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Forme vii, eficiente în educarea 
candidaților de partid

Minerii oii înthBiat оеішвій îrei trimesire 
io soctESE drabite

Aproape 10-5 000 lone de cărbune 
în plus

Primele trei trimestre 
din acest an, au cons
tituit pentru minerii Văi 
Jiului un prilej de afirma 
re în întrecerea pentru 
sporirea producției de căr
bune. Extinderea mecani 
zării în abataje, folosi 
rea judicioasă a utilaje 
lor moderne și organi 
zarea lemeinică a proce 
sulul de producție at 
permis minerilor din a 
cest bazin carbonifer si 
extragă peste planul pri
melor trei trimestr* 
104 875 tone de cărbune 
Mai mult de jumătate din 
această cantitate este căr
bune cocsificabil. Pentru 
a ajunge la acest rezul 
tat minerii au sporit lu

Pe graficele
Minerii de la Uricani 

au înscris în fiecare lună 
pe graficul întrecerii rea
lizări importante. In luna 
septembrie, de exemplu 
din abatajele minei au 
fost extrase 3 473 tone.de

nă de lună productivitatea 
muncii, au depășit cu re
gularitate sarcinile de 
plan. In luna trecută deși 
au întîmpinat o seamă de 
greutăți în muncă, minerii 
Văii Jiului au reușit să 
extragă peste plan 3 360 
tone.de cărbune cocsifica- 
nil și energetir.

Pășind în cel de-al 
IV-lea trimestru al anu
lui minerii din Valea Jiu
lui sînt hotărîți să mun
cească cu tot mai multă 
însuflețire pentru a obți
ne noi succese în lupta 
pentru îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor a- 
sumate în întrecerea so
cialistă.

minei Uricani
cărbune cocsificabil pests 
plan. Această cantita
te s? adaugă la cele 
14 822 tone cărbune date 
în plus de minerii de aici 
în primele 8 luni ale

Printre muncitorii de la U.R.U.M.P. care se bucură 
de o mare apreciere pentru calitatea bună a lucră- l 
rilor pe care le execută, se numără și strungarul 
Rus Iosif din secția mecanică.

Iată-1 în timpul lucrului.

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

Ppoduse peste plan

(Continuare in pag. 3-a)

Muncitoarea lîrcă Paraschiva conduce o brigadă în secția răsu
cit a Viscozei Lupeni. Ea s-a angajat ca împreună cu membrele bri
găzii sale să producă cîte 1000 kg. fire de mătase fără nici un rebut.

Iat-о pe șefa brigăzii, (a doua din stînga) discutînd cu două din
tre tovarășele sale de muncă despre calitatea firelor de mătase.

Muncitorii de Ia U.R.U.M.P. obțin succese impor
tante în livrarea către exploatările noastre’ miniere 
a unor produse de bună calitate și la timp.

Planul de producție al uzinei pe 
trimestrul III al. acestui an a fost 

I îndeplinit cu mult. înainte, ds ter
men. I.a finele trimestrului III au 
lost date p?stî plan 300 ton* da 
construcții metalice și 150 tone pie
se de schimb pentru utilajele mi
niere. D? asemenea, uju fost date 
peste plan însamnate cantităli d î 
armături metalice pentru galerii si 
utilaje.

Utilajele livrate peste sarcinile de 
plan sînt de bună calitate.

Pe . teme actuale : МаІ UlUltă grijă 
pentru aprovizionarea cu

Teatrul de stat 
își deschide stag’unea
Simbătă 5 octombrie, Teatrul de 

stat din Petroșani își deschide sta
giunea prezentînd piesa „Ancheta" 
de Al. Voitin. Din distribuție fac 
parte Ana Colda, Gheorghe Iordă- 
nescu, loan Tifor, Dimitrie Bitang, 
Vaier Donca și alții, regia ■ fiind 
semnată de Marcel Șoma.

Duminică, la orele 20, va avea 
loc premiera o-

■ ’| ficială .cu ace- 
ilași spectacol.

In prezent, în organizațiile de 
bază de Ia mina Petrila își iac sta
giul 192 candidați de partid. Acest 
număr mare de candidați, precum 
și faptul că de la ultimele ale
geri din toamna anului trecut și 
pînă în prezent s-au primit 161 
noi membri de partid, arată că 
majoritatea organizațiilor de bază 
de Ia mina Petrila desfășoară o 
muncă rodnică de întărire a capa
cității ior organizatorice, de creș
tere a rîndurilor lor prin primirea 
celor mai buni mineri și muncitori 
care se evidențiază in întrecerea 
socialistă pentru realizarea sarcini
lor economice ale acestei exploa
tări. Minerii Apostol Dumitru din 
sectorul II, Tudorache Mayn din 
sectorul III, Truța Ștefan din sec
torul VII, precum și alți șapte 
muncitori cu merite deosebite in 
producție și care s-au remarcat 
prin muncă susținută în cadrul ac
tivului fără de partid al organiza
țiilor de bază, au fost primiți di
rect în rîndul membrilor de partid, 
fără stagiu de candidat. Printre 
cei primiți in partid în ultimul an 
se numără, de asemenea, 10 mun
citoare evidențiate în producție, 
intre care tovarășele Kapros Lu- 
creția din sectorul VII, Czura Cla
ra de la Iămpărie, Munteanu Teo
dora.

Rezultatele bune in munca de 
primire in partid au la bază fap
tul că în activitatea sa, comitetul 
de partid al minei Petrila a pus 
un mare accent pe întărirea preo
cupării organizațiilor de bază din 
cadrul sectoarelor față de crește
rea și educarea oamenilor, în ve
derea formării lor ca oameni îna
intați. Organizațiile de bază din 
sectoarele II, III, V și altele au a- 
tras în activele lor fără de partid 
un număr mare de tovarăși care 
participă cu sarcini concrete la 
acțiunile întreprinse de organiza
țiile de bază în scopul creșterii 
productivității -muncii, îmbunătățirii 
calității producției, extinderii ex
perienței înaintate și întăririi dis
ciplinei în muncă. In aceste orga
nizații de bază, membrii de partid 
se ocupă de creșterea și educarea 
tovarășilor din activul fără de 
partid cu care lucrează împreună 
și în cele maî multe cazuri, aceasta 
a constituit începutul preocupării 
pentru formarea și educarea viito
rului membru de partid. Intr-ade
văr, mulți dintre membrii de partid 
care au primit sarcina de a se o- 
cupa de anumiți tovarăși din ac
tivul fără de partid, au fost aceia 
care le-au dat primele recoman
dări spre a fi primiți în rîndul can- 
didaților.

In activitatea organizațiilor de 
bază de la mina Petrila s-a încetă
țenit metoda ca acei membri de 
partid care dau recomandări, să se 
ocupe în continuare de educarea 
candidaților pe care îi recomandă. 
Tovarășii Matei Mircea, secretarul 
organizației de bază nr. 8, Cenaru 
Gheorghe, secretarul organizației 
de bază nr. 2, laszlo Ștefan, se
cretarul organizației de bază nr..

3, membrii birourilor acestor or
ganizații de bază se interesează 
zi de zi de modul in care membrii 
de partid se ocupă de sprijinirea 
candidaților de care răspund. In 
toate organizațiile de bază, candi- 
dații de partid au sarcini concrete, 
despre a căror îndeplinire ei sînt 
solicitați să raporteze în fața adu
nărilor generale ale organizațiilor 
de bază.

