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Cea de-a 47-a aniversare 
a Marii Rewtații Socialiste din Octombrie

Oamenii din fotografie, componenți aî brigăzii con
duse de minerul Jeler Die de la sectorul I A al minei 
Lupeni, se află în fața unor sarcini deosebite : începînd 
din luna noiembrie ei au preluat munca la un abataj 
frontal de mare productivitate.

C.E.C.-11I, mijloc 
de educare 

în spiritul economiei
Metodele prin care pedagogii din 

școli îi educă pe elevi sînt multi
ple. Toate au însă același scop: 
formarea omului la nivelul cerin
țelor societății contemporane.

C.E.C.-ul este o unitate care con
tribuie direct la desăvîrșirea cons 
truirii socialismului. Elevii trebuie 
să înțeleagă și ei acest lucru. A- 
dunîtra zilnic mici sume de bani 
prin foile de С.Ё.С., ei își pot îm
bogăți biblioteca personală, pot par
ticipa la excursii sau cumpăra di
ferite rechizite școlare. La Școala 
generală de 8 ani nr. 1 din Lu
peni eleva Nemeș Aristica din clasa 
a V-a a început să depună bani la 
C.E.C. de cînd era în clasa I-a. 
In prezent ea dispune de 1 050 
lei.

In școala noastră, un număr de 
425 de elevi sînt depunători la 
C.E.C. Dintre aceștia Mărculescu 
Mircea și Bringan Lavinia vor să 
cumpere din micile lor economii, la 
terminarea clasei a IV-a, biciclete. 
Belovan Nicolae dorește să-i facă 
mamei lui un cadou de Ziua femeii, 
iar alții să-și procure echipament 
sportiv. Indrumîndu-i să-și depună 
banii la C.E.C., le dezvoltăm elevi
lor spiritul economiei. înțelegerea că 
contribuie direct la înflorirea pa
triei.

A. RĂSPOPA 
învățător

Nuotilorii le la I.P.I.P. Liraeii — 
lie calea saraelni
Confecții metalice 

pentru centralele termice
Avînd în vedere timpuii 

scurt care a mai rămas pî- 
nă la sosirea iernii, echi
pele de lăcătuși conduse de 
Cizmași Ambrozie, Nemeș 
Vasile, Czeki loan și Eisner 
Rudolf au executat peste 
plan, pentru șantierele de 
construcții, un mare număr 
de confecții metalice și lu
crări de lăcătușerie. Acest 
lucru, spre bucuria locatari

lor care s-au mutat recent 
ш noile blocuri date în fo
losință la Petroșani, Petrila, 
Vulcan și Lupeni, ■ a g-răbit 
cu cîteva săptămîni darea 
în folosință a patru noi cen
trale termice. De asemenea, 
printr-o judicioasă, folosire 
a materialelor, aceste , echi
pe au economisit în luna 
octombrie o însemnată can
titate de tablă, fier cornier, 
țevi și electrozi.

Reparații capitale efeetuate 
cu mijloace proprii

Scoaterea din funcție a 
utilajelor de mare randa
ment pe termen îndelungat, 
provoacă muncitorilor de 
pe șantierele de construcții 
din Valea Jiului multe nea
junsuri. Pentru a preîntîm- 
pîna aceste neajunsuri, 
membrii echipei de lăcătuși 
mecanici conduse de comu
nistul Popescu loan, au ho-

tărît să execute mai mul
te reparații capitale. Procu- 
rînd. din timp materialele 
necesare și dînd dovadă de 
o temeinică pregătire pro
fesională ei au reparat în 
cursul lunii trecute o ma
cara B-15, o macara tip 
„Pionier" și o mașină de 
frecat mozaic.

Preparația de la Coroești. Aspect 
din sala tablourilor de comandă.

Citiți în pagina IV-a
• Adunarea festivă din Bucu

rești consacrată celei de-a 
47-a aniversări a Revoluției 
din Octombrie

® Ședința festivă de la Mos
cova

• Sosirea la Moscova a dele
gației de partid și de stat a 
R. P. Romîne

• Delegația R. P. Romine a 
părăsit Algerul

ÎNCĂ O

Dezvoltarea producției noastre de aparate,
utilaje

In ultimii ani s-a 
dezvoltat apreciabil pro
ducția națională de a- 
parate. utilaje și instru
mentar medical. Prin
tre recentele realizări 
în acest domeniu se 
numără microscopul de 
cercetare, electrograful 
cu două canale și în
scriere directă, apara
tul de narcoză cu cir
cuit închis, instalația 
de sterilizare ’» tip

și instrumentar
mijlociu, realizate la 
Industria Optică Ro- 
mînă și Industria Teh
nică Medicală din Bu 
curești. După cum a- 
firmă specialiștii, noile 
produse ale industriei.

. noastre tehnico-medica- 
le, pot. sta cu cinste 
alături de cele simila
re din țări producătoa
re cu vechi trădiții, 
contribuind la rezolva
rea unor probleme ri-

medical
dîcate cit- consultații și 
tratamente medicale.

Totodată, industria 
noastră de specialitate 
a realizat caravane de 
microradiografie, labora
toare antiepidemice mo
bile, stații mobile pen
tru recoltarea sîngelui, 
caravane stomatologice, 
precum și autosalvări, 
avioane sanitare, nave 
sanitare pentru zona 
Deltei Dunării.
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La sfîrșitul lunii octombrie în 
cadrul obișnuitei ședințe de pro
ducție trimestriale, tovarășul Feier 
Nicolae, președintele comitetului 
sindicatului ' de ia mina Aninoasa 
a înmînat reprezentanților sectoru
lui II steagul de 
evidențiat în în
trecerea socialis
tă. Era pentru • 
treia oară în a- 
cest an cînd a- 
cest destoinic co
lectiv avea cin
stea de a i se 
decerna drapelul 
purpuriu, 
erau de
doar trei trepte... 
lunile trimestru
lui IV.

Depășirea sar
cinilor 
ritmic, 
lună, 
de 
cu
0,295 
post mai 
decît cele plani- ‘ 
ficate, obținerea 
de economii ca-

Mai 
urcat

în mod 
lună de 

realizarea 
randamente 

cîte 0.172 
tone pe 

mari
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Se împlinesc astăzi 47 de ani de 
la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, eveniment de cea mai 
mare însemnătate din întreaga istorie 
a omenirii. Muncitorii și țăranii din 

Rusia, sub conducerea eroicului partid 
al bolșevicilor creat și condus de 
Vladimir Ilici Lenin, au răsturnat 
pentru totdeauna dominația capita
liștilor și moșierilor, instaurind pe 
a 6-a parte a globului pămîntesc 
puterea celor ce muncesc. Marea 

Revoluția Socialistă din Octombrie 
a dat naștere primului stat din lume 
al munc’torilor și țăranilor, și prin 
aceasta a inaugurat o nouă epocă 
istorică — epoca trecerii de la ca
pitalism la socialism. Revoluția din 
Octombrie a vestit, acum 47 de ani, 
sfîrșitul exploatării omului de către 
om, sfîrșitul oricărei asupriri sociale 

și naționale și astăzi, atotbiruitoarele 
idei ale marxism-leninismului își gă
sesc o confirmare istorică în faptul 
că forțele socialismului au devenit 
factorul hotărîtor al dezvoltării so
cietății omenești.

