
exploatări în pri

de 
de

ins- 
ini-
Căr- 
tre-

i
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Sondele МеИеѵеі
(Urmare din pag. l-a)

cîntărite în schimburile II și Ш. 
La mina diet trebuie găsită neîn- 
tîrziat o soluție cate să ducă la 
îmbunătățirea transportului pietrei 
in circuitul puțului pentru a nu se 
mai bloca linia 
rilor. Găsiim că 
ia Lonea să se 
cîștigată de alte
viața mecanizării operațiilor 
cîntărire, așa cum se face, 
exemplu, la mina Petrila. Factorii 
care asigură calitatea cărbunelui 
— vagonetarii de rol, crațeriștii, 
șefii de brigăzi și schimb, maiș
trii mineri — să fie temeinic 
truiți și controlați. Prețioasa 
țiativa „Nici un vagonet de 
bune rebutat pentru șist" nu
buie dată uitării, ci să constituie 
un obiectiv important în Întrece
rea ce se desfășoară între brigăzi 
De asemenea, agitația vizuală tre
buie îmbunătățită, legată mai 
strîns de lupta pentru calitate, 
Munca politică să Йе mai mult a- 
xată pe problema calității. Ce-i 
drept în ultimul timp nu a fost 
plenară a comitetului de partid în 
care să nu se discute despre ca
litate. In trei plenare ale comite
tului de sindicat, îh multe ședințe 
de producție a fost analizată situa
ția calitățiil. Dar numai aceasta nu 
ajunge: trebuie întărite controlul 
și munca politică de îndrumare 
și mobilizare.

La mina Lonea există posibili
tăți pentru a se da 
curat. Comitetul de 
cerea exploatării au 
neîntîrziat asemenea
în scurt timp la fiecare abataj să 
se statornicească preocuparea pen
tru alegerea sterilului din cărbune. 
Lupta pentru calitate să devină 
un obiectiv central al întrecerii so
cialiste și la mina Lonea I

cărbune mai 
partid, condu- 
datoria să ia 
măsuri incit

de automa- 
Moldova —

MINER DESTOINIC
ȘI INOVATOR PASIONAT

Mai n uite ore trenul l-a dus 
tot pe lingă Bistrița. Ținta călă
toriei — marele șantier al hidro
centralei de la Bicaz. A fost an
gajat ca vagonetar la tunel 
ieșire. Pe atunci avea numai 
ani. Timp de peste doi ani 
urmat școala aspră a muncii 
subteran. Ii plăcea 
viața asta și visa 
la ziua cind va 
conduce și el o 
brigadă de mineri. 
In 1955 ii scria 
tatălui sau : „Sini 
miner și lucrez a- 
cum în Valea Jiu
lui, la mina Vul
can, la o brigadă 
vestită condusă de 
unul Gantz..." Pes
te pat tu ani avea 
să conducă și el o 
brigadă de mineri.

,.La începutul a- 
nului 1962 zia
rele făceau cunoscut că brigada 
condusă de Domokoș Andrei de 
la mina Vulcan, aplicind printre

drei ti atrage locul de mancă 
unde este mai greu.

Bun cunoscător al meseriei, Do
mokoș este mereu preocupat de 
perfecționarea muncii in abataj. 
Anul trecut a propus un nou sis
tem de armare la preabatajul din 
stratul 3.
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reușit ca intr-o singură lună sa 
avanseze 130 metri în abataj ca
meră. Unde era nevoie de oa
meni destoinici, acolo era chema
tă brigada condusă de Andrei. 
Așa și-a s-.himbat locul de muncă 
de la pregătiri la un abataj 
meră din stratul 3. Ba
a trebuit să schimbe și sectorul. 
Se deschidea un abataj frontal 
la sectorul II, pe stratul 18. l-a 
cerut conducerea exploatării să 
se mute cu toată brigada. Pe An-

co
in acest an

olimpice ele F. P. demine 
țl Iugoslaviei

. . Duipinică pe stadionul „23 Au
gust", cu începere de la^ora 15, e- 
chipa olimpică de 
noastre susține un 
echipa olimpică a 
cest joc constituie 
teriu de verificare 
noștri în vederea 
chipa Danemarcei, 
loc la 3 noiembrie