Comitetul de partid caută să fo
losească forme variate, interesante, 
care să contribuie la lărgirea ori
zontului politic al candidațilo' și 
noilor membri de partid, la înar
marea lor cu cunoașterea temeini
că a sarcinilor elaborate de partid 
în opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste. Toți candidații au 
fost încadrați în cercurile și cursu
rile noului an școlar al învățamîn- 
tului de partid. Cea mai mare parte 
a candidaților, precum și numeroși 
tovarăși din activul fără de partid, 
sînt cuprinși în cercuri de studiere 
a Statutului P.M.R., fapt care le 
dă posibilitatea să-și însușească 
temeinic normele vieții de partid, 
să cunoască drepturile și îndato
ririle membrilor de partid, putîn- 
du-se astfel pregăti pentru primi
rea lor în rîndul comuniștilor.

De mult interes se bucură con
ferințele organizate de comitetul 
de partid al minei pentru candi
dați și noii membri de partid, con
ferințe la care sînt invitați să 
participe și tovarăși din activul 
fără de partid. Conferințele intitu
late „Rolul conducător al partidu
lui în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste" ținută de tov. 
Ionuț Traian, activist al comitetu
lui de partid, „Morala comunistă. 
Lupta P.M.R. pentru educarea oa
menilor muncii în spiritul nobile
lor idei ale socialismului" ținută 
de tov. Kuti Eugen, secretarul co
mitetului de partid. „înaltul titlu 
de membru de partid. Fizionomia 
moral-politică a comuniștilor" ți
nută ae tov. Tontea Ioan, locțiito- 
rul secretarului organizației de 
bază nr. 6, „Politica externă a 
R.P.R. — politică de pace și cola
borare internațională" ținută de 
tov. Pîrja Viorel, membru el co
mitetului de partid precum ce
lelalte conferințe, au fost audiate 
de peste 80 la sută din numărul 
total al membrilor și candidaților 
de partid. Pentru a da membrilor 
și candidaților de partid posibili
tatea de a participa la conferințe, 
acestea sînt ținute pe baza unui 
program, anunțat din timp, pe 
schimburi, înainte de intrarea 
în șut.

Folosirea din plin a acestor for
me, paralel cu grija pentru pregă
tirea temeinică a adunărilor gene
rale ale organizațiilor de bază ast
fel ca ele să constituie un mijloc 
de educare partinică a candidați
lor, dă organizațiilor de bază de 
la mina Petrila posibilitatea de a 
desfășura, sub conducerea comite
tului de partid, o muncă rodnică 
de educare a viitorilor comuniști.

și preocupare 
combustibil

început de toamnă. Nopțile 
?~reci, bruma dimineții, frun

zele îngălbenite îl îndeamnă 
pe omul gospodar să se pre
gătească intens pentru sezo
nul friguros ce urmează să 
vină

Aprovizionarea cu rombus 
tibif’-constituie una din pre
ocupările însemnat? în a 
ceasta perioadă. Cum func 
ționează depozitele de com
bustibil din Valea Jiului, în 
ce mod acționează gospoda
rii diferitelor unități econo
mice pentru a procura din 
timp cantitatea de lemne 
de foc sau căibune necesară 
pentru încălzit ?

Un bun gospodar se do
vedește a avea șantierul 7 
Lupani. Gospodarul Crișan 
Vichenta a și completat sto
cul de lemne. Pe baza unei 
înțelegeri cu I. F. Petroșani, 
mașinile I.M.T.F. aduc lemnul 
de foc din pădure direct ps

șantier. In curtea sediului 
șantierului, muncitorii Motoc 
Vasile, Husar Alexandre, 
Trencă Marin, Timișan. C. și 
alții descarcă de zor lem
nul din mașini. Datorită 
preocupării, gospodarii șan
tierului Lupeni și-au ridicat 
toată cota de lemne pe a- 
cest an, aprovizionînd deja 
cu combustibil pe construc
tori.

La depozitul de combusti
bil Petroșani lucrurile sînt 
pe dos. Ignat Ecaterina, O- 
prișa Ana și alt’ cetățeni din 
Lonea se plîng zadarnic la 
șeful depozitului Petroșani, 
tov. Podrăschi, că n-au cum 
să ducă lemnele pînă la do
miciliu. Probleme serioase 
cu transportul combustibilu
lui au și Popa Andrei și 
alți cetățeni. Inti-adevăr, din 
lipsa de preocupare a sfa

turilor populare din Petrila 
și Iscroni, în aceste loca
lități nu au fost amenajate 
subdepozite pentru distri
buirea combustibilului că
tre populație (nici cel puțin 
toamna subdepozite sezonie
re) încît cetățenii trebuie 
să-și transporte combustibi
lul tocmai din Petroșani. 
Rezultatul ? Transportul cos
tă tot atîta cit combustibi
lul 1

Lipsa mijloacelor de trans
port la depozitul de com
bustibil din .Petroșani pro
voacă multe neplăceri ce
tățenilor. Intr-adevăr cu... 
două căruțe, nu se poate 
face fată cerințelor popu
lației începînd din Iscroni 
și pînă-n Lonea. Tov. Kape- 
lar Aladar, șeful autobazei

ȘT. MIHAI

(Continuare in pag. 3-a)
Un aspeet de la festivitatea deschiderii noului an universitar, care a avut loa Ia 

1 octombrie a. c, la Institutul de mine din Petroșani,

tone.de
tone.de
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Realizarea planului de investiții social-culturale 
in atente sfaturilor populare

întreprinderile tutelate 
sînt pregătite pentru iarnă

la etapa actuală, rfnd poporul 
DOStru pășește eu succes pe calea 
traducerii în viată a mărețelor di
rective ale eelui de al III lea Con
gres al P.M.R., cea mai importantă 
sarcină ce revine sfaturilor popu
lare pe linie de investiții este 
realizarea planului la lucrări so
cial-culturale.

Investițiile pentru construcția 
de locuințe alocate pentru anul 
1063 in Valea Jiului însumează 91 
milioane lei, reprezentînd construc
ția a 1418 apartamente care tre
buie date în folosință pînă la sfir- 
șitui anului 1963, precum și o se
rie de alte obiective importante. 
Intre care două școli, un cinema
tograf cu 500 locuri la Lupeni, o 
casă de cultură la Petroșani, spa
ții comerciale etc.

Față de anii precedent!, pregă
tirile in vederea realizării acestui 
volum sporit de investiții s-au des
fășurat in condițiuni mai bune. 
Sfatul popular al orașului Petro
șani, cu sprijinul organelor com
petente a pus incă din , anul 1962 
la dispoziția celor trei șantiere de 
construcții din Valea Jiului mai 
bine de 75 la sută din documen
tație pentru planul de investiții pe 
1963, iar la Începutul anului 1963 
șantierele au fost in posesia între
gii documentații privind realizarea 
volumului de investiții prevăzut 
pentru acest an.

Avind asigurată documentația, 
sfaturile populare orășenești Lu
peni, Vulcan și Petroșani au or
ganizat din timp acțiuni de mun
că patriotică pentru demolarea clă
dirilor vecbi și eliberarea ampla
samentelor noilor blocuri.

Față de aceste măsuri, rezulta
tele au au întîrziat să se arate.

------------ ©------------

Contribuția voluntară — mijloc 
de gospodărire a localităților

1

GHEORGHE ELiSH
șeful comisiei organizatorice 
a Sfatului popular orășenesc 

P etroșani

Contribuția vo
luntară a cetățeni
lor constituie un 

mijloc important 
de îmbunătățire a 
gospodăririi locali
tăților, de înfrumusețare a lor, de 
realizare a unor Importante lucrări 
de interes obștesc. In ultimii ani 
prin contribuția voluntară a locui
torilor în localitățile din Val за 
Jiului s-au realizat lucrări fru
moase. Astfel, prin contribuția 
voluntară a cetățenilor, școala de 
В ani din comuna Bănița a fost 
lărgită cu încă două săli de cla
să, la Răscoala ți Firizoni au fost 
construite școli de 4 ani, s-au 
construit diguri și poduri, drumuri, 
au fost înzestrate cu mobili ?r că
minele culturale etc.

