
X

3

I
t'-- ■

Ж* *
I

T"Proletari din toate țările, unâțUvăd . СѴд

?:

>1

SAX

«au

«i
ssȘSțsȘj

■ l f.j1:

Ж я
Zs ' g|

л’ 
pSj

J
Z U

■ ч-бЙ

ii

p

Minerii au dat cărbune
1 plan si în luna octombrie Bin unitățile comerciale
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Col activele exploatări
lor miniere din Valea 
Jiului au întîmpinat u- 
nele greutăți în muncă 
în cu,rsul lunii octom
brie. Dar, mobilizați de 
organizațiile de partid, 
minerii din bazinul nos
tru au chibzuit bine în 
privința organizării lucru
lui în abataje reușind să 
îmbunătățească munca și 
să dea cărbune peste 
sarcinile de plan. Luna 
octombrie a fost înche
iată cu o depășire de 
plan pa C.C.V.J. de a- 
proape 2000 tone de căi- 
bune cocsificabil și ener
getic. In acest fel can
titatea de cărbune furni
zat? ’ industriei noastre 
socialiste de minerii Văii 
Jiului pesta prevederile

de producție se 
în cele zece

planului 
cifrează 
luni trecute la aproape 
107 000 de tone. De re
marcat că în luna octom
brie s-a obținut o reali
zare la productivitatea 
muncii de 1,233 tone căr
bune pe post în medie 
pe combinat, ceea cs 
depășește simțitor indi 
cele planificat

Minele Uricani, 
și Lonea au dat 
buția principală 
rleplinirea și
planului la extracția căr
bunelui. Minerii din U- 
ricani au dat peste plan 
in luna octombrie
tone de cărbune, cei 
la Patrila 2653 tone, 
cei de la Lonea 2529 
tone.

Petrila 
contri- 
la în- 

depășirea

3283
de
iar
de

©

Roade ale hărniciei
jț

Organizînd bine mun
ca în secții și scurtînd 
timpii afectați pentru re
vizia și repararea agre
gatelor de bază din uni
tăți, colectivul termocen
tralei Paroșeni a înscris 
în procesul de producție 
succese înseninate.

De la începutul aces
tui an și pînă la data 
de 25 octombrie, el a

produs peste plan 14 962 
MW energie electrică și 
a economisit la consu
mul de combustibil con
vențional 6 000 tone de 
cărbune.

S-au evidențiat prin 
contribuția adusă, munci
torii, 
nerii 
rații 
zâne

tehnicienii și ingi- 
din secțiile repa- 

termomecanice, ca- 
și turbine.

Inovație aplicată prin іевегаіігаге
Recent, supapele dș 

reglaj de la turbinele nr. 
I, II și III ale termo
centralei Paroșeni au fost 
modificate după o ino
vație sovietică generali- 

către 
Va- 

făcute

ximativ 5 MW de tur 
bină în 24 ore, ceea cs 
echivalează cu producția 
zilnică a unei uzine mal 
mici).

In timpul lucrărilor de 
modificare a supapelor de 
reglaj de la turbine s-au 
remarcat 
calificarea
nală energeticienii 
garu Adronic, 
Gheorghe,

Dina 
Virgil.

zată în uzină de 
inginerul Căpățînă 
sile. Modificările 
elimină nașterea turbioa-
nelor în corpul supapelor 
și deci pierderile de pre
siune și permite turbine
lor să funcționeze cu o 
sarcină mai mare (apro-

prin munca și 
lor profesio- 

Bu- 
Vesser

Chican Stancu, I

Din ѴвСЙІ nou
activitatea 

pe toate 
mecanice

Paroșeni a

Aprovizionarea cu produse 
de sezon

In cursul lunii octombrie a. e., localitățile din Va
lea Jiului au fost aprovizionate cu mari cantități de 
mărfuri de sezon, îndeosebi legume și fructe pentru 
anotimpul friguros.

Bunăoară, din cantitatea de 7351 tone cartofi pla
nificată pentru cel de-al IV-Iea trimestru al anului, 
a fost livrată o cantitate de 
s-au primit 175 tone ceapă, 
gume, 320 tone varză, 68 
tone rădăcinoase, 311

O bună parte din 
tone cartofi, 20 tone 
rădăcinoase precum și
lor de pe lîngă întreprinderi, 
precum și unităților de alimentație publică din Valea 
Jiului. De asemenea, pentru consumul populației au 
fost livrate unităților de desfacere O.L.F. 1840 tone 
cartofi, 125 tone ceapă, 114 tone diverse legume, 302 
tone varză, 22 tone fasole uscată, 20 tone rădăcinoa
se, 274 tone fructe.

3576 tome. De asemenea, 
149 tone de diferite 
tone fasole uscată.

fruete.

le-
111

tone
aceste mărfuri, respectiv 
ceapă, 12 tone varză, 8 tone 
altele au fost livrate cantine- 

școlilor, spitalelor,

350

Pentru magazinele 
de la periferie

Pentru a preîntîmpina eventualele perturbații în 
aprovizionarea pe timpul de iarnă a unităților comer
ciale, mai ales a celor- de la periferie, cum ar fi ma- 

.gazirțple nr. :20 Dîlja, 36 Jieț, 87 Merișor, 85 din Cîmpu 
lui Nfeag precum și cele din exploatările forestiere, 
s-a luat măsura ca în aceste unități să se creeze sto
curi tampon de mărfuri. Aceste stocuri cuprind 41 
tone făină, 28 500 kg. făină de mălai, 2750 kg. 
nină, 10 500 kg. zahăr. 1400 litri ulei, 2450 kg. 
serve de legume," 4150 kg. conserve de fructe, 
cum și alte produse alimentare.

Se dezvoltă rețeaua 
de desfacere

в <■■ я

Vedere din noul~ cartier livezeni al orașului Petroșani.
-------------- ©--------------

slă- 
con- 
pre-

Jiu- 
noi, 
car-

In cursul acestui an, în localitățile din Valea 
lui s-au deschis numeroase unități comerciale 
printre care și modernul complex comercial din 
tierul Viseoza din Lupeni.

In prezent se află în construcție alte două com
plexe comerciale moderne: în cartierul Livezeni din 
Petroșani și în cartierul Braia din Lupeni. Totodată, 
în cursul lunii noiembrie va începe construcția unui 
depozit de mobile în orașul Petroșani. Tot în acest 
an va lua ființă în cartierul Gh. Dimitrov din Petro
șani o bucătărie de cartier care va pregăti mîncăruri 
pentru acasă.

Odată cu lărgirea rețelei comerciale, unitățile de 
desfacere sînt dotate cu utilaje moderne. In prezent, 
în unitățile noastre funcționează 214 utilaje. Numai 
în acest an, unitățile comerciale din Valea Jiului au 
fost dotate cu 30 agregate noi, din care 15 vitrine 
frigorifice, 12 dulapuri frigorifice 
și altele.

И

Evidența și popularizarea rezultatelor 
stimulent in întrecere

Anul acesta, comitetul sindica
tului minei Aninoasa a orientat 
întrecerea socialistă spre obiective 
mai concrete, legate de producție. 
In întrecere, minerii din cele 64 
brigăzi ale exploatării depun efor
turi susținute pentru a extrage 
din adîncuri cărbune mai mult, mai 
bun și mai ieftin.

Datorită faptului că organizația 
sindicală, sub îndrumarea comite
tului de partid, a axat întrecerea 
socialistă pe obiective precise, mi
nerii din Aninoasa, cu toate că în 
luna octombrie a. c. au întîmpinat 
unele greutăți în producție, au ex
tras în perioada trecută din acest 
an aproape 6 000 tone de cărbune 
peste plan.