In vederea jocului de duminică 
selecționabilii noștri s-au antrenat 
cu echipa Metalul București de 
care a dispus cu scorul de 8—1 
(5—0) prin punctele marcate de 
Tîreovnicu (3), Dridea (2), Seredai 
(2) și Hajdu. A jucat 
Datcu (Suciu), Popa 
Nunweiller III (Petescu), 
(Ivan), Petru (Nunweiller 
Kczska, Pîrcălab, Constantin, 
dea, Țîrcovnicu, Hajdu. In repriza 
a doua, linia de atac ă avut urmă
toarea componență: Hajdu, Con
stantin, Manolache, Seredai, Crei- 
niceanu.

fotbal a țării 
meci amical cu 
Iugoslaviei. A- 
și un bun cri- 
a fotbaliștilor 
revanșei cu e- 
care va avea 
în Capitală.

cabinetul tehnic al |j 
minei se afla un 
dosar ce cuprin
de inovația, „înlo
cuirea stivelor din 
lemn cu stilpi me
talici". Filele do
sarului poartă sem
nătura minerului 
Domokoș. Inovația 
se aplică incepind 

luna aprilie 
abatajul fron- 
din stratul 18 
aduce econo- 
mari de lemn, 

sporește randamen
tul. in prezent, 

Andrei se pregătește să facă altă 
propunere de inovație. Convins 
că tehnica nouă hotărăște randa
mentele mari, în urmă cu două 
luni, in cadrul unei adunări ge
nerale de partid, a cerut introdu
cerea armării metalice în abatajul 
ce-1 conduce. După scurt timp 
el ă Început să armeze cu stilpi 
metalici și grinzi in consola.

De curihd, susținerea la abata
jul frontal din stratul 18 blocul 
II se tace cu stilpi hidraulici. Mi
nerii din Lupeni folosesc mai de 
mult acest sistem modern de ar
mare. Andrei a fost trimis la Lu
peni, in schimb de experiență și 
a avut multe de învățat. Totoda
tă brigada iui se pregătește să 
introducă în abataj haveza și un 
transportor blindat.

Lingă birourile minei Vulcan 
se află un panou pe care 
„Muncitori mineri! Urmați 
piui minerilor din brigada 
sectorul II condusă de 
koș Andrei care s-au evidențiat 
in lupta pentru introducerea teh
nicii noi, 
depășirea 
Au ce 
chiar și
Prima dată a Învățat elI Andrei 
este un miner de nădejde. Briga
da pe care o conduce a devenit 
un colectiv închegat și puternic. 
Viața lui se confundă cu mun
ca, cu abatajul, cu mina, cu ro- 
aai ei prețios— cărbunele. Dar 
și timpul liber știe să-I folosească 
cu pricepere jucînd cite o parti
dă de popice, citind sau mer- 
gind cu soția la film.

...In urmă cu 11 ani, dintr-o 
familie de țărani săraci din satul 
Borla, de lingă Zalău, pleca spre 
Bicaz un băiat slăbuț, fără me
serie. Azi, băiatul iitav de a- 
tunci este un șef de brigadă res
pectat, membru de partid activ, 
om cu familie, decorat și cu mul
te planuri în viață.

FRANCISC VETRO
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Echipele Progresul 
și Dinamo Pitești 
în R. P. Bulgaria

de fotbal 
turneul în 
în orașul

SOFIA 25 (Agerpres).
Echipa bucureșteană 

Progresul și-a început 
R. P. Bulgaria, jucînd
Kustendil cu formația locală Lewski. 
Fotbaliștii romîni au câștigat eu 
2—1 (2—1). La Gabrovo, Dinamo 
Pitești a terminat nedecis (2—2) cu 
Czardafon din localitate.

)

scrie ; 
exe în
de la 

Domo-

27 octombrierealizată

anunțate 
din sche- 
operativ,

I

sonde. Uneori identificarea unei 
tOa*singure avarii necesita un timp 
ins»ci depășea două ore. Singurul 

indiciu de orientare erau doar 
sistemele de control ale parcuri
lor de separatoare și rezervoare.

— Inconvenientul acesta a fost 
însă pe deplin înlăturai o dată 
cu intrarea în funcțiune în anul 
acesta, a primei stații 
tizare a sondelor din 
conchide dispecerul.