Pentru anul 1963, în localități
le Văii Jiului adunările populare au 
aprobat suma de peste 131 000 lei 
destinată unor noi obiective de 
interes obștesc. Printre lucrările 
Importante pentru realizarea că
rora s-au alocat fonduri prin con
tribuția voluntară ss numără ur
mătoarele : mărirea școlii din co
muna CImpu lui Neag cu două 
săli de clasă, construirea In co
muna Bănița a unei noi săli ds 
Clasă și a unui laborator, cons
truirea unși școli de 4 ani la Dea
lul Bobii, înzestrarea căminului 
Cultural din Bărbătenl cu mobilier 
aou și altele.

Datorită muncii depus* de comi
tete!» executive ale sfaturilor 
populare s-a reușit ca pînă în 
prezent să s* încaseze aproape iu 
Întregime sun»le destinate acestor 
lucrări. Așa de exemplu Comita
tul executiv al Sfatului popular 
al orașului Lupeni a Încasat tn 
Întregime sumele prevăzute pentru 
dotarea căminului cultural din
Bărbăteni cu mobilier nou și a 
procurat acest mobilier. De ase
menea, Sfatul popular al comunei 

ing. TRAIAN BLAJ 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular orășenesc 
Petroșani

Stadiul actual al lucrărilor pe eele 
3 șantiere din Valea Jiului ne în
dreptățește să afirmăm eă există 
toate condițiile ca în acest an pla
nul să fie realizat șj chiar de
pășit.

Astfel, șantierul 7 Lupeni, are 
ca sarcină fizică să predea în a- 
cest an blocuri cu 581 apartamen
te, o școală cu 16 săli de clasă, 
un cinematograf cu 500 locuri, spa
țiile comerciale din cvartalul Vis- 
coza I și Braia II, precum și* lu
crările edilitare aferente acestor 
construcții. Pînă în prezent șan
tierul Lupeni a dat iu folosință 
240 apartamente, o școală cu 16 
săli de clasă și sînt într-un stadiu 
avansat blocurile A 4, A 2 și H 
care în termen de o lună pot fi 
date în folosință, urmînd apoi ca 
celelalte obiective să fie predate 
în lunile noiembrie și decembrie.

Șantierul 10 Vulcan are ca sar
cină să predea în acest an 388 de 
apartamente, din care a predat 
pînă in prezent 89, Deși pe acest 
șantier lucrările sînt destul de a- 
vansate, se tărăgănează în mod 
nejustificat anumite lucrări de fi
nisaj care împiedică darea in fo
losință a unor blocuri aproape ter
minate. Se cere din partea condu 
cerii acestui șantier, a personalu
lui tehnic și a constructorilor să 
folosească la maxim timpul priel
nic de lucru pentru urgentarea 
dării în folosință a blocurilor a- 
flate intr-un stadiu ' avansat.

Cîmpu lui Neag 
și Sfatul popular 
al comunei Bănița 
au încasat su

mele stabilit’ pen
tru lărgirea spa

țiului școlar și au început din 
timp aceste lucrări, care vor fi în 
curînd terminate.

Nu același lucru se poate spune 
despre sfatul popular Petrila, care 
deși a încasat sumele prevăzute 
pentru lucrările votate prin con
tribuția voluntară, nu a luat mă
suri pentru începerea acestor lu
crări. Sfatul popular Vulcan nici 
pînă în prezent nu a încasat în 
întregime sumele stabilite prin 
contribuție voluntară, dovedind 
lipsă de preocupare în acest sens.

In cursul lunii decembrie vor 
avaa loc adunări populare care 
vor anaiiza activitatea desfășurată 
de comitetele de cetățeni și comi
siile de revizia privind realizarea 
obiectivelor stabilite prin contri
buția voluntară a cetățenilor și 
vor vota noi obiective pentru anul 
viitor. Comitet ale executive ale 
sfaturilor populara comunale și 
orășenești au datoria de a lua 
toațe măsurile pentru efectuarea 
lucrărilor votata prin contribuție 
voluntară pe anul în curs, pentru 
a putea prezenta în fața adunări
lor populare un bilanț bogat de 
realizări. In felul acesta, sfaturile 
populare vor putea spori Încrede
rea cetățenilor In posibilitățile de 
înflorire continuă a localităților 
prin contribuția voluntară, le vor 
dezvolta interesul pentru folosirea 
din plin a acestor posibilități. Iată 
de ce comitetele executive trabula 
să ia de îndată măsuri de activi
zare a comitetelor de cetățeni si 
a comisiilor de revizie alese pen
tru efectuarea acestor lucrări car» 
la rlndul lor să antrsaeze r"«selo
de cetățeni ia acțiuni pentru termi
narea la timp a obiectivelor sta
bilit» pentru anul 1963

Șantierul 9 construcții Petroșani 
a predat pînă în prezent 404 a- 
partamente, o școală cu 8 săli de 
clasă și slnt intr-un stadiu foarte 
avansat alte două blocuri cu incă 
60 apartamente. Sint, de aseme
nea, asigurate toate condițiile pen
tru realizarea planului valoric la 
casa de cultură precum și a celor 
50 apartamente din Petrila.

In perioada care urmează,, con
ducerile șantierelor trebuie să-și 
Îndrepte atenția spre lucrările cele 
mai uf gen te și în mod deosebit să 
pună accent pe pregătirea șantie
relor de iarnă în vederea asigu
rării condițiilor normale de lucru 
pentru terminarea tuturor lucrări
lor planificate pe acest an. Tre
buie impulsionate lucrările tehnl- 
co-edilitare și amenajările exte
rioare care sînt încă rămase în 
urmă.

Sfaturile populare să suprave
gheze Ca în blocurile ce se dau 
în folosință să primească aparta
mente, In primul rlnd, familiile ca
re locuiesc în clădirile ce urmea
ză a fi demolate și să organizeze 
imediat acțiuni de muncă patrio
tică pentru eliberarea terenurilor 
necesare noijor construcții ce se 
vor ridica în anul 1964.

Pentru sprijinirea mai efectivă 
a colectivelor șantierelor, între
prinderea de produse industriale 
și prestații Livezeni trebuie să a- 
corde o atenție deosebită funcțio 
nării fără întrerupere a instalați
ilor de produs praf hidrofob nece
sar izolării teraselor blocurilor. 
Acest lucru este absolut necesar, 
pentru ca iarna să nu prindă des-‘ 
coperite blocurile aflate în con
strucție. De asemenea, să fie ter
minate cît mai urgent pregătirile 
Utilajelor care vor funcționa în pe
rioada iernii.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Petroșani își 
exprimă convingerea că, în condi
țiile favorabile care le-au fost 
create, colectivele șantierelor de 
construcții din Valea Jiului vor 
munci cu tot avîntul pentru înche
ierea anului 1963 cu sarcinile în
deplinite privind construcția de lo
cuințe și obiective social-cultu
rale.

Noul cartier de blocuri Livezeni crește și se înfrumusețează pe an ce trece. In prezent, el cu
prinde 84 blocuri cu 1670 apartamente moderne, o școală cu 16 săli de clasă și se află în curs de con
strucție un frumos complex comercial eu 10 magazine. Frumusețea cartierului a sporit și datorită ac
țiunilor întreprinse de locatari, în frunte cu deputății sfatului popular, pentru amenajarea spațiilor dintre 
noile construcții.