Uriașa forță a ideilor Marelui Oc
tombrie e viu reflectată de drumul 
glorios străbătut de poporul sovie
tic sub conducerea partidului co
munist. In Uniunea Sovietică se în
făptuiește cu succes programul cons
trucției desfășurate a societății co
muniste. In domeniul industriei, pre
vederile planului septenal — etapă 
importantă în făurirea bazei tehnico- 
materiăle a comunismului — sînt în
deplinite cu succes. Față de perioada 
dinaintea revoluției, producția indus
trială a U.R.S.S. a crescut de 52 
ori. Dacă în 1917 cota parte a sta

tului sovietic in producția industria
lă mondială era de 2—3 la sută, în 
1963 ponderea industriei U.R.S.S. a 
reprezentat mai bine de o cincime din 
producția mondială. Intr-un timp 
scurt, Uniunea Sovietică a devenit 
prima putere industrială din Europa 
și a doua din lume. Producția indus
trială a U.R.S.S. depășește în mo
mentul de față pe cea a unor țări 
capitaliste dezvoltate ca Anglia, Fran
ța, Canada, Italia, Japonia, Belgia 
și Olanda luate Ia un loc. Avîntul 
forțelor de producție în Uniunea So
vietică își găsește o vie expresie în 
ritmul mediu anual de creștere ă 
producției industriale care în ultimii 
ani a fost de peste 10 la sută. De 
un puternic răsunet în întreaga lume 
se bucură realizările științei și teh
nicii sovietice, realizări care stau 
la baza marilor succese obținute de 
U.R.S.S. în domeniul cuceririi Cos
mosului. In Uniunea Sovietică, cu
noaște o puternică dezvoltare produc
ția bunurilor de larg consum, cons
trucția de locuințe, mecanizarea a- 
griculturii în vederea sporirii consi
derabile a producției agricole.

Poporul nostru se bucură din ini
mă de marile realizări obținute de 
poporul sovietic în construcția comu
nismului. Unite printr-o veche și 
trainică prietenie, prin relații de co
laborare frățească, clădite pe teme
lia de nezdruncinat a internaționalis
mului proletar, popoarele sovietic și 
romîn pășesc umăr la umăr, împreu
nă cu popoarele celorlalte țări so
cialiste, în lupta nobilă pentru trium-

(Continuare în pag. 4-a)

Noaptea insurecției
♦a

Insîngerată zarea se scălda în mare
Și aurora-ntinsă ea un steag

Urca imens deasupra nopților polare 
Spre lumile de stele-n cerul larg.

Pe Baltica domnea adîncă, o tăcere
Ca liniștea în praguri de furtuni;

La Petrograd, în noaptea plină de himere 
Năștea speranțe-n marile minuni.

O lume-ncătușată-n lanțu-i de gîndire 
Și apărată-n ziduri de palate 

ținea cu dinții urii calpa moștenire: 
Averea unei Rusii despuiate.

Deodată-n liniștea nocturnă bate ora 
Vestind cu salve zorii dimineții

Cînd lupta începută dîrz pe „Aurora" 
Era începutul comunist al vieții I

înseninată zarea se scălda în mare
Și aurora-ntinsă ca un steag

Vestea măreț că milioane proletare 
Vor trece-п iureș falnic noul prag.

GEORGE BAWRTE 
student I.M.P..

TRIE APTĂ
re depășesc suma de 300 000 lei 
sînt cîteva din izbînziile mai de 
seamă ale acestui harnic colectiv. 
Ba nici angajamentul asumat la 
începutul anului nu a fost pe mă-

Doi dintre oamenii de nădejde 
maistrul minier Deliu Alexandru 
Balasz.

ai sectorului 11 de Ia mina Aninoasa — 
(stingă) și șefnl de brigadă Motnar
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sura vredniciei oa- * 
menilor de aici și 
a trebuit să fie 
modificată — de
3 500, iar apoi lala 2 000 tone la

4 350 tone.
In cazul sectorului II de la mi

na Aninoasa s-a dovedit că preo
cuparea cadrelor de conducere, a 
personalului tehnic în direcția im

primării discipli
nei în muncă, 
controlul siste- 

jnatic și îndru
marea competen
tă, asigurarea 
brigăzilor cu 
materiale, asis
tența tehnică per
manentă și cali
ficată, 
din 
cii 
dau 
cele
In prezent, toate 
brigăzile din sec
tor constituie co
lective omogene. 
Aceasta 
plică

plin a 
din 
roade 

mai

utilizarea 
tehni- 
dotare 
dintre 
bune.

4

se ex- 
și prin

FR. VETRO

(Continuare in 
pag. 3-a)
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Ajutor de chirurg 
cibernetic

Specialiștii sovietici intenționea
ză să înlocuiască majoritatea aju
toarelor din preajma chirurgului 
cu o mașină cibernetică.

In timpul operației, un „robot" 
special va comunica modificările 
care au loc în starea bolnavului. 
Cu ajutorul a 14 mici captatoare 
fixate pe corpul bolnavului, se vor 
putea primi informații despre bio
curenții inimii, frecvența respira
țiilor și a pulsului, presiunea ar
terială etc. Informațiile culese de 
captatoare vor intra într-o mașină 
cibernetică.

Dispozitivul cibernetic se va afla 
în afara sălii de operație. In fața 
mesei de operație va fi amplasat 
Mi tablou luminos cu 14 „ferestre" 
pentru informații. Dintr-o singură 
privire aruncată pe acest tablou, 
medicul va putea constata ce s« 
înttmpiă în organul bolnavului.

Lemnul mai dur 
ca mefalul

grup de cercetători de ta 
de

Uri _
Institutul de chimie a lemnului 
pe lîngă Academia de Științe din 
R.S.S. Letonă, a reușit să dea 
lemnului o duritate mult mai mare 
decît cea pe care o au metalele 
neferoase. Tratînd pe cale chimi
că esențe moi de foioase, ei au 
obținut un produs ale cărui pro
prietăți tehnice întrec pe cele ale

bronzului. După calculele făcute 
s-a stabilit că 2 m3 din acest pro- î 
dus pot înlocui o tonă de bronz. *
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Forarea pufurilor cu jet 
de aer

Pentru forarea puțurilor din re
giunea nordică și centrală a Uniu
nii Sovietice, geologii sovietici 
ioseșc în prezent jeturi de
comprimat care măresc viteza 
forare de aproape două ori. 
curent puternic de aer trimis 
un compresor, ajută, burghiului
oțel să. distrugă mai ușor rocile 
tari, să curețe canalul forat și îm
piedică totodată încălzirea excesi
vă a aparatului.

fo- 
aer
de

Un 
de 
de

Anomalia magnetică 
de la Kurslc

Intîlnire cu toamna
marilor înăl- 
un strat pu
reci, tăioase 

alpine, încă 
zile, nori de

Tratament 
al vaselor sanguine 

aie creierului

Crestele golașe ale 
(imi s-au ascuns sub 
fos de zapadă. Vînturi 
poartă peste plaiurile 
verzi pînă acum cîteva
frunze îngălbenite. Sfîrtecate de ră
suflarea încă caldă a toamnei, ce
țuri dese, opace, cu iz muced se pre
ling trist peste adîncimîle văilor. 
Pe Tusu, Arcanu, Prislop și Pietros

pînă

ferite 
buza

japonezi au pus 
metodă de tratare 
vaselor sanguine 

era-

In patru rînduri
iolandei Balaș — 

pioană olimpică

Vreau s-arăt în patru stanțe 
Asemănarea-п performanțe : 
Ea succese la înălțime 
Și minerii-п adîncime

Pînă în prezent au fost desco
perite 18 zăcăminte de minereu de 
fier în regiunea anomaliei magne
tice de la Kursk. Rezervele de mi
nereu de fier aflate în această re
giune pot fi evaluate în cifre as
tronomice : ele reprezintă, potrivit 
unor aprecieri, 10 trilioane de tone, 
adică sint de trei ori 
decît toate 
minereu de 
mîntesc.