In buna organizare a întrecerii 
socialiste s-au evidențiat comite
tele de secții din sectoarele I, III 
și VII. Aici, pe lîngă organizarea 
temeinică a întrecerii, se ține o e- 
vidență clară și se face o'publici
tate susținută. Fiecare brigadă și 
chiar schimburile pot urmări zi de 
zi mersul întrecerii, lucru ce sti
mulează munca întregului colectiv. 
In cadrul întrecerii s-au născut 
frumoase inițiative de întrajutora
re în vederea ridicării brigăzilor 
rămase în urmă, la nivelul celor 
evidențiate. Aceasta a dus Ia redu
cerea simțitoare a numărului de 
brigăzi ce nu reușeau să-și reali
zeze planul. De bună seamă la a- 
cest succes o contribuție de sea
mă au adus-o și membrii comite
tului sindicatului, care în perma
nență ‘se găsesc în mijlocul mun
citorilor din sectoare. Tovarășii 
Bulgaru Nicolae, Dumitraș loan, 
Bartha Emeric, Frnișeru Florian și 
alți membri ai comitetului sprijină 
efectiv activitatea comitetelor de 
secție de care răspund, participă 
la ședințele grupelor sindicale unde 
se analizează rezultatele obținute 
în îndeplinirea angajamentelor de

către muncitori, maiștri, echipe și 
brigăzi.

O metodă bună de evidență a 
rezultatelor întrecerii se folosește 
în sectorul III. Aici tovarășii Prl- 
cop Gheorghe, Liciu Vaier, Neagu 
Emil, Moldovan Ioan și alți orga
nizatori ai grupelor sindicale țin o 
evidență clară a realizărilor do- 
bîndite în întrecere, lucru ce dă 
posibilitatea afișării în mod regu
lat a rezultatelor obținute de fie
care brigadă. Aici, ca și în sec
toarele I și V, se țin lunar ședințe 
ale grupelor sindicale, unde se a- 
nalizează mersul întrecerii, se iau 
angajamente și se confirmă munci
torii și brigăzile evidențiate în în
trecere. Titlul de „Evidențiat în 
întrecerea socialistă" pe luna tre
cută a fost acordat printre altele, 
brigăzilor conduse de tov. Schnei
der Francisc din sectorul III, Cris- 
tea Aurel, 
Nicolae din 
cîsc, Palka 
Steț Petru,
torul IV care au 
773 tone de cărbune peste plan.

In total, pe luna septembrie, 16 
brigăzi din sectoarele minei AnJ- 
noasa, cu un efectiv de peste 300 
de muncitori, au fost declarate e- 
vidențiate în întrecerea socialistă. 
Dintre acestea, șase brigăzi din 
sectorul I, cîte trei brigăzi din sec
toarele II, III și cîte două brigăzi 
în sectoarele IV și V. Totodată, la 
mina Aninoasa au mai primit titlul 
de „Evidențiat în întrecerea socia
listă" 30 de echipe care cuprind 
360 muncitori, 12 maiștri, 100 in
gineri, artificieri, meseriași etc. 
Numărul total al evidențiaților pe 
exploatare se ridică la peste 860.

Practica confirmă din plin că 
întrecerea înregistrează succese

Z. ȘUȘTAC

Roman Petru, Mujnai 
sectorul I, Kibedi Fran- 
Ioan 
lancu

din sectorul II, 
Victor din sec- 
extras între 50-

(Continuare in pag. 3-a)
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Clișeul reprezintă pe utemistui Pașca Anton, elec-
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trician la mina Uricani. In munca de îngrijire a părții 

electrice de la putui nr. 4 dovedește conștiinciozitate 

și o calificare înaltă.

recon-
nume-

Reportajul zilei: PALATUL LITERATURII
Hotărîți să sprijine 

en argeticienilor 
colectivul secției 
termocentrala
diționat în luna octombrie 
roase piese de mașini" și instala
ții. Au fost redate astfel produc
ției 25 armături de înaltă presiu
ne, 30 garnituri metalice (recondi
ționate și confecționate din de
șeuri de tablă), 24 de lagăre pen
tru motoare de .3 kilowați, 18 tija 
suflătoare pentru 
clapete i 
piese de ‘ 
auxiliare

Printre
nice care 
vitatea d 2

pe ci- 
„Uite-l pe 
de ajuns 

putem da 
însemnat 

de atunci 
mai

secția cazane, 
ae siguranță, numeroase 
schimb pentru instalațiile 
etc.
muncitorii secției maca-

! s-au evidențiat în 
recondiționare a 

selor vechi se numără Slavei 
colae, Finta Iosif, Varga Gheza, 
Vaicescu Profira, Dan Laurian, 
Stoica Eugen, Popescu Aron, Mu- 
reșan fraian și Dan Dumitru.

A. NICHIFOREL

Emines- 
Coșbuc, 
noi, la 
ne dăm

Cu cită emotivitate po
vestește Arghezi d aspre 
simplul fapt petrecut în 
copilăria lui, cind, tre- 
cînd pe Calea Victoriei, 
a auzit deodată 
nava spunînd : 
Eminescu Г' E 
atît ca să ‘ ne 
seama ce a 
pentru copilul
și pentru poetul de 
tîrziu. E de ajuns să au- 

, zim rostindu-se 
cu, Caragiale, 
Creangă, ca și 
rîndul nostru, să
seama cît de dragi ne-an 
devenit aceste nume.

Am întîlnit pe 
prozei și poeziei 
nești la „Muzeul 
turii romîne'' din 
tală. Crearea acestuia do
vedește înalta prețuire de 
care se bucură literatura 
în zilele noastre.

Retrasă mai spre mij
locul curții, pentru a în
tregi parcă atmosfera de

titanii 
romî- 

litera- 
Capi-

liniște, ne întîmpină o 
casă mai vache, constru
ită în stil baroc. O scară 
de marmură albă, holul 
imens și deodată privi
rile rămîn pironite asu
pra unui bust. Săpat în 
piatră, ne întîmpină chi
pul luminos al Luceafă
rului poeziei noastre. Iată 
secția 
nouri 
expuse
crise inedite, 
propie într-un 
boratoarale de 
scriitorilor de 
tul literaturii
pînă la eliberarea patriei. 
Există în muzeu peste- 
8 000 de obiecte și docu
mente strînse cu migală 
și atenție de 
de aici, ori
rudele și prietenii 
terilor.

Veacuri întregi 
nesc în paginile
benite de vreme. Cazania 
lui Varlaam (Cartea ro-

istorică.. Pe pa
și în vitrine sînt 

obiecte, manus- 
care ne a- 
fel de la- 
creație ale 
la începu- 
noastre și

lucrătorii 
donate de 

scrii-

odih-
îngă’-

mînească de învățătură), 
tipărită la Iași în 1693, 
ne poartă cu gîndul la 
cei care au așternut cu 
răbdare și simț artistic 
primele slove, mareînd 
astfel începutul literatu
rii romîne. Letopis ațele, 
colecție întreagă, editată 
pentru prima oară de Mi
hail Kogălniceanu întră 
anii 1845—1852, sînt ve
gheate de un panou pe 
care ștă scris : „însufle
țiți de lupta poporului, 
cronicarii, povestitori is
cusiți, făuresc primele 
creații originale cu ca
racter pronunțat literar".

de la o 
par- 

de

Cîțiva pași 
vitrină la alta și 
curgem zeci de ani 
evoluție literară.

începutul secolului 
Poeții Văcărești,
Golescu, Anton Pan...

ALEXANDRU BRAD 
Redactor la . Agerpras

19 I
Dinicu

(Continuare în pag. 3-a)
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Comoară

NOTE Si COMENTARII

în mod rigidMăsuri luate

supra-' 
donate 
Ceylon
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9
9
9 urma unor hotărîri luate de

competente, I.R.E.H. a trecut,

4
*
4

Qopoului 
trecutul, 
viitorul 
se voi-

iar în țața clubului munclto- 
unde circulația este mai in-

încărcat cu 
de argint ca- 
păstrat întac-

de ani, 
monezi 
re s-au 
te pînă în ziua de azi.