IN CLIȘEU: Vedere din noul cartier Livazenl.

ing. CORIOLAN NI CO AR A 
vicepreședinte al Sfatului popula;

al orașului Petroșani

Sfaturilor popu
lare le revin șart 
cini importante în 
coordonarea eco
nomiei locale, a tuturor institu
țiilor de deservire tutelate de ele.

Tinind seama de învățămintele 
din iernile anilor trecu ți, Comite
tul executiv al Sfatului popular 
al orașului Petroșani a luat mă
suri încă din trimestrul I menite 
să asigure ritmicitatea producției 
la toate unitățile tutelate și deser
virea In bune condițiuni a popu
lației și în perioada de iarnă, Iată 
principalele probleme care ne-au 
preocupat: Asigurarea legăturilor 
între localități, funcționarea opti
mă a Încălzirilor centrale, revizui
rea și repararea conductelor și re
țelelor de distribuție a apei po
tabile, precum și asigurarea des
fășurării ritmice a producției la 
unitățile tutelate.

La cererea comitetului executiv 
al sfatului popular, cond cerile în
treprinderilor au Întocmit din timp 
planuri de măsuri privind pregăti- 
rlle de iarnă. Aceste planuri cu
prind obiective menite să asigure 
realizarea ritmică a planurilor de 
producție precum și deservirea în 
condiții optime a populației în 
perioada de iarnă. Planurile de 
măsuri întocmite de întreprinderi 
au fost analizate șl completate de 
comitetul executiv al sfatului popu
lar și s-a urmărit, mai ales, înde
plinirea prevederilor planului la 
termenele stabilite.

Una din principalele obiective 
din planurile de măsuri care au 
stat în atenția comitetului execu
tiv al sfatului popular a fost îm
bunătățirea transportului în comun. 
Este știut că s-au semnalat multe 
nemulțumiri din partea’ populației' 
in legătură cu • deficiențele e- 
xietente In transportul In comun. 
Aceste deficiențe se datorau și fap
tului că I.CO. nu dispunea de un 
parc de autobuze suficient, nu a- 
vea un garaj corespunzător, iar a- 
telierul de reparații nu era dotat 
cu utilajele necesare.

Cunoscînd aceste deficiente, co
mitetul executiv a făcut interven
țiile necesare și astfel s-a ajuns 
ca în anul 1963 I.C.O. să fie do
tat cu încă 22 autobuze și să 1 se 
aprobe construirea unui garaj eu 
16 boxe, dotat cu încălzire cen
trală, care asigură ieșirea In cir
culație la orice oră șj pe orice 
timp a 16 autobuze. In aceet fel, 

s-au craat condi
ții pentru asigura, 
rea tiansportului 
muncitorilor la 

locurile de muncă in perioada de 
iarnă.

De asemenea, reparațiile curente 
Ta mașini se vor face îrdr-un ate
lier special amenajat, nu în aer 
liber ca pina în prezent. Aceasta 
va duce la îmbunătățirea calității 
lucrărilor, scurtarea timpului de 
reparații și revizii periodice, pre
cum și la economii de carburanți. 
Este necesar însă ca I.L.L., execu
tantul lucrărilor la noul atelier, să 
impulsioneze terminarea acestui o- 
biectîv, cel tîrziu pînă la data de 
1 noierunrie <963.

In problema alimentării cu apă 
potabilă, s-au luat măsuri pentru 
izolarea conductelor aeriene, atlt 
a celor de aducțiune cît și a ce
lor de distribuție, curățirea,’bara
jelor de la captările de suprafață 
și a stațiilor de epurație pentru 
asigurarea unei bune funcționări.

Pe linia gospodăririi fondului 
locativ, ț I.L.L. Petroșani a revzu>t 
toate instalațiile de încălzire cen
trală din Valea Jiului și a efec
tuat reparațiile curente șj capitale 
la cele care necesitau astfe'j de 
lucrări. Pentru asigurarea ce tra- 
lelor cu combustibilul necesar s-a 
obținut o repartiție suplimentară 
de cărbune și s-au luat măsurile 
necesare pentru repararea drumu
rilor de acces și asigurarea depo
zitării cărbunelui.

întreprinderea de industrie lo
cală ,,6 August" Petroșani a luat 
măsuri menite să asigure desfășu
rarea normală a procesului de 
producție în vederea îndeplinirii 
ritmice a sarcinilor de plan și pe 
timp de iarnă.

Se poete menționa deci, că-.toate 
întreprinderile tutelate de Sfatul 
popular al orașului Petroșani au 
luat măsurile corespunzătoare pen
tru desfășurarea procesului de pro
ducție In condiții optime pe timp 
de iarnă, pentru asigurarea deser
virii populației.

Dacă mai există totuși unele 
prevederi ale planurilor de măsuri 
încă neindepllnlte, se impune ea 
în fiecare întreprindere/să se rea
lizeze și aceste prevederi, să se 
ia toate măsurile - ca Iarna să ne 
găsească bine pregătiți în vederea 
desfășurării normele a producției 
în scopul satisfacerii cerințelor 
populației în condiții optime.

к
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Să căutăm, 
să căutăm mereu

de S. SERGHEEV-ȚENSKI
Romanul scriitorului sovietic 

■Sergheev-Țenski evocă anii dinain
tea Revoluției creionind fugar un 
tablou al primului război mondial, 
pentru a se opri mai mult asupra 
Revoluției șl a perioadei ce i-a ur
mat. de refacere economică, de 
transformare politică și socială a 
tării.

In prima parte a romanului, fa
cem cunoștință cu învățătoarea Se
rafima Petrovna și cu fiica ei, Ta- 

I

nia, cu viața p? care o duc în
anii Revoluției și al războiului d-
vil cu greutățile cu care au de
luptat. -

In a doua parte a romanului au-
torul își părăsește aparent perso
najele și se ocupă de alți eroi. 
El urmărește viața familiei Slesarev, 
a profesorului de desen Mihail Pe- 
trovici, a soției sale Olga Alekse
evna și a fiului lor Leonea.

Eroul central al acestei părți a 
romanului este Leonea cu o mare 
putere de muncă, energie, hotărlt, 

, cu sete de a lucra; de a făuri, dș 
a da viață viselor. Cercetările sale 

Ichimice în domeniul cărbunilor 
sînt un exemplu în acest sens.

. Și în acest laborator de cerce
tări, firele aparent rupte ale celor

' 2 părți ale romanului se reinnoadă : 
Leonea și Tania se întîlnesc. in- 

itîlnirea lor duce la împletirea e- 
. forturilor lor creatoare, la o dragos- 
Fte sinceră. Sensul profund educativ 
^1 romanului precum și măestria 
artistică cu care este scris fac din 
acest volum o lectură instructivă 
și atractivă.

■swat;

Mai multă grijă și preocupare 
pentru aprovizionarea cu combustibil

(Urmare din pag. l-a)

h.R.T.A. spune că el nu are 
șini libere decît. după masă și 
tinde ca depozitul să-și 
gramul de lucru de la 
la 20. La rindul său tov. 
șeful depozitului susține 

ma- 
pre- 
pro-facă 

orei? 12 
Podraschi, 
contrariul

la Vulcan au 
conținutul d?

cărbune ce a conținut cu 
sută mai puțină cenușă 

norma admisă.

tiansport /?al douea

aș-

UNEucLE ₽E UMĂR

Lu 
de 
cu 

or--

— .Cărbunii 11 duc cu

ca I.R.T.A. dimineața să 
un autocamion de 3 tone, 
se ceartă iar cetățenii

și cere 
dea cite 
Cei doi 
teaptă...