Anomalia 
cuprinde o suprafață uriașă : 160 000 
km2. Ea se întinde pe o zonă care 
cuprinde 11 regiuni. Insă, după 
părerea geologilor, ea se întinde 
și maT muliîpînă în Ucraina, Bie- 
lorusia, Republicile Baltice și chiar 
pînă în peninsula Kola.

mai mari 
celelalte rezerve de 

fier de pe globul pă-

magnetică de la Kursk *
ș
*
*
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Neurochirurgii 
la punct o nouă 
a malformațiilor 
ale creierului, fără trepanația
niului și extirparea porțiunii bol- 

4 nave cum șe proceda de obicei în 
aceste cazuri. Operația este foarte 
riscantă și cînd malformația se află 
în sdîncime, intervenția este impo
sibilă.

Metoda prof, Sano se bazează pe 
o metodă elaborată în 1960 de dr. 
Russenhop de la Universitatea din 
Georgetown. Ea constă în injecta
rea unor micj bile de cauciuc sili
con cu diametrul de 2-4 mm. con- 
ținînd sulfat de bariu care permite 
chirurgilor să urmărească deplasa
rea bilelor în arteră.

După părerea prof. Sano o dife
rență între presiunea arterială în 
vasele sanguine sănătoase și cele 
bolnave face ca bilele să se depla
seze spre regiunea bolnavă și să 
blocheze acolo fluxul de sînge.

Singura intervenție chirurgicală 
necesară în această metodă este o 
incizie în arteră pentru injectarea 
bilelor.

Metoda dr. Sano a dat rezultate 
bune la bolnavii tratați. In cazul 
unui tînăr de 26 de ani, s-au folo
sit 30 de bile și 1П urma trata
mentului mina bolnavului care era 
rece s-a încălzit, adică circulația 
sîngelui a fost restabilită.

din
IN CILȘEU: Peisaj de toamnă 

munții Paring.

sttnele au rămas pustii. Nu mai ră
sună nici un cînt de fluier, nici o fa
langă, nici o chemare. In locul lor 
un vaier surd, întretăiat din cînd în 
cînd de strigătul ascuțit al sălbătă- 
ciuniior, stăpînește întinderea 
dincolo de zare.

...Ștrecurîndu-8e cu mișcări 
prin desiș, lupul s-a oprit în
vadului Covrag. Jarul din ochii săi 
fioroși destăinuiește o foame cumpli
tă. Nebănuind primejdia, căpriorul 
și-a cufundat lwtul în unda argin
tie a apei. Umezeala și vuietul cas
cadei j-au luat parcă și simțul și au
zul. Rtnjlndu-și colții fiara e sigură 
de pradă. Deodată, de după trun
chiul unui fag bătrîn, răsună bu
buitul unui foc de armă. Fulgerat 
de glonț, corpul lupului descrie cu 
mișcări incoherente o jumătate de 
cerc prin aer și se prăbușește la pă- 
mînt. Paznicul de vînătoare Băbuș- 
că Petru zîmbește mulțumit. In a- 
ceastă săptămînă încă o „piele sură" 
va lua drumul tăbăcăriei. Șl toamna 
oferă multe asemenea surprize

...Umblînd pe potecă în șiț^îta 
unul Muntean Ioan, Met Iosif, uol- 
goț Sabin și încă cîțiva prieteni a! 
pădurii urcă tăcuți vîrful 
Privirile lor 
tează atent fiecare arbore, fiecare 
doboritură, fiecare cioată. La între
tăierea piraielor care dau naștere 
vijelioaselor ape ale Sohodolului gru
pul, la un semn al conducătorului, 
se răsfiră larg printre 
cînd în 
bucurie 
alta. în 
oferă o 
de fag.
cie coloniile de pulpe albe, grase și 
fragede. Fieeare coș, sacoșă și rani
ță s-a umplut și rotunjit 
fuz. Oboseala urcușului 
plătită din plin. Acum, 
cere, drumul e parcă 
peisajul mai frumos iar 
durii mai prietenoase.

A. NTCH1FOREL

Cloaca.
scormonitoare cWce-

arbori. Din 
cînd chiote și exclamații de 
răsună dintr-o parte și din 
această toamnă pădurea la 
bogată „recoltă" de bureți 

Miinile lor culeg cu hărni-

pînă la rs- 
a fost răs- 

la întoar- 
mai ușor, 
culorile pă-

Unui fotbalist chiulangiu
Ь-am urmărit și nu odată
Cum fuge pe extrema dreaptă 
Bar nu mă lasă-n pace gîndul
De ce la șut calcă cu... stîngul î

Unui lingușitor

Atît de mult 
Și pe față și 
Că uimit am 
Gfi mi-a ros

m-a periat 
pe spate 
constatat 
hainele toate

Uneî neveste cochete

Ne-tnpărțim în casă lucrul 
Chiar mai mult decît frățește. 
Nu pierde nici unul timpul: 
Eu gătesc, ea se gătește.

A N E (
O dată, în cabinetul acad. N. 

N. Beketov a intrat un servitor a- 
gitat, strigind :

У

Poiana Brașov este cea mai mare bază sportivă de 
iarnă din țara noastră. Pîrtiile de schi, pitorescul locu
rilor atrag- ca un magnet. Impunătorul hotel turistic de 
aici este însă gazdă primitoare în toate anotimpurile.

Unui gestionar cu lipsuri
Acum nici o îndoială nu-i 
Nu sa mai simte „lipsa" lui.

G. NF.GRARU 
Aninoasa

In Cehoslovacia a foșt construit 
un nou avion cu reacție-școală. de
numit „Delfin". Avionul prezintă 
avantaj mai ales prin faptul că pe 
el se poate studia pilotajul trecînd 
direct de la pregătirea pe pămînt 
la conducerea propriu-zisă 
nulul. In felul acesta se 
instructajul la avionul cu

a avio- 
exclude 
piston.

Sateliți în slujba geologiei
anomalii cauzate de 
minereuri metalifere 
cu aparate uitrasen- 
măsurarea cîmpului 

vor înregistra

petrol ne- 
De aceea, 
ajuns ia 
ieftină de

— Nikolai 
kolaevlci, în 
blloteca dv. 
află un hoț l

Savantul a 
liniștit de

N1- 
bi- 
se

dat 
o 

parte materialele 
pe care 
dia șl 
teresat:
- Și.

le
s-a

stu- 
in-

rog.mă 
ce citește î

• Tăticule, mă 
mărit!

