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Fapte din munca și viața 
minerilor petri lem

La odihnă și tratament
Aproape că nu axistă 

stațiune balneo-climateri- 
că din țară care să nu 
fi avut anul acesta oas
peți și din bazinul nostru 
carbonifer. De la Eforie, 
Herculane, Buziaș, Lacul 
Roșu, de pretutindeni un
de au plecat la odihnă și 
tratament minerii au tri
mis comitetelor sindicate
lor, colectivelor din care 
fac parte vederi cu salu
tări și urări de bine.

La comitetul sindicatu
lui minei Petrila au sosit 
anul acesta zeci de ase
menea scrisori din partea 
celor peste 480. de munci
tori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari din sectoarele 
minei care au plecat In 
concediu de odihnă și la 
tratament. In trimestrul 
IV alți 43 de oameni ai 
mjincii de la E.M. Petrila 
vor pleca în diferite" sta
țiuni de odttftiă și trata
ment.

Condiții de lucru tot mai bune
In sectoarele minei Pe

trila au fost efectuate a- 
nul acesta importante lu
crări în domeniul protec
ției muncii, fapt ce a dus 
la îmbunătățirea în con
tinuare a condițiilor de 
lucru în abatajele exploa
tării și la suprafață. La 
diferite orizonturi s«au 
executat mai multe lu
crări pentru îmbunătăți- 

aerajului. In acest 
scop s-au cheltuit anul 
acesta 80 500 lei. Pentru 
eliminarea prafului ce se 
formează în timpul lucru

lui în abataje s-au insta
lat sute de metri de con
ductă de apă. De aseme
nea, s-au luat măsuri ca 
pînă la data de H de

cembrie a. c. să fie intro
dus perforajul umed la 
toate locurile de . muncă . 
de la pregătiri.

In .anul., acesta pepțru 
echipament de protecție 
s-au cheltuit 1 159 000 lei, 
pentru alimentație specia
lă 70 000 lei, iar alte 
215 000 lei pentru chel
tuieli diverse.

Producție peste pian
Colectivul minei Petri

la este bine cunoscut în 
Valea Jiului pentru suc
cesele importante pe care 
le obține în procesul de 
producție. De la începu
tul acestui an și pînă în 
prezent, minerii de aici 
au extras 17 984 tone căr
bune peste plan.

Acest lucru a 
fost posibil dato
rită faptului că s-au 
creat condiții op
time de lucru mi-

teriale. Printre cele 36 
brigăzi evidențiate pe 
mină sa numără și cele 
conduse de tov. Dogaru 
Sebastian, Karda Emerit, 
Fleșcan Constantin, Cîș- 
laru loan, Laszlo Ștefan 
care și-au îndeplinit cu 
cinste angajamentele de 
întrecere.

------------ o-------

nerilor și s-a asi
gurat o aprovizio
nare ritmică a 
acestora cu ma-

Sire ițeliriile 
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Marți după-a- 
mieză, din iniția
tiva comitetu
lui U.T.M. de la 
preparația Lupeni, 
o brigadă de mun
că patriotică con
dusă de utemistul 
Hamza Gheorghe 
a încărcat într-un 
vagon C. F. R. 
13 400 kg. de fier 
vechi. Vagonul a 
și luat drumul 
spre otelăriile
combinatului side
rurgic de la Hu
nedoara.

Dintre ținerii ca
re au participat la 
această acțiune 
s-au evidențiat u- 
temiștii Jigoreanu 
loan, Berdeli - Va- 
sile, Priston loan, 
Rusu Ion 1 și 
alții.
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Hărnicia și priceperea minerilor din brigada condusă de Purda Con
stantin de la sectorul III al minei Petrila s-a soldat și în luna trecută 
cu realizări frumoase în producție: un randament de peste 5 tone 
cărbune pe post și depășirea sarcinilor de plan. Fotografia înfățișează 
trei ortaci din această brigadă.
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Din abatajele sectorului III al minei Vulcan se 
extrage cărbune cocsificabil. încă din prima zi a 
lunii octombrie, colectivul sectorului a pornit Ia 
muncă cu gîndul de a-și depăși sarcinile de plan. 
Cu fiecare zi ce a treeut, pe graficul realizărilor 
s-au adăugat noi cifre care vorbesc despre hărnicia 
minerilor de aici. Data de 15 octombrie a marcat 
nu numai jumătatea lunii ci și un succes semnifica
tiv. Din abatajele sectorului au fost extrase 1928 
tone de cărbune coasificabil în afara sarcinilor de 
plan. La acest eucces a contribuit întregul colectiv 
al sectorului dar mai alee brigada condusă de Drob 
Gheorghe, secretarul organizației de bază de partid, 
care extrage în fiețsare șut, mai bfeae de 8 tone de 
cărbune pe post față de 5,6 tone cît are planificat.

------------ ©------------

Hărnicie la construcția 
blocurilor

Lucrările la cele două noi blocuri însumind 50 de 
apartamente din Petrila înaintează mereu: construc
torii de pe acest șantier se străduiesc să realizeze' 
finisajul în termenul prevăzut.