- Vizitînd localitățile Vulcan, 
peni, găsești depozitele locale 
combustibil bine aprovizionate 
lemn» și cărbuni. In schimb,

comerciale O.C.L. Ali- 
Produse Industriale nu 
să-și ridice cotele cu- 
dau atenție asigurării

plicerl.

«ganizațiile 
: mentara și 

sa grăbesc 
-venite, nu
unităților ior cu combustibilul res- 

jpectiv- La Uricani, ,le pildă, în 
magazinul nr. 136 d? pline com
bustibilul lipsește, iar soba de te 
racotă este spartă. La magazinui 
•limentar nr. 79 nu sînt decît cîți- 
va cărbuni, în schimb Sdbele sini 
•blocate de rafturi incit nu- sș poa
te face foc in ele. Aceeași situație 
«sie și la magazinul textil nr. 36. 
»t ds confecții nr. 39,

O situație și măi proastă este 
la Lonea, unde magazinul de pro
duse tehnice nr. 67 nu are com
bustibil și nici sobă iar magazinul 
de încălțăminte nr. 15 deși are sobă 
nu are asigurată încălzirea pentru 
că пц a primit cărbuni și lemn? 
etc.

Colaborare bună există în pri-

Minerii au încheiat primele trei trimestre 
cu succese deosebite

(Urmare din pag. l-a)

anului. Sporul de producție a fost 
obținut în deosebi, pe ssama creș
terii productivității muncii.

Brigăzile minerilor Pop Gavrilă, 
Rudic Constantin, Cîrciumaru Vic
tor, T?odor?scu Stancu Burtea Ni- 
ță au adus o prețioasă contribuție 
la succesele exploatării. Pe baza 
depășirii randamentelor planificate 
cu 1-—2 tone cărbune pe post, mi
nerii acestor brigăzi au extras din 
abataje, d? la începutul anului, 
2 500—5 000 tone de cărbune peste 
prevederile planului.

Din abatajele 
unui sector fruntaș 
încă din prima lună a anului 

minerii și tehnicienii sectorului III 
de la mina Lupeni s-au instalat în 
fruntea întrecerii pe mină. De a- 
tunri și plnă la 1 octombrie ei și-au 
păstrat locul de frunts avînd ex
trase peste plan 2Ѳ 669 tone de 
cărbune cocsificabil. Măsurile teh- 
nico-organizatoric? luate ca și a- 
plicarsa unor metode valoroase de 
lucru au permis minerilor și teh
nicienilor sectorului III să obțină 
un randament msdiu pe sector cu 
aproape 300 kg. cărbune mai mar? 
decît cel planificat. De remarcat și 
faptul că în acest timp toate bri
găzile d? la abatajel? frontale și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de

vința rezolvării problemei combus
tibilului între S.T.R.A. și servi
ciile de combustibil de pe lingă ■ 
exploatări. Astfel S.T.R.A. a dat 11 
mașini compartimentate acestor u- 
nități. Conduse de șoferi harnici 
ca Făgăraș Emil — Uricani, Po
pescu Ioan — Petrila, Roșeț loan

— Lupeni, Deji Petru — Lonea, 
aceste mașini fac zi de zi nume
roase transporturi aprovizionînd ’U 
cărbune locuințele minerilor. Este 
necesar însă ca toate conducerile 
exploatărilor să asigure stocurile 
necesare de cărbuni în acest scop 
Ar fi, de as?menea bine ca direc
ția comercială a combustibilului să 
asigure și anul acesta în depozitul 
Petroșani un excavator pe pneuri 
pentru încărcarea mașinilor, pre
cum și muncitorii nscesarl la des
cărcarea vagoanelor. Atunci, lucrul 
ar merge și mai repade. Alături 
de aceasta, tov. Munteanu Slmion 
șeful distribuției ds cărbuni Pe
troșani mai propune descongestio
narea rampei de dsscărcare de și
nele lăsate acolo de către mina 
Uîlja și livrarea ritmică a cărbu
nilor de către preparațla Petrila.

Aprovizionarea cu combustibil 
este la ordinea zilei și ea trebuie 
să stea în aceste zile cu precă
dere în preocuparea gospodarilor. 
Trebuie depuse toate eforturile ca 
toate unitățile economice din Va
lea Jiului — întreaga populație 
să fie asigurate cu combustibilul 
necesar pentru încălzit pe timpul 
isrnji. 

plan. O activitate deosebit de rod
nică au desfășurat in, anul curent 
brigăzii?' de frontăliști conduse de 
Ghioancă Sabin, Petre Constantin, 
Ghloancă loan care 
4 000—-6 000 tone de 
stficabil peste plan.

au extras 
cărbune coc-

Productivitate ridicata
Jiului acordă 
creșterii pro- 

— baza spo-
In

Minerii din Valea 
o deosebită atenție 
ductivității muncii 
ririi producției de cărbune, 
primele trei trimestre ale anului 
productivitatea muncii a atins în 
medie pe bazin 1,240 tone cărbune 
pe post. Creșteri mari au Înregistrat 
minerii de la Uricani care au ob
ținut un randament mediu pe mi
nă de 1,450 tone cărbune pe post, 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că în abataje, extinderea mecani
zării în subteran, au permis și mi
nerilor d.e Ia Lupeni să sporească 
productivitatea muncii la 1,190 to
ne cărbune pe post față de 1,117 
tone pe post cît este planificat. 
Rezultate frumoase în întrecerea 
pentru creșterea productivității 
muncii au înregistrat și minerii 
de la Aninoasa. Față de planificat' 
randamentul mediu obținut este 
mai mare cu aproape 30 kg. căr
bune pe post.

Producție de calitate
Paralel cu sporirea producției și 

productivității muncii, minerii din 
Valea Jiului se preocupă intens de 
îmbunătățirea calității cărbunelui. 
La toate exploatările miniere din 
bazin alegerea șistului în abataje 
se face acum cu mai multă grijă. 
Lucrul acesta este dovedit de fap
tul că în primele trei trimestre 
ale anului cărbunele extras de mi
nerii Văii Jiului a avut un conți
nut de cenușă sub procentul ad
mis. In mod deosebit' s-a eviden
țiat colectivul minei Petrîla care- 
a redus în medie cu aproăpe 1 la 
sută conținutul de cenușă planifi
cat. Extinzînd metoda pușcării se
lective la abatajele cu intercalate 
în strat minerii de
redus, la rîndul lor,
cenușă din cărbunele brut extras 
cu 0,7 la sută sub indicele pla
nificat. Tot în acest timp minerii 
din Uricani au trimis prsparației
Lupeni 
0,3 la 
de cît

SPORT **««♦*«•

. Camplonatu european 
de baschet (măscuita)
VARȘOVIA 2 (Agerpres)
Vineri începe în orașul polonez 

Wroclaw campionatul european 
masculin de baschet la care parti
cipă 16 echipe reprezentative. E- 
chipele au fost repartizate în do
uă serii după cum urmează: se
ria I: Iugoslavie, R.P. Bulgaria, R. 
P. Ungară, Belgia, Italia, Israel, 
Olanda, Turcia; seria a Il-a« 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R.S. Ceho
slovacă, R.D. Germană, R.P. Ro- 
mînă, Finlanda, Franța, Spania.

Echipa romînă cere a plecat 
miercuri spre Wroclaw are în com
ponentă printre alți pe Spiridor, 
Nedef, Nlculescu, Kiss și Demian. 
Vineri, după festivitatea de des
chidere echipa noastră va întilni 
puternica reprezentativă a R. S. 
Cehoslovace. Sîmbătă baschetba- 
liștii noștri joacă cu Spania, du
minică cu R.P. Polonă și luni cu 
U.R.S.S. Campionatul se va înche
ia la 14 octombrie.