O parte din mone
zile aduse la 
față au fost 
muzeului din

sd
o-
șl

pe fundul oceanului
Doi exploratori en

glezi care turnau un 
film documentar In a- 
pele Oceanului Paci
fic pe coaste de aud 
a Ceylonului au des
coperit un vapor 
vechi de peste 260

iar altele aduse la 
Londra pentru a face 
obiectul unor cerce
tări istorice. Operația 
de scoatere la supra
față a întregii încăr
cături va dura elteva 
luni

Orașul de pe dealul 
ne oferă crîmpeie din 
prezentul, ba chiar și 
său. Pentru prima dată
bește de orașul Iași în anul 1408, 
într-un document aparținînd dom
nitorului Alexandru cel Bun.

Fiecare monument ne ajută 
pătrundem mai adînc în istoria 
roșului, In vechea lui cultură 
civilizație.

Cu cîtă emoție trecem pe lingă 
casa în care s-a proclamat Unirea, 
pe lingă școala unde a funcționat 
ca învățător marele povestitor Ion 
Creangă, pe lingă locuința lui 
Gh. Topîrceana și a pictorului 
Octav Băncilă.

Hanul „La trei 
mergeau adesea 
Creangă „să bea
vorbă" a înfruntat vremea pînă 
azi.

După ce se termină urcușul 
străzii, pe colina dealului se des-

sarmale" unde
Eminescu ș:

un pahar de

Prin orașele 
patriei : Iași

iășoară parcul plin de flori ș< 
presărat cu tei de diferite vlrste. 
In mijlocul parcului, teiul lui 
Eminescu.

Stînd pe banca, pe care cu a- 
proape un secol în urmă Emi
nescu îți așternea gindurile, ne 
vin in minte minunatele versuri: 

„Deasupra teiul sfint 
Să-țr scuture floarea".

In continuare, această
grădinii Copou e 

statuile a citorva 
literaturii noastre 
pe meleagurile ie-

alee
principală a 
străjuită de 
din clasicii 
care au ciea< 
șene.

Biserica „Trei ierarhi", școlile 
ce poartă numele lui Gh. Asachi 
sau V asile 
mărturii pe 
vizitatorului

Privim cu 
de înilorire
cu blocuri-turn, noile cartiere ale 
Socolei și Nicolinei, cartierul in
dustrial in care se află iabrica

Conta și altele sint 
care lașul le oferă 
despre trecutul său. 
bucurie și prezentul 
al orașului: centrul
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* de mobilă, fabrica de ulei și nou,
ț
j laminor, noile construcții ale Poli-
f tehnicii și căminele studențești.

Pentru viitor :
noi cartiere

„Bătrlnul"
de zi sub
fiilor săi, constructori harnici a:

perspectlve de 
de locuit.
Iași reîntinerește zi 

brațele vînjoase ale

f
4
І
4
4
І
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In 
foruri 
prin sectoarele sale din Valea Jiu
lui, la reducerea temporară a ilu
minatului public. Dacă I.R.E.H. бес- 
torul Petroșani ar fi efectuat re
ducerea conform indicațiilor pri
mite toate ar fi fost bune. Felul 
in care ea a înțeles însă să rea
lizeze această măsură lasă de do
rit. Să analizăm puțin lucrurile. 
Seara pe strada Republicii din Pe
troșani arde o lampă în fata cine- 

a
în fața

Republica,
lampă arde tocmai 
de 8 ani nr. 4.

Aceeași situație 
străzile 23 August

De asemenea,
pe strada Republicii ard trei be-

matogrâfultn doua 
școlii

există și pe 
și Cuza Vodă, 

în orașul Petrila

De ce atîta
Cu un an în urmă, mai precis la 

data de 19 octombrie 1962, cetățenii 
cu domiciliul în cartierul „Peste 
Jiu" din Uricani au cerat sectoru
lui I.C.O. din localitate și mai tîr- 
ziu I.R.E.H. șă ia urgente măsuri 
pentru schimbarea stîlpilor electrici 
din jurul cinematografului „7 No
iembrie", care, rupti de Ia sol, se 
mai tin doar în sîrmele pe care de

Memorie bană
întregul trafic la aeroportul Idle- 

wild, din New York, a fost blocat 
recent din cauza unor stoluri de 
rîndunele călătoare. Diferitele piste 
de aterizare pe care rîndunelele se 
așezaseră în număr imens au tre
buit să fie închise în mai multe 
rînduri timp de jumătăți pînă la 
trei sferturi de oră, pentru a evita 
accidente de aterizare.

Rîndunelele vizitaseră aeroportul 
în cursul anului trecut, fiind a- 
trase de pomii fructiferi din veci
nătate. Deși pomii au fost tăiati, 
rîndunele, dînd dovadă de memorie 
bună, s-au întors în același loc.

Felul în care salariatii sectorului І.С.Ѳ. Lupeei își fac datoria lasă 
uneori mult de dorit. Iată, de exemplu, un aspect din cartierul Viscoza 
unde grămezile de gunoi menajer așteaptă să fie ridicate de mai bine 
de trei săptămîni.

Oare cu putină bunăvoință, salariații șeetgruJui І.С.Ѳ. tupeni au 

ar putea lucra și altfel?

curi, 
resc 
tensă întunericul este seara de ne
pătruns.

Cred că organele în drept ar tre
bui șă sludieze această chestiune 
și să restabilească iluminatul acolo 
unde aceasta este strict necesar. 
In același timp să ia măsuri să nu 
se facă risipă de curent electric 
ca, de exemplu, în data de 17 oc
tombrie 1963 cind atît la Petroșani 
cit și la Petrila becurile de pe 
străzi și din piețe făceau în miezul 
zilei concurentă razelor solare, iar 
în incinta minei Petrila tuburile 
fluorescente mai ardeau încă din 
plin la orele 9 dimineața.

G. ПЛЕ
corespondent

dezinteres ?
fapt ar trebui să le susțină. Promi
siunile nu au lipsit. I.R.E.H. și-a 
luat chiar angajamente în această 
direcție, mulțumind oamenilor că 
i-au fost aduse la cunoștință unele 
„nereguli" tolerate de sectorul 
I.C.O.

Timpul s-a scurs, dar cu toate 
promisiunile și angajamentele lua
te, mai întîi de I.C.O. și apoi de 
I.R.E.H., stîlpii rup ti tot nu au fost 
înlocuiți. Ei prezintă și acum pen
tru cetățeni și în special pentru 
copii un adevărat pericol.

Astfel stînd treburile 
dîn cartierul „Peste Jiu" 
întreabă : Oare pentru a 
crurile puse la punct ei
se adreseze conducerii regionale a 
I.R.E.H.?

cetățenii 
Uricani se 
vedea lu- 
trebuie să

A. NICULESCU

După cum se- vede și din clișeu, natura-i vitregă cu copacii. In 
timp ce oamenii își scot de la naftalină hainele călduroase, natura 
despoaie pînă la unul copacii de frunze.

E semn de toamnă.

Pe urmele caravanelor sării
In Sahara sarea se transportă de 

milenii pe spinarea cămilelor de 
la zăcămintele de sare în regiu
nile lipsite de acest aliment. Multă 
vreme sarea a constituit instru
mentul de schimb, moneda, cea mai 
uzitată și la un moment dat era 
chiar schimbată cu aur în greu
tate egală. Călătorul portughez 
Francis Alvarez scria în secolul 
XVI că în Marea Roșie și Congo 
cea mai folosită monedă este sa
rea, care devine cu atît mai valo
roasă cu cît depărtarea de locul 
de extracție esțe mai mare. In E-

tiopia pentru a sublinia că cineva 
este bogat, se spunea că „mănîn- 
că sare" — atît de scumpă era 
sarea ea fiind accesibilă numai ce
lor bogați, >

Centrul de extracție a sării a fost 
din timpuri străvechi și mai este 
și astăzi Toghaza, unde sarea se 
găsește sub nisip, în straturi pie
trificate. Partea aceasta a pustiului 
Sahara este atît de bogată în sare, 
îneît lipsind alte materiale de con
strucție, casele sînt clădite din că
rămizi de sare și acoperite cu piei 
de cămilă.