Tencuielile exterioare sînt deja executate in mare 
parte datorită hărniciei brigăzilor lui Kinal Ioan și 
Budicăt Nicolae. In interior,, finisajul șe află într-un 
stadiu avansat; echipa instalatorului Vasiu Petru a 
făcut proba, de presiune la radiatoare,, iar electricie
nii conduși de Dăian Ion au trecut la montarea du
zelor, fixarea întrerupătoarelor, prizelor. Paralel cu 
ei, zugravii din 
brigăzile lui 
Svarț loan. și 
Pop Carol vop
sesc tîmplăria 
ușilor și feres
trelor, execută 
zugrăvirea 
merelor, iar 
zaicarii lui 
lintiru Marin fac 
ultimele com
pletări de mo
zaic la blocul D.

Datorită hăr
niciei construc
torilor de pe a- 
cest 
două noi blocuri 
vor fi predate 
la termenul fi
xat.

ei, zugi 
brigăzii

ca- 
mo- 
Vo-

lot, cele

Orașul Petrila Se dezvoltă continuu. Anul trecut, 
aici au fost date in folosința 2 blocuri eu 70 aparta
mente, iar anul acesta, localitatea se îmbogățește 
cu încă trei blocuri însumind 77 apartamente.

IN CLIȘEU: Unul din blocurile ridicate în Petrila

Acțiuni gospodărești la mina Lenea
Se pregAfesc pentru 

anotimpul friguros
r-vînd în vedere apropierea tim

pului friguros, la mina Lonîa au 
fost efectuate mai multe lucrări 
gospodărești. Au fost revizuite ca- 
zanele de aburi și caloriferele 
existente la construcțiile sociale 
și administrative. Geamurile de la 
clădirile industriale și administra
tive au fost completate. Șanțuril î 
și canalele de scurgere e apelor 
din incinta mjnelor Longa, I; .11 și 
III au fost curățate, unele rebe- 
tonate, iar o parte au fost aco
perite cu poduri de seîndură. S-au 
confecționat și instalat cutii duble 
umplute cu rumeguș pentru pro
tejarea . împotriva înghețului a gu
rilor de incendiu. Se' apropie ■ de

Intre brigăzile de la mina Uricani, cea condusă de minerul Apostol Vasile ocupă 
un loc de frunte,- lună de lună își îndeplinește sarcinile de plan, luptă pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui și reducerea consumului de lemn. Fotoreporterul nostru l-a 
surprins pe brigadier (al treilea din dreapta) într-o discuție cu unii dintre ortacii săi.

terminare acțiunea de verificare 
și punere în stare de funcționare 
a tuturor sobelor.

Pentru bunul mers 
al producției

Instalația de încălzire a puțului 
principal de la mina Lonea III a 
fost reparată și pusă în stare de 
funcționare. In acîst fel se pre
vine înghețarea instalațiilor în 
timpul gerului. S-a creat un stoc 

tampon de circa 100 m.c. nisip 
uscat pentru evitarea scăpărilor de 
tren la transportul cărbunelui spre 
preparația Petrila. Conducta de aer 
comprimat care leagă mină I cu 
mina II, fiind montată aerian era 
expusă. înghețului. Pentru a o fari 
de îngheț conducta a fost îngro

pată în păniînt. 
Pentru zece va
goane de pe tra
seul Petrila-Lo- 
nea in care șe 
transportă ciment 
au fpst’ ccmXeș- 
ți oua te capace din 
lemn acoperite 
СЦ carton gudro
nat. în acest fel 
cimentul ; este 
ferit’ de ploaie în 
timpul transpor
tului. La minele 
Lonea I, II și III 
s-au creat sto
curi de betonite 
și balast necesa
re lucrărilor de 
investiții. In pre
zent, se lucrea
ză intens la ter-
minarea repara
țiilor capitale la 
calea ferată in
dustrială de la 
suprafață.
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Institutul
O clădire pe cheiul Dîmbovi

ței care poartă amprenta arhi
tecturii de la începutul veacu
lui. Alături de ea, un bloc nou, 
modern și alte olădiri în culori 
pastelate. Sîntem la Institutul 
„Prof. dr. I. Cantacuzino”. In
laboratoare, sclipind de curățe
nie, cercetătorii mînuiesc cu
dexteritate i microscoapele, fac 
mii de experiențe ' în - căutarea 
Unor noi vaccinuri și ■ seruri. O 
armată de lucrători 
albe, 
doar 
tântă 
rării
de pe poarta 
luînd’ Calea sprtailelor,' policlini
cilor,' dispensarelor, 11 milioane 
dfe fiole, tot atîtea arme îndrep 
tate împot va bolilor contagi
oase. ■ ?/>■■■ - '■ I'

Institutul este creația, fondato
rului școlii de microDiplogie ro-

I. Cantacu-

in ■ halate 
peste 1 000 (in 1945 erau 
160) desfășoară o impor- 
activitate în ' scopul apă- 

sănătății noastre. Anual, 
Institutului ies,

Prof. dr. I. Can tăcu zino4499I

1901 un laborator de medicină 
experimentală. Abia după 20 de 
ani izbutește eminentul savant 
să transforme laboratorul într-un 
institut, a cărui menire princi
pală era prepararea de seruri
și vaccinuri. >

