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Citiți în pagina IV-a:
• Declarațiile lui U Thant la înapoierea in New York.
• A. L Mikoian a plecat pe calea aerului în Cuba.
• Generalul brazilian da Silva și-a încheiat vizita în 

Cuba.
• S.U.A. au reinstituit blocada împotriva Cubei.
• Pentru o participare mai activă' a oamenilor de știință 

la destinderea încordării internaționale.

LA MINA ANINOASA

Calitatea cărbunelui — în atenția 
muncii politice de masă

Conducerea minei Vulcan tace de pe acum pregătiri minuțioase in vederea trecerii la 
înfăptuirea sarcinilor sporite de nroducție din anul viitor.

. IN. CL!ȘEU : Tovarășul Fodor Arcadie, inginerul șef al minei Vulcan, discutînd cu cadrele 
tehnico-inginerești din conducerea sectorului I al minei sarcinile de plan ce revin sectoru
lui pe anul 1963.

Luna orislsfliei romlno-souieîice

literară închinată cărții 
precum și o conferință 

„Uralul — inima de 
Sovietice" ținută de

oțel 
tov 

si 
mi-

participai 
muncii.
s-a ținut 
intitulat:

Conferințe, 
seri literare, 

simpozioane
Manifestările cultural—artistice

prilejuite de sărbătorirea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice au con
tinuat în aceste zile în toate lo- 

p calitățile Văii Jiului.
jkLa Uri câni a avut loc de curînd 
f seară 

.^vțetice
Hfiîtulată 
a Uniunii
Bota Liviu, directorul clubului 
la care au luat parte 300 de 
neri din Uricani împreună cu fa
miliile lor. După conferință a rulat 
filmul sovietic „Parada din Tuși- 
no". O conferință asemănătoare s-a 
tinut și la clubul muncitoresc din 
Aninoasa la care au 

^Jieste 200 de oameni ai
La Lupeni și Vulcan 

uu jurnal de actualități
„In lumea științei și tehnicii so
vietice" la care au vorbit ing 
Smaranda I. la Lupeni și ing. Cioa 
tă loan la Vulcan

Tot la Vulcan la mină, s-a ținut 
și conferința „Realizări și pers
pective în domeniul economiei na
ționale a Uniunii Sovietice" la 
care au participat peste 250 de mi
neri, iar la Viscoza Lupeni a avut 
loc o seară literară intitulată „Fi
guri de eroi ai construcției comu
nismului oglindite în literatură". A 
vorbit ing. Borșa Rita.

Peste 2.000 de oameni ai muncit 
din Petrila au participat duminica 
trecută la ziua de odihnă închi
nată minerilor din bazinul Done 
țului, organizată la clubul din lo
calitate. In cursul dimineții la club 
fanfara a executat cîteva melodii 
din muzica sovietică. A urmat a- 
poi un simpozion literar cu tema ’ 
„Figuri de eroi comuniști și comso- 
moliști oglindiți în literatura con
temporană" după care elevii școlii 
din Petrila au prezentat un scurt 
program artistic. In același timp la 
școală între elevii claselor a IV-a

(Continuare în pag. 3-a)

Un record la lucrările 
de înaintare în piatră

• 257 m. I. galerie dublă pe lună 0 Randament de aproape 
4 m. c. steri! pe post.

N-a fost lună în acest an în 
care să nu se ducă vestea în 
întreagă Valea Jiului despre 
realizările deosebite obținute 
la lucrările de deschidere de 
la mina Dîlja de minerii din 
brigada condusă de comunis
tul Demeter Augustin. Folo
sind cu pricepere la încărca
rea sterilului o mașină sovie
tică de încărcat cu cupă și or- 
ganizîndu-și judicios lucrul la 
ort, tov. Demeter Augustin cu 
ortacii săi au realizat în me
die pe lună o vitezăi de înain
tare de 100—120 metri galerie 
de profil dublu. In cele trei 
trimestre brigada a înaintat 
cu galeria de coastă 1.200 de 
metri în inima muntelui cîș- 
tigîndu-și pe drept merit fai
ma de brigadă de înaintări 
rapide în piatră.

Realizări frumoase care au 
adus minerilor din brigadă a 
precierea și stima întregului 
colectiv de mineri de la Dîlja. 
Dar brigada nu s-a mulțumit' 
să se oprească aici cu succe
sele. In luna octombrie, colec
tivul brigăzii și-a pus în a 
plicare hotărîrea de a întrece 
propriile sale realizări obținu 
te pînă la acea dată). In acest 
scop, cu ajutorul conducerii 
tehnice a sectorului, membrii 
brigăzii au ridicat organizarea 
muncii în brigadă pe o treap
tă superioară, Minerii din 
brigada tov. Demeter Au
gustin au început să foloseas
că simultan la încărcarea ste
rilului două mașini de încăr
cat tip E.P.M.-l. Totodată! 
și-au organizat lucrul pe baza 
graficului ciclic. Și astfel mun
ca brigăzii a devenit și mai 
spornică. Randamentul muncii 
a crescut la aproape 4 m.c. de 
steril/post, egalînd randamen-

tul realizat in cărbune. Viteza 
zilnică de avansare a atins în 
medie 9,5 metri. Pe această 
cale vrednicii mineri din bri 
gada lui Demeter Augustin au 
stabilit o performanță ce în
trece tot ce s-a realizat pînă 
acum la lucrările de înaintare 
în piatră din minele Văii Jiu 
lui

Ieri, în primele ore ale di
mineții, incinta minei Dîlja 
îmbrăcase haină sărbătorească. 
In fața galeriei de coastă pe 
care o sapă brigada tov. De
meter Augustin erau arborate 
drapele, iar pe o pancartă se 
puteau citi cuvintele : „Cinste 
brigăzii conduse de comunis
tul Demeter Augustin care șî-a 
depășit angajamentul luat In 
cinstea zilei de 7 Noiembrie 
realizînd 257 m. de galerie 
dublă". Pregătiri pentru săr
bătoarea hărniciei care 
să

In acest an, in fața colectivului 
minei Aninoasi au stat obiective 
economice mobilizatoare. Depășirea 
planului anual cu 20.000 tone de 
cărbune, creșterea productivității 
muncii la 1,230 tone pe post, re 
ducerea consumului specific de 
lemn de mină la 43,6 m.c. pe mia 
de tone, obținerea pe această ba
ză a 800.000 lei economii, respec
tarea normelor interne de calitate 
— iată sarcinile economice pe a- 
cest an ale harnicilor mineri ani- 
noseni. Cu prilejul prelucrării ci
frelor de plan pe anul 1962, colec
tivul minei, la îndemnul comuniș
tilor, s-a angajat să dea peste plan 
22.200 tone de cărbune.