Automatizarea este
aici pe două căi : telemecanică 

r , și automatică locală. Primul pro- 
cedeu are rolul de a opri unita
tea de pompare și de a semnali
za acest lucru dispecerului, cu 
ajutorul a doi traductori de ava
rii : telemecanica fuinizaază in
formații asupra modului de func
ționare a echipamentului sonde
lor. Legătura dintre dispecer și 
sonde este asigurată printr-un re
leu și linii telefonice. Datorită 
înaltei sale tehnicități, stația des
coperă cu precizie cel mai mic 
deranjament, în mai puțin de un 
minut. De îndată sînt 
brigăzile de intervenție 
lă care îi remediază 
ceea ce înseamnă tone 
recuperate.

Pifiieisgrnai ііішіш

el 
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reduce ast-

Miicov am 
sfârșitul a-

Despre alte avantaje ale auto
matizării sondelor ne vorbește in
ginerul Gh. Miicov, șeful serviciu
lui tehnologic al Trustului de ex
tracție Moinești.

— In primul rînd — spune 
— efortul fizic al oamenilor 
reduce enorm, se creează apoi 
control preventiv al regimului
funcționare a sondelor și a stării 
de uzură a diferitelor utilaje, în 
special la pompele de adîncime. 
Timpul neproductiv se 
fel extrem de mult.

Tot de ia inginerul 
mai aflat că, pînă la
cestui an, se va extinde aici au
tomatizarea la încă cîteva zeci de 
sonde.

Privim împreună cu dispecerul 
un paralelogram luminos, proiec
tat pe ecranul verzui, fosforescent, 
al stației : becurile colorate, a- 
prinse asemenea unor stopuri pe 
străzile orașelor, 
imobil, liniștitor, 
toate sondele în | 
nează ireproșabil...

Cind ne-am luat rămas bun 
la specialiștii stației automate, 
tunericul pusese stăpînire pe 
tregul deal Lucăcioaia. Sutele 
luminițe, licuricii becurilor agă- 
tați pe turlele sondelor, se între
ceau parcă în strălucire cu stelele 
cerului senin, cu constelația miilor 
de ferestre ale blocurilor din 
noul oraș al petroliștilor — Lu- 
aăoești.

lucesc discret, 
E semnul că 

pompaj funcțio-

de 
în- 
în-
de

pentru îndeplinirea și 
planului. Cinste lor l". 
învăța de la Domokoș 
minerii mai virstnici

< ( 
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In ultimii ani s-au efectuat numeroase lucrări pentru extinderea 
rețelei de alimentare cu apă potabilă a noilor cartiere de locuințe 
construite în orașul Petroșani. Nevoile de consum ale populației ne
cesită noi lucrări de acest fel. In prezent este în curs instalarea unei 
noi conducte de aducție a apei potabile Petroșani—Livezeni. Clișeul 
nostru înfățișează pe sudorii Andraș Ștefan și Tonciu Constan- 

lucrînd la montarea conductei respective. ■*tin

?

sala de apel 
stația C.F.R. COIn 

din 
Petroșani se în
cinsese într-una
din diminețile trecute o discuție a- 
prinsă. Șeful de tură Hîndoreanu 
Ioan le spunea oamenilor din 
tura sa :

— A începui aprovizionarea pen
tru iarnă. Nouă ne revine sarcina 
ca să introducem vagoanele la 
descărcare imediat după sosirea 
lor. Vom organiza operativ des
cărcarea vagoanelor astfel incit să 
nu se aglomereze munca la depo
zitul O.L.F. Atenție la acest lucru 
manevra I și II !

La rîndul lui, tînărul șef 
manevră Țuică Ioan de Ia 
vra I-a își împărțea munca 
menii lui.

— Mergînd spre locul de
vră vom verifica fiecare cite o li
nie și ne vom nota toate vagoa
nele încărcate cu mărfuri pent'u 
O.L.F. Cam același lucru îl fră- 
mînta și pe șeful de manevră 
Perța Tudose de la manevra Il-a. 
In plus, ei și-au- îndrumat oame
nii să depisteze și vagoanele goale

de
mane-

cu oa-

mane-

LABORA
pentru a fi scoase de la liniile de 
descărcare asigurîrid astfel loc 
pentru încărcare.