Așa a găsit de lu cpu...
Fiind în căutare de slujbă, ex

pertul de publicitate Sheldon Silk 
a intrat într-o zi in biroul unei 
mari agenții din Boston. Și-a pus 
servieta pe masa secretarei șefe și 
și-a spus numele. In același timp 
au răsunat sunetele unei fanfare 
și bubuitul a 20 de lovituri de tun 
care au zguduit geamurile biroului. 
Directorul general a ieșit din bi
rd său să vadă ce se întîmplă, 
iar Sheldon Silk l-a putut spune 
personal că dorește să Obțină un 
post. După ce dorința i-a fost sa
tisfăcută, el a explicat: „Am impri
mat sunetele fanfarei și loviturile 
de tun pe o bandă de magnetofon.

Am procedat astfel pentru a in
fringe indiferenta secretarelor care 
închid ușa în nas celor care caută 
de lucru r‘.

Dovleac de 74 kg
In bătrlnul oraș Kiustendill din 

R. P, Bulgaria se organizează la 
fiecare doi ani o „întîlnire a po- 
micultorilor" din întreaga Peninsu
lă Balcanică și o expoziție de fruc
te, Un dovlsac, în greutate de 
74 kg, a cîștigat premiul I la o 
asemenea expoziție internațională.
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Portretul
Valentinei Tereskova 

din 12 000 de mărgele
Ev a V asilievna Ghlghinesvih 

din Tibilisi a executat din 12 000 
de mărgele de diferite culori un 
portret al primei femei cosmo
naut Valentina Tereșkova,

Eroina Cosmosului este repre
zentată pe 
costum de 
Stă scris
„U.R.S.S.". Portretul este pictat 
cu trăsături de penel îndrăznețe 
în culori bogate.

magazin pentru a privi acest 
original spectacol, au spart obiec
te în valoare de peste 100 de 
dolari,..

un iond luminos în 
scafandru. Pe cased 
cu litere roșii:

Un proverb dezmințit
Proprietarul unui magazin de 

porțelanuri din S.U.A. dorind șă 
verifice justețea 
mișca 
lie de 
de la 
lefant 
grain,
le-a petrecut 
lanțul nu a 
schimb, persoanele

expresiei „se 

ca elefantul într-o prQva- 
porțelanuri ', a împrumutat 
o grădină zoologică un •- 
pe care 
In cele

l-a adus In та- 
trei ore pe care 
în magazin, eie- 
spart nimic. In 

adunate In

început studierea peșterilor din 
regiunea Ternopol, au descoperit 
recent o peșteră care înaintează 
înadinclme pe o lungime de 18,785 
km. Se crede că aceasta ar ii 
cea mai întinsă peșteră din lu
me. In curînd, aici va ti ame
najat un muzeu subteran rezer
vație naturală.

de mare" 
specie de 
Sleller In 

a dispărut

Metodă originală 
de vînare a focilor

Specie de mamifere 
dispărută, redescoperită

Mai bine de ISO de ani s-a 
considerai că „boul 
(Uranoscopus scaberj, 
mamifere descrisă de 
secolul al XVIII-lea,
cu desăvîrșire. Cu totul Intlm- 
plător echipajul unei baleniere 
sovietice a descoperit recent în 
apropiere de capul Navarin 
(Kamceatkaj un grup de șase 
exemplare din această specie. 
Boul de mare seamănă cu morsa 
și foca, dar este mult mai mare. 
Pielea lui este de culoare întu
necată, capul nu prea mare, cu 
buza despicată. Aceste viețuitoare 
marine nu au gît, lungimea 
atinge 6—8 metri.

O peșteră lungă 
de peste 10 km

Un grup de speoiogi cehi 
sovietici, care în anul fC6I
— — — -irwooimrmrntrirrftTrr- aoooooooooo șooooooomoooaaooooocaaos^

și 
au

Un grup de ihtiologi sovietici 
din Kazahstan au propus o me
todă interesantă pentru vinarea 
iacilor în 
cile insule 
vin să se

Marea Caspică: mi- 
unde aceste animale 

adăpostească sini în
conjurate de un cablu prin care 
trece un curent electric slab. 
Neavîrtd posibilitatea să se în
toarcă în mare, animalele rămin 
pe insula transformată într-o a- 
devărată capcană.

Vînătorii sovietici au trecut 
deja la aplicarea noii metode, 
obținînd rezultate neașteptat de 
bune.
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Adcniri de dări de seamă și alegeri în organizațiile da bază

Sa asiguram o deservire calitativă 
și civilizată populației I

care cooperativa le 
începînd de la Li" 
la Clmpa, să lucre- 
partid. Cu toate a-

Organizația de bază de la co
operativa Jiul numără puțini mem> 
bri și candidați de partid. Acest 
lucru face ca nu în fiecare din 
cele 64 de unltăti de deservire a 
populației, pe 
are răspîndite 
vezeni șl pînă 
ze membri de
cestea, organizația de bază a des
fășurat o intensă muncă politică 
de masă pentru mobilizarea tutu
ror salariaților Ia îndeplinirea sar
cinilor de plan la toti indicatorii. 
Grăitoare în această direcție 
succesele obținute în diferite 
toate.

Printre realizările obținute

sînt 
sec-

de 
cooDeretori în cele trei trimestre 
care au trecut din acest an, se nu- 
mără îndeplinirea în proporție de 
111,14 la sută a planului valoric 
la producția globală, depășirea cu 
6,40 la sută a planului la produc
ția marfă, creșterea productivită
ții muncii cu 10,17 la șută în com
parație cu cea planificată, O con
tribuție la obținerea acestor suc
cese a adus-o și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă prin tradu
cerea în viață a măsurilor tehnico- 
organizatorice preconizate, faptul 
că un mare număr de secții își des
fășoară activitatea în noul com
plex de deservire, Unde meseriașii 

■''au condiții de muncă optime.
Organizația de bază a analizat 

felul în care conducerea adminis
trativă s-a preocupat de traduce, 
rea în viață a obiectivelor preco
nizate în planul de măsuri tehnico- 
organizatorice. Controlată și în
drumată îndeaproape de organiza
ția de partid, conducerea tehnico- 
administrativă a luat măsuri de În
zestrare a secției croitorie cu două 
mașini electrice de cusut; secția 

v mecanică-auto a primit în dotare 
t> mașină de alezat cilindri. Utilaje 
noi au primit șl alte secții ale co
operativei.

Cum activitatea de fiecare zi a 
cooperatorilor este legată de de
servirea calitativă șl civilizată a 
oamenilor muncii, darea de sea
mă și discuțiile au fost axate în

bună măsură pe această problemă 
deosebit de importantă. Atît din 
darea de seamă, cît și din discuții 
a reieșit că în secțiile cooperati
vei lucrează multi meseriași pri- 
cepuți și care au o atitudine dem
nă și civilizată față de clienți. 
Printre aceștia se numără membrii 
de partid Neagbie Constantin și 
Coroianu Ioan de la secția nr. 19 
cizmărie, Ciulai Iosif de la secția 
20 croitorie și Oprea Florea de la 
secția 25 ceasornicărie. Exemplul 
lor este urmat de tovarășii Duda 
Iordan,. Horvat Irina și alțl mese
riași ce fac parte din activul fără 
de partid al organizației 
Mai sînt însă Cazuri clnd 
lariați ai cooperativei fac 
mîntuială, sînt certați cd
na și au atitudini necuviincioase 
față de oamenii muncii. Ce dove
dește aceasta ? Că organizația de 
bază a desfășurat o slabă muncă 
educativă în această direcție.