Datorită măsurilor luate de or
ganizația de partid și de către 
conducerea tehnico-administrativă a 
minei pentru înfăptuirea acestor 
sarcini, la conferința de partid pe 
mină, ținută în ziua de 27 octom
brie, au putut fi raportate succe
se de seamă. Din darea de seamă 
prezentată în fața delegaților la 
conferință de tovarășul Barna loan, 
secretarul comitetului de partid, au 
reieșit realizări importante. Cea 
mai mare cinste pentru comuniștii 
minei Aninoasa, pentru întregul 
colectiv al acestei exploatări, o 
constituie faptul că ei au raportat 
realizarea înainte de termen a 
angajamentului anual privind spo
rirea producției de cărbune. De la 
începutul anului, din abatajele mi
nei au fost extrase ț^ste 
de plan 22.250 tone de 
Sectorul IV, fruntaș pe 
contribuit cu peste 13.400
cărbune la obținerea acestui suc 
ces. Depășirea sarcinilor de plan 
la cărbune a fost posibilă pe baza 
creșterii productivității muncii. Pe 
primele nouă luni din acest an s-a 
realizat o creștere a productivității 
muncii în abataje de 124 kg. pe 
post. Pe exploatare, 
tone pe post, cît a 
randamentul realizat 
1,252 tone pe post.

In conferință a fost însă scos 
evidență faptul că unii indici 
plan nu au fost îndeplinițt Unui 
din acești indici, de o deosebită 
importanță pentru activitatea eco 
comică a minei este calitatea pro
ducției Deși conferința de partid 
din anul trecut a dezbătut această 
problemă și au fost preconizate 
unele măsuri pentru Încadrarea în 
normele de calitate, totuși problema 
calității nu a fost rezolvată. Daca 
la umiditate și granulație au fost 
respectate normele stabilite, pro
centul de cenușă a fost depășit cu

sarcinile 
cărbune, 
bazin a 
tone de

față de 1,230 
fost planificat 
s-a ridicat la

iu 
de

CU SPRIJINUL DEPUTATEI
Continuînd acțiunea de gos

podărire și modernizare a ve- 
chilor cartiere, I.L.L. Petrila a 

^trecut de curînd, în cartierul 
Fero, la înlocuirea
dependințe din lemn cu altele 
din cărămidă.

Cu sprijinul deputatei Curt
ean Ana, în acest cartier s-au

vechilor

făcut amenajări pentru preîn- 
tîmpinarea inundațiilor din a- 
notimpul ploios. In cadrul a- 
cestor amenajări se numără șl 
construirea unui jgheab lung 
de aproape 100 metri.

I. CIUR
corespondent

avea
aibă aici loc. Veniseră să-1

I. BALAN

(Continuare în pag. 3-a)

1,9 la sută, ceea ce a atras după 
sine rebutarea în fiecare lună a 
unor importante cantități de căr
bune. Astfel, în cele nouă luni 
care au trecut din acest an, au fost 
rebutate 8.561 tone de cărbune, 
ceea ce reprezintă o pierdere va
lorică de 1.070.000 lei. La această 
pierdere au contribuit mai mult 
sau mai puțin, toate sectoarele dc 
producție.

Bineînțeles, calitatea producției 
constituie una din problemele prin
cipale analizate de conferință. Din 
dezbateri a reieșit că deși comite
tul de partid a analizat împreună 
cu conducerea exploatării proble
ma calității, deși s-au stabilit u- 
nele măsuri care se refereau Ia 
alegerea șistului în abataje și puș- 
carea selectivă a intercalațiilor, to
tuși acest lucru, în practică a fost 
neglijat, măsurile aplicîndu-se doar 
de către cîteva brigăzi de la sec
toarele I și IV.

O parte din cenușă provine din 
abatajele de pe stratul 15 ale sec
toarelor II și III unde cărbunele 
este exploatat împreună cu inter- 
calațiile de steril. Comitetul de 
partid a atras atenția conducerii 
exploatării asupra acestei stări de 
lucruri, luîndu-se unele măsuri la 
sectorul III, unde s-a trecut la ex
ploatarea stratului 15 sub intere 1- 
lația de steril, fapt care a adus la 
o oarecare îmbunătățire a calității 
cărbunelui. Dar măsurile luate n-au 
tost susținute de o muncă politică 
eficientă din partea organizațiilor 
de bază din sectoarele productive 
Chiar unele brigăzi conduse de 
membrii de partid dau cărbune de 
calitate proastă. Printre acestea se 
numără cele conduse de tov. Gal 
Mihai, Hegheduș Dănilă, Kiko Lu
dovic, Codrea Gheorghe și alții.

In cuvîntul său, tov. Radu Nieo- 
iae a arătat că inițiativa bună lua
tă cu cîteva luni în urmă, de a 
discuta periodic cu șefii de brigăzi 
și șefii de schimb problema cali
tății, nu a căpătat un caracter 
permanent. Cînd s-a observat o 
oarecare îmbunătățire a calității, 
nu s-a mai insistat asupra acestui 
lucru. El a mai arătat că datorită 
faptului că minerilor de la pregă
tirile în cărbune nu li se rebuteS- 
ză din 
nici o 
țînd la 
Despre
Fodor Vasile, Cocotă Dan, Bodor

producție aceștia nu dau 
importanță calității, trimi- 
ziuă vagonete cu mult ștst. 
calitate au discutat și tov.

V. OROS

(Continuare în pag. 3-a)
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Intre Institutul de mine din Petroșani' 
și celelalte institute de invățămînt supe
rior din țară s-au stabilit legături trainice 
de colaborare. Asemenea legături au fost 
stabilite și între I.M.P. și Institutul Poli
tehnic din București. In cadrul acestei co
laborări, cu cîteva zile în urmă, prof. dr. 
I. S. Antoniu 
din București 
din Petroșani. 
I. S. Antoniu
miniere din Valea Jiului printre care E. M. 
Petrila.

IN CLIȘEU: Prof. dr. I. S. 
preună cu Lucia Antoniu de 
Politehnic din București, ing. 
ing. M. Tocaci, cadre didactice
ing. Emil Stoica de la Exploatarea minie
ră Petrila înainte de a intra în mină.

de la Institutul Politehnic 
a fost oaspetele institutului 
Cu această ocazie prof. dr. 

a vizitat și unele exploatări

Antoniu îm- 
la Institutul 
N. Vintilă și 
de la I.M.P. și
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exemplu de felul cum tre- 
educați copiii în familie îi 

modul în care părinții lui 
Ilici Lenin au educat

Căminul nr. 2al studenților de la LM.P
cu minciuna

se găsește 
părinților și

Ulianov, educația co- 
din fragedă vîrstă a 
temelie solidă pentru

al co-

atitu- 
din

EDUCAȚIA IN FAMILIE9
Familia are sarcini de mare răs

pundere în opera de educare a 
(copiilor. Ea trebuie să educe pe 
copii în spiritul moralei comunis
te să-i deprindă cu ordinea și cu 
' comportarea disciplinată. Organi
zarea justă a educației în familie, 
legătura și coordonarea muncii fa
miliei cu a școlii, asigură înde
plinirea cu succes a sarcinilor e- 

' duca ți ei comuniste a tinerei gene
rații. 

1 Un 
buie 
oferă
Vladimir 
copiii lor.

In familia 
piîior încă 
constituit o
formarea unei personalități integre, 
disciplinate și cu o voință puter
nică. Copiii erau deprinși cu mun
ca fizică și intelectuală. In afară 
de aceasta tatăl lui Vladimir Ilici 
le povestea adesea copiilor despre 
viața la țară, îi învăța să cunoas
că viața, străduindu-se să le trans
mită experiența sa și să le îndrume 
năzuințele spre un viitor mai 
bun.