Peste cîteva minute, noul schimb 
munca. La difuzoarele 

manevră se auzeau 
date de către șefii

tragem la descom-
in

. își începu 
de pe piața de 
clar dispozițiile 
de manevră :

— Atențiune,
punere trenul 2540, care are 
compunere 2 vagoane cu mărfuri 
perisabile pentru O.L.F. La frînă 
manevrantul Vitar Matei va trece 
cele două vagoane direct la ma
nevra II. Manevra П-a va asigura 
primirea vagoanelor.

Deîndată a 
ducerea O.L.F. 
vagoanelor la 
la O.L.F. au
muncitori la descărcare. După trei 
ore vagoanele erau deja descăr
cate și puse la dispoziția stației.

Dar după scurt timp, stația 
C.F.R. a anunțat din nou O.L,F.-ul 
că trenul 2673 îi va mai aduce 5

fost anunțată son
de introducerea’ 

descărcare. Cei de 
concentrat grabnic

RE
tori și vom
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cu car-

aduce 
munci-

vagoane 
tofi.
— Vom 

imediat
asigura descărcarea 

lor în termen, a fost răspunsul.
Imediat după sosire, trenul 2678 

a fost tras la descompunere, iar 
vagoanele cu mărfuri pentru apro
vizionarea de iarnă introduse de 
îndată la descărcare. Muncitorii de 
la O.L.F. au terminat descărcarea 
cu o oră mai devreme. Alte tre
nuri au mai sosit în stația Petro
șani în acea zi; alte vagoane cu 
mărfuri perisabile au fost introduse 
la descărcare pe linia dreaptă — 
vest 
toate

Zi 
tren
pentru aprovizionarea de iarnă a 
oamenilor muncii din Valea Jiului. 
Preocupați îndeaproape ca mărfu
rile să fie puse la dispoziția cum
părătorilor în cel mai scurt timp 
de la sosire, muncitorii de la 
C.F.R. și O.L.F. muncesc de zor 
ajutîndu-se reciproc.

I. CJUȘAN

PROGRAMUL I. 7,10 Muzică in
terpretată de fanfară, 8,00 Suma
rul presei centrale, 8,06 Muzică 
populară romînească și a minori
tăților naționale, 8,30 T eatru la 
microfon pentru copii : „Omul in
vizibil", prelucrare și dramatizare 
radiofonică după romanul cu ace
lași titlu de H. G. Wells, 10,45 
„Cîntăm patria socialistă" — pro
gram de cîntece, 11,30 Vorbește 
Moscova!, 12,20 Interpret! de mu
zică ușoară, 14,00 Melodii cerute 
de ascultători, 15,00 Transmisiunea 
sportivă, 17,30 Piese simfonice, 
18,00 Muzică populară interpretată 
de Raveca SSndulescu și Benone 
Sinulescu, 19,00 „Melodii... melo
dii..." — emisiune de muzică ușoa
ră romînească, 20,00 Teatru la mi
crofon : „Nunta lui Figaro", adap
tare radiofonică după comedia lui 
Beaumarchais, 21,35 Piese instru
mentale, 22,25 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 7,00 Cîntece din 
folclorul nou și jocuri populare, 
7,35 Muzică distractivă, 8,30 Cîntă 
corul Direcției regionale a navi
gației maritime din Constanța, 9,00 
„Buchet de melodii" — muzică de 
estradă, 9,30 Muzică din opere ce
rută de ascultători, 10,00 Melodii 
populare, 10,50 Transmisiune din 
Studioul de concerte o Radiotele- 
viziunii a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu", 13,15 „Cîntec, 
joc și'voir* bună" — muzică popu
lară, 14,15 La microfon : Satira și 
umorul, 15,00 Muzică ușoară cerută 
de ascultători, 16,30 Mpzică vocală 
și instrumentală de estradă, . 17,25 
Din muzica popoarelor, 19,00 „Din 
compara folclorului nostru" — pro
gram de cîntece, 20,05 Muzică de 
dans, 21,30 Jocuri populare, 22,00 
Muzică de dans.