Campionatul mondial 
de yah (feminin)

SPLIT 2 (Agerpres)
In cel de-al 9-lea tur al cam

pionatului mondial feminin de șah 
jucătoarele noastre au învins 
R.F.G. cu 1,5—0,5 puncte (Nicolau 
—Rlnder remiză, Teodorescu—Kul- 
ke 1—0). Celelalte meciuri s-au 
terminat cu următoarele rezultate; 
Olanda—S.U.A. 1,5—0,5 ; Iugosla
via—Belgia 2—0; R.D. Germană — 
R.P. Mongolă 2—0; U.R.S.S.—Sco
ția 1—0 (1); R.P. Bulgaria—Mona
co 0.5—0,5 (1); R.P. Ungară—R.P. 
Polonă 0- 0 (2).

Clasament: 1. U.R.S.S. 
te (1); 2. Iugoslavia 16 
3. Olanda 12 puncte ; 
mană 11,5 puncte; 
puncte; 6. R.P.
7. R.P. Polonă
R.P. Bulgaria 7 
Pină Ia sfîrșitul 
mai rămas de disputat șase ture.

16 punr- 
puncte ,-

R. D. Ger-
S. U.A. 10 
9 puncte;

8?
(1) etc.

4.
5.

Romlnă
8 puncte (2) I 
puncte 
campionătufui au

Atletism, R. F. G. — 
Finlanda 131-81

BREMEN 2 (Agerpres)
Meciul atletic dintre selecționa

tele masculine ale R.F. Germane și 
Finlandei, disputat la Bremen, s-a 
încheiat cu rezultatul de 131—81

puncte în favoarea atleților ger-I 
mani.' laUf cele 
înregistrate în 
tîlnirii 100 m;
10"2/10; 200

mâl bune rezultate’ 
timpul acestei în- 
Enderlein (R.F.G.) 

m : Schumann
(R.F.G.) 21'1/10; 800 m: Kinder 
(R.F.G.) Г49" ; lungime : Eskola
(Finlanda) 7,99 m ; prăjină : Lec- 
hnertz (R.F.G,) 4,70 m (fostul re
cordman mondial Nikula a ocupat 
doar locul 4 cu' 4,40 m) i disc i 
Repo (Finlanda) 55,81 m; greutatef 
Birlenbach (R.F.G.) 18,25 m. !

-v •

locși .duminică va avea 
italian Siena cea de-a(

„Cupa prietenia!
Stmbătă 

în orașul 
4-a ediție a tradiționalului concurs 
atletic de toamnă „Cupa Prieteniei". 
Concursul reunește atlețl de frun
te din 12 țări.

La această competiție vor parti
cipa și 4 sportivi romîni i Șerban 
Ciochină (triplu salt), Valeriu Jureă 
(400 m. garduri), - Ana S&lăgean 
(greutate) și Vioriea Viscopoleanu 
(lungime). w.

Concurs international 
de mofociciism vitas*
Concursul internațional de шо- 

tociclism-viteză desfășurat Ieri pe 
circuitul șoselei Nordului a fost 
dominat de alergătorii italieni. Lu
ciano Garagnanj a cîștigat trei 
victorii în probele d? 125, 250 și 
350 cmc. Proba de 175 cmc. a re
venit lui Vittorio Zacchineli. Re
prezentantul țării noastre M. Dă- 
ncscu, a terminat pe primul loc 
în proba de 500 cmc.

(Agerpres).

PR08RAM DE RAMO
4 octombrie

’ PROGRAMUL 4? 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 „Săptămîna muzicii din 
R. D. Germană" — muzică popu
lară, 8,30 Uverturi și coruri din 
opere, 9,32 Muzică ușoară, 10,30 
Bolerouri și tăngouri, 12,36 Mu
zică ușoară romînească, 14,00 
Muzică populară, 15,30 „Două inimi 
într-un vals" — muzică de estra
dă, 16,15 Vorbește Moscova I 17,30 
In slujba patriei, 18,00 Muzică u- 
șoară interpretată de formațji vo
cale și instrurnehtale, 18,30 Soliști 
și formații artistice de amatori, 
19,45 Muzică ușoară de Florentin 
Delmar, 20,40 Lecția de limba en
gleză, ciclul H, 21,00 „Săptămîna 
poeziei — 1963" : Intilniri ale poe
ților cu cititorii, 21,15 Muzică de 
dans, 21,45 Părinți și copii. PRO
GRAMUL II. 10,10 Orchestre so
vietice de instrumente populare, 
11,00 Muzică din opere, 11,30 Mu
zică de estradă, 12,05 Clntă corul 
Ansamblului „Ciocîrlia", 13,00 Pro
gram pentru iubitorii muzicii popu
lare, 13,30 Limba noastră. Vorbește 
acad. !prof. Al. Graur (reluare),
13.40 Melodii de muzică ușoară 
interpretate la vioară, 14,05 Scene 
din operete, 15,00 Actualitatea în 
țările socialiste, 17,00 Muzică de 
estradă interpretată de cintăreți 
de operă, 19,00 Piese corale ro- 
mînești, 19,30 Teatru la microfon ; 
„La miezul nopții". Dramatizare de 
Silvia Kerim și Ana Roman după 
romanul lui Theodor Constantin,
20.40 Muzică de dans, 21,55 Inter
pret de muzică ușoară, 22,30 Mari 
poeți ai lumii — Ovidiu.

CINEMATOGRAFE
4 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Doi din alte lumi; REPUBLICA 
(fost Al. Sahia) : Dragoste și pălă
vrăgeli ; PETRILA : Bufonul rege
lui. Aninoasa, Vulcan, Lupeni și 
Uricani nu au trimis programele 
filmelor. - .
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Lucrările Adunării Generate a O. N. U.

In discuție o propunere 
a Republicii Populare Romîne

I

к

NEW YORK 2 Trimisul special 
al Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite .-

In cadrul ședinței Comitetului 
General din după-amiaza zilei de 
1 octombrie s-a luat în discuție 
problema recomandării către Adu
narea Generală a O.N.U. a pro
punerii R.P. Romîne cu privire la 
„acțiuni pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate dintre state euro
pene aparținî-nd unor sisteme so- 
«ial-politice diferite".

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
permanent al R.P. Romîne la O.N.U., 
Mihail Hașeganu, a arătat că de
legația romînă a propus reînscrie- 
rea pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Adunării Generale a pro
punerii sale, care mai fusese în
scrisă prin hotărîrea unanimă a 
Adunării Generale, la cererea R. 
P. Romîne, pe ordinea de zi a se
siunii a I5-a în 1960. După cum a 
subliniat vorbitorul, în cei trei 
ani care au trecut de atunci, ideea 
înțelegerilor regionale sub dife
rite aspecte a căpătat un tot mai 
larg sprijin, găsindu-și expresia, 
printre altele, în numeroase pro
puneri de creare de zone denu- 
clearizațe în diferite părți ale lu
mii. Există, de asemenea, nume
roase alte inițiative privind mă
suri de natură să ducă la îmbună
tățirea relațiilor internaționale în
tărirea securității, eliminarea sur
selor regionale de conflict, regle
mentarea prin tratative a proble
melor încă n’rezolvate. precum și 
la promovarea cooperării multila
terale între state europene cu sis
teme social-politice diferite.