— Sîntem puțini și nu putem 
prinde toate problemele — 
încerca să se scuze membrii 
ganizației de bază. E adevărat, 
cum se explică faptul că din
400 de salariați ai cooperativei 
doar 22 fac parte din activul fără 
de partid și chiar din acest nu
măr mic 
cupă de

Lipsuri 
ducare a
durile cooperatorilor mai bine de 
fumătate sînt tineri, organizația 
IJ.T.M, nu desfășoară o muncă per
severentă de educare a lor, de a- 
tragere a tineretului 
cultural-sportive.

Pentru a înlătura 
clente, participantii
făcut o seamă de recomandări nou
lui birou. El a fost solicitat să în
drume organizația U.T.M. să orga
nizeze ședințe cultural-educative cu 
tinerii să se tină scurte conferințe 
despre înalta ținută morală și de 
conduită a omului de tip nou, să 
combată prin gazeta de perete, 
programele brigăzii artistice de 
agitație și alte mijloace atitudi
nile înapoiate, retrograde.

In mubca de educare în spi
ritul un₽i atitudini civilizate față 
de clienți, a unei atitudini inain-

•i tate față de muncă, organizația de 
bază va trebui să tină mai des 
ședințe pe teme educative, să se 
sprijine în această muncă pe un 
larg activ fără de partid.

Imbunătățindu-și necontenit mun
ca în toate domeniile, organizația 
de bază de la cooperativa Jiul din 
Petroșani va obține noi succese în 
mobilizarea întregului colectiv la 
o muncă susținută pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan И toți indicatorii; în deser
virea calitativă și civilizată a oa
menilor muncii.

de bază, 
unii sa- 

lucru de 
discipli-

cu- 
vor 
or- 

Dar
cei

doar foarte putini se o- 
munca educativă ?
sînt și în
tineretului.

munca de e-
Deși în rin-

spre activități

aceste defi
la discuții au

SPOR Evidenta și popularizarea rezultatelor
FOTBAL

ȘiHnta Timișoara 
victorioasă în R.£<£.

pe ca-
Ceho-

Știința

PRAGA 1 (Agerpres).
In continuarea turneului 

re îl întreprinde în R. S. 
slovacă, echipa de fotbal
Timișoara a evoluat în compania 
formației Tatran Presov. Fotbaliș
tii romîni au prestat un joc hu« și 
au obținut victoria cu scorul 
2—1 (1—1). Ambele goluri ale 
Chipei Știința au fost înscrise 
Popa.

Intîlnfre algero-Iugoslavă
ALGER 1 (Agerpres).
La Alger, în fața a 

•pectalcri, s-a disputat 
inical rie fotbal dintre
tativa Algeriei și selecționata o- 
limfică a Iugoslaviei. Partida a 
luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate: 1—1. La pauză, scorul a fost 
de

de
e-
de

20 000 de 
meciul a- 
reprezen-

1-—0 în favoarea gazdelor.

Turneul de șah 
de la Moscova

MOSCOVA 1 (Agerpres).
După trei runde, marele maestru 

sovietic Vasili Smîslov se menține 
lider in turneul internațional de 
șah de la Moscova. In runda a 
treia el a făcut 
viei, acumulînd 
Tct remiză s-a 
dintre Hort și
maeștrii maghiar Szabo l-a 
în 37 de mutări pe Vladimirov. 
Partida Tal - Keres a fost între- 
ruplă.

remiză cu Matano- 
astfel 2,5 

terminat și
Pîdevski.

puncte, 
partida 
Marele 
învins

HANDBAL

Honvâd 16-12
BELGRAD 1 (Agerpres).
Selecționata masculină de hand

bal in 7 a Iugoslaviei a susținut 
la Novi Sad un meci de verificare 
cu echipa Honved Budapesta. Spor
tivii iugoslavi au învins cu 16 
(8-9).

stimulent în întrecere
(Vrmars din pag. Ьд)

mari acolo unde se ține o eviden
ță operativă a rezultatelor înde
plinirii angajamentelor. Bine orga
nizată, evidența asigură compara
rea rezultatelor obținute, permite 
să se , descopere la timp rămîne- 
rea în urmă a unor sectoare, a a- 
numitor brigăzi și să se ia măsu
rile necesare pentru ajutorarea 
lor.

Cu toate acestea, trebuie să a- 
mintim că la mina Aninoasa există 
unii președinți ai comitetelor de 
secții care nu dau atenția cuvenită 
evidenței întrecerii socialiste. Așa 
de pildă, tov. Cracon Alexandru, 
președintele comitetului de secție 
din sectorul IV, nu se interesează 
ca grupele sindicale să țină cu re
gularitate consfătuiri lunare unde 
Să 
te

Comitetele 
II, IV au 
mai multă 
ce Ie stau

stimulării

trebuie 
de secție din 
datoria de a 
operativitate 
Ia dispoziție 

întrecerii,

a luat o serie de măsuri, 
înstruiți toți cei 73 orga- 
ai grupelor sindicale, co
de secții cu sarcinile ce 

ținerea consfătuirilor 
și a unei evidențe 
rezultatelor obținute 
In acest scop s-au

ca

se analizeze rezultatele obținu- 
în întrecere și nu se îngrijește 
în sector să existe o evidență 
realizărilor minerilor în luptaa

pentru mai mult cărbune. O situa
ție asemănătoare există și în ca
drul comitetului de secție din sec-

©

pen-

torul II, al cărui președinte este 
Iov. Manea loan.

Deficiențele semnalate 
înlăturate, 
sectoarele 
folosi cu 
mijloacele
în vederea 
pentru ca rezultatele obținute în 
producție să fie la înălțimea sarci
nilor.

Pentru ca evidența să-și dove
dească eficacitatea, comitetul sin
dicatului 
Au fost 
nizatori 
mitetele
le revin în 
de producție 
operative a 
în întrecere,
întocmit registre de evidență 
tru fiecare grupă, grafice, au 
luate măsuri corespunzătoare 
tru ca fiecare comitet de secție 
să-și însușească temeinic princi
piul organizării publicității și e- 
videnței întrecerii socialiste.

Cups in sectopul avicol
Pentru а sprijini gospodăriile a- 

gricole colective în creșterea unui 
mare număr de păsări de rasă, 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
în colaborate cu Consiliul Națio
nal al Femeilor, a organizat, între 
7 octombrie și 1 noiembrie, cursuri 
de specializare a 400 colectiviste 
din sectorul avicol.

La aceste cursuri, care s-au des
fășurat Ia Casa agronomului din 
Capitală, ingineri zootehniști, me
dici veterinari și alțl specialiști 
au predat un ciclu de lecții de 
specialitate. Pentru a completa cu
noștințele crescăte Mior de păsări,

pen-

prelegerile au fost însoțite de fil
me documentare și demonstrații 
practice care au avut loe Ia sta
țiunea avicolă Băneasa și în fer
mele de păsări ale gospodăriilor 
agricole colective din regiunea 
București.

(Agerpres)
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In consfătuirile de producție 
ținute în iuniie septembrie și oc
tombrie, colectivul de muncă de 
la depozitul de lemne al minei 
Petriia, a propus conducerii ex
ploatării să monteze un troliu 
pentru manevrarea vagoanelor 
C.F.R. încărcate cu lemn. Deși 
s-au făcut promisiuni în această 
direcție, propunerea muncitorilor 
deșcărcători nu a fost înfăptuită 
nici pînă azi.