= ©
rezervată pentru O.L.F. dar 
au fost descărcate în termen, 
și noapte, aproape cu fiecare 
sosesc vagoane cu mărfuri __ ■ I • > I 1 > а • » Д

27 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Fortăreață pe Rin; REPUBLICA : 
Dintele de aur; PETRILA: Fata cu 
care eram prieten, VULCAN: Te
lefonista; LUFENI : Noapte necru
țătoare; BARBATENI: Numai o 
glumă.
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LBcrărik onor сѳйіНсіс 
ale sesiunii o. N. u.

NEW YORK 25 (Agerpres).
In Comitetul politic special al 

Adunării Generale a O.N.U. con
tinuă examinarea politicii de a- 
partheîd promovată de guvernul 
Republicii Sud-Africane. Luînd cu
vîntul în cadrul dezbaterilor din 
ziua de 24 octombrie, Tesfae Ga- 
bre-Egzi, reprezentantul permanent 
al Etiopiei la O.N.U., a declarat 
că vina 
militare

vest-europene, care continuă 
livreze acestei țări armament 
muniții, „agravînd prin aceasta 
tuația Și așa destul de periculoasă
din R.S.A.". Reprezentantul perma
nent al Etiopiei la O.N.U. a che
mat guvernele Angliei, 
Franței, Belgiei, Italiei,
Olandei și R.F.G. să îndeplinească 
rezoluțiile 
te și ale 
O.N.U. cu

CREȘTEREA POPULAȚIEI U.R.S.S

pentru creșterea puterii 
a R.S.A. revine puterilor

★ *

■ NEW
In Comitetul pentru problemele 

sociale, umanitare și culturale al 
Adunării Generale a O.N.U. con
tinuă discuția pe marginea rapor
tului privind situația socială în 
lume.

YORK 25 (Agerpres).

0

să 
și 

si-

S.U.A.,
Japoniei,

Consiliului de securita- 
Adunării 

privire la
Gener»le в 

R.S.A. 3
*

dimineața, auIn ședința de joi 
luat cuvîntul reprezentanții R.S.S. 
Bieloruse, Indoneziei, Izraelului, 
Marocului, Republicii Mali, Ma- 
layei și Liberiei. Vorbitorii au sub
liniat necesitatea ca O.N.U. să 
corde atenție progresului social 
țărilor în curs de dezvoltare.

a- 
al

îndemnul adresat de Luther Hodges 
industriașilor americani

WASHINGTON 25 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită la 24 

octombrie, în fața participanților 
la o întrunire a industriașilor a- 
mericani, care a avut loc la Hous
ton (Texas), ministrul comerțului 
S.UA, Luther Hodges, a declarat 
că Statele Unite „nu trebuie să 
respingă sugestiile cu privire la 
reexaminarea politicii lor în pro
blema comerțului între Est și Vest". 
După cum a declarat ministrul a- 
merican, „situația care a existat 
atunci cînd am impus restricțiile 
noastre în comerțul cu țările din 
răsăritul Europei s-a schimbat, cli
matul politic mondial s-a schim- 

Hodges a subliniat că în co- 
din Eu- 
Statelor 
la

comer- 
capitalis- 
au putut 
mărfurile 

le

bat".
merțul cu țările 
гора răsăriteană 
Unite reprezintă

socialiste 
ponderea 
numai 3 sută

din totalul schimburilor 
ciale efectuate de țările 
te, iar statele socialiste
cumpăra din alte părți
pe care S.U.A. au refuzat să
vîndă. „A sosit timpul, a spus ei, 
să aruncăm o privire asupra
schimbărilor care au avut loc în
Europa, atît în Est cît și în Vest".

Ministrul american a chemat pe 
industriași să ia în considerare 
posibilitățile de lărgire a exportu
rilor mărfurilor americane pe toa
te piețele lumii. El a cerut ca po
litica comercială să fie privită 
„din punctul de vedere al efortu
lui pentru 
trainice" și 
țu! a avut 
importantă 
țări".

promovarea unei păci 
a subliniat că „comer- 

întotdeauna o influență 
asupra relațiilor dintre

★ ★ ★

NEW YORK 25 (Agerpres).
Ziarul „New York Herald 

bune" publică rezultatele unei 
chete efectuate de Institutul ame
rican Gallup pentru eondarea opi
niei publice, în legătură cu extin
derea relațiilor comerciale dintre

Tri-
an-

S.U.A. și U.R.S.S. „New York He
rald Tribune" subliniază că rezul
tatele acestei anchete sînt o măr
turie a dorinței majorității ameri
canilor ca în relațiile comerciale 
dintre Vest și Est să se înlăture 
îngrădirile existente.