— Și 
el, mă 
întrebă 
cunoști 
mai zece zile. II 
iubești î

— Asta, tăti
cule, e treaba 
mea.

ce este 
rog ? — 

tatăl. II
de nu-

Lucrările de prospectare geologica 
efectuate pentru descoperirea zăcă
mintelor minerale sau de 
cesită cheltuieli mari, 
specialiști americani au 
concluzia că o metodă
prospectare constă în folosirea sa
teliților artificiali. In cadrul pro
gramului de cercetări geologice se 
vor construi doi sateliți speciali 
Primul satelit va fotografia în cu
lori diferite regiuni și va completa 
în acest fel datele existente în hăr
țile geologice. Al doilea satelit va 
cerceta anomaliile cîmpului gravi-

rației terestre, 
zăcămintele de 
din sol. Dotați 
sibile pentru
magnetic, sateliții 
toate modificările gravitaționale lo> 
cale, precum și perturbațiile cîm
pului magnetic terestru cauzate de 
zăcămintele de minereuri. Pe 
datelor obținute pe această 
geofizicienii și geologii vor 
determina în mod precis și
ușor locul unde se află zăcăminte 
minerale, folosind pentru aceasta 
metode clasice.

baia 

cale, 
putea 
foarte

DOTE
— Dar el te iubește î
— Asta e treaba lui.
— Și din ce o să trăiți ? Nici 

unul din voi nu cîștigă.
— Asta, e treaba dumitale, tăti

cule.
X» Tocmai se terminase simfonia 

Aplauzele nu 
Browr -țșăzuse

T .. . ......
a 9-a de Beethoven, 
mai conteneau. Mister 
pe gînduri.

— Hello, băieți! 
membrilor orchestrei, 
din urmă.
rampă pe autor I Am să-i cumpăr 
simfonia a 10-a și următoarele, ori 
\îte ar scrie !

— strigă ei 
luînd, îif cele 

o hotărîre. Chemați-1 Ia

t* Conductorul: Vă rog, aruncați 
compartiment se 
cu

țigara. In’ acest 
poate fuma numai 
tul tuturor pasagerilor.

Călătorul: Dar. sînt 
Conductorul: Atunci 

vină cineva.

consimțămîn-

singur! 
așteptați st

La șantierul Livezeni stau neastupate de circa 4 luni 
niște șanțuri săpate de I.L.L. pentru găsirea unui de
fect la rețeaua termică și pe care atît I.L.L. cît și șan
tierul refuză să le astupe.

faci aici pu^tHue ?

frumosul lor cămin, studenții de la I.M.P. au con- 
optime de odihnă și studiu. Unii dintre ei, printre 
se numără Farcașiu Vasile, Săvulescu Cornel, Con

In 
dițli 
care 
stantinescu loan și Braiu loan, în loc să învețe joacă
poker.

— Haideți fraților să-i tragem un joc de cărți.
— Bună ideie. Acum să mai zică „invidioșii" că nu 

sîntem noi „prieteni" ai cărților.

Cetățeanul: Ce
Puștiul: Aștept. Acum o să cadă zăpada și am aici 

«condiții locale" pentru săniuș.
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LA 22 DE ANI Refacerea drumul Ier forestiera

din fotografie are 22 de 
utemîst și-1 cheamă Pe-

Tînărul 
ani, este 
trilean Gheorghe. După absolvirea 
liceului a lucrat o vreme la mina 
Vulcan, ea lăcătuș. Anul trecut, la 
propunerea organizației de partid a 
plecat la un curs de pregătire
lucrătorilor din sfaturile populare.

a

A învățat cu sîrgtiință și s-a clasat 
primul între 80 de cursanți.

Azi, tînărul Petrilean poate fi în- 
tîlnit într-una din încăperile sfatu
lui popular al orașului 
Muncește aici ca șef 
secretariat. Și muncește 

f

mo- 
care 
poli- 
i se

Vulcan.
al secției 

bine. O 
dovedește faptul eă oamenii muncii
din Vulcan sînt mulțumiți de 
dul prompt și conștiincios în 
se achită de sarcini, de felul | 
ticos cum îndrumă pe cei care 
adresează în diferite probleme.

Anul trecut a fost primit în ma
rea familie a comuniștilor și din 
această toamnă i s-a încredințat 
sarcina de propagandist. Tovarășul 
Petrilean găsește

■ i-ă cu folos 
ganizației U.T.M.. 
acțiuni patriotice, 
comportarea sa, tînărul Petrilean a 
dovedit că merită din plin reșpec 
tul șl stima ce i-o poartă colectivul 
din care face parte.

să
or
ia
5І

totuși timp 
și în cadrul 
să participe 
Prin munca

F. V.

ÎNCĂ O TREAPTĂ
(Urmare din pag. l-a)

l
r

faptul că se menține componența 
brigăzilor și se evită fluctuația ; 
se aspiră astfel stabilitatea oame
nilor, crește atașamentul lor față de 
colectivul unde muncesc. Faptul că 
realizarea planului de pregătiri a a- 
tins trimestru de trimestru procente 
de 101 — 105 la sută a făcut ca să fie 
asigurată linia de front necesară. 
Sectorul II este întins — exploatea
ză stratele acoperitoare — șl se im
pune să fie întreținute căi de trans
port lungi. Dar, în majoritatea ca
zurilor, echipele de întreținere care 
au în frunte pe minerii Codrea Gheor
ghe, Brînzău llie și Iacob Traian au 
fost la post. Randamentele înalte își 
găsesc explicația în faptul că se ob
țin viteze de înaintare superioare în 
abataje — 28—36 ml/lună la fron
tale, 47—61 ml la fronturi scurte

In absența șefului de sector (tag. 
Tarcea loan), plecat la un curs, loc
țiitorul său, inginerul Nițu Dumitru 
ne dă cîteva lămuriri legate de mun
ca și oamenii din sector.

— Avem brigăzi de abataje bune, 
cu experiență. In mod deosebit 
cele conduse de minerii Asmarandei 
Augustin, Stan Silviu și Kibedy Fran
cisc, care au știut să învingă cu 
succes opreliști specifice muncii dm 
subteran — falii, presiune, coperiș 
fracturat izbutind să fie la înălțime 
cu realizările, 
minerii Polko 
cu front scurt 
geduș Dănilă, 
stratul 18, se 
zile noastre de nădejde, 
iiri, realizări frumoase obțin ortacii 
brigadierilor Molnar Balasz, iar bri
gada condusă de Pentek Alexandru 
execută lucrări de calitate superioa
ră, adevărate modele de lucrări mi
niere. Am înființat recent o brigadă 
nouă, condusă de Ciupercă Constan
tin Care obține realizări bune.

—- Dar despre meseriașii și maiș
trii din sector ce ne puteți spune ?

— Mai merită evldențiați pentru 
hărnicie și pricepere în muncă mi
nerii Pop R. loan, Ciutacu Petru, 
Nemeș Dionisie, Carp loan. Maxim 
Vasile; dintre meseriași Irina Ioan,

Brigăzile conduse de 
Ioan, de la abatajul 
din stratul 13 și He- 
de la frontalul din 
numără printre brigă- 

La pregă-

umflate, piraie

și diguri rup

o acțiune
Inundațiile produse de ploile re

cente au adus pagube și rețelei de 
drumuri torestiere, în unele părți 
împiedicînd circulația și transportul 
materialului lemnos.