O sarcină de seamă a educa
ției noi în familie este formarea 
spiritului de colectiv. Incepînd cu 
vîrsta preșcolară părinții îndeamnă 
pe copilul lor să se apropie de 
ceilalți copiii de vîrsta lui, le în
curajează jocurile Ipr comune, iar 
mai tîrziu caută să formeze legă
turi de tovărășie. Cultivînd la co
pii legăturile de prietenie și de 
tovărășie, părinții stimulează ma
nifestarea și dezvoltarea unor în
sușiri: ca ajutorarea reciprocă, 
titudinea plină de grijă față de 
tovarășii lor, cinstea și adevărul.

Fiecare părinte se îngrijește ca 
copiii săi să devină oameni culți 
și instruiți care să poată lua par
te în mod activ la construirea so
cialismului. De aceea, atunci cînd 
copilul atinge vîrsta școlară pă
rinții îl trimit la școală, apoi îi 
crează condiții normale pentru în
vățătură și se îngrijește ca el să 
obțină rezultate bune la învăță
tură.

Este foarte important să obiș
nuim pe elev chiar din prima zi 
a venirii la școală să fie disci
plinat și punctual în ceea ce pri
vește frecventarea școlii, compor
tarea la lecții și în afara lec
țiilor, pregătirea temelor pentru a- 
casă date de învățător.

Eforturile elevului trebuie 
vajate verificînd sistematic
plinirea temelor, ajutîndu-1 în mă
sura posibilităților să învingă di
ficultățile pe care le întîmpină. Mai 
sînt însă unii părinți care înțeleg 
greșit acest ajutor și în loc să-l 
îndrume pe elev ca să rezolve sin

Alături de 
de semi- 

labora- 
sală de 
in ulti -

s-au 
două 
can- 
Ultl 
cele

cămine

Deschiderea anului școlar 
în învătămîntul seral 

și fără frecvență
In legătură cu deschiderea 

anului școlar 1962—1963 în In- 
vățămîntul seral și fără frec
vență de cultură generală, Mi
nisterul Invățămîntului comu
nică :

— Noul an de învățămini 
pentru cursurile serale ale șco
lilor de cultură generală 
IX-XI) va Începe în ziua 
5 noiembrie 1962.

— Pentru clasa a VIH-a 
rală concursul de admitere
avea loc între 7 și 10 noiem
brie a. c. Elevii 
cepe cursurile 
noiembrie.

— înscrierile 
fără frecvență 
se fac pină la 
a. e. Concursul 
clasa a VlH-a învățămînt fl 
frecvență va avea loc între 
și 30 noiembrie a. c.

— Cei interesați se vor adre
sa secțiilor de învățămînt ra
ionale (orășenești) și secțiilor 
serale și fără frecvență din 
cadrul școlii medii. (Agerpres)

(cl. 
de

se
va

încu- 
înde-

este per- 
este per- 
cu multă 
încordare

gur problemele, exercițiile etc. fac. 
ei problemele sau exercițiile în lo
cul elevului. Un asemenea „aju
tor" dăunează elevului, învățîndu-i 
să fie leneș și făcîndu-1 incapabil 
pentru o muncă serioasă, intensă 
și independentă. Totodată aseme
nea cazuri influențează în mod ne
favorabil asupra comportării morale 
a copiilor, învățîndu-i 
și înșelătoria.

In familie copilul 
tot timpul sub ochii
sub ochii celorlalți oameni apro- 
piați. Ei pot interveni totdeauna 
la timp Ia orice pas greșit 
pilului.

Uneori însă se observă o 
dine insuficient de serioasă
partea părinților față de îndatori
rile lor, o atitudine neserioasă fa
tă de copil. Copilul mic este con
siderat adesea ca un obiect de 
distracție, iar nevoile și cerințele 
lui sînt privite fără seriozitate. Nu 
întotdeauna se ține seama de co
pil, chiar atunci cînd acesta devi
ne mai conștient. Foarte des pă
rinții se plîng de deranjul pe 
care-1 produce copilul prin dina
mismul său necontenit. Copiii a- 
leargă prin casă, prin curte, prin 
grădină, pe stradă sar și se dau 
de-a dura se cațără pe copaci, pe 
garduri, pe acoperiș, construiesc 
pentru a distruge și distrug pen
tru a construi etc. Ei fac toate 
acestea și atunci cînd le 
mis și atunci cînd nu le 
mis s-o facă. Ei fac totul 
plăcere, cu interes și cu
a tuturor forțelor și a întregii lor 
energii. Privind această activitate 
intensă a copiilor, părinții o apre
ciază adesea numai din punctul de 
Vedere al comodității și al liniștii 
lor personale. De aceea se întîm- 
plă deseori ca răstelile și interdic
țiile să constituie principala meto
dă de educație utilizată de părinți 
Toate acestea pervetesc caracterul 
copilului și-i îndeamnă să încalce 
interdicțiile părinților. De aceea 
va trebui lucrat cu maximum de 
atenție cu copiii, să le încurajăm 
pornirile lor bune, iar dacă e ca
zul să le atragem atenția expli- 
cînda-le cu multă răbdare și calm 
în ce a constat greșeala săvîrșită 
de ei.

Desigur că un rol important în 
educarea copiilor revine școlii. 
Dar numai școala singură, fără *a- 
jutorul neprecupețit al părinților 
nu-și poate îndeplini sarcina. De 
aceea în interesul nostru comun, 
între școală și familie va trebui 
să existe o deplină colaborare, o 
unitate de vederi în aplicarea me
todelor educative.

LORINTZ fkancisc 
director adj. Școala de 8 ani 

nr. 1 Lupeni

lg sprijiBB! lairelor didactice 
mai tinere

Ga urmare firească a con 
dițiilor materiale tot mai bu 
ne create, la școala noastră 
s-a îmbunătățit calitatea pro
cesului de învățămînt. Recent, 
comisia de îndrumare meto
dica a început ținerea lecții
lor deschise pe clase pentru a 
veni in sprijinul cadrelor dl 
dactice mai tinere.

Pe lingă aceste lecții, se 
țin și diferite referate menite 
să contribuie la buna desfă
șurare a procesului de învă- 
țăimînt în școală. Zilele tre 
cute, de pildă, la clasa a IV-a 
s-a prezentat referatul „Me - 
tode și procedee pentru for
marea deprinderii de scriere 
corectă". Din discuțiile pur
tate, la care au participat to 
varășii profesori Dumitrescu 
Marla, Duncea Elena și Berea 
Gheorghe a rezultat că la for
marea unei scrieri corecte con
tribuie în mare măsură insis- 
tarea asupra analizei și sinte
zei fonetice și grafice atît Ia 
lecțiile de citire cît și la cete 
de scriere.

In felul acesta se urmărește 
dezvoltarea simțului estetic la 
elevi și obținerea de rezultate 
cît mal bune la încheierea 
trimestrului.

