
Prin secțiile U. R. U. M, P.

Cu planul depășit
Colectivul de muncitori al secției 

turnătorie de la U.R.UtM.P. a de
pășit planul pe 9 luni la toate sor
timentele. Astfel la oțel lichid, tur
nătorii au realizat o depășire de 5 
la sută. La sortimentul oțel piese 
s-a obținut o depășire de 6 la sută, 
iar la sortimentul fontă piese s-a 
obținut o depășire de 7 la sută.

A crescut exigența 
față de calitate

Paralel cu creșterea volumului 
producției, a fost redus și procen
tul de piese rebutate. Astfel, la oțel 
piese, procentul de rebuturi admis 
a fost redus cu 1,39 la sută, la 
fontă piese cu 3,10 la sută, iar la 
metale neferoase cu 1,06 la sută.

Un aport deosebit la aceste suc
cese l-au adus echipele de forma
tori conduse de Inel Romulus. Pa
vel Mircea, Scurtu Gheorghe și Ațî- 
teni Nicolae, precum și echipa de 
topitori de sub conducerea maistru
lui Maghiarii Gheorghe.

După o jumătate de lună de mun
că colectivul secției continuă șirul 
succeselor, astfel că rezultatele ce 
le va obține la finele anului se a- 
nunță de pe acum pozitive.

Frezorul utemist Ene Andrei de 
la secția mecanică a U.R.U.M.P. es
te un meseriaș apreciat pentru cali
tatea lucrărilor pe care le execută.

însemnări
despre u- 

ca și despre 
au persona- 
Este vorba 

distinctă, 
formată

Se spune 
nele orașe, 
oameni, că 
litatea lor. 
de acea notă
caracteristică, 
datorită condițiilor spe- 

, cifice de dezvoltare. 
1 , Aradul, ca . aspect are 

oarecare înrudire cu ve- 
iCbile burguri ardelenești 

, dar spre deosebire de 
; Brașov ori Sibiu, fiind 

un oraș de șes,, se dis
pune calm, echilibrat 
Străzile sînt’lărgi, sola
re, trotuarele' vaste. Tre- 

l lutul i-a dat orașului 
r mai mult o dimensiune: 
[ orizontal. Clădirile , nu 
[ s-au avîntat spre înăl- 
Г țimi amețitoare, Prezen- 
t tul i-a adăugat cu curaj 
I — și totodată cu grijă 
I pentru a nu distona — 
1 o dimensiune nouă : ver- 
[ ticala.
1 La Arad, malurile Mu- (

reșului sînt străjuite și 
astăzi de cetatea con
struită in timpul Măriei 
Tereza. Frontispiciul 
creneluri mărunte 
cetății vechi din
1707 — dată ia care o- 
rașul arsese pînă în te
melii — și turnul de pa
ză cu ferestre ogivale 
impresionează și astăzi 
Ѳ sprinceană stufoasă 
de verdeață umbrește a- 
cest ochi al trecutului.

Mergîna pe Mureș în 
jos cîteva sute de metri 
întîlnești o cetate mai 
nouă, - Palatul 
impunătoarea i 
săli vaste. în 
Intr-una din 
se păstrează, 
poriatele de preț ale mu
zeului orașului, vestigii 
ale trecutului : г obiecte 
din epoca romană apar 
ținînd dacilor liberi.

(Continuare în pag. 3-a)

Fapte din activitatea 
preparatorilor lupeneiii

Inovatorii — în sprijinul 
producției

Colectivul preparațieî Lupeni și-a 
dobîndit tradiție prin realizările pe 
care le obține an de an în deme- 
niul dezvoltării mișcării de inova
ții. Rezultatele obținute în realiza
rea de inovații în sprijinul introdu
cerii tehnicii noi în producție, per
fecționării tehnologiei de preparare 
a cărbunelui, au adus 
prepărației Lupeni locul 
М.М.Е.Ё. în anul 
1963 — locul I.

Și în acest an, 
nuă să desfășoare 
ținută. In primele trei trimestre s-au 
înregistrat 86 propuneri de inovații, 
dintre care 44 au fost acceptate
pentru aplicare iar 22 se află în 
curs de experimentare. Inovațiile a- 
plicate în acest an au adus pînă 
acum preparațieî economii în valoa
re de 171 488 lei, iar pentru activi
tatea depusă, inovatorii au fost re
compensați cu suma de 24 855 lei

Dintre inovațiile realizate, 
mai valoroase sînt 
„Dispozitiv automat 
la șistul 0-10 mm“, 
doșan Constantin și 
„Jghiab de spălare 
spălaturilor din turn", 
Gyorgy Ștefan; „Majorarea debitu
lui pompelor pentru apele de circu
lație", autor tov. Cranciova loan 
ș. a. De asemenea, au fost rezolvate 
3 din cele 6 inovații prevăzute 
planul tematic pe acest an.

cele 
următoarele : 

de luat probe 
autori tov. Pre- 
Cizmaș Cosma; 
pentru refuzul 

autor tov.

în

0 acțkme interesantă 
în sprijinul popularizării cărții

Gu sprijinul organizației de partid 
și al sindicatu
lui din între
prindere. biblio
tecara bibliote
cii volante de 
la preparație 
și-a propus să 
organizeze o in
teresantă acțiu
ne în sprijinul 
creșterii numă
rului cititorilor. 
A fost progra
mată o consfă
tuire în cadrul

Reducerea timpului de 
imobilizare a vagoanelor cu 
ocazia reparațiilor are o 
deosebită importanță pentru 
redarea vagoanelor în cir
culație 
scurt, 
muncii 
logice
goanelor a făcut ca de la 
începutul anului și pînă in 
prezent imobilizarea 
nelor să fie redusă 
la sută. In fruntea 
acțiuni se situează
vele reviziei de vagoane și

într-un timp cit mai 
Buna organizare a 
la procesele tehno
de reparare a va-

4"

din Arad

cit 
ale 

anul

cultural, 
clădire cu 

marmură, 
aceste săli 
printre ex
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socialistă — 
mina UricanL

colectivului
II pe

1962, iar în anul

dm toate țările, uniți-vă •

Reîntorși de ta expoziție

inovatorii conti- 
o activitate sus-

căreia : cititori fruntași ai , bibliotecii 
să vorbească în fața tovarășilor lor de 
muncă despre cărțile pe care le-au 
împrumutat și pe care le-au îndră
git. Tovarășii Popovici Liviu, Bauer 
Florica, Panciur Doina și alți to
varăși, între care și tineri purtători 
ai insignei „Prieten al cărții" au 
fost invitați să se pregătească din 
timp spre a vorbi despre cărțile pre
ferate.

La consfătuire au fost invitați și 
muncitori din preparație care încă 
nu au împrumutat cărți de la biblio
teca volantă, cu scopul de a fi a- 
trași în rîndul cititorilor bibliotecii.

Un număr de 44 muncitori și teh
nicieni de la preparația Lupeni, în
tre care tovarășii Coman Sever, Po
pescu Ernest, Cîta Toma, Stanciu 
Constantin, Bedeanu Gheorghe s-au 
întors din excursia făcută în Capi
tală. în cadrul căreia au vizitat Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale a R.P. Romine.

Reîntîlnindu-se cu tovarășii lor de 
muncă, cei plecați în excursie și-au 
împărtășit marea bucurie de a fi vă- 
zut această expoziție care reflectă 
puternicul avînt cu care s-a dezvol
tat întreaga noastră economie națio
nală în cei 20 de ani care au tre- 
eut de la eliberare, expri.mîndu-și în 
același timp li Mărirea. к a munci 
cu forțe sporite pentru obținerea de 
noi succese în îndeplinirea sarcinilor 
elaborate de partid.

Imobilizarea vagoanelor 
a fost redusă

vagoa- 
cu 14 

acestei 
colecti-

atelierului de zonă Pe
troșani. lăcătușii, fierarii, 
mecanicii, tîmplarii, sudorii 
care nu-și precupețesc efor
turile pentru ca zi și 
noapte să repare operativ 
toate vagoanele la care se 
semnalează defecțiuni. Da
torită acestui fapt au putut 
fi recuperate sute de va
goane și economisite multe 
mii de ore în deservirea 
întreprinderilor în mod o- 
perativ cu vagoanele soli
citate.

reprezintă un schimb dintr-o brigadă evidențiată lună di 
cel condus de minerul Popa Teodor din brigada lui Rud

luna in întrecerea 
odor din brigada lui Rudic Constantin de la

Coborîm de la mare înălțime! Ineditul pătrunde în piesajul vulca- 
nean. Oamenii au adus ineditul. Iată-i în clișeu pe zidarii lui Mureșan Va 
sile lîngă blocul D 12, cu opt etaje, la construcția căruia lucrează.