Tot cu prilejul 
producție, șeful 
cerut secției de
niiior ferate din 
C.F.R. Petroșani să 
de linii ferate din 
zitului,
întreruptă în mai multe locuri și î 
cauzează multe greutăți în тип- ♦ 
că. Cererea a rămas insă... ce- • 
rere. Sintem in prag de iarnă. • 
Timpul trumos mai permite încă 
să se realizeze în bune condițiuni 
propunerile făcute. Ar trebui doar 
ca cineva să 
fă chestiune, 
data aceasta 
nei cit și a 
persoanele
le încredințeze această sarcină.
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consfătuirilor 
depozitului 
întreținere a

cadrul stației 
repare rețeaua 
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deoarece aceasta este
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se ocupe de aceas- 
Să sperăm ca da 

atît conducerea mi- 
stafiei vor găsi și

respective cărora să
f 
ъ

CIUR IOAN 
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Burgher Mihai bobinator 
de plan cu 10—15 la sută.

Una din realizările sale 
motor electric de 160 kW cu

cele mai recente este bobinarea unui
3 zile înainte de termen.

I

Palatul literaturii
(Urmare din pag. l-a)

etc., 
aici

1848! Nicolae Bălcescu : „Isto
ria ronrinilor sub Mihai Vodă Vi- 
teazu". Anul marilor frământări. 
Ziarele și publicațiile vremii: „Da
cia Literară", „Magazin istoric", 
„Foaie pentru minte, inimă și li
teratură", „Poporul suveran" 
exemplare unice, se află
ocrotite cu grijă. Cite nume mari 
nu se leagă de apariția lor ? — 
Bălcescu, Kogălniceanu, Eliade Ra
dulescu, Gheorghe Barjț...

Apoi ne întîlnim cu „acel rege“ 
al poeziei, veșnic tînâr și ferice" 
•— Alecsandri. Manuscrise diferite, 
ediții apărute încă de pe vremm 
cînd trăia poetul, fotografii.

In tiparul lor original, găsim 
principalele opare ale lui Odo- 
beșcu, Filimon, Hașdeu.

Un loc de seamă îl ocupă 
cumentele legate de viata și 
tivitatea atît de diversă a

do-

Eminescu, Caragiale, Crsangă, Coș- 
buc. Procese verbale ale revizoru
lui școlar Eminescu, scrisori a- 
dresate da Caragiale unor prieteni 
și colaboratori, numeroase manus
crise originale purtînd semnătu
rile marilor noștri clasici, fotogra
fii făcute cu diferite ocazii. Să 
privim cu atenția încordată. Deo
dată, ca intr-un vis, se aud par
că teii foșnind,- ni-1 închipuim pe 
Cațavencu debitînd banalități la o 
tribună publică ; zărim pe mătușa 
Mărioara cum aleargă cătrănită 
după Nică prin cînepă și ne ve
dem parcă și noi închinînd pa
hare la „Nunta Zamfirei",

Urmărind în continuare viața 
și Opera scriitorilor noștri, ilus
trate de documentele și obiectele 
aflate aici, aflăm multe lucruri noi 
despre laboratorul larg și 
în care ei au dat viață 
opare nemuritoare. Fiecare 
fiecare moment de care se 
viața și opera vreunui scriitor își

continua : 
sinceră în

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,20 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 „Săptă- 
mîna muzicii sovielice", 11,00 Pa
gini de mare popularitate din mu
zica de operetă, 11,30- Vorbește 
Moscova ! 12,20 Interpreți de mu
zică ușoară, 13,10 De toate pentru 
toti, 14,15 Transmisiune sportivă, 
16,10 Melodii populare cerute de 
ascultători, 17,40 Muzică ușoară, 
18,00 Noi înregistrări de muzică 
populară realizate în ștudiourile 
noastre, 19,00 „Melodii... melodii..." 
— emisiune de muzică ușoară ro- 
mînească, 19,35 Program de ro
manțe, 20,00 Teatru la microfon. 
Premiera : „Marele cartier gene
ral". Scenariu radiofonic după pie
sa lui Konstantin Gubarevici, 21,45 
Muzică ușoară interpretată de Harry 
Belafonte, 22,25 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,00 Clubul vo
ioșiei, 9,00 Orchestre de estradă,
9.30 Muzică din opere cerută de 
ascultători, 10,00 Melodii populare,
10.30 Revista presei străine, 10,38 
Muzică ușoară, 11,00 Transmisiune 
din Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii a concertului orches
trei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Eneseu", 13,45 Muzi
că ușoară interpretată de Gică 
Petrescu, 14,20 Selectiuni din ope
rete, 15,00 Muzică ușoară cerută 
de ascultători, 15,30 Habanera din 
opera „Garmen" de Bizet și inter
pretele ei, 16,08 Muzică de estradă, 
17,25 Din melodiile popoarelor, 
19,00 Concert de muzică populară,
19.30 Arii din operete, 20,05 Mu
zică de dans, 21,45 Scriitori în lu
mina documentelor : Șt. O. Iosif (I), 
22,00 Muzică de dans.

variat 
unor

etapă, 
leagă

află locul aici, ilustrat cu tot ce 
a rămas semnificativ de la cel 
dispărut.

Cu cîteva decenii în urmă, una 
dintre revistele literare bucureș- 
tene consemna îritr-o notă, din 
sincera dorință a mai multor li- 
t'arați, ideea creării la Cîmpina a 
Muzeului Hașdeu. Legat de acest 
fapt, aceeași notă 
„...Naivitatea noastră,
fabricarea iluziilor, ne face să ză
rim prin ceața viitorului un palat 
ca din basme, care să se nu
mească „Panteonul sufletului ro- 
mînesc". Și acolo găsim o sală: 
Eminescu. Altele : Caraglale, Coș- 

_buc, Vlahuță și în fi «care strinsa 
toate scumpele nimicuri din viată. 
Tinerii ar intra în vîrful picioa
relor, învățînd istoria literaturii 
noastre, iar străinii ar vedea cu 
uimire că avem și noi un trecut"...

Prin sălile muzeului, de aproa
pe zece ani încoace, tinerii, 
nicii, chiar și străinii care 
aici, pășesc cu sfială, da, 
așa, în vîrful picioarelor.

— ©

virst- 
intră 
chiar

3 noiembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 

Marele drum,- REPUBLICA: Clubul 
cavalerilor; PETRILA : Noapte ne, 
crutătoare; ANINOASA : Dă-i îna-- 
inte fără grijă; VULCAN: Pămîn- 
tul îngerilor; LUPENI : Lupii Ia 
stînă; BÂRBĂTENI; Planeta fur
tunilor.
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СѳшвйісаЫ sovieto-ceylonez
MOSCOVA 1 (Agerpres).
La Moscova s-a dat publicității 

comunicatul sovieto-ceylonez sem
nat de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și d-na Sirimavo Bandaranaike, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Ceylonului. In comunicat se 
arată printre altele că guvernele 

. U.R.S.S. și Ceylonului constată că 
relațiile dintre cele două țări, ba
zate pe principiile coexistenței 
pașnice, au un caracter cu 
rat prietenesc. Totodată, în 
nicat se subliniază unitatea 
deri a celor două guverne
problemelor dezarmării generale și 
totale, Juntei pentru lichidarea de
finitivă a colonialismului, pentru 
reglementarea problemelor litigioa
se pe cale pașnică. Ambele părți 
consideră că Tratatul 
interzicerea parțială a

adevă- 
comu- 

de ve- 
asupra

lor cu arma nucleară este un do
cument de mare însemnătate inter
națională.

Cele două părți consideră nece
sar să militeze pentru rezolvarea 
pe cale pașnică a problemelor in
ternaționale urgente, pentru asigu
rarea securității în Europa, pentru 
lichidarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, pentru îe- 
cheierea unor pacte de neagresiune 
atît între diferite state, cît și la
tre țările N.A.T.O. și statele parti
cipante la Tratatul de Ia 
pentru crearea de zone 
rizate în diferite regiuni

Guvernele U.R.S.S. și
lui ’ declară că „condamnă cu ho- 
tărîre colonialismul în toate for
mele și manifestările sale și îșl 
exprimă convingerea că în prezent 
există premise reale pentru a se 
pune capăt sistemului de asuprire 
și exploatare colonială".