EMIL TETILEANU 
directorul școlii de 8 ani nr. 3 

Lupeni

admiși vor In 
în ziua de 12

la învățămînt 
(clasele V—XI) 

20 noiembrie 
de admitere Ir

*

principala datorie

Cu fiecare an 
ce trece, condi
țiile de studiu 
ale studenților 
de la I.M.P. au 
devenit tot mai 
bune, 
sălile 
narii, 
toare, 
sport,
mii ani, pentru 
studenți 
construit 
cămine, o 
tină ș. a. 
mul din 
două
(căminul nr. 2) 
a fost dat în 
folosința stu
denților în 
cursul acestui 
an. Ei dispune 
de dormitoare 
moderne, cu 
mobilier nou,
săli de lectură, 
vestiare, baie 
ș.a. IN CLIȘEU : 
Aspect exterior 
al căminului 
studențesc nr. 2 
din Petroșani.

învățătura
Procesul de învățămînt ne

cesită din partea elevilor e 
forturi sporite de voință, per 
severență și tărie de caracter 
precum și o cunoaștere clară 
a scopului pentru care învață. 
Pentru stimularea interesului 
elevilor față de învățătură, la 
școala noastră se organizează 
o serie de acțiuni interesante 
care îi ajută să-și îmbunătă
țească programul 
tură, le lărgește orizontul cu
noștințelor teoretice și prac 
tice. Astfel, în cadrul organl 
zației de pionieri se țin șe
dințe pe detașamente și grupe 
în care se analizează situa
ția la învățătură, se fac pro
puneri pentru înlăturarea lip 
surilor

Elevii și pionierii fruntași 
vorbesc despre felul cian îșl 
pregătesc ei lecțiile, cum fo
losesc notițele și manualul, 
cum își programează timpul 
pentru studiu. In felul acesta,

programul de activitate al u- 
nității întocmit pe baza unor 
prop.uneri concrete ale pionie
rilor îi ajută pe elevi să în
țeleagă mai bine scopul învă
țăturii, să 
o însușire 
riei le va 
moașe.

Invățînd
nului trecut cînd în așa nu
mitele ..adunări mobilizatoare" - 
pionierii iși luau mereu ac^ 
leași angajamente, schimbi 
du-le doar data, anul ac<£j| 
situația s-a schimbat multm 
bine. Adunările pionierești îșl 
confirmă de fiecare dată uti
litatea. S-au luat măsuri în 
vederea stimulării elevilor 
fruntași la învățătură și 
activitatea obștească prin pu
blicarea de fotografii la pa
noul fruntașilor De școală.

CORNEA TITU
instructor superior de pionierat 

Școala de 8 ani Iscroni ~
©-----------------

O ÎNTÎLNIRE PLĂCUTĂ

înțeleagă că numai 
temeinică a mate- 

aduce rezultate fru-

din experiența a-
de învață -

in

Școala de 8 ani nr. 1 din Lupeni dispune de e bibliotecă' bogată cu cîteva sute de vo
lume. Elevii școlii, la fel ca și cadrele didactice, sînt cititori activi ai bibliotecii. Aici ei gă
sesc cărți pentru toate gusturile și toate viratele.

IN CLIȘEU : Un aspect obișnuit la biblioteca Școlii de 8 ani nr. 1 din Lupeni.

In cadrul Lunii prieteniei 
romino-sovietice, unitatea de 
pionieri din școala noastră a 
organizat mai multe acțiuni 
interesante premergătoare adu
nărilor de alegeri pionierești. 
Zilele trecute, de pildă, pio
nierii unității noastre l-au in
vitat la școală pe tov. doctor 
Scărlătoiu Nicolae care a fă
cut recent o vizită prin Uniu 
nea Sovietică. Tov. doctor ne-a 
vorbit despre frumusețile care 
l-au întimpinat pretutindeni 
pe unde a umblat, despre o- 
rașul și obiectivele pe care le-a 
vizitat, despre marile uzine și 
fabrici din Ucraina, despre Le
ningrad și Moscova, despre

oamenii simpli sovietici. La 
marginea Kievului, pe un os
trov al Niprului se construieș
te intr-un ritm susținut un o- 
rășel minunat pe care locui
torii îl supranumesc „A doua 
Veneție".

La Moscova ne-a spus din- 
sul — am vizitat metroul, u- 
riașa universitate Lomonosov, 
mausoleul din Piața Roșie $1 
alte lucruri interesante. Pre
tutindeni pe unde am umblat, 
am fost întîmpinați cu multă 
dragoste și simpatie de minu
nății oameni sovietici.

VLADUȚIU LIANA 
elevă clasa Vil-a A, 

Școala de 8 ani nr. 4 Petroșani

Comitetul de părinți — sprijin al școlii
Zilele trecute, la Școala de 

8 ani din Iscroni a avut loc 
ședința de alegere a noului 
comitet de părinți al școlii. 
Din darea de seamă prezenta
tă de tov. Sicoe Sabin a reie
șit că în anul trecut comite
tul de părinți a dat un sprijin 
prețios conducerii școlii pen 
tru crearea de condiții tot mai 
bune de desfășurare a proce
sului instructiv-educativ și în
frumusețarea școlii.

Prestînd un mare număr de 
ore de muncă voluntară, co
mitetul de părinți a contribuit 
efectiv la darea în folosință a 
unei noi săli de clasă, la cu 
rățenia școlii, precum și la

împrejmuirea acesteia cu gard 
de beton șl plasă de sîrmă.

Rezultatele obținute la in- 
vătătură sînt în bună parte 
rod al preocupării părinților 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de învățătură ale elevilor 
atît în școală cît și în familie.

Cei mai activi părinți au 
fost Sicoe Sabin. Niță Ion, 
Aștelean Ion, Bunescu ion, 
Barna Ion. „

Noul comitet de părinți 9 
reales ca președinte pe tova
rășul sicoe Sabin care a dus 
o activitate rodnică, bucurîn- 
du-se de aprecierea comitetu
lui și a conducerii școlii.
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SCRISOARE DESCHISĂ
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PE ȘANTIERUL 9 PETROȘANI

Pe ce căi rătăcești ortace Cos
tea ?

In sinul colectivului nostru ești 
cunoscut ca om capabil, cu po
sibilități de muncă. La ort, cina 
minuiești perforatorul sau ciocanu. 
de abataj, faci să salte pe gra- 
iicul de producție randamentul 
depășirea de plan înscrisă de bri 

§ gada in care lucrezi. Iți recunoaș
tem aceste merite pe care le ai în 
producție. Te apreciem pentru 
hărnicia cu care contribui la rea 
Uzarea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor de întrecere.