©

EVENIMENTELE DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 25 (Agerpres).
In urma deeretării stării excep

ționale, la Leopoldville au fost a- 
restați Andre Boboliko, secretar 
general al Uniunii generale a oa
menilor muncii din Congo, Alphons 
Kithima, secretar general al Con
federației 
Congo, și 
Federației

Sindicatelor libere din 
Remy Siwa, secretar al 
generale a oamenilor

muncii congolezi. Ei sînt acuzați 
de „atentat la siguranța statului". 
Cei trei lideri urmează să fie ju
decați de către un tribunal militar.

In ciuda măsurilor represive lua
te de către autorități, greva func
ționarilor publici declarată la 23 
octombrie în sprijinul revendică
rilor lor cu privire la sporirea sa
lariilor, continuă.

MOSCOVA 25 (Agerpres).
In primii patru ani ai septena- 

lului creșterea populației U.R.9.S. 
a fost de 14 milioane de oameni. 
Populația Uniunii Sovietice spo
rește în fiecare minut cu 6 oa
meni, în fiecare 24 ore — cu peste

BUBAPESA 25 (Agerpres). 
la Budapesta are loc 

BCdMkKră a Adunării de 
R. ₽, Ungare. Pe ordinea

sesiunea 
Stat a 

de zi a

9 000 oameni, iar
— eu peste 270 000 

In același timp a 
rata medie a vieții, 
longevitatea medie

în fiecare lună 
oameni.

crescut și du- 
In prezent, 

a populației
Uniunii Sovietice este de 70 de 
ani.

Din țările 
socialiste

o

eesiunii se află, printre altele, 
raportul Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare cu privire la 
ția economică a țării.

situa-

©

O declarație a premierului
Home

LONDRA 25 (Agerpres).
„Marea Britanie nu va comuni

ca niciodată cunoștințele sale nu
cleare și nici nu va remite vreoda
tă armele sale nucleare unei alte 
țări, fie Germania Federală sau 
vreo altă națiune" — a declarat 
noul prim-ministru al Angliei, sir 
Alexander Douglas-Home, 
interviu acordat 
donez 
press", 
creare

într-un 
cotidianului lon- 

de mare tiraj „Daily Ex- 
Vorbind despre proiectata 
a așa-numitelor forțe nu-

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

?s Acceleratorul de electroni 
de lîngă Harcov

Lucrările de construcție a nou
lui accelerator de electroni de 
lîngă Harkov (R.S.S. Ucraineană) 
se apropie de sfîrșit. Acesta 
fi unul dintre cele mai mari 
celeratoare liniare din lume, 
tind dezvolta o energie 

electrovolți.

I.

va ') 
ac- ) 
pu- )
de ? 

2 000 000 000 electrovolți. Noul < 
accelerator va funcționa în . a- \ 
drul centrului de cercetări alo- \ 
mice în curs de construcție pe 1 
lîngă Institutul de fizică tehnî- ) 
eă din Harkov. )

cleare multilaterale ale N.A.T.O., 
premierul britanic și-a exprimat 
părerea că aceste forțe constituie 
„o piedică în calea răspîndirii ar
melor nucleare 
vest-europene".

La întrebarea 
torul unei alte 
ze,

I

din'
I

în rîndul altor tari

adresată de redac- 
publicații londone- 

,.Daily Mail", asupra obiecti
velor imediate ale noului guvern
englez, Home a declarat că acesta 
„va lansa o campanie de moder
nizare a tuturor ramurilor activi
tății naționale".