„Dezbaterile generale ale actua
lei sesiuni — a spus reprezentantul

---------

Tulburări în Kafanga
ELISABETVILLE 2 (Agerpres)
Agențiile da presă semnalează 

noi tulburări în Katanga. In loca- 
htataa Dilolo, situată la frontiera 
cu Angola, la 500 mila vest de 
blisabethville, au avut loc ciocniri 
între membri ai triburilor Ts'hokwe 
Si Lunda. (Conducătorii tribului 
Lunda au legături cu Chombe). po. 

relatărilor agenției Associa- 
Э Press, în cursul ciocnirilor au 

fost ucise mai multe persoane. In- 
cepînd din seara zilei da 30 sep
tembrie, legăturile telefonica șl te
legrafice cu localitatea Dilolo au 
fost întrerupte.

Tulburările au continuat și în 
ziua de 1 octombrie, cînd în îm
prejurimile acestei localități un 
tren da marfă a deraiat în urma 
unor acțiuni de sabotaj.

----0=-,

Globke se retrage 
din viața politică

BONN 2 (Agerpres)
După cum anunță agențiile occiden

tale de presa, ]a 1 octombrie, Hans 
Globke, șeful cancelariei lui Adena
uer, a declarat că se retrage de pe a- 
rena politică. In același timp, la 
Bonn s-a anunțat „ieșirea Ia pen
sie" a lui qiobke. Referindu-se la 
declarația lui Globke, agenția Reu
ter subliniază că el „își Va mai 
îndeplini obligațiile de serviciu” 
încă două săptămîni, adică pînă 
la 14 octombrie.

Autor șj „interpret" al faimoa
selor „legi rasiste de Ia Nuren- 
berg" Hans Globke a fost acuzat 
de exterminarea în baza legilor a- 
mintite, a ti. milioane de oameni 
în ghetourile și lagărele de con. 
centrare naziste din timpul celui 
de-al doilea răiboi mondial. 
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romîn — relevă în continuare 'creș
terea interesului general față da 
inițierea unor asemenea măsuri 
care să înlesnească realizarea de
zarmării generale și totale și crea
rea unui climat de destindere".

Delegația romînă, a spus în con
tinuare M. Hașeganu, este convin
să că examinarea acestei probleme 
va contribui la stabilirea cadrului 
de elaborare a unor înțelegeri re
gionale cit mai cuprinzătoare. De 
aceea, ea a cerut' reînscrierea pe 
ordinea de zi a acestui punct și 
propune ca el să fie repartizat Co
mitetului nr. 1 al Adunării Gene
rale, care se ocupă de problemele 
politice și de securitate

In cadrul ședinței Comitetului 
general, a luat cuvîntul reprezen
tantul U.R.S.S., N. Fedorenko, care 
a subliniat că delegația sovietică 
sprijină pe deplin inițiativa gu
vernului Republicii Populare Romî
ne cu privire la reînscrierea acestui 
punct pe ordinea de zi a sesiunii. 
Reprezentantul sovietic a arătat că 
propunerea romînă prezintă impor
tanță pentru consolidarea păcii șl 
crearea unui climat favorabil asi
gurării păcii nu numai în Europa, 
ci și în întreaga lume. încheierea 
Tratatului de la Moscova cu privi
re la interzicerea experințelor nu
cleare în trei medii a spus în con
tinuare reprezentantul U.R.S.S., cre
ează condiții mai favorabile pentru 
o colaborare multilaterală pe plan 
regional între state cu sisteme so
ciale diferite.

A vorbit, de asemenea, repre
zentantul R.P. Bulgaria. M. Tara- 
banov, care a spus printre altele : 
„Considerăm că această propune
re se inspiră din ideea de bază a 
Cartei O.N.U. și că discutarea ei 
va stimula statele europene să îm
bunătățească relațiile între ele. 
ceea ce va duce la îmbunătățirea 
situației internaționale în general".

Comitetul general al Adunării 
Generale a hotărît să recomande 
în unanimitate Adunării Generale 
înscrierea pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni a propunerii dele
gației romîne, intitulată : „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună vecină
tate dintre state europene aparți- 
nînd unor sisteme social-politice 
diferite". Comitetul general a ho
tărît, totodată, să recomande ca a- 
cast punct să fie discutat în Co
mitetul politic (Comitetul. numărul 
1).
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VIENA. — Gu prilejul prezenței 
în Austria a acad. Tudor Arghezi, 
ministrul R.P. Romîne la Viena, ihg. 
Mircea Ocheană, a oferit în seara 
zilei de 1 octombrie un cocteil în 
saloanele legației.

La întllnirea care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială au parti
cipat numeroase personalități ale 
vieții culturale din Austria.

RIO DE JANEIRO. — Peste 1 800 
de muncitori ai societății de trans
porturi maritime olandeze „Verol- 
me" din Angra Dos R’is localitate 
situată la 210 km. sud de Rio de 
Janeiro, au declarat grevă.

NEW YORK. — In seara zilei 
de 1 octombrie Ia New York a 
avut loc o întilnire intre miniștrii 
afacerilor externe ai Suediei, Nor
vegiei și Danemarcei în urma că
reia un purtător de cuvînt a de
clarat că cei trei miniștri de exter
ne au discutat probleme importante 
care stau în fața Organizației Na
țiunilor Unite. Purtătorul de cuvînt 
a precizat că una din probleme 
este și cea a stabilirii unei poziții 
comune față de R.S.A.

SOFIA. — La 1 octombrie s-a 
deschis la Sofia cel de-al cincilea

Naționalizarea păminturilor 
latifundiarilor francezi

ALGER 2 (Agerpres)
Președintele Algeriei, Ben Bella, 

a anunțat la 1 octombrie, în ca
drul unui miting la care au parti
cipat aproape 100 000 de persoa
ne, naționalizarea tuturor pămîn- 
turilor care au aparținut marilor 
latifundiari francezi. „Incepînd din 
acest moment, a declarat Ben Be
lla, în discursul rostit la mitingul 
care a avut loc la 1 octombrie la 
Alger, tot pămîntul aparține fela- 
hilor. Nici un singur hectar nu 
mal aparține colonialiștilor străini”

Această 'hotărîre se referă la o 
suprafață de circa un milion de 
hectare, plantată în cea mai mare 
parte cu viță de vie. După națio
nalizarea din primăvara trecută a

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

In legătură cu crearea 
„forțelor nucleare multilaterale“
LONDRA 2 (Agerpres)
Agenția France Presse transmite 

un comentariu pe marginea comu
nicatului Președintelui Consiliului 
de Miniștri al Angliei cu privire 
la participarea acestei țări la tra
tativele interoccidentale în legă
tură cu crearea „forțelor nucleare 
multilaterale". In cercurile guver
namentale britanice, menționează 
agenția, continuă să se manifeste 
divergențe în legătură cu partici
parea Angliei la aceste forțe. Se 
manifestă nemulțumiri, in special, 
față de cheltuielile enorme pe 
care le-ar necesita un asemenea 
proiect. „încă de pe acum, scrie 
France Presse, în cercurile guver
namentale britanice se pune între
barea cum va găsi guvernul 
fondurile necesare pentru contri
buția financiară a Angliei la forța 
multilaterală".

Comunicatul prin care se vor
bește de participarea Angliei la tra
tativele respective este interpre
tat de agenția citată ca o urmare 
a unor presiuni fățișe, exercitate 
de Washington. „S-a aflat că ame
ricanii au comunicat răspicat Ia 
Londra că ei sînt hotărîți să 
meargă mai departe cu proiectul 
lor, fie că britanicii li se alătură

Simpozion internațional al histolo- 
gilor. La lucrările simpozionului, 
care va discuta probleme ale his- 
tochimiei și citochimiei lipidelor, 
participă aproximativ 180 de oameni 
de știință din 15 țări. Din R.P. 
Romînă participă o delegație con
dusă de acad. Vasile Mîrza.