Pentru realizarea integrală 
a angajamentului anual

de la începutul anului 
colectivul minei Lupeni 
sarcinile de plan cu 
cărbune, a realizat o 

de 1,219 tone pe post.

Odată cu încheierea celui de-al 
II 1-lea trimestru, minerii Lupeniului 
se află la capătul unei perioade de 
muncă prodigioasă. Bilanțul de rea
lizări obținut 
este rodnic : 
și-a depășit 
17 730 'tone 
productivitate 
față de 1,210 tone/post planificat 

și a obținut economii la prețul de 
cost -de aproape 700 000. Iei. La in
dicatorul cie calitate mina Lupeni s-a 
apropiat, de asemenea, în ultima lună 
de cifra prevăzută — 33, norma ad
misă de cenușă — realizînd un in
dicator de 33,2 puncte.

Acum, colectivul a trecut pragul 
ultimului trimestru — perioadă hotă- 
rîtoare pentru realizarea integrală 
a angajamentului anual. Colectivul 
s-a angajat să extragă peste planul 
anual 25 000 tone cărbune, realiza
rea căreia presupune atingerea pro
ducției medi'-zilnice prevăzute pentru 
anul 1965. Este un obiectiv pe care 
colectivul minei este hotărît să-l în
făptuiască integral. Factorul hotărî- 
tor menit să asigure atingerea aces
tui obiectiv este realizarea unei pro
ductivități de 1,230 tone/post, cu 10 
kg/post mai mate-decît sarcina pre
văzută. De asemenea, colectivul mi
nei și-a propus să încheie artul cu o 
economie la prețul de cost în va
loare de 1 500 000 lei, deci cu 700 000 

mai mare decît angajamentul inițial 
de întrecere. Sînt indicatori, realiza
rea cărora reclamă perseverență și 
pasiune din partea întregului colec
tiv pentru valorificarea tuturor re
zervelor din activitatea minei.

Pe baza experienței cîștigate de 
colectivul exploatării în perioadă 
scursă de la începutul anului, con
ducerea minei a preconizat o seamă 
de măsuri în vederea realizării unor 
indicatori superiori,.jju,ultimul tri
mestru al anului.

in scopul folosirii la capacitatea 
nominală a utilajelor se preconizea
ză utilizarea din plin a plugului sta
tic în stratul 17 blocul VI, care va 
permite realizarea unui randament 
în abataj cu două tone pe post mai 
mare decît cel obținut în condiții 
similare de zăcămînt în sectorul I 
B, folosirea în continuare a combi
nei 1 K-52 M în panoul 1 din stra
tul 15, blocul VI în scopul atingerii 
unui randament de 4,5 tone pe. post, 
precum și a umectării cu apă sub 
presiune a frontului din panoul II 
al aceluiași bloc. In abatajul fron
tal din stratul 18, blocul VI se 'va 
utiliza liaveza K.M.P.-3. măsură ce 
va asigura atingerea unui randament 
de 4,5 tone/post, deci o productivita
te dublă față de condițiile tăierii 
manuale. Se urmărește, de aseme
nea, utilizarea din plin -a transpor
toarelor blindate, a transportoarelor 
ușoare de tip T.P.-l și S.K.R.-ll, a 
întregului utilaj aflat în dotarea ex
ploatării.

Pe planul măsurilor organizatorice 
se preconizează omogenizarea în con- 

- tinuare a brigăzilor, asigurarea apro
vizionării optime a locurilor de mun
că, astfel ca brigăzile din abataje 
să poată folosi din plin timpul de 
lucru. Pe această linie se cere a fi 
acordată o deosebită atenție îmbună
tățirii lucrărilor de încărcare și tran
sport la suprafață, cointeresării ma
teriale a efectivului de regie prin 
extinderea plății în acord. Tot în 
vederea aprovizionării optime a bri
găzilor au început în sectoarele mi
nei lucrări de îmbunătățire a căilor 
principale 
mai ales 
altele, cu 
ficient de 
tent.

O rezervă de mare importanță în 
activitatea colectivului minei o con
stituie realizarea ritmică a planului, 
remedierăa rămînerii în urmă a bri
găzilor și a unor sectoare din ca
drul minei. Precum indică statistica 
ritmicității producției pe C.C.V.J.

I. DUBER

și auxiliare de transport, 
la orizonturile 480, 560 și 
scopul asigurării unui coe- 
rulaj superior celui exis-

(Continuare ia pag. 8-a)
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Un muzeu pufin obișnuit
Socotite mult timp ca locuri inac

cesibile. peșterile, grotele și resurgen- 
țele din calcare au trezit relativ 
tîrziu interesul cercetătorilor științi
fici. Iii epoca'primitivă și poate multi 
ani înainte de ea, aceste tainice 
goluri cufundate veșnic în beznă au 
jucat în viața omului tin rol deose-

vlețuitoarc, conservate și expuse în 
zeci de borcane cu spirt, pot fi In
finite și azi în peșterile noastre. Al
tele sînt dispărute sau trăiesc doar 
în anumite tocuri.

Cu ajutorul arheologilor și pa* 
Jeontologilor, speologii din Cluj au 
reușit să scoată la iveală numeroâ-

I Pățania unui radio |
„Concert"
Un radio „Concert" al clubului 

muncitoresc din Antnoasa sta nere
parat la cooperativa meșteșugăreai* 
că ,,Progresul" din Petroșani din 
tombrie 1W3.

Trec zile-n goană ca vtotul 
Și lunile-n iureș sc-ntree
Prin cap ml se-nvîrte doar gîndul. 
Cum naiba să las ca să plec ? 
Eram un radio ca oricare, 
In club îmi făceam „meseria", 
De unde să știu frâțioare 
Gă*mi vine pe lampă urgia 1 
Așa s-a întimplat într*o seară: 
Era un concert la vioară 
Cînd am prins guturai le „finală" 
Și-acum zac... cu foaie de boală, 
M-au pus în mașină stăpînii 
Șl spre Petroșani au purces, 
Să-ml vadă le raze „plămînli** 
„Doctorii" de la radio „Progres". 
Grăi atunci meșter Munteanu: 
„Lăsat! că vi*l fac, e ușor". 
Rețineți efi astăzi e anul
De cînd zac aici ca să mor. 
Trecut-au zăpezile iernii 
Și vara cu raze de foc 
Plecat-au de-aeum fi cocorii 
Și eu tot stricai stau pe loc. 
In loc sâ desfăt muncitorii 
Cu tot ce-i frumos Iii eter 
Stau aici sub praful uitării 
Și tare mi-e teamă că pier. 
Cînd unul întreabă la „șeful" t 
„Pe ăsta nu-1 facem cumva" î 
Simt ей îmi piere tot cheful 
Cînd zice: „Azi nu. Azi avem altceva". 
Eu sper că prezenta scrisoare 
!1 va trezi 
Și mă va

pe „expert" 
pune-n picioare

ИП

Cu stimă, 
radia „Concert" 1 

pt. conformitate
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A N E C
Wj— Nu am dormit toată 
l noaptea — se vaită un 

tilțean care trăsese la 
botei zgomotos. Nu am 
chta ochii nici o clipă.

-- Este vina dv„ i-a spus 
hotelierul. Ca 
trebuie să începi prin a în- 
ehlde ochii.

D O T E
ce-
un
in*

muzeu, ghidul 
unul grup de

dă
tu

DIVERSE
Centrala atomică mobilă

De surind, savanții so
vietici au pus la punct o 
centrală atomică mobilă 
Montată pa o platformă 
pe șenile, ea nu cântărește

decît 350 tone. Centrala va 
fi folosită la electrificarea 
Siberiei și nu este exclus 
ca ea să fie folosită mai 
tîrziu în aceleași scopuri și 
în Lună.

Masă plastică cameleon
ttcâ compuși organici spe
ciali.