Greva aufomobiliștilor din Lulton
LONDRA 25 (Agerpres).
Aproape 6 000 de muncitori de 

la uzina de automobile a societă
ții „Vauxhall Motors Limited" din 
Lutton (Comitatul Bedfordshire) au 
declarat la 24 octombrie grevă. 
Muncitorii protestează împotriva 
refuzului patronilor de a satisface 
revendicările lor cu privire la îm
bunătățirea condițiilor de viață 
muncă. Greviștii au organizat

demonstrație pe străzile
Această grevă este cea 

re din întreaga perioadă 
tență a societății „Vauxhall Mo

orașului, 
mai ma
de exis-

o

Și
o

Elveția — țara cu cel 
mai mic număr de studenfi 

din Europa

de
Ge-

pe

GENEVA 25 (Agerpres).
Potrivit' unei statistici publicate 

recent, Elveția este țara din Eu
ropa care, în raport cu populația, 
numără cel mai mic număr 
studenți. Ziarul „Tribune de 
neve" atribuie acest fenomen
de o parte faptului că în goană 
după cîștiguri mari și ușoare ti
neretul ezită să-și petreacă cîțiva 
ani pe băncile facultăților și pe 
de altă parte lipsei de burse care 
ar permite tineretului studios dar 
lipsit de mijloace materiale să se 
consacre studiului.

--------------- -- —-----------

Dezbaterile din Bundestagul vest-german 
pe marginea declarației-program a noului guvern

Nava „Stoszic“
VARȘOVIA 25 (Agerpres).
La șantierul naval Sczecin

R. P. Polonă a fost lansată la 
apă motonava „Staszic" cu o 
capacitate de încărcare de 8 60Э 
tone. In cursa 
experimentate 
moderne de 
care instalații

de probă 
cu succes 
navigație 
radar.

au fost 
utilaje 
printre

Mina „Oheorghi Dimitrov 
dă cărbune peste plan
SOFIA 25 (Agerpres).
De la începutul anului, colec

tivul minei „Gheorghi Dimitrov" 
din R. P. Bulgaria a livrat peste 
plan mai mult de 67 000 tone de 
cărbune. Mina și-a îndeplinit 
planul pe primele 10 luni ale a- 
nului în curs, iar pînă la sfîr- 
șitul lunii octombrie va extrage * 
încă 20 000 tone de cărbune.tors Limited”, filială a corporației 

americane „General Motors".

BONN 25 (Agerpres).
In Bundestagul vest-german au 

avut loc dezbateri asupra decla- 
rației-program a noului guvern 
condus de cancelarul Erhard.

Primul care a luat cuvîntul a 
fost Heinrich von Brentano, pre
ședintele grupului parlamentar 
creștin-democrat. Referindu-se la 
politica externă a noului guvern, 
Brentano s-a pronunțat pentru 
continuarea liniei politice dusă de 
fostul cancelar Adenauer. El a sub
liniat că pentru R. F. Germană 
N.A.T.O. constituie „piatra unghiu
lară" a întregii politici. Brentano 
a cerut noului guvern o mai mare 
Inițiativă privind activizarea pro
cesului de „integrare europeană" 
și și-a exprimat părerea eă acor
dul politico-militar franco-vest-ger
man ar constitui o bază pentru 
unificarea politică a Europei oc
cidentale. Președintele grupului

pentru „continuarea contac- 
precaute" cu Uniunea Sovie- 
In continuarea dezbaterilor a 
cuvîntul Fritz Erler, vicepre-

parlamentar creștin-democrat a o- 
pinat 
telor 
tică. 
luat
ședințe al grupului parlamentair al 
Partidului social-democrat. Vorbind 
despre politica internă a guvernu
lui, Erler a amintit că politica gu
vernului în domeniul construcției 
de locuințe precum și în domeniul 
programului social este necores
punzătoare și eriticabilă.

Referindu-se 
externă, Erler 
guvernului în 
niei, Berlinului
șl cea referitoare la 
europeană", 
în vederea 
ternaționale 
bun început
fluență pozitivă asupra 
problemei germane.

politică 
poziția 
Germa-

la viitoarea 
a sprijinit 
problemele 
occidental, N.A.T.O.

„integrarea 
El a salutat măsurile 
elăbirii încordării in- 
considerîndu-le ca un 
care poate avea o in- 

rezolvării
„Cursa înar-

mărilor, a declarat vicepreședintele 
grupului parlamentar al Partidului 
social-democrat, nu ne poate a- 
propîa de rezolvarea problemelor 
naționale". Erler a chemat guver
nul ca împreună cu ceilalți aliațî 
occidentali „să promoveze față de 
Răsărit o politică de relații paș
nice”.

Si reprezentantul partidului li
ber Kuhlmann-Stumm a aprobat 
declarația guvernamentală.