Dar nu sintem de acord cu felul 
tău de a ii din alt punct de ve
dere. iți amintești de cile ori ai 
lipsit ne motiv at de la șut, de cite 
ori le-ai prezentat in stare de be
ție ia pontaj duhnind a rachiu 1;> 
țața maistrului tău ? Țl-ai dat de 
iiecare dată seama că nemotivat a 
făcută lovește in familia ta. Fie
care absență nemotivată iți re 
duce ciștigul 
Totuși nu ai 
ter ca să te 
meteahna de 
fiJmp. In anul

~&tale ai pierdut prima de vechime 
g in 1962 pe aceeiași cale mergi, .-w 
g soție care roșește auzind că la nu 
g nă te complaci in situația de de 
8 zorganizator al producției prin 
g Upsurile tale nemotivate de Io 
g șut. Copiii tăi ar dori să fie min 
g dri de tine. Dar ce le oferi tu 
g cum te Îngrijești să le aduci acasă 
g cit mai mulți bani la plată pen 
g tru a ie asigura un trai indestu 
g lat, cum te interesezi de educați-: 
g lor ? Ce exemplu ar putea lua ei 
g de ia tatăl lor ?
8 Tovarășii tăi de muncă te In 
8 treabă: Pe ce căi rătăcești ortac* 
8 Costea ? De ce nu vrei să merg'

Pregătirile de iarnă — 
în atenția constructorilor

se min- 
tovara- 
Remus, 
și alții

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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pe luna respectiva, 
avut tăria de carac- 
corectezi, să alungi 
care șuieri de otita 
1959 cu nemotivatele

aiături de ei? Nu uita că secto
rul IV din care iaci parte e frun
taș la mina Aninoasa, că munceșt’ 
alături de mineri cu care 
drește colectivul nostru ca 
sul lanc Victor, Moisiu 
Bokor Moise, Biro Ștelan
ne ce nu vrei să fii la fel ca ei ? 
Colectivul alături de care mur. 
cești te-a ajutat pe toate căile să 
te lași de nemotivale, dar plnă 
acum fără rezultat. Nu o dală 
conducerea sectorului, ortacii tăi 
te-au sfătuit tovărășește să-ți 
schimbi felul de a ft arătlndu-ți 
drumul bun pe care trebuie să-i 
urmezi. Cind ai de gind să-i as
cult i, să-ii schimbi comportarea de 
pînă acum ? Nu uita, ortace Cos
tea, că trăiești in marea familie 
n truditorilor din patria noastră 
a căror muncă victorioasă desă
vârșește in prezent construcția 
luminosului edificiu al socialismu
lui. Nu-i tirziu să te schimbi, să 
devii un om Înaintat prin hărnicia 
ta la locul de muncă, prin atitu
dinea ta corectă fată de muncă 
și familie. Ai toate posibilitățile 
să te Îndrepți, să pornești și tu 
ru lruntea sus, mindru că contri
bui la făurirea viitorului fericit ai 
oatriei noastre. Iți intindem mina 
tncăodată ca să te ajutăm, ortace 
Costea. Privește-o cu incredere. 
Noi, ortacii tăi, întregul colectiv 
al sectorului așteptăm ziua cind 
vom putea spune: Costea este u« 
muncitor jos cu pălăria din toa
te punctele de vedere, un exem
plu demn de urmat. Vrei să ne 
faci cit mai curind această bucu
rie. ?

UN GRUP DE MINERI DE La 
SECTORUL IV ANINOASA

acestea, nimeni de 
nu crede că timpul 
neschimbat. De a- 

șantierele se

re
Pe

le

*

Calitatea cărbunelui — în atenția muncii politice de masă

Zilele frumoase ale toamnei 
crează condiții optime de lu
cru pe șantiere pentru ca și 
în trimestrul IV lucrările ex
terioare să continue cu avînt. 
Astfel, se pot executa ten
cuieli exterioare, terasamente. 
canalizări, betonări, acoperi 
șuri, iar tencuielile interioare, 
zugrăvelile, vopsitoriile se u- 
sucă mai repede. Prin aceasta 
se scurtează termenele de e- 
xecuție la diferitele opera
țiuni care în final conduc Ia 
darea in folosință a noilor 
construcții.

Cu toate 
pe șantiere 
va rămîne
ceea, pe toate 
preconizează și se iau măsuri 
tehnico-organizatorice in 
derea continuării lucrului 
timp nefavorabil.

Iată ce ne-a relatai, in
gătură cu această problemă, 
tov. ing. Beloiu Nlcolae. șeful 
șantierului 9 Petroșani, șan
tier care construiește Doile 
blocuri de locuințe din cartie
rul Livezeni.

.Perioada de iarnă este grea 
pentru fiecare șantier, fiindcă, 
în general, constructorii Iși 
desfășoară activitatea afară. 
In vitregiile anotimpurilor și 
nu sub acoperișul unor atelie
re încălzite. De aceea, noi con
structorii ne organizăm per
manent activitatea după ano
timp căutind să încadrăm lu
crările după starea timpului: 
vara facem asfaltări, iarna 
lucrări de finisaje inrerioare 
etc. Aceasta nu înseamnă Insă 
că printr-o pregătire și orga
nizare minuțioasă 
lupta cu 
sigura o 
lucrărilor 
du-le un

Pentru
ceasta, noi ne-am făcut 
plan cuprinzător de 
pe care am și început să-l 
traducem în viață. El se com
pune din două părți distincte: 
una pentru problemele pro
ducției. iar alta în legătură cu 
condițiile de trai, social-gos
podărești ale colectivului. Ce 
cuprinde acest plan de mă
suri ? iată cîteva aspecte.

(Urmare din pag. l-a) rebutat pentru șist" aplicată larg 
la mina Lupeni, care duce la îmbu
nătățirea substanțială a calității 
cărbunelui. De asemenea, vorbito
rul a relevat faptul că dacă indi
cele de cenușă ar fi fost respectat 
economiile de peste un milion ra
portate la conferință puteau fi 
dublate. In încheierea cuvântului 
său tov. Karpinecz a dat noului co 
mitet de partid îndrumări asupra 
îmbunătățirii activității de viitor 1

de (Urmare din pag. l-a)

pre- 
nu- 
Din

nu putem 
vitregiile iernii și a- 
continuitate firească 
de construcții, din- 
caracter industrial 
toamna și iarna a- 

un 
măsuri.
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eric și alții care au arătat că 
nu toți tehnicienii s-au preocupat 
ca brigăzile de care răspund să fie 

■ îndrumate în alegerea șistului încă 
din abataje. Munca agitatorilor în 
privința calității este slabă. De 
asemenea, lupta pentru alegerea 
șistului vizibil se desfășoară sub 
posibilități și la suprafață. De mul- 

’•te ori, muncitorii de la banda de 
50 m., lasă să treacă spre silozul 
funicularului bucăți mari de șist.

Pe viitor problema calității tre
buie să constituie o preocupare de 
seamă pentru organizațiile de ba
ză. Ele să îndrume comitetele
secții sindicale și comitetele or
ganizațiilor U.T.M. din sectoare, să 
desfășoare o muncă susținută pen
tru îmbunătățirea calității produc
ției. Șefii de sectoare vor trebui 
ca pe viitor să fie trași la răs
pundere cu mai multă tărie în ca
zul cînd vor tolera depășirea pro
centului de cenușă în cărbune.

In încheierea lucrărilor conferin
ței a luat cuvîntul tovarășul Ioan 
Karpinecz, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani, care 
printre altele a arătat că dacă în 
alți ani, din rîndurile minerilor ani- 
noseni au pornit numeroase initia
tive, în acest an nici măcar nu au 
fost îmbrățișate unele initiative 
bune lansate de muncitorii altor 
exploatări. Așa spre exemplu la 
Aninoasa nu a fost extinsă iniția
tiva „Nici un vagonet de cărbune

întâmpine pe cei sărbătoriți, 
să-i felicite și să se bucure 
Împreună de importanta vic
torie obținută in muncă an 
mare număr de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și func
ționari din colectivul minei 
Dilja. Ii așteptau afară pc 
realizatorii frumosului record 
de înaintare o mulțime de sur
prize :

Din galerie iși fac apariția 
la ziuă cu fețele radiind de 
bucurie toți ortacii din briga
dă în frunte cu tov. Demeter 
Augustin. Minerii din schim
bul n au 
sărbătoare 
întâmpinat 
bul III și
timele pușcături la ort în con
tul recordului la Înaintare rea
lizat In luna octombrie. Excla-

intrat îmbrăcați de 
pe galerie și și-au 
ortacii din schim-
I care făcuseră ul-

- »•*»

Conferințe, seri literare, simpozioane
(Urmare din pag. l-a)

«-a desfășurat un concurs de bas
me sovietice. Primilor clasați li s-au 
oferit premii în cărți. Apoi la club 
a rulat filmul sovietic „Evdokia”.