Varșovia, 
denuclea- 
ale lumii.
Ceylonu-

I

privitor la
experiențe-

O

SAIGON 1 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

anunță că vineri 1 noiembrie, la 
amiază (ora locală), unități ale 
armatei sud-vietnameze •— efective 
ale marinei militare, ale unităților 
de parașutiști, de infanterie și de 
blindate — au atacat și ocupat’ 
principalele sedii guvernamentale 
și au înconjurat palatul preziden
țial. Acest atac a fost organizat 
de conducători militari, în frunte 
cu generalul Duong Van Minh, fost' 
sprijinitor al fostului 
vietnamez Tran Van 
află în momentul de 
ia Paris. In cursul
postul de radio Saigon 
să transmită știri djn care reiesa 
că acest post de radio se află în

mîinile. armatei răsculat г împotriva 
lui Ngo Dinh Diem. Postul de ra
dio anunță că s-a constituit „un 
comitet revoluționar" în frunte cu 
generalul Duong Van Minh, din 
care fac parte : generalul Tran Van 
Den, șeful statului major general 
al armatei sud-vietnameze, precum 
și șeful siguranței militare, 
vernatorul militar 
gon și alții.

In tot cursul 
orașul Saigon au
schimburi violente de focuri de ar
mă, iar spre seară, agenția 
Presse relata că trupele 
fidela lui Diem dețin numai 
orașului unde este situat
prezidențial. La ora 23,30 (ora lo
cală) — relatează France Presse — 
„situația se menține confuză".

Agențiile americane de presă 
relatează că la Washington „eve
niment ale din Vietnamul de sud 
sînt urmărite cu cea mai mare a- 
tenție”. {’reședințele Kennedy a con
vocat o conferință urgentă cu prin
cipalele oficialități militare și di
plomatice americane.

gu-
al orașului Sai-

după-amiezii, în 
fost înregistrate
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La Organizația Națiunilor Unite
Rezoluția Comitetului Politic

NEW YORK 1 (Agerpres).
Comitetul politic al Adunării 

Generale a O.N.U. a adoptat la 31 
octombrie o rezoluție prin care se 
cere reluarea tratativelor de la 
Gottnva în cadrul Comitetului ce- 
ler № state pentru dezarmare pen
tru a înfăptui țelurile înscrise în 
preambulul Tratatului de la Mosco
va, pentru a obține interzicerea 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară. După cum se știe, proiec
tul acestei rezoluții a fost prezen
tat Comitetului politic în numele 
a 17 țări membre ale Comitetului

a încheiat examinarea 
cu privire la acțiunea 
atomice. Pe baza ra- 

prezentate de Comitetul

și de Organizația Meteo-
Mondială, Comitetul a 

în unanimitate o rezoluție 
se subliniază pericolul pe

R. P. Romînă 
printre autorii aces-

fost adoptată cu 97 
un vot contra

Politic cheamă toate 
se alăture Tratatului

și 3 
Co- 
sta- 

cu 
a

pentru dezarmare, 
numărîndu-se 
tui proiect.

Rezoluția a 
voturi pentru,
abțineri. Rezoluția adoptată de 
mitetul 
tele să 
privire la interzicerea parțială
experiențelor cu arma nucleară și 
să respecte spiritul 
acestui tratat.

Rezoluția urmează 
și votului Adunării 
O.N.U.

și prevederile

să fie supusă 
Generale a

naționale 
să adopte

și ce- 
neguvernamen- 
măsuri cores-

premier sud- 
Hu, care se 
față în exil 

după-amiezii. 
a început

NEW YORK 1 (Agerpres).
In ședința din după amiaza zi

lei de 31 octombrie, Comitetul Po
litic Special al Adunării Generale 
a O.N.U. 
probi emei 
radiațiilor 
poartelor
Științific al O.N.U. pentru radiații 
atomice 
rologică 
aprobat 
în care
care-1 prezintă radiațiile atomice 
pentru viața și sănătatea omenirii, 
precum și importanța deosebită a 
Tratatului de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară în trei medii.

Rezoluția recomandă guverne
lor statelor membre ale .O.N.U., 
Agenției internaționale pentru ener
gia atomică și altor instituții spe
cializate, precum și organizațiilor 
științifice internaționale 
lor 
tale
punzătoare pentru a transpune în 
viață, în măsura posibilităților, un 
program de informare asupra ac
țiunii radiațiilor atomica. Rezoluția 
cheamă Organizația Meteorologică 
Mondială să-și continue activitatea, 
în ce privește crearea unui sistem 
de măsura're a nivelului de radio
activitate în atmosferă.

B. Butler despre Tratatul 
de la MosEova

LONDRA 1 (Agerpres).
R. Butler, ministrul afacerilor 

externe al Angliei, a subliniat în- 
tr-un interviu acordat unui cores
pondent al postului de radiotele- 
viziune ВВС, importanța Tratatului 
de la Moscova și a acordului pri
vind interzicerea plasării pe orbită 
a obiectelor avînd la bord arma 
atomică. El a declarat că consi

deră drept „o datorie a sa de a 
menține un contact strîns" cu 
Uniunea Sovietică în căutarea po
sibilităților de a se obține și alte 
acorduri.

Ministrul de externe englez a 
arătat că țara sa este cît se poate 
de interesată în preîntâmpinarea 
răspîndiriî armei nucleare. In ace
lași timp, însă, el a afirmat că 
crearea așa-numitelor „forțe nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O." 
nu ar fi tin mijloc de răspîndire a 
armelor nucleare.

O = -

IN CONGO

—ѳ=

pa gheață. Explozia — da- 
unui defect la instalația de

— a fost atît de puternică 
a aruncat pur și simplu în 
parte a tribunelor din beton,

Su-Au: Explozie 
pe arena „Coliseum"

INDIANAPOLIS. 1 (Agerpres).
In seara de 31 octombrie s-a 

produs în orașul Indianapolis (sta
tul Indiana) o explozie în arena 
„Coliseum", unde se desfășura 

spectacolul unui ansamblu de pa
tinaj 
torită 
gaze 
încît 
aer o
ocupate de sute de spectatori. Po
trivit primelor informații, pesta 60 
de persoane au fost ucisa, iar alte 
sute au fost rănite. La fața locului 
au sosit imediat zeci de ambulan
țe și automobile pentru a trans
porta la spitalele apropiate marele 
număr de răniți.

Explozia s-a produs 
înaintea 
care era 
ton.

terminării 
urmărit de

cu 10 minute 
spectacolului, 
6 000 specta-

o—

Complot în Republica 
Dominicană

SANTO DOMINGO 1 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

în Republica Dominicană a fost 
descoperit un complot care își pro
punea răsturnarea juntei instaurate 
la putere în urma loviturii de stat 
din 25 septembrie 1963. Poliția do
minicană a anunțat că la complot 
au participat ofițeri ai forțelor 
riene și persoane civile.

Pe de altă parte, încercînd 
prevină continuarea acțiunilor
țelor progresiste, junta a interzis 
la 31 octombrie, toate întrunirile 
publice și demonstrațiile pe ter
men de 30 de zile. Intr-un comu
nicat dat publicității în legătură 
cu această măsură, adoptarea 
este motivată prin încercările 
nor organizații „de a tulbura 
dinea publică".

ae-

să 
for-

ei
u-

or-

France 
rămase 
centrul 
palatul Mesajul lui U Thant

NEW YORK 1 (Agerpres).
Secretarul gen arai al O.N.U., U 

Thant, a anunțat’ că a revenit asu
pra hotărîrii sale da'a retrage mi
siunea de observatori ai O.N.U. din 
Yemen. Misiunea, care potrivit in
tenției secretarului general, făcută 
cunoscută în raportul adresat Con
siliului de Securitate, urma să fie 
retrasă din Yemen peste câteva zi
le, va rămîne în această țară pen
tru încă două luni.

au anunțat că vor conti- 
suporte cheltuielile în le- 

cu prezanța misiunii în 
pentru o nouă perioadă

programului american de „ajutor 
cunoscut sub denumirea de „Alian
ța pentru progres.