Noul tip de masă plasti
că va fi întrebuințat, întră 
altele, la confecționarea tr
eflei arilor pentru sport ți а 
geamurilor de automobil.

In U.R.S.S, a fost Creată 
o masă plastică transpa
rentă înzestrată cu proprie
tatea de a-și schimba a- 
proape instantaneu culoarea 
sub influența luminii. A- 
cest lucru se realizează a- 
dăugîndu-se la masa plas-

Enigma labirintului subteran 
Walim

lucrări de construcție pină 
în uitimile zile ale războiu
lui, iar citeva mii de pri
zonieri și deținuți care lu
crau aici au fost lichidați. 
Subteranele de lingă Walim 
ocupă o suprafață mai ma
re decît cartierul general al 
lui Hitler de la KemtSchin. 

intr-un viitor apropiat, 
un grup special de cercetă
tori se va ocupa de dezle
garea enigmei de la Walim.

de lingă
In împrejurimile o așuîul 

Walim (R. P. Polonă), pe 
o suprafață de 15 kmp, e- 
xistă niște intrări săpate 
în stîncă, care duc la un 
labirint subteran a cărui 
enigma nu a fost dezlegată 
nici pină acum. Drumul 
subteran este mărginit de 
stînci aruncate în aer, fîti- 
tîni pline cu apă, bunchere 
de beton și porți de oțel. 
Hitleriștii au efectuat aici

IN CLIȘEU : Speologi lucrînd într-unul din laboratoarele Institutului 
„Emil Racoviță" din Cluj.

șă adormi

La un 
explicații 
riști :

Priviți patul acesta, 
îl el au dormit Goethe, 
Napoleon, Rossini și Balzac.

— Nu a fost cam strimt 
pentru toți patru ? — în
trebă un turist.

găsit aici pentru, prima data adă
post și căldură. Tot aici el a făurit 
unelte pentru vînătoare și a devenii 
artist zugrăvind pereții peșterii eu 
figuri de animale de pe vremea sa 
Odată cu inceputul secolului XIX. 
omul a începui să-și indrepte atenția 
tot mai des spre labirinturile siibpă- 
mîntene. Astfel, s-a creat un nou teren 
de cercetare care, pe lingă o te
meinică pregătire științifică. cere 
răbdare, îndrăzneală, multă rezisten 
toi fizic-; și morala.

Trecînd prin muzeul și laboratoa
rele primului institut speologic din 
lume înființat la Cluj de eminentul 
saVadt roinîn Emil Racoviță. prin 
fața ochilor vizitatorului se perindă 
o lume de pe un tărîm cu totul și totul 
deosebit de cel pe care îî cunoaște 
Prima sală expune flora și fauna 
caVernicolă Zeci și zeci de crusta
cee, colembole. eoleoptere, pseodfls- 
dOrpioni, fluturi și alte minuscule

și animale. In celelalte săli pe lin
gă eîteva fosile rare, aparținînd 'S- 
mului de tip Neanderthal, găsite în 
regiunea noastră la Ohaba — Po* 
nor și a unor cranii aparținînd o- 
mulul mai evoluat, se mai află re* 
constituite zeci de specii de chirop- 
tere. numeroase mamifere cuaterna 
re (hienă, leu. lup. urs. rinocer, 
mamut, cerb gigantic etc.).

Tezaurul uneltelor, osemintelor, 
cioburile de lut. urmele vetrelor g8- 

's.țte în peșteră au adus toate la un 
toc ' imensă contribuție la desci
frarea enigmelor legate de lung’4' .is
torie a dezvoltării vieții pe pSmînt. 
De acest lucru îți dai sepma din mi
ile de exponate ale muzeului, din 
explicațiile specialiștilor, din febrila 
activitate ce domnește pe teren și 
ui spatele fiecărei usi a institutului 
de Speologie „Emil Racoviță".

A. N1CH1F0REL

Un vînxăior cu... toane 
delicat »ă-și încarce plaaa„. 
Cu alte cuvinte o servește 
„pe sprinceană". La maga
zinul lui vin insa și altfel 
de oameni, mai puțin cu- 
■loscuti de vînzător. Față 
de aceștia llinca își schim
be complet atitudinea. Răs
punde zeflemitor la între
bări. ■.•întărește marfa fără 
s-o mai aleagă. în urmă cu 
eîteva zile, de exemplu, ast
fel au fost serviți mai mulți 
cetățeni printre care se afla 
și muncitorul Pătru Anton, 
sosit direct din mină. Nu 
poate oare llinca să-și 
schimbe aceste toane ?

lată a întrebare care ё 
cazul să preocupe conduce
rea O.I..F. din Petroșani.

Cele două unități O.I.f 
din Іѵэпеа sînt aprovizio
nate corespunzător cu zar
zavaturi, legume și fructe 
spre a satisface cerințele 
familiilor minerilor. Cu 
toate acestea multe gospo
dine din Lonea preferă ай 
oct..'casca unitatea nr. 6 și 
sa se aprovizioneze de la 
G altă unitate. Care este 
motivul ?

Motivul e simplu. La u- 
nitaiea nr. 6 e vînzător 
llinca loan. EI nu e un 
vînzător oarecare, ci unui 
cil... toane. Cum 
Ca o persoană 
devine deosebit 
cos. O întreabă
Ce marfă dorește să 
pere, fi alege atent 
mai frumoase 
fructe sau 
zarzavaturi, îi 
ajută în mod

Vede Ilin- 
cunoscută, 
de politi- 
respectuos- 

cum- 
cele

— <£e bune Sînt merele după oțele de joacă 1
Feto: N. MOLDOVEANU

Ga de fiecare dată ziua de sîmbfi- 
tă este așteptată cu nerăbdare. Mar- 
cînd sfîrșitul săptămînii, ea anunță 
zi de odihnă și de recreare, zi dedi
cată manifestărilor culturale și spor
tive. Și pentru că oamenii muncii 
din Valea Jiului s-au arătat la fie
care sfîrșif de săptămînă mari ama
tori de cultură și sport, le vom a- 
ffiinti și pe această cale cele mai im
portante manifestări culturale și 
sportive ce vor avea loc azi și mîine 
în săli și pe stadioane,

• Azi. la ora 20. petroșănenii vor 
putea viziona spectacolul de teatru 
cu piesa .Gaițele" de Alexandru Ki- 
rlțescu. prezentai de un colectiv de 
actori ai teatrului de stat din loca
litate. Același spectacol va fl pre 
aentaf mîlne seară, la aceeași oră.

• Tot azi, la ora 18. anlnosenii 
vor audia la clubul lor din localitate 
recenzia romanului „Colegii" de V. 
Axionov după care vor «oarbe din 
cănile cu must la tradiționalul „Bal 
al strugurilor", ce va începe la ora 
20 în sala mare a clubului.

• Mîine seară, anlnosenii vor pu
tea petrece o seară de dans pentru 
tineret ce va avea loc, de asemenea, 
în sala mare a clubului.

„Balul strugurilor" va fi organi
zat și la clubrile muncitorești din 
Lonea, Vulcan și Uricani unde, în
decor de toamnă ruginie, mustul se 
va revărsa gîlgîind în pahare.

sâptămînă
• Dar decorul toamnei ruginii nu 

va fi prezent numai la cluburi, la 
tradiționala sărbătoare a' struguri
lor. Decorul pitoresc a! munților ce 
ne înconjoară, mai frumoși acum 
decît în oricare â.lt anotimp, invită 
la drumeție pe poteci acoperite de. 
cetină la excursii individuale sau 
"olective la cabane.

• La Petroșani, pe arena sporti
vă, șirul manifestărilor va începe inli
ne la ora 10 cu disputarea meciului 
de handbal în 7 — feminin — între 
S.S.E. Petroșani —- Voința Odorhei. 
La ora 12 se vor întîlni echipele re
gionale de fotbal Știința Petroșani 
— Preparatorul Petrila. iar la 13,30 
va avea loc întîlnirea dintre Jiul

Petrila — Victoria Călan, în cadrul 
campionatului republican de juniori.

• Meciul vedetă se va disputa cu 
începere de la ora 15,1B și va opune 
echipei locale Jiu’ pe Știința Timi
șoara. Meciul se anunță viu dispu
tat, ambele echipe avînd 8 puncte și 
vizînd primul loc în serie care le-ar 
aduce promovarea în categoria A.