Pentru a cunoaște activitatea de
pusă de muncitorii forestieri în sco
pul redeschiderii căilor de circula 
ție, ne-am adresat iov. inginer Ște
fan Nicolae, șeful serviciului de 
construcții - drumuri din Petroșani, 
care ne-a relatat următoarele;

In acea noapte de octombrie, 
ploile năprasnice care s-au abătut 
asupra munților s-au șcurs în șu
voaie turbate. Mult 
lea au atacat cu 
furie rețeaua noas
tră de drumuri 
forestiere, făcînd 
multe pagube. Zi
duri de sprijin și 
taluze năruite, poduri 
te, aluviuni și material lemnos îm
prăștiat de-a lungul văilor — iată 
numai cîteva din urmările apelor 
dezlănțuite

Refacerea imediată 
deschiderea circulației 
tele forestiere pentru 
transporta materialul 
obiectivele cele mal 
stau în atenția colectivului nostru 
de muncitori și tehnicieni. In acesi 
scop toți maiștrii de exploatare au 
primit îndrumări pentru ca 
nă cu brigăzile de forestieri 
te la lichidarea urmărilor 
ției. In acest seni, merită 
evidențiați maiștrii de exploatare 
Oprea Vasile de la Cimpu lui Neag 
și Pahonțu loan de la Cimpșoara. 
șeful de șantier lancu Zoltan de la 
Lupeni, șefii de echipă Matica Au 
rel din Lonea și Tanchiș Mîhai 
din Lupeni ca și picherul Nedelea 
loan de la Roșia care împreună cu 
formațiile respective pe care le con
duc au muncit cu abnegație, fu 
condiții grele, pentru înlăturarea 
stricăciunilor produse de furia ape
lor și redeschiderea circulației spre 
exploatările forestiere. Datorită a- 
ceștui fapt, în 25 octombrie s-a re-

INTERVIU

a drumurilor, 
către parche- 
a se putea 
lemnos sini 

urgente care

impren 
să aju- 
itiunda- 

să fie

Sprincenatu loan, Stirner Francisc 
și Moss Samoilă. Printre tehnicie
nii care dovedesc competență în re
zolvarea atribuțiilor se numără An
ca Alexandru, Bolunduț Gheorghe, 
Deliu Alexandru și Ilinescu I. Ioan.

In luna octombrie, minerii de la 
sectorul II au extras 314 tone de 
cărbune peste prevederi. Acestea 
s-au adăugat la plusul de 5 955 de 
tone din primele 9 luni. Deci, pește 
1 900 tone mai mult decît angaja
mentul anual. In drumul 
de cinste, de fruntaș în 
socialistă, realizarea din 
cută înseamnă doar încă 
cîștigată. Au mai rămas 
două trepte... Colectivul de la secto
rul II este pregătit să le cucerească 
și pe acestea.

spre titlul 
întrecerea 
luna tre- 
o treaptă 
de urcat

Mașinile puternice îi ajută pe oameni. Excavatorul din fotografie 
aparținind S.T.R.A. lucrează la core ctarea albiei Jiețutai.

mpertentă
deschis circulația № parchetele Jl- 
goreasa și Mierleasa, în .ziua de 28 
spre Răscoala, Aușel, Cimpul Mie
lului, iar în 30 octombrie la Straja 
II, Gîrbovu, Valea Boului etc. In 
prezent, echipele de muncitori sînt
concentrate îndeosebi spre exploa
tările Cimpșoara și Gîrbovîna Jfe
care le vom redeschide pînă 
șitul acestei decade ca și
rele Voevodu, Tusu, Straja
de, de asemenea, se depun
susținute pentru redeschiderea cir
culației forestiere. Organizări temei
nice se fac în prezent pentru înce
perea lucrărilor

la sffr- 
sectoa- 
II un- 
e forturi

ТГ---

de refacere pe văi
le Polatiște șî 
Jieț, unde apele 
au făcut strică
ciuni. La Polatiște 
de exemplu, vor lu
cra zeci de inunci- 

4 motocompresoare, 
tractor, I cilindru 

tori dotați cu
I concasor, 1 
compresor, iar la Jieț alături de nu
meroase formații de lucru, vom mai

10 autobasculante și un 
evacueze canti- 
aluViuni depuse, 
in unele puncte 
apelor șl Inunda-

provizorie toate trase 
urmînd ca în cursul 
să fie finisate iucră- 
— ziduri de sprijin.

primi și 
excavator care să 

țlle însemnate de 
care au provocat 
schimbarea cursului 
rea șoselei forestiere. Totodată, bri
găzi de muncitori fasonatori vor re
cupera lemnul doborît șl tlrit de ape.

Datorită măsurilor luate, pînă la 
slirșitul anului vom reuși să dăm 
in circulație 
ele forestiere 
anului viitor 
rile de artă 
poduri etc. — executate în prezent.

Colectivul nostru este ferm hotă- 
rît să facă totul pentru a repune în 
circulație deplină toate drumurile 
forestiere din bazinul nostru, pe 
care furia apelor dezlănțuite le-a 
făcut impracticabile.

Comoara de sub
Pe unul din malurile pîrîului ее 

brăzdează în lung incinta minei 
Vulcan se află un loc acoperit cu 
un strat de zgura și aluviuni. Des
pre acest loc se spune că ascunde 
0 comoară.

...Era în primăvară. Minerul pensio
nar Mihai Ștefan venise aici însoțit 
de un grup de tineri.

— De-ați ști ce comoară ascunde 
această porțiune de teren, v-ați a- 
puca de îndată să îndepărtați zgura 
și aluviunile depuse de ape...

Tinerii I au privit întrebător pe 
batrînul miner. Acesta continuă

- Cînd stăpînitorii de odinioară 
au dispua închiderea minei, arun- 
cînd pe drumuri mii de muncitori, 
diferite instalații miniere au fost 
demontate și stivuite. După ce ulti
mul sunet de sirenă a amuțit, nl 
meni nu s-a mai gîndit la piesele 
instalațiilor miniere stivuite pe ma 
lui pîrîului.

Anii au trecut. Aluviunile apelor 
cît și zgura aruncată peste stivele 
de fier au ascuns o bună parte din 
instalații. La redeschiderea netei

N O T A

Plimbăreții
li vezi zilnic. Dimineața sau după- 

amjaza ei se plimbă nestingheriți pe 
stradă. Uneori ii găsești printre spec- 
tătarii ce se înghesuie ,Ja ші bilet 
ui plus". Nimic nu-i stingherește.. 
Nici chiar iniiliurea cu cile un pro
fesor sau învățător. Dacă au norocul 
'Să-l zărească de la distanță, trec pe 
partea Opusă a străzii. Se lac că 
nu-l observă și-fi văd mai departe 
de plimbare. E drept, că Sini și ca
zuri cină și profesorii se fac că nu-i 
oăd. închid ochii. Plnă a doua zi 
uită că i-au intilnit. Ii lasă in pace. 
Ce să le mai facă observație ? I Și 
ața plimbăreții, își continuă mai de
parte. „ocupația". Cit privește pe pă
rinți, ei пи-și fac probleme. Băieții 
sau fetele au dreptul la tinerețe. Să 
se plimbe cit doresc, că doar nu o 
să-i țină in casă. Lecțiile ? Mofturi. 
Se decurcă ei. E drept că plnă la 

urmă șe mai descurcă. Ei da, dar 
părinții nu. Și cînd iți dau seama de 
acest lucru, e cam prea tirziu. Atunci 
încep goana după poante. C.unoseuți 
și necunoscuți, slut solicitați să dea 
o mină de ajutor la „reușita" odo
rului. Asupra profesorilor sau învă
țătorilor se abat presiunile. De data 
aceasta insă fără efect pentru că re
acția părinților față de pregătirea e- 
levilor s-a produs prea tirziu. Bine
înțeles că vinooațt în această situa
ție — Iși zic ei — sini mimai profe
sorii.