BONN. După cum anunță
agenția France Presse, cancelarul 
vest-german Ludwig Erhard a avut 
la 31 octombrie o întrevedere cu 
Dirk Stikker ,secretar general al 
N.A.T.O. Potrivit declarațiilor unui 
purtător de cuvînt al guvernului 
federal, in cadrul Întrevederii s-au 
discutat o serie de probleme gene
rale privind politica N.A.T.O.

la 31 oc- 
Paulo s-au 
greviști și 
mai mult a

SAO PAULO. — Agenția Fran
ce Presse relatează că 
tombrie în orașul Sao 
produs incidența între 
poliție în urma cărora
persoane au fost rănite. Ciocnirile 
au avut' loc în momentul cînd 
muncitorii greviști, de la o uzină 
metalurgică au încercat să ocupe 
întreprinderea.

BUENOS AIRES. — După cum 
transmite agenția France Presse, 
cea de-a cincea Cameră a Curții de 
Apel a Argentinei a hotărît să ceară 
extrădarea fostului președinte al 
Argentinei, Juan Domingo Peron, 
care se află în prezent în Spania. 
Potrivit agenției, vor fi întreprinse 
pe Ungă guvernul spaniol demer
suri în acest sens.

RIO DE JANEIRO. — In oiașu! 
Sao Paulo au început lucrările 
Conferinței Consiliului social in- 
taramerican la care participă de
legați din 19 țări latino-americane 
și S.U.A., precum și un mare nu
măr de observatori. Potrivit relatări
lor agenției Associac°d Press, confe
rința ar avea drept principal obiectiv 
„latinizarea" și „multilateralizarea"

’ Vineri seară, secretarul general 
a adresat în acest sens un mesaj 
Consiliului de Securitate. In me
saj se spune că Arabia Saudită și 
R.A.U.
nua să 
gătură 
Yemen
de două luni.

După cum se știe, misiunea de 
observatori O.N.U. a fost trimisă 
în Yemen, la 4 iulie, pențru a su
praveghea îndeplinirea obligațiilor 
asumate de R.A.U. și Arabia Sau
dită într-un acord de dezangajare 
care prevede retragerea trupelor 
egiptene din Yemen, simultan cu 
încetarea acțiunilor agresive ale 
Arabiei Saudite, împotriva regimu
lui republican din această țară.

Măsuri represive
LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres).
Autoritățile continuă să ia noi 

măsuri represive împotriva parti- 
cîpanților la acțiunile revendicati
ve care s-au desfășurat în Congo. 
Astfel, la Leopoldville au început 
concedierile în masă a funcționa
rilor publici, care au participat la 
grevă, precum și a sprijinitorilor 
grevei. Se pregătește, de aseme
nea, procesul liderilor sindicali ca-J 
re se pronunță pentru promovarea 
unei politici independente și pen
tru îmbunătățirea situației mate
riale a oamenilor muncii.

Aceste măsuri antipopulare ale 
guvernului întîmpină rezistența o- 
piniei publice congoleze. Sindica
tul muncitorilor din construcții a 
protestat împotriva arestării lide
rilor sindicali și a cerut eliberarea 
lor imediată. Organizația „Clasa 
Muncitoare Congoleză" a cerut, de 
asemenea, comisarului orașului Leo
poldville eliberarea liderilor sindi
cali și reluarea tratativelor dintre 
sindicate și guvern referitoare la 
îmbunătățirea situației funcționari
lor publici.

PARIS. — Un tribunal specia! 
a pronunțat la 31 octombrie sen
tința împotriva unor persoane im
plicate în atentatul eșuat anul tre
cut la viața președintelui Franței, 
de Gaulle. 10 acuzați au fost con
damnați la pedepse de la 1 la 15 
ani închisoare. Alte trei condam
nări, între 15 și 20 ani închisoare, 
au fost pronunțate în contumacie. 
Printre aceste persoane se aiiă și 
fiica fostului general Paul Gardy, 
unui dintre șefii organizației 
teroriste „O.A.S.".

încercat să 
Japonia 192

noiembrie a 
termen

SEUL. — Datorită existenței unei 
mari armate ds șomeri și condițiilor 
materiale grele, tot mai multe per
soane din Coreea de sud încearcă 
să părăsească țara. Potrivit infor
mațiilor poliției sud-coreane numai 
din portul Pusan au 
fugă anul acesta în 
de persoane.

CANBERA. — La 1
fost dizolvată înainte de 
Camera Reprezentanților (Camera 
inferioară) a Parlamentului austra
lian. Alegerile parlamentate au 
fost fixate pentru data de 30 no
iembrie.

Organizind alegeri parlamentare 
înainte de termen, guvernul inten
ționează să-și întărească poziția 
in parlament unde, după cum se 
știe, partidele de guvernămlnt li
beral și agrarian dețin o majori
tate de numai un vot.

I №1 І9Н9І9D9TMI (OffliE 
leleghiilaf

(Agerpres). —
următorul comu-

„Poiw-I II

cu programul de

s-a plasat pe 
depărtare ma- 
pămîntului (a-

timpul zborurilor orbi- 
manevrate în toate di-

Aparatul cosmic 
o orbită inițială cu 
ximă de suprafața 
pogeul) de 592 km. și cu depăr
tare minimă , (perigeul) 
km.

In deplină conformitate 
gramul stabilit, sistemul 
pulsie a fost conectat în

de 339

pro- 
pro-

efectuate fac posibilă 
dirijării na

MOSCOVA 1 
TASS transmite 
nicat :

In conformitate
explorare a spațiului cosmic și de 
perfecționare continuă a, navelor 
cosmice, în Uniunea Sovietică sînt 
elaborate aparate cosmice care per
mit ca în 
tale să fie 
rscțiile.

Lucrările
soluționarea problemei 
velor cosmice în timpul zborului, 
orientîndu-le în regiunile stabilite 
pentru obținerea de informații știin
țifice legate de cercetarea spațiu
lui cosmic.

In scopul îndeplinirii programu
lui menționat, la 1 noiembrie 1963 
în Uniunea Sovietică a fost lan
sat aparatul cosmic manevrabil 
teleghidat „Poliot-1" înzestrat cu 
aparataj special și cu un sistem 
de propulsie care asigură stabili
tatea lui și efectuarea unor ample 
manevre în 
terestru.

La bordul 
fost instalat
sistem radiotelemetric și un emi 
țător care funcționează pe frec
vența de 19,945 MHz.

cu 
de 
repetate 

rînduri pentru asigurarea stabili
tății și pentru efectuarea succesi
vă de manevre spațiale cu apara
tul cosmic.

Aparatul cosmic „Poliot-1" a exe
cutat importante manevre laterale, 
schimbînd planul orbitei, precum și 
manevre de înălțime și a trecut 
pe orbita finală cu unghiul de în
clinație față de planul ecuatorului 
de 58 grade și 55 minute, avînd 
apogeu înălțimea de 
la perigeu 343 km.

Perioada inițială de 
aparatului cosmic pe
bită este de 102,5 minute.

Aparatajul de 
aparatul cosmic 
mal.

Ca urmare a
mului de experimentări stabilit, în 
Uniunea Sovietică s-a făcut un pas 
important necesar pentru studierea 
în continuare a spațiului cosmie.

1 437 km
la 
și

arevoluție 
această or-

spațiul cosmic peri-

aparatului cosmic a 
aparataj științific, un

bord instalat pe 
funcționează nor-

realizării progre
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