• In cadrul campionatului repu
blican, la Lonea se va disputa parti
da dintre Parîngul din localitate și 
Minerul Vulcan.

Sînt doar citeva dintre cele mai 
importante manifestări culturale și 
sportive ce vor avea loc azi și mîine 
in sălile și pe stadioanele Văii Jiu
lui. Așa că putem spune : „La sfîr* 
șit de săptămînă — cîntec, joc și 
voie bună".

ȘT I A T I
...Cea mal voluminoasă carte este 

atlasul geografic editat in Olanda 
in anul 168S, atlas care în prezent 
se află In Muzeul britanic și are 
1,15X1.7$ metri?

...Cel mai „luminos" copac crește 
îh Africa de nord ? Este așa numi
tul „Copac al diavolului", a cărui 
scoarță conține o cantitate atit de 
mare de fosfor incit noaptea se poa
te citi la lumina iradiată de acest 
copac.

...Imaginea porumbelului ca sim
bol al păcii a existat înaintea erei

CA... ?
noastre ? O străveche legendă grea
ță spune că odată zeul războiului t 
lost oprit să plece la război niimal 
pentru că in coiful său de luptător 
o porumbiță albă și-a făcut Cuib și 
a Scos pui.

...In China cresc niște ciuperci 
uriașe numite fulin ? O asemenea ciu* 
percă cîntărește peste 5 kg. Fulinul 
este folosit pe scară largă atît în 
medicină cit și în bucătăria chineză. 
Fulinbl la grătar este o tnînaart 
foarte apreciată de localnici.



Spafiile comerciale — 
mai judicios gospodărite

îmbunătățirea calității cărbunelui 
cauză a întregului colectiv

Una din preocupările de зеата 
ale comisiei permanente pentru co
merț și cooperație din cadrul Sfa
tului popular al orașului Petroșani 
(președinte tov. Moraru loan) 0 con

stituie buna gospodărire și utilizare a 
spațiilor comerciale. Această preo
cupare vine în sprijinul ridicării ac
tivității organizațiilor comerciale la 
nivelul cerințelor mereu crescînde 
ale aprovizionării populației, asigu
rării condițiilor pentru o bună de
servire în rețeaua comercială, pen
tru prezentarea corespunzătoare a 
mărfurilor.

Studiile întreprinse pînă in pre
zent de comisia permanentă comerț 
și cooperație, propunerile făcute au 
dus la rezolvarea multor probleme 
privind folosirea mai bună a spați
ilor comerciale. Astfel, prin aplica
rea unei propuneri făcute de corni 
sia permanentă, birourile cooperativei 
meșteșugărești „Deservirea*1 * * * * * 7 * * * * * 13 14 din Lu 
petri au fost mutate din spațiile co
merciale pe care le ocupau, deschi- 
Zîndu-ae astfel două magazine spe
cializate : un magazin de încălță
minte pentru copii și un magazin 
de jucării. In același mod, tot în Lu
peni a fost înființat un magazin de 
mobilă, iar în celelalte localități din 
Valea Jiului s-au luat măsuri pen
tru crearea de noi unități comerciale 
care să răspundă cerințelor de apro
vizionare a populației. mina Lupenl se numără printre ex

ploatările cu situația cea mai neia-
vorabilă în privința ritmicității. De 
asemenea, mina Lupeni a înregistrat
cel mai ridicat procentaj de brigăzi
sub pian: 40,8 la sută din totalul 
brigăzilor. Din datele activității sec
toarelor rezultă, totodată, că din cele
7 sectoare productive 3 (sectoarele 
IV A, IV B, și V) nu și-au realizat 
sarcinile de plan. Sectorul ІѴ A a
rămas în urmă datorită condițiilor 
grele de zăcămînt din stratul 3 și 5,
a nerambleierii la timp a abataje
lor cameră din stratul 3 prin lipsă
de apă, și, totodată, din cauza unor 
deficiențe de ordin organizatoric: 
brigăzi neomogene in abatajele fron
tale, plasarea insuficientă a frontu
ri Iw și aprovizionarea necorespunză
toare a locurilor de muncă. Aseme
nea greutăți, precum și deficiențe au 
avut in activitatea lor și sectoarele 
ІѴ В și V. Pentru remedierea de
ficiențelor rămine să se urmărească 
cu o deosebită atenție omogenizarea
brigăzilor din abataje, plasarea cores
punzătoare a fronturilor care să 
permită concentrarea producției, iar 
în sectorul IV В sporirea vitezelor 
de avansare, mai ales în stratele
13 și ÎS și ridicarea părții electro
mecanice tn scopul evitării defecțiu
nilor și avariilor la utilajele în do
tare. In cadrul sectorului V reme
dierea răminerii în urmă va fi asi
gurată în bună parte prin darea in 
exploatare in luna octombrie a.c. a 
stratului 15 est șl plasarea stratului
14 blocul VI. Rămîne însă ca și 
aici să se persevereze mai mult pen
tru sporirea vitezelor de avansare, 
omogenizarea brigăzilor și atingerea 
pe această cale a unor randamente 
cît mai ridicate.

tic" în culori pastelate. Cînd nu se 
duc la spectacole. localnicii se întîl- 
nesc seara la cofetărie. Magazinele 
noi, spațioase, sînt primitoare. Fur- 
gonetele și camioanele transportă 
zilnic la locuințele cetățenilor o mul
țime de frigidere, mașini de cusut, 
televizoare, mașini de spălat rufe. 
Oamenii trăiesc mai bine, cumpără 
mai mult.

☆

Orașul privește înainte. Arădenii 
îi visează viitorul și îl înfăptuiesc. 
In anii următori, poeți ai culorilor 
și dimensiunilor, zidari, arhitecțî, 
sudori, ingineri vor turna în beton, 
sticlă și oțel noi frumuseți. Urbe* 
se va mări cu noi microraioane — 
.Piața Gării" și „Calea Romanilor". 
ІП blocurile noi se vor muta alte 
3 000 de familii. In planul de siste
matizare a orașului este prevăzut ca 
aceste microraioane să se creeze 
fără a se demola clădirile existente 
aflate în stare bună.

Arădenii își înfrumusețează și-și 
măresc orașul. ît descoperă și-i fău
resc noi bogății.

(Transmis prin Agerpres)

In cadrul unei analize făcute re
cent, comisia permanentă pentru co
merț și cooperație a venit cu noi 
propuneri menite să contribuie la 
folosirea eficientă a spațiilor co
merciale, la îmbunătățirea aspectu
lui lor, la crearea de noi unități ne
cesare completării rețelei de desfa 
cere.

In primul rînd, s-a atras atenția 
asupra necesității scurtării timpului 
de amenajare a unor spații comer
ciale. La Lupeni, cu sprijinul comi
tetului executiv al sfatului popular 
a fost repartizat T.A.P.L, un loca’ 
corespunzător pentru deschiderea u- 
nui restaurant modern. Acest local 
necesită unele lucrări de amenajare, 
dar elfe se desfășoară cu multă în
cetineală. Or, acest ritm' de melc 
nu aduce decît pagube: localul ra
ffling prea mult timp nevalorificat, 
iar_ de altă parte, odată cu în- 
tîrzierea amenajării acestui restaurant 
întîrzie și inființarea laboratorului de 
cofetărie.

îmbunătățiri substanțiale pot fi a- 
dusc magazinului de produse metalo- 
chimice din orașul Vulcan. Depozi
tele de mină ale acestui magazin 
Ocupă spații care ar putea fi folosite 
mult mai util pentru prezentarea măr
furilor, pentru lăi'girea raioanelor de 
vîntare. Comisia permanentă a pro
pus ca depozitele de mînă să fie mu
tate în încăperile de la etaj, folosite 
acum ca locuințe și care ar putea 
fi eliberate întrucît în acest oraș se 
dau în folosință multe apartamente 
noi. Prin aceste schimbări, magazi
nului i se poate da un aspect ino-

ÎNSEMNĂRI din
( (Urmare dm pag. l-a)

In alte săli ale palatului, la Ga
leriile de artă ale muzeului orășe
nesc. poți privi valori ale artei 
plastice romlnești, picturi, originale 
de Grlgorescu, Aman, Bâncilă, Lu- 
chian. precum și pînze ale unor 
vestiți pictori maghiari și italieni. 
Dintr-c sală alăturată răzbat acor
durile tulburătoare ale unei simfo
nii. Orchestra Filarmonică de. Stat 
din Arad repetă pentru a prezenta 
în primă audiție alte lucrări. Și ar 
tiștii Teatrului de stat au în repe
tiție noi premiere.