In cursul după amiezii ia club 
s-a tinut o conferință intitulată 
, Succesele obținute de Uniunea 
Sovietică în întrecerea economică 
pașnică cu S.U.A." după care a 
urmat un program dit de către co
rul și orchestra de muzică ușoară 
a clubului.

cu
un
Și

bazinul Donețului s-a în- 
o seară de dans.
succes deosebit s-a bu- 
simpozionul organizat la

Ziua de odihnă închinată mine
rilor din 
ebeiat

De
curat
29 octombrie la U.R.U.M.P. întitu
lat „Despre medicina sovietică" șl 
la care au luat parte aproape 250 
de muncitori. Despre succesele me- 
di cinei sovietice au vorbit medicii 
dr. Pascu Ioan și dr. Martinovici 
Mihai.

le Iuiiteie li eiaifă
mâții de admirație, aplauze 
puternice îzbnenesc din rin- 
durile celor veniți să-i sărbă
torească Un grup de pionieri 
luminează buchete de flori 
tov. Demeter Augustin, șefi
lor de schimb Toth Cotoman, 
Vass Dominic, Szekeres Iuliu, 
Szigmond Pavel și altor ortacL 
Tînărul inginer Boțea loan, 
șeful sectorului stringe mina1 
tov. Demeter Augustin și or
tacilor și felicită întreaga bri
gadă. Tovarășul Bartha Dio- 
nisle. președintele comitetului 
de secție dă citire telegramei 
de felicitare adresată brigăzii 
din partea Biroului Comitetu
lui orășenesc de partid in care 
se spune că realizarea unei 
înaintări de 257 m. galerie du
blă în cursul lunii octombrie 
constituie un record de înain
tare pe Valea Jiului. O tele
gramă de felicitare a primit 
brigada în cursul dimineții șl 

| din partea Ministerului Mine- 
I lor șl Energiei Electrice. I-au 

felicitat ne minerii brigăzii șl 
le-au urat noi succese în mun
că tov. Ghioancă Victor, secre
tar al Comitetului orășenesc 
de partid. Szuder Wiliam, di
rector general al combinatu
lui carbonifer. Iacob Petru. în 
numele Consiliului local al sin 
dicatelor șl alții. In numele 
ortacilor, tov. Demeter mulțu
mește pentru felicitări șl se 
angajează să obțină noi rea 
lizări la săparea galeriilor de 
mină.

1

Șantierul nostru are de 
dat în trimestrul IV, un 
măr de 490 apartamente, 
cauza unor lipsuri în aprovi
zionarea cu materiale (ciment, 
var, praf hidroîob) care s-au! 
făcut simțite în lunile august 
și septembrie, in prezent ne 
găsim cu centrala termică ne
betonată complet șl cu acope
rișurile la peste 10 blocuri ne
puse, ceea ce înseamnă o In- 
tîrziere serioasă a finisajelor 
interioare.

In scopul remedierii acestui 
neajuns, In planul nostru de 
măsuri se prevede Introduce
rea lucrului pe trei schimburi 
la centrala termică; confec
ționarea unui agregat (insta
lație mobilă de ventilatoare) 
pentru uscarea forțată a ten
cuielilor interioare; încălzirea 
agregatelor 
tonului in 
culante cu 
exterioară
Iot, ferestrelor, geamurilor la 
blocurile B 4. B 5. B 6. C zero, 
C 1, C 3 și C 9 . La stația de 
betoane Livezeni se va alcătui 
un stoc tampon de 2000 
balast, se vor face stații 
de mortar, se va procura 
kg. cloruri de calciu cu 
torul căreia se reduce perico
lul de 
si alte

Nici 
dăresc 
nul nostru de măsuri in vede
rea pregătirii pentru iarnă. 
Astfel, s-au și început repara
țiile la acoperișurilor pavili
oanelor de locuințe, 
repartizați zidari, 
geamgii, pentru repararea so
belor. coșurilor, ușilor și fe
restrelor de la locuințe com
pletarea geamurilor lipsă.

Sînt multe de făcut pe șan
tier în vederea pregătirii pen
tru iarnă — uneori chiar lu
crări curente cum sînt cana
lizări, lucrări terasiere, canale’ 
pentru conducte de încălzire, 
apă etc. Toate acestea slnt cu
prinse și ele în planul nostru 
de măsuri la realizarea căruia 
s-a trecut deja pe Întreg șan-: 
tierul. Slntem convinși că prin 
transpunerea lui în viață, co
lectivul nostru va putea să-șl 
desfășoare continuu activita
tea dind in folosință pînă lai 
sfîrșitul anului toate aparta
mentele prevăzute In plan șl 
angajamente.

1.1. L. „6 AU60ST11
PETROȘANI

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:

Șef serviciu producție, 
inginer cu salariu de 1.700- 
1.950 lei;

Șef serviciu organizare a 
muncii (cu studii superi
oare) avînd salariul de 
1.700-1.950 lei;

Inginer tehnolog cu sa
lariul de 1.050-1.500 lei;

Inginer dispecer cu sa
lariul de 1.050-1.500 lei;'

tehno-:
1.500?

și transportul be- 
autocamioane bas
ca pace: închiderea 

prin punerea ușl-

Inginer principal 
log, cu salariul de 
1.700 lei;

Tehnician I tehnolog cu 
salariul de 1.000-1.300 lei;

Tehnician I normator, eu 
salariul de 1.000-1.300 lei;

m.c. 
fixe 

5000 
aju-

Maistru tapițer cu 
riul de 900-1.300 lei;

Maistru mezelar cu 
riul de 900-1.200 lei;

sala-

sala-

Înghețare a betoanelor 
asemenea măsuri.

sectorul social-gospo- 
nu este uitat din pla-

Maistru tîmplar 
riul de 900-1.300

cu 
lei.

saîa-

angajareCondițiile de 
sînt cele prevăzute de le
gile în vigoare.

au fost 
tlmplarl.

Informații suplimentare 
se pot primi la sediul în
treprinderii, în str. Mihai 
Viteazul nr. 1.

angajează
CONTABIL cu salariza

rea de 790—925 lei.
Condiții: studii medii 

specialitate.
Postul se va ocupa 

bază de concurs.
Informații suplimentare 

se primesc la sediul 
I.C.K.T.I. Petroșani, str. 
Mihai Viteazul nr. 5.
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DECLARATIVE LUI U THANT 
LA ÎNAPOIEREA ÎN NEW YORK
NEW YORK 1 (Agerpres).
U Thant, secretarul general 

provizoriu al O.N.U. s-a îna
poiat în seara de 31 octombrie 
la New York sosind de la Ha
vana.