Un singur lucru uită însă plimbă
reții, profesorii și părinții, anume că 
sînt Dinovați în egală măsură. Plim
băreții, pentru că uită să învețe, ca
drele didactice pentru că nu acordă 
atenția cuvenită felului cum elevii 
lor își petrec timpul liber sau știu șl 
tac, iar părinții pentru că uită că de 
fapt sînt părinți și poartă aceeași 
răspundere morală ca și școala. Și 
așa, toți uită de regulamentul școlar 
pe cpr.e sint obligați să-l respecte.

C. GOTOȘPAN

stratul de zgură
s-a constatat că aerul cit și apa. 
care nu odată ie-a inundat, au avut 
o acțiune distrugătoare asupra lor

— Nu-s bune decît de trimis Ia 
retopit — a afirmat un specialist 
cereețfndit-le. Dar toate forțele fiind 
consacrate lucrărilor de redeschi
dere a minei, mormanul de fier 
vechi însumînd circa 400 tone a 
rămas neatins. Nici după ce acțiu
nile patriotice de colectare a fie 
rului vechi s-au intensificat nimeni 
nu s-a gîndit Ia această comoară 
ascunsă sub stratul de zgură Și 
aluviuni.

Păcat că o astfel de edmoafâ 
mult așteptată de oțelăriile patriei 
este nevalorificată, deși comi
tetului U.T.M. al minei i s-a propus 
încă din primăvară să inițieze o 
largă acțiune pentru dezgroparea 
și valorificarea acestei însemnate 
cantități de fier vechi.

MARGARETA MICA

PROGRAM DE RADIO
8 noiembrie

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul
presei, 8,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 10,00 Actualitatea muzi
cală, 11,30 Melodii populare cerute 
de ascultători, 12,00 Interpreți de 
muzică ușoară, 13,10 De toate pen
tru toți, 14,00 Program muzical ce
rut de ascultătorii care au deslegat 
Rebus-metodii. 16,00 Transmisiune 
sportivă, 18.10 Pagini alese din o- 
pere, 18,30 Cărți care vă așteaptă, 
19.30 „Am îndrăgit o melodie" — 
emisiune de muzică ușoară romî- 
nească, 20,15 Teatru la microfon. 
Premiera: „Domnișoara Nastasia" 
de G. M. Zamfirescu, 21.38 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,00 du
blii voioșiei, 9,00 Muzică din opere 
cerută de ascultători, 10.00 Melodii 
populare. 11,00 Transmisiunea înre
gistrată a concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de staf „George 
Eneacu", 13,15 Din folclorul muzical 
al popoarelor, 13.45 Muzică ușoara 
interpretată de Gică Petrescu, 14.15 
Cine știe cîștigă I 15,30 Pagini alese 
din muzica da operă, 17JB Sec

Exploatarea 
Minieră Lonea

Angajează mecanici de loco
motive Diesel „23 August". 
Doritorii se vor prezenta la se
diul E.M. Lonea.

Uzina electrică 
Vulcan
Angajează :

— 15 muncitori necalificați 
pentru secția combustibil.

Pentru informații suplimenta
re, doritorii se pot prezenta la 
Uzina electrică Vulcan, secția 
combustibil, între orele 6—14.

întreprinderea 
de explorări miniere 

„Hunedoara"
Cu sediul în orașul Deva str. 

Minerului nr. 2, Telefon 1560

ANGAJEAZĂ
— Maiștri minieri și electro

mecanici subteran prin concurs
•— Mineri — subteran
— Ajutori mineri — subteran
— Lăcătuși de mină — sub

teran
— Artificieri — subteran
— Electricieni
— Tehnician normator
Angajările se fac pentru Sec 
țla de explorări miniere Poia

na Ruscă, Tehuc.
— Mecanici pentru Atelierul 

de reparații Bărbăteni.
— Strungari pentru Atelierul 

de reparații Bărbăteni
— Tehnician normator pentru 

Secția explorări miniere Uricani
Gei care se vor angaja, vor 

beneficia de prevederile Н.Ѳ.М. 
1053/1959, privind acordarea 
sporului de șantier.

Pentru informații suplimentare 
cei interesați se vor adresa la 
sediul întreprinderii, Serviciul 
personal învățămînt

I.C.R.A. Petroșani
Angajează:

Inginer chimist alimentar.
Informații suplimentare la se
diul întreprinderii I.G.R.A. — 
Petroșani, strada Clemenței nr. 
1, telefon 461.

țiuni din operete, 18,30 Muzică u- 
șoară romînească, 19,00 Program 
pentru iubitorii de romanțe, 19,36 
Pagini din opere, 20,00 Cîntă for
mația de muzică ușoară Van Wood, 
20,10 Muzică de dans, 21,15 Soliști 
de muzică ușoară, 21,30 Calendar li
terar pe luna noiembrie, 21.45 „Mari 
interpreți" — George Enescu, 22,01 
Muzică de dans, 22,30 Voci cutebM 
— muzică din opere.

Cinem atograf e
8 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Al nouălea nume; REPUBLICA: 
Pășesc prin Moscova;. PETRILA: 
Nu-i loc pentru al treilea; LIVE- 
ZENI: Vîntul sudului; ISCRONI : 
Cain ai XVlII-lea; ANINOASA: 
Contele de Monte Cristo, seria 1—11; 
VULCAN: Elena din Troia; CRIVI. 
DIA: Lazarillo de Tormes; PARO- 
ȘENI: Printre oameni buni; LU- 
PBNI — MUNCITORESC: Golful 
Etooa; BĂRBĂTENI: Hamlet.



DE PESTE HOTAREАШіійГеа festivă din București 
consacrată celei de-a 47-a aniversări 

a Revoluției din Octombrie
Vineri după-amiază a avut loc, 

în sala Teatrului Consiliului Central 
al Sindicatelor din Capitală, aduna
rea festivă consacrată celei de-a 
47-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Pe fundalul scenei, unde se afla 
portretul lui Vladimir Ilici Lenin, 
încadrat de drapelele de stat ale 
U.R.S.S. și R.P. Romîne, erau în
scrise datele festive „1917—1964" 
și urarea : „Trăiască a 47-a ani
versare a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie"

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ștefan 
Voitec, Gh. Gaston Marin, I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, Martin Isac, 
Florian Dănălache, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, colonel V. S. Makovkin, ata
șat militar naval și al aerului al 
Uniunii Sovietice la București, aca
demicienii Petre Constantinescu-Iași, 
Gh. Mihoc, Suzana Gîdea. preșe
dinta Consiliului Național al Fe
meilor din R.P. Romînă, Petre E- 
nache. prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., Marin Florea Ionescu, vice
președinte al Consiliului General 
ARI US, Vasile Lixandru, vicepreșe
dinte al Sfatului Popular al Capi
talei, și Petre Bunea, strungar frun
taș la Uzinele de pompe București.

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.M.R.. ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, Conducători ai orga

ședințe festivă
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 6 noiembrie a avut loc în Pa

latul Congreselor din Kremlin șe
dința festivă consacrată celei de-a 
47-a aniversări a Revoluției din Oc
tombrie.

La ședință au luat parte veterani 
al mișcării comuniste, participant! 
la revoluție, muncitori și ingineri de 
la . întreprinderile din Moscova, lu
crători de la sate, ostași ai Arma
tei Sovietice, oameni de știință și 
alți reprezentanți ai intelectualității.