Sub zidurile monumentalei clădiri 
Se zbat apele Mureșului. Arădenii 
iubesc Mureșul, cu murmurul lui me
reu viu, Cu faleza și promenada înăl
țate ca un dig, pe deasupra căruia 
zboară stoluri de porumbei cu pene 
sîngerii.

Dinspre aceasta parte a orașului, 
ajungi în zona industrială. Cînd zici 
Arad, parcă vezi vagoane elegante 
de călători străbătînd drumurile de 
oțel ale patriei, valuri de țesături 

dern, iaf condițiile de deservire pot 
fi îmbunătățite substanțial.

S-au făcut propuneri privind des
chiderea unui nou magazin alimen
tar în partea de jos a localității A- 
ninoasa, lucru impus mai ales de 
faptul că în această parte a comu
nei au fost construite și date în fo
losință noi blocuri. De asemenea, s-a 
atras atenția asupra necesității luă
rii de măsuri pentru modernizarea 
unităților comerciale din comuna Bă- 
nița. In această localitate există un 
sector minier de exploatare a calca
rului siderurgic și tot aici iși are 
sediul șantierul de modernizare a 
șoselei Petrosu-Petroșani, unități Ca
re au un număr însemnat de mun
citori. Rețeaua de magazine din Ba
nița nu ține pas cu cerințele de a- 
provizionare și în consecința trebuie 
mate măsuri corespunzătoare.

Mult mai multă atenție trebuie a- 
cordată îmbunătățirii aspectului și 
menținerii curățeniei în unitățile 
T.A P.L. Restaurantul „Straja" din 
Vulcan continuă să rămtnă deficitar 
în ce privește curățenia și deservi
rea. Un aspect neplăcut din cauza 
neglijenței gestionarilor respectivi, a 
preocupării insuficiente pentru cură
țenie au și bufetele T.A.P.L. din 
Jieț, de la Livezeni și altele. Con
ducerea T.A.P.L. Petroșani trebuie 
să pună accent nu numai pe unită
țile din centrele localităților, ci și 
pe cele periferice luînd măsuri mai 
operative pentru dotarea lor cu mo
bilier corespunzător, pentru zugră
virea localurilor atunci cînd este ne
cesar, pentru menținera curățeniei și 
îmbunătățirea deservirii.

Amenajarea corespunzătoare a uni
tăților comerciale, folosirea cît mai 
eficientă a spațiului lor, menținerea 
curățeniei, îmbunătățirea aspectului 
lor constituie cerințe importante că
rora organizațiile comerciale sint o- 
bligate să le acorde o atenție me
reu sporită în vederea ridicării con
tinue a nivelului deservirii popu
lației.

E interesantă munca topografilor 1 Ei sînt pionierii noului. După ei 
vor veni constructorii. Iata-i pe topo grafi la lucru.

pastelînd vitrinele magazinelor și 
strunguri moderne, cu comenzi au
tomate.

La Uzinele de strunguri din Arad 
se află un panou reprezentînd pla
niglobul. Dintr-un punct pleacă o 
sumedenie de linii de mătase albas
tră. Pe hartă, liniile se îndreaptă 
spre țările în care se exportă. Schi
ța aceasta reprezintă aria geografică 
pină unde au ajuns strungurile pur- 
tînd inscripția „Made in Rumania".

In urmă cu 15 ani a luat ființă 
uzina de strunguri. Urmărind isto
ria acestei întreprinderi, un fapt se 
impune: ritmul ascendent de dez
voltare de la an la an. De atunci 
strungul romînesc a recoltat bine
meritate succese spre mîndria mun
citorilor arădeni.

Dar și Uzinele de vagoane din 
Arad au cunoscut în anii noștri 
profunde transformări înnoitoare. In 
locul unor ateliere cu utilaj de la 
începutul secolului, cu hale strimte, 
îngrămădite, se ridică o uzină mo
dernă, cu hale mari și luminoase, 
înzestrate eu utilaj modern. Deci

Minerii din Uricani au lost lău- 
dâți pe bună dreptate pentru succe
sele doHfi&ite in depășirea sarcini
lor de plan, pentru randamentele 
înalte ce le-ац reajitat., Dar, uțl 
obiectiv important al întrecerii so
cialiste — calitatea cărbunelui li
vrat n-a fost realizat în nici o 
luna din acest an. Drept urmare, 
pentru depășirea procentului de ce
nușă admis, mina Uricani a fost 
penalizată în acest an cu 4887 to
ne de cărbune. Aceasta cu toate că 
au fost luate unele măsuri.

Astfel, în fiecare schimb, fa ban
da de claubaj sînt plasați doi oa
meni pentru a alege șistul. Acțiu
nea de curățire a vagoanelor se 
desfășoară satisfăcător. Despre cali
tatea cărbunelui s-a discutat în două 
plenare ale comitetului de partid, 
în mai multe adunări generale ale 
organizațiilor de bază. în ședințele 
lunare ale grupelor sindicale. Bri
gada artistică de agitație a criticat 
în programele prezentate pe cei care 
în loc de cărbune trimit la ziuă 
piatră. Dar, despre o măsură efica
ce care să ducă la îmbunătățirea 
calității nu vei afla la Uricani.

Un început care promite să ducă 
parțial la îmbunătățirea calității pa
re să fie deschiderea abatajelor 
frontale, susținute metalic, în stra
tul 18. Un astfel de abataj este pre
gătit la blocul V/3 de la orizontul 
580 și se prevede extinderea fronta
lelor. In acest fel. intercalația din
tre stratele 17 și 18 nu mai este de
pilată, iar stratul 18 conține cărbu
ne curat. Dar ce se va întîfflpla la 
abatajele cameră din stratele 17-18?

Responsabilul cu calitatea cărbu
nelui, tov. Mogoș Qheorghe, vizitea
ză zilnic multe din abatajele minei. 
Cu acest prilej s-a putut convinge 
că brigăzi cu condiții asemănătoare 
de muncă se ocupă în mod diferit 
de alegerea șistului. La locurile de 
muncă conduse de brigadierii Pînza 
ru Alexandru, Sorescu Constantin și 
Poloboc Constantin alegerea șistului

ARAD
nu-i de mirare faptul, decît semni
ficativ, că în numai 28 de zile ale. 
lunii iulie din anul 1964 s-a realizat 
o producție globală echivalentă cu 
cea a întregului an 1948. Diferitele 
tipuri de vagoane care se construiesc 
aici sînt la nivelul materialului ru
lant .existent în traficul feroviar in
ternațional. Ele circulă în condiții 
excelente pe magistralele de oțel ale 
Romîniei. precum și pe cele din 
multe alte țări din Europa, Asia. 
Africa, tată al 26 000-lea vagon a 
ieșit recent pe poarta întreprinderii • 
vagon modern de călători, cu un 
mers liniștit pină la 160 km pe oră 
și amenajări interioare optime. Este 
un produs suplu, echilibrat.

•ЙГ

Aradul dispune de tot ce se cere 
unui oraș modern. Dacă ești grăbit 
poți servi o cafea la un bufet „ex
pres". ori lua la repezeală, intr-un 
minut, c cafea filtru la o cofetărie. 
4fflt multe cpietăril șl foarte spa
țioase, cu numeroase mese de „plas

vizibil a devenit o, preocupare per
manentă. La abatajele unde briga
dieri ' eînt minerii Bora Gri gore, 
PîoMaru Alexandru, Cîrciumaru Vic
iat fi N&ălean Miron se aplică puș- 
carea selectivă.

La alte brigăzi pe lingă faptul eă 
nu se alege șistul vizibil la rol, nu 
se alege nici- în abataj și nici nu 
se pușcă selectiv. Este cazul brigă
zilor conduse de minerii Burtea N1- 
ță, Timofte Spiridon, Cazan Nieo- 
lae și Ștefan Nicolae, în vagonetele 
cărora s-au găsit în mod constant 
cîte 60 pînă la 110 kg șist cu oca
zia controalelor efectuate în luna oc
tombrie. Nu dovedește oare aceasta 
că mulți maiștri mineri se ocupa 
exclusiv de aprovizionare și transpor
tul producției dînd uitării calitatea ?