Intr-o declarație făcută pe 
aeroportul „Idlewilde" din 
New York U Thant a caracte
rizat tratativele pe care le-a 
avut timp de două zile cu con
ducătorii cubani ca fiind „rod
nice" și a anunțat că s-a a- 
juns la o înțelegere privind 
participarea pe viitor a Orga-

nizației Națiunilor Unite la 
reglementarea pașnică a pro
blemei cubane.

„In timpul șederii mele la 
Havana, a continuat U Thant, 
am primit informări autori
zate că demontarea rachete
lor și a obiectivelor se află în 
curs și că acest proces va fi 
terminat la 2 noiembrie, adi
că peste o zi.

Ulterior, acestea vor fi trans
portate înapoi în Uniunea So
vietică; după cit se știe, in a- 
cest scop se și fac pregătiri". 

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

A. I. Mikoian a plecat pe calea aerului 
în Cuba

Leseciko și N. s. Patolicev, 
miniștri ai U.R.S.S., S. A. Ska- 
cikov și V. E. Semiciastnîi pre
ședinți ai comitetelor de stat 
ale Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
La 1 noiembrie A. I. Mikoian 

prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
a plecat pe calea aerului în 
Cuba unde va avea un schimb 
de păreri cu guvernul Cubei 
în problemele situației inter
naționale.

La aerodrom A. I. Mikoian 
a fost condus de A. N. Kosî- 
ghin, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., S. V. Kuarșov, M. A.

☆

al

Guvernul Mexicului sprijină 
principiile autodeterminării 

popoarelor 
și neintervenției

CIUDAD DE MEXICO 1 (A- 
gerpres).

După cum transmite agen
ția Prensa Latina, ministrul 
Afacerilor Externe al Mexi
cului, Manuel Tello, a reafir
mat la 31 octombrie, în urma 
unei întrevederi avute cu pre
ședintele Adolfo Lopez Mateos, 
că politica externă a Mexicu
lui se bazează în continuare 
pe respectarea principiilor ne
intervenției și a dreptului po
poarelor la autodeterminare.

Răspunzînd la întrebările 
ziariștilor, Manuel Tello a de
clarat că guvernul Mexicului 
„susține cu cea mai mare ho- 
tărîre politica sa în favoarea 
păcii și cere aplicarea în în
tregime a principiilor autode
terminării popoarelor și nein
tervenției".

—=©=—

NEW YORK 1 (Agerpres). 
La 1 noiembrie a sosit

New York, rA. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., care 
află1 în drum spre Havana.

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

S. U. A. au reinstituit blocada 
împotriva Cubei

provizoriu al O.N.U., U Thant. 
Secretarul Casei Albe pen

tru problemele presei, P. Sa
linger, a anunțat, de aseme
nea, că Statele Unite au re
luat zborurile de recunoaștere 
deasupra Cubei.

WASHINGTON 1 (Agerpres).
Casa Albă a anunțat că Sta

tele Unite au reinstituit în 
zorii zilei de 1 noiembrie blo
cada Cubei, suspendată tem
porar în legătură cu vizita în 
Cuba a secretarului general

O

la

de
se

generalul brazilian da Silva și-a încheiat 
vizita

HAVANA 1 (Agerpres).
La 31 octombrie a părăsit Hava

na generalul Albino da Silva, șe
ful casei militare a președintelui 
Braziliei, Joao Goulart, care a pur
tat timp de două zile convorbiri 
cu conducătorii cubani.

în Cuba 
înaintea 

agenția Upi 
a declarat : 
tregime de 
de președintele Goulart și con
sider că ea a fost dusă la înde
plinire cu un succes deplin".

Q-----------------

Contrarsvolulicnarii ului tio iotetsază atliunile diversioniste
NEW YORK 1 (Agerpres).
Contrarevoluționarii cubani 

întreprind noi diversiuni îm
potriva Cubei.

Conducătorii uneia din or- 
iganizațiile contrarevoluționare 
cubane din S.U.A. au anunțat 
că trimiterea de diversioniștl 
în Cuba continuă.

plecării - relatează 
- generalul da Silva 
„Sînt satisfăcut în in- 
misiunea încredințată

Folosindu-se de bunăvoința 
unor persoane oficiale de ia 
Washington, transfugii contra
revoluționari cubani au anun
țat oficial pe secretarul gene
ral provizoriu al O.N.U. că nu 
se consideră datori să respec
te înțelegerea de a nu săv'îrșl 
acțiuni agresive împotriva 
Cubei.

MOSCOVA. La 1 noiembrie 
a sosit la Moscova delegația 
Partidului Socialist Unit din 
Germania condusă de Walter 
Ulbricht, prîm-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G.

STOCKHOLM. Premiul No
bel pe ahul 1962 pentru fizică' 
a fost decernat savantului so
vietic acad. Lev Davidovicl 
Landau.

LENINGRAD. Din Leningrad 
a plecat spre Cuba un grup 
de specialiști sovietici care au 
elaborat proiectul unei rafi
nării de petrol pentru Cuba. 
Proiectul urmează să fie a- 
probat de conducătorii Repu
blicii Cuba.

Uzina va prelucra anual 
două milioane tone țiței.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La Moscova are loc întilni- 
rea unor eminenți savanți din 
capitala U.R.S.S., care s-au 
întrunit pentru a stabili căile 
de participare a oamenilor de 
știință la destinderea încordă
rii internaționale.

„Opinia publică este capa
bilă să silească cercurile con
ducătoare din Occident, care 
continuă încă să saboteze cu 
îndărătnicie cauza dezarmării, 
să-și plece, însfîrșit, urechea 
la glasul popoarelor", a decla
rat la întâlnire Alexandr Top- 
ciev, vicepreședinte al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. Du
pă ce a subliniat că „opinia 
publica este chemată să aibă 
un mare rol în realizarea unui 
acord cu privire la dezarma
rea generală și totală", A.

Topciev a spus: „Oamenii de 
știință trezesc la viață valo
rile care pot fi utilizate atît 
în folosul omenirii, cit și în 
detrimentul ei".

Serghei Vernov, membru co
respondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., s-a referit 
la căile concrete de partici
pare a oamenilor de știință la 
rezolvarea problemei dezarmă
rii generale și totale.

Alexandr Kuzin, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., a informat 
despre constituirea pe lingă 
Comitetul sovietic pentru a- 
părarea păcii a unei comisii 
pentru aspectele tehnice - ț 
politice ale dezarmării care 
consideră drept sarcina sa a- 
tragerea oamenilor de știimă. 
din diferite țări la lupta acL^i 
vă pentru pace. '

O

Componența noului guvern 
Yemen
fallah a fost numit ministru 
al afacerilor interne. In total, 
din guvern fac parte 21 de 
persoane.

Tot la 31 octombrie, preșe
dintele Republicii Arabe Ye
men, As-Sallal, a emis decre
tul revoluționar cu privire la 
proclamarea constituției pro
vizorie a Yemenului. Această 
constituție va fi în vigoare în 
decursul perioadei de trecere 
de cinci ani.

al D. A.
CAIRO 1 (Agerpres). TASS 

transmite:
La 31 octombrie a fost a- 

nunțată la Sanaa componen
ța noului guvern al Republicii 
Arabe Yemen.