Sala a fost împodobită sărbăto
rește. Pe fundalul scenei se afla un 
mare portret al lui Lenin.

Cea de-a 47-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

(Urmare din pag. l-a)

ful luminoaselor idei ale socialis
mului și păcii.

Forța de nebiruit a ideilor Marelui 
Octombrie este puternic oglindită de 
dezvoltarea impetuoasă a socialis
mului. Pe calea deschisă de Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
peste un miliard de oameni din ță
rile socialiste construiesc socialismul 
și comunismul. Sistemul mondial al 
socialismului constituie cucerirea cea 
mai de preț a tuturor popoarelor, 
reazimul de nădejde al luptei lor 
pentru pace, democrație, independen
ță . și progres social.

Pe drumul luminat de ideile Ma
relui Octombrie, poporul nostru ob
ține succese de importanță istorică. 
Rod al aplicării în mod creator a în
vățăturii marxist-leniniste, al muncii 
eroice desfășurate de întregul po
por sub conducerea înțeleaptă a 
partidului nostru, Romînia socialistă 
înaintează vertiginos spre un viitor 
însorit. In anii puterii populare au 
fost făurite o industrie puternică, o 
agricultură în plină dezvoltare, iar 
știința, arta, cultura, nivelul de trai 
al populației sînt într-o continuă 
creștere. Oamenii muncii din patria 
noastră înfăptuiesc cu succes pro
gramul desăvîrșirii construcției so
cialiste elaborat de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R.

Ideile Marelui Octombrie însufle
țesc lupta maselor muncitoare din ță

nizațiilor obștești și instituțiilor cen
trale, oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capitalei, a- 
cademicieni și alți oameni de știin
ță și cultură, activiști de partid și 
de stat și ai organizațiilor obștești1, 
generali și ofițeri superiori, ziariști 
romîni și străini.

Era prezentă delegația Asociației 
de prietenie sovieto-romîne condusă 
de 1. B. Stukalin, președintele Co
mitetului de stat pentru presă și ti
părituri de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R.S.F.S. Ruse, care șe 
află în țara noastră pentru a parti
cipa la manifestările prilejuit^ de 
cea de-a 47-a aniversare a Mafii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

La adunare au participat, de ase
menea, șefii unor misiuni diploma
tice acreditați în R.P. Romînă, 
membrii ambasadei Uniunii Sovie
tice și alți membri ai corpului di
plomatic.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și R.P. Ro
mîne.

Despre cea de-a 47-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie a vorbit tov. Martin Isac, 
membru al C.C. al P.M.R., membru 
al Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor.

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice în R.P. Romînă, 
I. K. Jegalin.

In încheiere a fost prezentat un 
bogat program artistic. (Agerpres)

de la Moscova
in prezidiul ședinței festive au 

luat loc Conducătorii P.C.U.S. și 
Statului Sovietic, șefii delegațiilor 
de partid și guvernamentale din 12 
tari socialiste — conducătorii parti
delor comuniste frățești dintr-o serie 
de state din Europa. Asia și Ame
rica Latină.

Ședința a fost deschisă de Vladi
mir PromîsJov, președintele Comite
tului Executiv al Sovietului din 
Moscova.

Raportul cu privire la cea de-a 
47-a aniversare a Revoluției din Oc
tombrie a fost prezentat de Leonid 
Brejnev, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

rile capitaliste împotriva exploatării, 
pentru drepturi și libertăți demo
cratice, pentru independență și suve
ranitate națională, pentru progres 
social, pentru pace.

Revoluția Socialistă din Octom
brie a deschis era eliberării popoa
relor asuprite din țările coloniale și 
dependente. Sub loviturile mișcării 
de eliberare națională — parte inte
grantă a procesului revoluționar 
mondial — are loc prăbușirea între
gului sistem colonial.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a înălțat stindardul luptei 
pentru pace. Învățătura leninistă 
despre posibilitatea și necesitatea 
coexistenței pașnice între țări cu o- 
rînduiri sociale diferite stă la baza 
eforturilor perseverente ale guvernu
lui sovietic pentru preîntîmpinarea 
unui nou război mondial, pentru 
consolidarea păcii. In strînsă unire 
cu Uniunea Sovietică, cu celelalte 
țări socialiste, Republica Populară 
Romînă militează pentru reglemen
tarea problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor, pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale, pentru 
întărirea colaborării internaționale, 
pentru instaurarea unei păci trainice 
în întreaga lume.

Succesele de însemnătate istorică 
repurtate de Uniunea Sovietică, de 
celelalte țări socialiste sub steagul 
luminos al marxism-leninismului, 
conving întreaga omenire că ideile 
Marelui Octombrie sint atotbirui
toare.

Sosirea la Moscova a delegației 
(te partid și de stat a R. P. Romîne

MOSCOVA 6. — Corespondentul 
Agerpres, Silviu Podină, transmi
te :

In dimineața zilei de 6 noiem
brie a sosit la Moscova delegația 
de partid și de stat a Republicii 
Populare Romîne, condusă de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, mem- 
firti. ăl Biroului Politic al C.C. al 
PjM.K., președintele Consiliului de 
Ivnftstri al R.P. Romîne, care la 
invitaȚia C.C. al P.C.U.S. și a 
guvernului Uniunii Sovietice, va 
participa Ia sărbătorirea celei de-a 
47-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Din dele
gație fac parte tovarășii Emil Bod- 
năraș, membru al Biroului Politic al 
C.G. al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al C.C. al P.M.R., 
șeful secției de propagandă și agi
tație a C.C. al P.M.R., și Nicolae 
Guină, membru al C.C. al P.M.R.. 
ambasadorul R.P. Romîne la Mos
cova.

In întîmpinarea înalților oaspeți

Un nou acord sovieto-american 
pentru cercetarea Cosmosului

NEW YORK 6 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în Comitetul 

O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, repre
zentantul Urfiunii Sovietice, aca

demicianul A. A. Blagonravov, a 
anunțat realizarea unei înțelegeri 
între U.R.S.S. și S.U.A. privind 
prezentarea în fața Comitetului a 
textului acordului referitor la co
laborarea bilaterală in domeniul 
Cosmosului Totodată, delegatul so
vietic a menționat propunerea 
U.R.S.S. de a se convoca în 1967, 
sub egida O.N.U.. o conferință in
ternațională în problemele cercetă

Se prevăd unele schimbări 
în guvernul american

WASHINGTON 6 (Agerpres).
Este posibil ca președintele John

son sa facă unele schimbări în gu
vern, dar se așteaptă să mențină în 
posturi majoritatea înaltelor oficia
lități care se află în cabinet încă 
din timpul fostului președinte, John 
F. Kennedy, scrie agenția United 
Press International.

Astfel, după cum relatează agen
ția, președintele Johnson nu ezită 
în exprimarea dorinței sale de a 
menține în guvern pe secretarul de

Conferința
PARIS 6 (Agerpres).
In cadrul ședinței plenare de joi 

după-amiază a Conferinței generale 
a U.N.E.S.C.O. au început dezba
terile pe marginea problemei „Des
pre rolul U.N.E.S.C.O. în obținerea 
Independenței de către țările și po
poarele coloniale".

Delegatul sovietic, Mehti-Zade, a 
subliniat în cuvîntarea sa ca 
U.N.E.S.C.O, nu a folosit pe deplin 
posibilitățile de a face ca anul 1965 
să fie anul lichidării definitive a co
lonialismului.