In ceea de privește calitatea ’ la 
Uricani se mai manifestă încă o se
rie de lipsuri. Așa cum se recunoaș
te într-un referat prezentat în ca
drul unei plenare a comitetului de 
partid, alegeta șistului vizibil nu^ a 
fost privită cu euficient simț de răs
pundere de toți factorii care sînt 

Pentru realizarea integrală 
a angajamentului anual

Îmbunătățirea calității producției 
constituie Iii continuare 0 rezervi de

(Grmarc din pag. l-a)

datori să asigure obținerea unuî 
curbune de calitate — minerii din 
abataje, vagonetarii de la rol șl cor
pul tehnic, in prezent agitația vi
zuală legată de calitatea producției 
se rezuma la Uricani la un panou, 
la vitrina calității — unde sînt afi
șate materiale de mult depășite •— 
și o tablă pe care se afișează zil
nic brigăzile cărora li se găsește șist 
mult în vagonete.

La mina Uricani există rezerve 
pentru îmbunătățirea calității cărbu
nelui. Se impune a crea o opinie 
de masă împotriva celor care negli
jează calitatea. Agitația vizuală le
gată de calitatea producției trebuie, 
de asemenea, îmbunătățită, actualiza
tă, legată de aspecte concrete. Con
ducerile sectoarelor, organizația de 
sindicat, toate brigăzile de la aba
taje au datoria de a întreprinde ast
fel de măsuri pentru ca mina Uri
cani să expedieze preparației Lupeni 
nu numai cărbune mult ci și de ca
litate.

FRANGiSG VETRD

seamă pentru ridicarea activității e- 
cenomice a exploatării. In primele 
9 luni exploatarea a pierdut din 
cauza depășirii conținutului de cenu
șă admis ti 572 tone cărbune. Pen
tru remedierea acestui neajuns, co
lectivul exploatării este chemat Bă 
muncească cu mai multă stăruință 
pentru traducerea în viață a măsuri
lor preconizate în scopul îmbunătă
țirii calității producției.

Pentru trimestrul IV, mina Lupeni 
are create condiții optime (linie de 
front, lucrările de pregătiri, dotare 
tehnică) pentru a-și continua ascen
siunea spre noi succese tn sporirea 
producției și a productivității muncii, 
spre realizarea integrală a angaja
mentului de întrecere pe amh Î6M.

PROGRAM DE RADIO
18 octombrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei, 8,30 Teatru la microfon pen
tru. copii, 9,30 Muzică populară ce
rută de ascultători, 10,00 Actualita
tea muzicală, 11,03 Interpreți ai mu
zicii populare: Angela Moldovan și 
Iliufa Rudăreanu, 11,30 Pagini’lirice 
din operete, 11,57 Muzica ușoară, 
13,10 De toate pentru toți, 14,00 In- 
terpreți de muzică ușoară, 16,15 
Transmisiune sportivă, 17.15 „Olim
piada — Tokio, 1964", 17,30 M neică 
de estradă, 18,30 Cărți care vă aș
teaptă. 19,30 „Am îndrăgit o melo
die" emisiune de muzică ușoară 
romînească, 20,15 Teatru la micro
fon. Premiera : „Viraj periculos" de 
John Priestley, 21,30 . Olimpiada — 
Tokio, 1964; 32,26 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,00 Clubul voio
șiei, 9,00 Muzică din opere cerută 
de ascultători, 10,00 Melodii popu
lare, 10;33 „Melodia și interpretai 
preferat" — muzică ușoară, 12,35 
Piese de estradă, 13,17 Din cînte- 
ceie și dansurile popoarelor, 13,45 
Muzică ușoară interpretată de Nico- 
lae Nițescu, 14,15 La microfon : Sa
tira și umorul, 15,00 Pagini alese 
din muzica de operă,, 15,30 Muzică 
ușoară, 16,30 Din cele mai cunos
cute melodii populare, 17,25 Pagini 
de mare popularitate din muzica de 
operetă, 18,00 Emisiunea — Antolo
gia discului: Din istoria interpretă
rii Violonistice. 19,05 Seară de ro
manțe, 20,00 Din melodiile compo
zitorului Ion Vasilescu, 20,20 Muzi
că de dans, 21,45 Scriitori în lumi
na- documentelor; Dimitrie AngheL 
Prezentare de Hori a ©prescu

Cinem atograf e
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE, 

întuneric în plină zi; REPUBLICA : 
La strada; PETRILA: Vîrsta dra
gostei; LIVEZENI : Pași spre lună; 
ANINOASA: Mongolii; ISCRONI : 
Căzută din lună; VULCAN : Pisica 
de mare: CRIV1DIA: Privește îna
poi cu rnînie; PAROȘENI : Mameiu- 
eu1; LUPENI : Limuzina neagră, 
CULTURAL ; Aventurile unui tinăr; 
BARBATENI ; Gangsteri și filantropi: 
URICANI: O viață.
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romînești 
hotare

BUDAPESTA 16. Corespondentul

Prezențe 
peste

Agerpres, A. Pop transmite:
Orchestra simfonică a Radfotele- 

viziunii Romîne întreprinde un tur
neu de 10 zile în R. P. Ungară. Or- 

.chestra a dat concerte încununate 
de succes la Budapesta, Miskolc și 
Szekesfehervar, sub bagheta artiști
lor emeriți Iosif Conta și Emanoil 
Elenescu, avînd ca soliști pe artiștii 
emeriți Dan Iordăchescu și Vladimir 
Orlov.

Gu prilejul prezenței în R. P. Un
gară a orchestrei simfonice a Radio- 

‘ televiziunii Romîne, tov. Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul R. P. Romîne la 
Budapesta, a oferit în saloanele am- 

1 basadei tiu cocteil.

CAIRO 16. Trimisul special A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite:

Vineri dimineață, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, și persoanele 
care îl însoțesc în vizită oficială în 
R.A.U., împreună cu dr. Hussein 
Khallaf, ministru al R.A.U. pentru

relațiile culturale cu străinătatea, a 
plecat la Pori Said. Aici, oaspeții 
romîni au depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor și au vizitat 
orașul și Canalul de Suez. Guverna
torul orașului. Emad Eddine Rouchdi, 
a oferit un dejun în cinstea oaspe
ților.

La 24 octombrie

Rhodesia de nord devine 
stat independent

Jocurile Olimpice de la Tokio

LONDRA 16 (Agerptes).
Regina Elisabeta a Angliei a sem

nat, la 15 octombrie, ordinul prin 
care aprobă intrarea în vigoare a 
noii constituții a Rhodesiei de nord, 
potrivit căreia la 24 octombrie a 
ceasta va deveni stat independent, 
sub denumirea de Republica Zambia, 
întrunirea Consiliului Coroanei, care 
s-a încheiat cu semnarea acestui do-

de agenția 
act final al 
britanice ія

adaugă că

cumeri t. este considerată 
Reuter drept „un virtual 
sfirșitului administrației 
Rhodesia de nord".

Dar agenția Reuter
„constituția Zambiei conține o clau
ză care protejează drepturile minis
teriale ale trustului „British South 
Africa Company" încă 22 ani".

ia uciderea a 10 000 de prizo- 
sovietici în timpul celui de-al 
război mondial. Criminalii fac 
din ultima serie a „îngerilor

Koin Procesul 
unor foști ofițeri SS

KOEN 16 (Agerpres).
Păralel cu desfășurarea proceselor 

de la Frankfurt și Dusseldorf, a în
ceput la Koln și procesul foștilor o- 
fițeri SS din lagărul de concentrare 
Sachsenhausen, acuzați de compli
citate 
nferi 
2-lea 
parte
laerții" de la lagărele de concentra
re hilleriste. Din dosarele acuzării 
reiese că în lagărul de la Sachsen- 
Kausen au fost omorîți zilnic cîte 
4ѲѲ de prizonieri între septembrie 
și noiembrie 1941. Printre metodele 
folosite se numără și exterminarea 
со ajutorul unui aparat de împușca
re, camuflat ca o piesă din echipa
mentul medical.