In încheierea dezbaterilor 
marginea declarației-program 
noului guvern vest-german, a 
cuvîntul cancelarul Erhard. In
clarația sa Erhard a lansat un a- 
pel tuturor partidelor să ajungă 
la puncte de vedere comune. Noul 
cancelar a menționat în încheiere 
că este ferm hotărît să apere „res
pectul legalității constituționale".

MOSCOVA. Ziarul „Pravda" pu
blică sub titlul „Se întăresc rela
țiile economice dintre țările fră
țești" interviul acordat de tov. A. 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Romî- 
ne, despre rezultatele celei de-a 
9-a ședințe a Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R., care și-a încheiat 
recent lucrările la Moscova.

PARIS. 12 aipiniști francezi au reu
șit să urce pentru prima oară vîr- 
ful Chacraraju-est, masiv înalt de 
6 000 de metri, în Anzii peruvieni. 
Ascensiunea, deosebit de pericu
loasă, a fost fflmată pe tot par
cursul ei.

NEW YORK. După cum trans
mite agenția France Presse, o ra
chetă balistică americană de tipul 
„Pershing" a explodat la cîteva 
secunde după ce fusese lansată de 
la centrul de experiențe de la 
Fort Wingate (New Mexico).

MIAMI. Biroul de informații me
teorologice din Miami a anunțat 

_în seara de 24 octombrie că ura
ganul „Ginny" a crescut în inten
sitate și, după ce a bîntuit timp 
de două zile asupra Oceanului 
Atlantic, se îndreaptă din nou spre 
Florida și Georgia. Un avion me
teorologic care 
nul a anunțat 
atinge 140 km.

BANGKOK.
Sunswat 
Bangkok 
un ochi 
In cadru] 
pacienta
vedea cu ochiul stîng de trei ani.

și că după operație a început să 
vadă perfect.

MADRID. In orașul spaniol Bil
bao, au fost arestate aproximativ 
20 de persoane, pentru că au parti
cipat la greva de solidaritate cu 
minerii greviști din Asturia. Potri
vit relatărilor ziarului „Le Monde", 
12 persoane dintre cele arestate 
sînt membre ale comitetului care 
a organizat greva de solidaritate.

PARIS. La Paris a fost sărbăto
rit centenarul nașterii lui Albert 
Calmette care împreună cu Gue
rin, a descopeiit vaccinul Bog îm
potriva tuberculozei.

PARIS. In cadrul „săptămînii de 
luptă" a muncitorilor francezi din 
industria textilă, 200 000 de mun
citori din această ramură indus
trială au organizat, la 24 octombrie, 
greve de scurtă durată, cerînd ma
jorarea salariilor.

-=©

Epidemie de tifos 
în Yemen

Pe 
a 

luat 
de-

urmărește uraga- 
că viteza vîntului 
pe oră.
Chirurgul Pisak 

spitalul Siriraj dinde la
a transplantat cu succes 
de maimuță unei* femei, 
unei conferințe de presă 
a declarat că nu mai

I

SANAA 25 (Agerpres).
Biroul Organizației Mondiale 

Sănătății pentru regiunea 
sărit a Mării Mediterane a 
țat că în Yemen a izbucnit 
demie de tifos. Numai în 
tatea Sanhan din provincia
au fost înregistrate, în curs de o 
săptămînă, 120 de cazuri de tifos, 
din care 35 mortale.

Organizația Mondială a Sănătă
ții a luat măsuri pentru ajutora
rea populației din Yemen.

a 
de ră- 

anun- 
o epi- 
locali- 
Sanaa

In regiunea Skoplje continuă cutremurele
BELGRAD 25 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Taniug, instrumentele stației seis- 
mologice de la Skoplje au înregis
trat în zorii zilei de 24 octombrie 
două noi cutremure de pămînt. 
unul de gradul 3 iar celălalt de 
gradul 2. Potrivit agenției, în re-

giunea Skoplje, care a suferit mari 
distrugeri ca urmare a puternicu
lui cutremur de la 26 iulie au fost 
înregistrate pînă acum 377 cutre
mure, dintre care unul de gradul 
9. 14 de gradul 5. 30 de gradul 4, 
83 de gradul 3 etc.
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