La rîndul său, reprezentantul Ci
prului, N. Kranidiotis, a relatat 
participanților la ședința plenară 
despre moștenirea nefastă a colo
nialismului în Cipru, iar delegatul 
Republicii Unite Tanzania a criticat 
acțiunile colonialiștilor portughezi 
în Africa.
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BRUXELLES. In mina Monceau 
Fontaine continuă greva celor 30C 
mineri care cer mărirea salariilor.

NEW YORK. — Un avion de 
transport a explodat în timp ce de
cola de pe un aeroport militar din 
statul New Hampshire. Toți cei 
cinci membri ai echipajului și-au 
pierdut viața. 

гопйпі pe peronul gării Kiev au 
venit tovarășii: A. N. Kosîghin, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., D. S. Po- 
leanski, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., K. 
N. Rudnev, . vicepreședinte al Consi
liului de iMiniștri al U.R.S.S., P. V. 
Dementiev, membru al C.G. al 
P.C.U.S., ministru, A. V. Sidorenko, 
ministru, A. G. Egorov, șef adjunct 
de secție la C.C. al P.C.U.S., S. T 
Astavian, șef de secție la Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Mos
cova.

In întîmpinarea delegației au ve
nit, de asemenea, membrii ambasa
dei R.P. Romîne la Moscova.

Numeroși moscoviți aflați pe pe
ronul gării au făcut oaspeților ro
mîni o caldă primire. Membrilor de
legației R.P. Romîne li s-au ofe
rit flori.

rii Cosmosului, mareînd a 10-a ani
versare a lansării primului sput
nic sovietic.

După ce a arătat că Uniunea So
vietică se pronunță pentru cel mai 
larg schimb de informații cu privi
re la rezultatele științifice obținute 
în cercetarea Cosmosului, academi
cianul Blagonravov a spus că țara 
sa este gata ca pe baza unor în
țelegeri cu țările interesate să con
tribuie la pregătirea de specialiști 
în acest domeniu și să acorde po
sibilitate studenților și aspiranților 
străini să studieze la universitățile 
din Moscova, Leningrad și Kiev.

stat Dean Rusk, ministrul apărării 
Robert McNamara și pe ministrul 
de finanțe Douglas Dillon.

Pe de altă, parte, potrivit agenției 
citate, nu va fi o surpriză ieșirea 
din cabinet a lui Anthony Cele- 
brezzee, ministrul sănătății și edu
cației, care în mod practic nici nu 
a participat la campania electorală. 
Printre succesorii posibili ai lui Ce- 
lebrezzee. agenția U.P.l. enumera 
pe negrul W. Young și o femeie, 
Esther Peterson.

U.N.E.S.C.O.
In încheiere s-a adoptat hotărî- 

rea de a se crea un grup de lucru 
pentru a elabora o rezoluție care 
să sublinieze acțiunile pozitive ale 
U.N.E.S.C.O. pentru exercitarea ro
lului său în obținerea independenței 
de către popoarele din colonii și să 
menționeze necesitatea extinderii a- 
cestei activități pentru lichidarea cît 
mai rapidă a vestigiilor și consecin
țelor colonialismului.

Situația din Vietnamul de sud
SAIGON 6 (Agerpres).
„Posibilitatea unor noi manifes

tări de genul celor care au zguduit 
autoritatea lui Khanh în luna au 
gust, apare tot mai evidentă", trans
mite agenția Reuter, referindu-s. 
la situația politică din Saigon.

După demisia șefului adjunct al 
înaltului Consiliu Național, Nguyen 
Zuan Chu, ziarele sud-vietnameze 
sînt unanim în aprecierile pesimiste 
referitoare la guvernul Tran Van 
Huong. Nici cercurile religioase, nici 
cercurile studențești nu sînt satis
făcute de componența noului gu
vern.

Potrivit unor relatări, liderii bu
dist! s-au întrunit joi după-amiază 
pentru a examina măsurile ce pot 
fi întreprinse împotriva guvernului 
care „nu este capabil să asigure

R. P. Rtte 
a pfflsil Alierii

ALGER 6. — Gorespondentul A- 
gerpres, Constantin Benga, trans
mite :

Vineri dimineața, delegația R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul Ghe
orghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al G.C. al P.M.R., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, care a par
ticipat la festivitățile prilejuite de 
cea de-a X-a aniversare a revolu
ției algeriene, a părăsit Algerul.

Din delegație au făcut parte to
varășii : Virgil Cazacu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim-se
cretar al Comitetului regional Iași 
al P.M.R., deputat în M.A.N. și Ion 
Georgescu, ambasadorul R.P.R. la 
Alger.

La plecare, pe aeroportul Вяг-ЕІ- 
Beila, delegația romînă a fost con
dusă de Seghir Nekkache, membru 
al Biroului Politic al F.L.N., minis
tru pentru problemele sociale, M. 
Djilani, membru al C.C. al F.L.N., 
președintele Comisiei pentru proble
mele sociale a Adunării Naționale 
și M. Keredine, șeful secției ex
terne a C.C. al F.L.N., membri ai 
C.C. al F.L.N., deputați ai Adunării 
Naționale a Algeriei.

☆ '

De pe bordul avionului, tovarășul 
Gheorghe Apostol a trimis președin
telui Ben Bella următoarea telegra
mă :

„Părăsind frumoasa dv țară, per- 
miteți-mi ca în numele delegației R.P. 
Romîne să vă mulțumesc încă o da
tă călduros pentru primirea fră
țească făcută delegației noastre,, 
pentru minunatele condiții pe care 
ni le-ați creat în timpul vizitei, spre 
a cunoaște realizările dobîndite de 
poporul algerian în lupta lui pen
tru consolidarea economiei țării, 
pentru ridicarea nivelului de trai, 
pentru progres și pace în lume.

Fie ca prietenia dintre Romînia 
și Algeria să se întărească și să se 
dezvolte în interesul popoarelor 
noastre”.

Luptele din Congo 
continua t

LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres).
După lupte înverșunate cu deta

șamentele de răsculați, trupele gu
vernamentale congoleze, conduse de 
mercenari, au pătruns joi noapte 
în localitatea Kindu După cum a- 
firmă corespondentul agenției Asso
ciated Press, la Kindu au fost con
centrați 2 000 de soldați și peste 
300 de mercenari belgieni, sud-afri- 
cani și sud-rhodesieni. Chombe a 
trimis în ajutorul acestora un în
semnat număr de membri ai fostei 
jandarmerii katangheze.

Se anunță, de asemenea, că pre
mierul Clicmbe a adresat răsculați- 
lor din Stanleyville un apel, cerîn- 
du le să depună armele.

o egalitate eficientă între budiști 
, catolici". Deși nu s-au anunțat de 

fapt nici un fel de acțiuni antigu
vernamentale concrete, situația a 
devenit foarte încordată. Primul mi
nistru Huong a declarat că „guver
nul nu are de gind să rămînă pa
siv și că orice acțiuni antiguverna 
mentale vor fi respinse cu toată se
veritatea".

In același timp se anunță că or
ganizația „Forțele populare revolu
ționare" din regiunile muntoase din 
centrul țării și-a reluat activitatea, 
ceea ce ridică în fața guvernului 
probleme extrem de grele. Obser 
vatorii de presă de la Saigon con
sideră că guvernul este înclinat să 
acorde generalului Khanh largi îm
puterniciri pentru a putea face față 
situației.
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