După cum anunță agenția 
M.E.N.. generalul de brigadă 
Abdallah As-Sallal ocupă în 
noul guvern funcțiile de prim- 
ministru și comandant suprem 
al forțelor armate ale repu
blicii. Abdel Rahman Al-Bal 
dani a fost numit vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri ( 
șl ministrul afacerilor exter- I 
ne, colonelul Abdallah Gazilan ] 
a fost numit ministrul apără
rii, maiorul Abdel Latif Dei- (

I N TURCIA 1

---- — ----c*.......................... -■------—Divergențe grave în sînul coaliției guvernamentale de la Bonn
Cresc continuu prețurile 

fa mărfurile y

BONN 1 (Agerpres).
Nemulțumirea stîrnită de 

acțiunile polițienești întreprin
se de guvernul vest-german 
împotriva revistei „Der Spie
gel" a cuprins pînă și pe mem
brii cabinetului Adenauer din 
partea Partidului liber-demo- 
crat. Agenția D.P.A. anunță 
că „în sînul cabinetului și al 
coaliției guvernamentale între 
creștin democrați (partidul 
cancelarului Adenauer — n.r.) 
și liber-democrați s-au ivit

divergențe din cauza 
revistei „Der Spie- 

din 31 octom 
a cabinetului

Discutarea problemei încetării experiențelor cu arma nucleară
în Comitetul Politic al 0.

NEW YORK 1 (Agerpres).
La 31 octombrie, Comitetul 

Politic al O.N.U. a început 
discutarea a două proiecte de 
rezoluție în problema încetă
rii experiențelor cu arma nu
cleară. După cum s-a aflat, 
rezoluția celor 33 de țări, ca
re cheamă la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară 
începînd de la 1 ianuarie 1963. 
a devenit astăzi rezoluția ce
lor 34 de țări, întrucît i s-a 
alăturat Republica Africa Cen
trală.

D-na Alva Myrdal, repre 
zentanta Suediei, a atras a- 
tenția asupra necesității de a 
s<> pune capăt experiențelor 
nucleare subterane, întrucît 
ele permit să se perfecționeze 
arma nucleară tactică.

Reprezentantul Ecuadorului 
a declarat că delegația sa va 
vota în favoarea proiectului 
de rezoluție al celor 34 de țări.

Plimsoll (Australia) a ară
tat că guvernul său va spri
jini proiectul de rezoluție al

Angliei și S.U.A., care prevede 
numai o încetare parțială a 
experiențelor nucleare.

Situîndu-se pe vechea pozi
ție obstrucționistă a S.U.A. re
prezentantul american» Arthur 
Dean a declarat că delegația 
americană consideră că nu 
poate accepta proiectul de 
rezoluție al celor 34 de state 
El a expus vechea poziție a 
S.U.A. că delegația americană' 
nu va semna nici un tratat 
care să nu asigure un control 
„corespunzător". Dean a ce
rut delegaților să sprijine pro
iectul de rezoluție prezentat 
de S.U.A. și Anglia, care, du
pă cum a declarat el, asigură 
un acord sub un control e~ 
fectiv.

Luînd cuvîntul V. A. Zorin, 
reprezentantul U.R.S.S. a spus 
că, deși există unele rezerve 
și chiar obiecțiuni asupra u- 
nor părți din proiectul de re
zoluție al celor 34 de țări,

N. U.
U.R.S.S. consideră că poate 
vota acest proiect. El a cerut 
ca S.U.A. să urmeze exemplul 
Uniunii Sovietice. Zorin a 
subliniat că există o bază 
generală pentru viitoarele tra
tative. Ea constă în necesita
tea de a se pune capăt tuturor 
experiențelor, în a se fixa data 
încetării experiențelor și în a 
folosi memorandumul celor 
opt state neutre drept bază 
pentru tratative. Acest lucru 
— a spus el — a fost recu
noscui de majoritatea uriașă 
a delegațiilor și Adunarea Ge
nerală trebuie să adopte o re
zoluție asupra acestor trei 
puncte. Evenimentele din ul
timul timp au făcut deosebit 
de pregnantă necesitatea în
cetării experiențelor. U.R.S.S. 
a arătat V. A. Zorin, năzuiește 
să acționeze în această direc
ție în conformitate cu recen
tul mesaj al lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., adresat 
președintelui S.U.A., Kennedy.

serioase 
„cazului 
gel". Ședința 
brie a cabinetului vest-ger 
man a fost întreruptă subit 1 
deoarece cancelarul Adenauer 
a început tratative cu miniș- ' 
trii membri ai Partidului 11- 
ber-democrat.

Această agravare subită a 
divergențelor dintre partidele 
coaliției guvernamentale de la 
Bonn s-a produs în primul 
rînd deoarece U.C.D. — „par
tenerul senior" din coaliție — 
și, în primul rînd, funcționa
rii superiori care reprezintă 
ăcest partid au încercat să 
ascundă colegilor lor — re
prezentanți ai Partidului li- 
ber-democrat — pregătirile 
pentru acțiunea polițienească 
împotriva revistei „Der Spie
gel".

Lucrurile au mers atît de 
departe încît după cum anun 
ță agenția vest-germana, 
D.P.A., stammberger, (Parti
dul liber-democrat) ministrul 
justiției și-a înaintat demisia 
deoarece Walter Strauss 
(U.C.D.), secretar de stat la 
Ministerul Justiției, nu l-a in
format „] 
cheta în 
Spiegel".

de primă necesitate
Istanbul i (Agerpres).
După cum relatează ziarul 

„Yeni Sabah", în Turcia 
continuă creșterea nestăvili
tă a prețurilor la mărfurile 
de primă necesitate. In ul
timii 
pîine 
sută, 
sută. 
1.000
na de grîu. In nici o țară a 
Europei, constată ziarul cu 
amărăciune, nu s-a consta
tat o asemenea creștere re
cord a prețurilor.

22 de ani, prețurile la 
au crescut cu 833 la 
iar Ia orez cu 1.355 la 
S-au scumpit cu peste 
la sută cartofii și făi-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

,pe deplin" despre an- 
privința revistei „Der

Se majorează impozitele
( ANKARA 1 (Agerpres).
) La-ședința Comisiei mixte 
( de pe lingă Parlamentul' 
S turc, care discută proiectul 
2 planului economic pe cinci 
t ani al Turciei Melem, minis-
> trul finanțelor, a anunțat că 
( guvernul a hotărît sa majo- 
\ reze impozitele directe cu 
2 3—4 la sută. El a precizat 
( că această majorare a im-
> pozîtelor are ca scop să a- 
? sigure venituri pentru fl- 
\ nanțarea planului economic.

Turistă contrabandistă
ATENA 1 (Agerpres).
Poliția greacă a reținut pe aero

portul din Atena o turistă din Ger
mania occidentală bănuită de iurt- 
tul unor valori arheologice din 
Grecia. La percheziție au lost gă
site la ea 20 de statuete, omiore, un 
platou de mare valoare. „Turista”

vizita regulat Grecia din anul 1959. 
După cum anunță ziarul „Ta Nea", 
se bănuiește că ea tace parte din- 
tr-o organizație internațională caret 
se ocupă de scoaterea prin contra
bandă a valorilor arheologice din 
Grecia. Ea a fost deferită justiției.
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