SANAA. — In Republica Arabă 
Yemen continuă festivitățile orga
nizate cu prilejul primei aniversări 
a revoluției yemenite. Luînd cuvîn
tul cu acest prilej la Taiz, preșe
dintele republicii, mareșalul Abdal
lah As-Sallal, a criticat aspru ac
țiunile întreprinse de Marea Bri- 
tanie și Arabia Saudită împotriva 
Yemenului. El a declarat că „în
tregul popor yemenit formează un 
front unit, care va dejuca toate 
uneltirile împotriva Yemenului"

TOKIO. — Camera de credit 
din Tokio anunță că, în cursul 
lunii septembrie în Japonia au dat 
faliment 143 de întreprinderi, ale 
căror datorii însumează circa 10 
miliarde de yeni. Au dat faliment 
în special, numeroase întreprinderi 
metalurgice și constructoare de ma
șini. Cauza acestei ruinări este a- 

majorității proprietăților mari, a- 
ceastă suprafață rămăsese în ex
ploatarea a circa 5—6 000 de pro
prietari funciari francezi.

Intr-o declarație radiodifuzată, 
președintele Algeriei s-a referit la 
măsurile luate pentru combaterea 
acțiunii secesioniste a comandan
tului celei de-a 7-a regiuni mili
tare din zona Kabiliei. Totodată 
el a anunțat că, în deplin acord 
cu Biroul Politic al Frontului de 
Eliberare Națională, l-a numit pe 
Tahar Sbiri în funcția de șef al 
statului major general al armatei; 
populare naționale algeriene. El a 
anunțat, de asemenea, că ulterior 
îi va desemna și pe ceilalți mem
bri ai statului major general.

sau nu... Teama față de o înrăută
țire a relațiilor anglo-americane a 
determinat guvernul britanic să 
accepte în principiu, punerea în 
studiu a unui proiect căruia con- 
ducătoiii politici britanici îi atri-
buie puține calități militare

S.U.A.: Demonsfpații ale populației 
de culoare

NEW YORK 2 (Agerpres).
Din orașul Orangeburg din sta

tul Carolina de sud se anunța 
că populația de culoar: continuă 
demonstrațiile împotriva s?gregați;i 
rasiale, în ciuda faptului că poli
ția’ rasistă a . statului operează ares
tări masive. Potrivit agenției Uni
ted Press Internațional, în acest 
oraș au fost arestați la 1 octombrie 
260 de negri. Astfel, numărul ne
grilor arestați la Orangeburg se 
ridică în prezent la peste 1 000. 
Arestații sînt ținuți într-un lagâi 
special, înconjurat cu sîrmă ghim
pată. După arestarea noului grup 
de negri, demonstrațiile au conti
nuat in fata închisorii orașului.

Incercînd să abată atenția popu
lației de culoare de la lupta or
ganizată împotriva rasismului, au
toritățile rasiste din orașul Cam
bridge (Maryland) au organizat la 
1 octombrie un așa-numit referen- 

tribuită reducerii piețelor de desfa
cere.

SANAA. — fn cadru! ședinței din 
1 octombrie a Conferinței condu
cătorilor de triburi, care are ioc la 
Sanaa, a fost adoptată hotărîrea 
cu privire la numirea a 4 vicepre
ședinți ai Republicii Arabe Yemen. 
In acest post au fost numiți: Abdel 
Rahman El-Eriani, Abdel Salam 
Sabra, Mohammed Aii Osman și 
Hasan El Djamocit.

PRETORIA. — La 1 octombrie. 
Tribunalul Suprem din Pretoria a 
condamnat la 20 de ani închisoare 
alți 7 patrioți din Republica Sud- 
Africană. Ei au fost condamnați 
sub pretextul că ar fi participat la 
un curs de pregătire militară or
ganizat în Etiopia d? către parti
dul Congresul Național african, in
terzis de către autoritățile rasiste 
din R.S.A.

JOHANNESBURG. — Uganda și 
Kuweitul au anunțat ruperea legă
turilor economice cu Republica 
Sud-Africană, în semn de piotest 
împotriva politicii de apartheid 
dusă de guvernul lui Verwoerd.

Citind declarația unui reprezen
tant al serviciilor aeriene din Tan- 
ganica, agenția Associated Press 
anunță că, din același motiv, atît 
Tanganica, cit și Kenya își înce
tează legăturile aeriene cu R.S.A.

Conferința anuală 
a partidului 

laburist
LONDRA 2 (Agerpres)
Delegații la cea de-a 62-a con

ferință anuală a Partidului labu
rist din Anglia, ale cărei lucrări 
continuă să se desfășoare la Scar
borough, au examinat în cea db-a 
doua zi problemele ocrotirii sănă
tății. Luînd cuvîntul la dezbate
rile care au avut loc pe marginea 
acestei probleme, vorbitorii ah 
scos în evidență lipsurile serioase 
care există în domeniul asisten
ței medicale din Anglia, precum 
și lipsa personalului de speciali
tate. In cuvîntarea sa. M. Surn- 
merskill a cerut guvernului să 
sporească alocațiile de stat pen
tru asistența medicală.

Anthony Greenwood, membru în 
Comitetul executiv al partidului 
laburist, a subliniat că în ultimii 
ani au crescut foarte mult tarifele 
pentru deservirea medicală.

Delegații la conferință au adop
tat o rezoluție în care cer ca vii
torul guvern să elaboreze un plafr 
de zece ani pentru construirea de 
spitale și alte măsuri în vederea 
îmbunătățirii situației în domeniul 
asistentei medicale în instituțiile 
de stat.

dum jn legătură cu o propuneref 
prezentată municipalității și prevă- 
zînd abolirea segregației in localu
rile publice. Datorită faptului că 
40 la sută din alegătorii de culoa
re s-au abținut de la vot razulta- 
tul referendumului a fost în favoa
rea rasiștilor. După cum relatează 
agenția France Presse. Gloria Ri
chardson, conducătoare a mișcării 
împotriva segregației care a orga
nizat recent sie manifestații de la 
Cambridge a desfășurat o campa
nie activă împotriva acestui refe
rendum, declarînd că „dreptul ne
grilor de a intra în aceleași loca
luri publice cu albii se află înscris 
în constituție și în această proble
mă un referendum municipal nu are 
competenta să hotărască"

îndată după ce s-au făcut cu
noscute rezultatele referendumului. 
Gloria Richardson a declarat că 
acordă autorităților orașului o săp- 
tămînă pentru a discuta din nou 
propunerea cu privire la abolirea 
segregației, înainte ca organizația 
pe care o conduce să hotărască re
luarea manifestațiilor și marșuri
lor împotriva discriminărilor rasia
la.

---o —
Coreea de,ud (|]|Щ
on [antidat unit al npozitiei

SEUL 2 (Agerpres)
Huh Chung, unul din principalii 

candidați ai opoziției la postul de 
președinte al Coreei de sud, și-a 
anunțat la 2 octombrie retragerea 
candidaturii. In conferința de pre
să organizată în aceeași zi, Huh 
Chung, s-a pronunțat pentru pte- 

■ zentarea la apropiatele alegeri 
prezidențiale a unui candidat unic 
al opoziției.

In vizita pe care a întreprins-o 
recent în provinciile Coreei de 
sud, a declarat Chung, am consta
tat dorința corpului electoral pen
tru un candidat unic al opoziției, 
care să se opună candidatului 
partidului de guvernămînt, actua
lul dictator Pak Cijan Hi. Toți 

ceilalți candidați ai opoziției au 
fost de acord pentru desemnarea 
lui Yun Во Sun drept candidat 
unic al opoziției.