întrevederi Saragat-Spaak
ROMA 16 (Agerpres),
Miercuri seara s-a încheiat la 

Roma reuniunea de lucru a minis
trului de externe al Italiei, Giuseppe 
Saragat, cu ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, Paul Henry Spaak. 
In încheierea lucrărilor s-a dat pu
blicității un comunicat comun asu
pra discuțiilor purtate. In comuni
cat se spune că s-au discutat îndeo
sebi problemele politicii europene ?i

ale unei colaborări cu Statele Unite. 
S-a analizat apoi situația Pieței co
mune și posibilitatea întăririi parla
mentului european printr-o participa
re mai activă a miniștrilor la lucră
rile acestuia. Cei doi miniștri de ex
terne au subliniat în cursul convor
birii că guvernul belgian și guver- 
nul italian acordă o importantă deo
sebită „rundei Kennedy".

Ministrul de externe al Belgiei,

Rezultatele alegerilor din Anglia
Vineri după-amiază, sir Alec Dou- 

gJas Home a fost primit la Palatul 
Buckingham, unde i-a fost acceptată 
demisia. Ea scurtă vreme după a- 
ceasta, Harold Wilson, liderul Parti
dului Laburist, care a obținut majo
ritatea parlamentară în alegerile ge
nerale, a fost însărcinat cu forma
rea noului guvern. Numărătoarea 
voturilor a avut loc în cursul nopții 
de joi spre vineri și pînă vineri după- 
amiază, avînd o evoluție caracteri
zată prin foarte largi oscilații, re
zultatul hotărîtor devenind cunoscut 
abia în jurul orei 15. După ora 3 
noaptea, laburiștii instigaseră un 
număr mare de circumscripții con
servatoare, reducînd astfel complet 
majoritatea de 100 de 
care o deținea Partidul 
în urma alegerilor din 
dimineață, situația
cursa a fost sfrînsă, iar 
început să arate o majoritate labu
ristă probabilă în Parlament din ce

în ce mai mică, pornind de la 
ajungînd pîriă la 9 locuri.

Potrivit cifrelor date publicității 
astăzi, s-a înregistrat o creștere de 
aproape 4 la sută a voturilor în fa
voarea Partidului laburist. Chiar și 
acolo unde circumscripțiile au fost 
menținute de conservatori, diferența 
de voturi față de candidatul 
a fost cu mult mai redusă 
alegerile din 1959.

Rezultatele pînă la ora 
Bucureștiului) arată 316 
Parlament pentru Partidul
(limită minimă necesară pentru ca 
un partid să poată forma guvernul), 
303 locuri pentru conservatori și 7 
locuri pentru liberali. Partidul La
burist a cîștigat 61 de locuri, și a 
pierdut 5; conservatorii au cîștigat 
5 locuri și au pierdut 61. (Mai sîrit 
așteptate rezultatele pentru încă 4 
locuri. Cifrele definitive vor fi cu
noscute sîmbătă dimineața).

L. RODESCU 
corespondent Agerpres la Londra

34 șiч .

laburist 
decît în
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locuri in 

laburist

s-a

mandate pe 
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1959. Spre 

modificat, 
calculele au

Situația din Vietnamul de sud
SAIGON 16 (Agerpres).
După ce nerespectîndu-și promi

siunea de a crea un guvern de civili 
a hotărît să rămînă la putere, gu
vernul de Ia Saigon a trecut la „de
monstrații de forță". Joi au avut loc 
la Saigon două spectacole care, po
trivit agențiilor de presă occiden
tale stat menite să „ofere opiniei 
publice sud-vietnameze o lecție de 
stabilitate a conducerii în frunte eu 
generalul Khanh".

Tînărul Nguyen Van Troi a 
executat in public, fiind acuzat 
încercarea de a 
lități militare 
Reuter relatează

fost 
de 

omorî unele persona- 
americane. Agenția 
că tînărul Troi a re

fuzat să fie legat la ochi înainte de 
execuție, ceea ce a produs o impre
sie deosebită în rîndul cetățenilor 
care au asistat la acest act. El a 
spus înainte de execuție că se simte 
nevinovat față de poporul său.

Al doilea „spectacol" l-a constituit 
deschiderea procesului împotriva 
grupului de militari care au încercat 
să dea lovitura de stat din 13 sep
tembrie. Unul din șefii loviturii 
stat, generalul Lam Van Phat, a 
elarat în fața Curții marțiale că 
a avut intenția de a-1 înlătura 
Kharfh de la putere și că ocuparea 
Saigonului „nu a fost altceva 
□ demonstrație de forță".

de 
de- 
nu 
pe

decît

Spaak, a fast primit de președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei. Aldo 
Moro, și de vicepreședintele Consi
liului, Pietro Nenni

PEKIN. Agenția China Nouă a- 
ntința că la 16 octombrie 1964, ora 
15 (ora Pekinului) R. P. Chineză a 
efectuat explozia unei bombe atomi
ce în regiunea sa apuseană, realizînd 
astfel cu succes prima ei experiență 
nucleară.

Anul acesta, 
industrial al 
de tehnicieni 
majoritate au

in ma
chine!, 

și mun- 
absolvit

TIENTSIN, 
rele centru 
Tientsin, 500 
citori, care în
institutele și școlile medii-tehnice în 
anii de după eliberare, au fost pro
movați în posturi de ingineri. Ingi
nerii recent promovați lucrează în 
industriile metalurgică, constructoare 
de (nașini. chimică, radiofehnică, în 
industria instrumentelor pentru mă
surători. în industria textilă și al
tele.

PHENIAN. Industria chimică din 
R.P.D. Coreeană a dat în 1960 o 
producție de 13 ori mai mare decît 
în 1946, iar în 1963 de 26.2 ori mai 
mare. Anul acesta, sfatul a alocat 
fonduri însemnate pentru dezvolta
rea acestei ramuri înzestrate cu uti
laje produse în țară. Se acordă în
deosebi atenție dezvoltării 
trie! îngrășămintelor chimice 
fibrelor sintetice.

es Salaam. La 15 
sosit la

indus-
și a

SILBFRBRAUER
VIENA. 16 (Agerpres).
Comisia disciplinară a Ministeru

lui. Afacerilor Interne al Austriei a 
hotărît sa achite pe inspectorul de 
poliție Karl Silberbrauer. omui care 
a arestat în 1944 pe tînăra Anna 
Prank și familia sa în timpul cînd 
făcea parte din Gestapoul nazist din 
Amsterdam.

După cum se știe, Anna Frank, al

A FOST ACHITAT
cărei jurnal a devenit cunoscut 
intreaga lume, a fost 
urma acestei arestări, 
de concentrare, unde

Oficialitățile poliției
declarat, că Silberbrauer își va putea 
relua funcția sa, dăr îritr-c altă imi
tate de politie nu unde a funcționat 
pînă acum (Viena).

in 
îndeportată, 

într-un iagăr 
a fost itcisă. 
austriecii au

oc tom-
Dar Es Salaam 

al
Kenneth Kaunda, primul 

de nord, și 
ministru al

DAR 
brie au 
Jomo Kenyatta, primul ministru 
Kenyei,
ministru al Rhodesiei 
Milton Obote, primul 
Ugandei. Potrivit unor surse locale, 
acești lideri africani vor analiza îm
preună cu Julius Nyerere, președin
tele Republicii Unite. Tanganica 
Zanzibar, o serie de probleme 
prezintă interes comun, printre 
construcția căii ferate dintre 
ganica și Rhodesia de nord.

1 Ș> 
care 
care
Tan-

Junioara Mihaela Peneș, 
campioană la suliță

TOKIO 16. Corespondență specială 
de la trimisul „Agerpres" I. Goga:

Dacă pentru iubitorii de sport din 
țara noastră numele Mihaelei Peneș 
a început să fie cunoscut din vara 
acestui an — cînd cu prilejul Spar- 
tachiadei republicane ea a reușit 
55,38 m (record mondial de junioa
re), eîștigînd apoi la Varșovia și 
titlul de campioană europeană de 
junioare, ceea ce a și determinat 
includerea ei în lotul nostru pentru 
Tokio — pe plan mondial nu i se a- 
cordau prea multe șanse la J. O. 
Era considerată o „outsideră" și atîta 
tot, mai ales că în întrecerea pentru 
medaliile olimpice erau angajate su- 
lițașe celebre ca sovieticele Elvira 
Ozolina (deținătoarea recordului 
mondial — 61,38 m), și Elena Gor- 
șakova, germana Aneljese Gerhardts, 
maghiara Rudas Antal Maria și 
chiar cealaltă reprezentantă a țării 
noastre Maria Diaconescu.

Dar iată că „outșidera" și-a dez
văluit realele posibilități abia în fi
nala probei, în lupta directă pentru 
medaliile olimpice. Spre surprinde
rea specialiștilor și spre nemărgini
ta bucurie a iubitorilor de sport din 
țara noastră, tînăra Mihaela Peneș, 
a „tăiat respirația" adversarelor sale, 
reușind din prima încercare 60,54 m 
(cu peste 5 m față de vechiul său 
record mondial de junioare), cu care 
n-a mai putut fi detronată de pe 
primul loc al întrecerii.

Am asistat cu toții copleșiți de e- 
moțîe la festivitatea decernării me
daliei olimpice de aur atletei noas
tre Mihaela Peneș. Pentru a doua 
oară la aceste Jocuri Olimpice am 
văzut ridicindu-se pe cei mai înalt 
catarg drapelul de stat al patriei 
noastre și înscris pe uriașul tabel 
luminos numele unei sportive din 
Romînia.

Mihaela Peneș, membră a Clubu
lui sportiv școlar din București, e- 
levă la școala medie nr. 35, este de 
o constituție fizică- impresionantă: 
la vîrsta de 17 ani are o înălțime 
de L88 m și o greutate de 92 kg. 
Un punct în clasament ne-a adus în 
această probă și .Maria Diaconescu, 
care s-a clasat pe locul 6.

Clasamentul probei : 1. Mihaela
Peneș (R. P. Romînă) 60,54 m, me
dalia de aur; 2. M. Antal-Rudas 
(R. P. Ungară) — 58,27 m, meda
lia de argint; 3. Elena Gorsakova 
(U.R.S.S.) — 57,06 m, medalia de 
bronz; 4. Birute Kaledene (U.R.S.S.)
— 56,31 ni; 5. Elvira Ozolina 
(U.R.S.S.) — 54,81 m; 6. Maria Dia
conescu (R. P. Romînă) — 53,71 m.

☆

Campionii’ mondial al probei de 
triplu salt Josef Schmidt a obținut 
performanța de 16,85 m — nou re
cord olimpic — realizată în ultima 
sa încercare (6-a) cucerind astfel 
titlul olimpic și medala de aur.

Rezultate: 1. Josef Schmidt (R P. 
Polonă) 16,85 m medalia de aur; 2. 
Oleg Fedoseev (U.R.S.S.) — 16,58 
m medalia de argint; 3. Viktor Krav- 
cenko (U.R.S.S.) — 16,57 ni meda
lia de bronz; 4. Frederich Alsop (An
glia) — 16.46 m;. 5. Șerban Ciochină 
(R.P.R.) — 16,23 m; 6. Manfred 
Hinze (Germania) — 16,15 m.

☆

Clasica probă de 100 m plat fe
mei s-a încheiat eu victoria aștep
tată — în urma recordului mondial 
egalat de ea ieri, în preliminarii — 
a Wyomiei Tyus (S.U.A.).

Rezultate:!. Wyomia Tyus (S.U.A.)
— 11’4/10 medalia de aur; 2. Edith 
Mc.Guire (S.U.A.) — ll”6/T0 me
dalia de argint: 3. Eva Klobukowșka 
(R. P. Polonă) — l!”6/10, medalia 
de bronz.

☆

Recordmanul mondial al probei de 
800 m. Peter Snell (Noua Zeelandă), 
în vîrstă de 26 ani, a avut adversari 
redutabili în proba sa de specialita
te. El a obținut medalia de aur (con- 
firmîndu-și titlul cucerit la Roma)

Clasamentul: 1. Peter Snell (Noua 
Zeelandă) — 1’45”I/IO (record olim
pic) medalia de aur; 2. William

Grothers (Canada) — l’45”6/10 me
dalia de argîtit; 3. Wilson Kiprugut 
(Kenya) — l’45”9/10 medalia de 
bronz.

☆

Rezultate în finala de 400 m 
garduri: 1. Warren Cawley
(S.U.A.) 49”6/10, medalia de aur; 
2. John Cooper (Anglia) — 5O”1/10 
medalia de argint; 3. Salvatore Mo- 
rale (Italia) — 50”l/I0 medalia de 
bronz.

☆
Tot ieri s-au disputat seriile pro

bei de 5000 m plat. Reprezentantul 
nostru A. Barabaș clasîndu-se pe lo
cul 4 în prima serie, cîștigafă de 
francezul Michel Jazy în 13’55”4/10, 
a pierdut dreptul de a participa la 
finală. Timpul lui Barabaș 14’OO”2/10 
e același cu al celui de-al treilea 
clasat, sovieticul Baidiuc, care l-a 
întrecut cu un piept,

☆

La „Asaka Shooting Range", vi
neri, țintașii și-au disputat medalia 
de aur în proba de armă liberă ca
libru redus (60 focuri poziția cul
cat). O remarcă: primii trei clasați 
pe primul loc au realizat o perfor
manță superioară recordului mondial, 
iar următorii doi au egalat perfor
manța maghiarului Holup (595 punc
te). A cîștigat Laszlo Hammerl 
(R. P. Ungară) cu 597 puncte (re
cord olimpic și mondial). Lones 
Wigger (S.U.A.) s-a clasat pe locul 
doi cu același punctaj și a cucerit 
medalia de argint. Medalia de bronz 
a revenit lui Tomm Gayle Pool 
(S.U.A.) — 596 puncte, urmat de 
Gilmour Boa (Canada) — 595 punc
te. Țintașul romîn Nicolae Rotaru a 
ocupat locul 5 cu 595 puncte, per
formanță cu care a egalat vechiul 
record mondial.

☆

Sala Komazawa a găzduit ieri 
primele întreceri ale turneului de 
lupte clasice. In general, luptătorii 
romîni s-au comportat bine în me
ciurile primului tur. Campionul o- 
limpic D. Pîrvulescu (52 kg) l-a în
vins la puncte pe danezul Korgen 
Jensen. Un alt luptător romîn care 
a cîștigat a fost Ion Țăranu (7\kg), 
care a dispus la puncte de ’Idfeorov 
(R. P. Bulgaria). Alți 4 luptători au 
terminat la egalitate.

O vreme excelentă a favorizat pri
mele întreceri ale probelor de pistă 
care au loc pe velodromul de la 
Hachioji. In singura probă încheiată 
ieri clasica întrecere 1000 m cu start 
de pe loc fostul campion mondial de 
viteză belgianul Patrick Sercu, a 
obținut medalia de aur. Timpul său 
de l’09”59/100 este mult inferior 
rezultatului înregistrat la J. O. de 
ia Roma. Medalia de argint a fost 
cîștigată de Giovanni Pettenella (Ita
lia) — l’10”09/100, iar cea de bronz 
de Pierre Trentin (Franța) — 
l’10”42/010.

Tot ieri s-au disputat seriile eli
minatorii și sferturile de finală ale 
probei de urmărire individuală. In 
semifinale au rămas : Groen Olanda
— Ursi Italia și Daller Cehoslova
cia — Isakson Danemarca.

Ieri în diferite orașe s-au jucat ul
timele trei partide din grupele preli
minarii ale turneului olimpic de fot
bal. Rezultatele înregistrate: R.A.U.
— Coreea de sud 10—0 (3—0); 
Ghana — Japonia 3—2 (1—1); R. S. 
Cehoslovacă — Brazilia 1—0 (0—0).

După cum s-a mai anunțat „sfer
turile" de finală vor avea loc dumi
nică 18 octombrie după următorul 
program: Germania — Iugoslavia 
(la Tokio); R. P. Ungară — R. P. 
Romînă (la Mitsuzawa); R. S. Ce
hoslovacă — Japonia (la Komaza
wa); Ghana — R.A.U. (la Omyia).

Regulamentul prevede ca în caz 
de rezultat de egalitate după 90 ’de 
minute jocul se va prelungi cu două 
reprize a cîte 15 minute. Dacă șjz- 
după prelungiri va persista rezultaLț 
tul de egalitate, atunci se va pro
ceda la tragerea la sorți.
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