In anii noștri, a fost creat .
Institutul de microbiologic, pă- 
razitologie și epidemiologie. ' Nu 
este vorba de o simplă, schim
bare de nume, ei de o transfor
mare profundă, de o lărgire a , 
atribuțiilor și a profilului.' Acti
vitatea s-a lărgit Se fabrică aci 
vaccinuri ' pentru profilaxia boli-, ■ 
lor contagioase,' seruri pentru 
tratarea acelorași boli și pro
duse biologice > de , diagnostic. 
Fată de 1940, ' cînd sgjttrr’egistrau 
50 produse, numărul Iar a cres-

■ cut azi la 190. De -ei ani șe 
produce aici și vaccir viu ate
nuat antipolionilelitic, creat de , desigur fondatorul său a năzuit 
cercetătorii: noștri, 
cin este'.mult . mai- 
cel inactivai, fiind 
cele mai- prețioase 
Institutului. Este foarte impor-

Acest i vac- ; 
eficace deeît 

una. dintre 
realizări ale

tant faptul că azi întreaga ac
țiune de imunizare a populației 
se realizează cu produsele pre
parate în țară de către cadrele 
de, specialitate ale institutului. 
Cit de, amplă. este, această ac
țiune,. o spunș. faptul că, numai 
înj primul semestru , al . anului 

. 1963, s-au făcut în întreaga țară 
aproape 17 milioane de vacci
nări și, revaccinări. , , •

In activitatea antiepidemică, 
institutul este forul tehnic de 
specialitate al Ministerului Să- ~ 
pătății și Prevederilor Sociale, g 

, Lucrătorii, săi dar .îndrumări g 
metodologice de profilaxie, tra- g 

. tament și. diagnostic rețelei sa- g 
nitare antiepidemice, studiază g 
cazuri, caracteristicile cele mai g 
intime ale unor boli contagioase, 8

Institutul „Prof; dr. I. Ganta- 8 
cuzino" a devenit astăzi, ceea ce 8

O 
8 
8 
8 
8 
8 
8

atunci, cînd l-a înființat,- un pu
ternic apărător al sănătății oa
menilor.
- '--'г/- "S. LD^ÎAN

Redactor la Agerpres
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trebuiau să-l 
arătam copi- 
atrăgeam fl
eam e aee-

Foarte adesea am auzit vorbin- 
•f-se ea lecția Începe te momen
te! In care profesorul sau învăță
torul tetră te atașă.

După părerea mea leoțla încape 
•u mult testate. Ea începe te mo» 
■matul alcătuirii planului de lec
ție cted Învățătorul tșț fixează 
scopiri ei, Iși notează elevii pe ca
re îi va asculta.

te clasa « I-a pe eare am ooo- 
dus-o anul trecut aveam un aaiet 
pentru lecțiile de scris, în care 
notam acaeă, două trei rinduri din 
textul pe care copiii 
scrie a doua zi. Le 
ilor pagina scrisă, le 
teația asupra felului
zată tema, cit de îngrijit este ea 
executată. Procedînd așa zilnic, 
am observat că majoritatea elevi
lor încercau să mă imite, ceea ce 
era un lucru bun.

Apoi le scriam elevilor în caie
tele lor elementele din oare se 
compun literele, iar mai tîrziu 
chiar literele. Inafară de aceasta 
arătam pe tablă momentele scrie
rii literelor, explîcînd amănunțit 
cum trebuie să înceapă să scrie o 
literă, cum trebuie dusă linia, unde 
e necesar să se apese etc.

?\m căutat să atrag în muncă 
pe toți elevii și să nu duc lecția 
numai cu elevii fruntași. Pe elevii 
slabi la învățătură am căutat să-i 
încurajez. 
„Nu-i așa 
astăzi am 
prindeam :
înainte, dar poți scrie și mai bi
ne".

Obișnuiam să arăt întregii clase 
o lucrare bună pentru a tace cu
noscut succesul colegului lor și 
a-și da silința să-l imite. La fie
care lecție am ascultat elevii mai 
slabi, iar după orele de cure cei 
care nu-șl efectuau tema acasă 
arau opriți în elaeă pentru <*-ri 
face tema. Am folosit, de aseme
nea, la clasă două rteduri de caiete 
pentru citire și două pentru arit
metică, pențjn un control amănun
țit Am făcut cu elevii dictări 
pentru a le forma o scriere corectă.

Ei întrebau adeseaori: 
tovarășă Învățătoare că 

scris mai bine Le răs- 
„Ai scris mai bine ca

Obișnuiesc chiar și acum, să no
tez aceste dictări ca stimulent pen
tru elevi. Mai tîrziu am observat 
c* aceste dictări stat bune, deoa
rece tot mal multi elevi scriau 
bbae și corect, insistam mult la 
ortografie.

La aritmetică, fiecare elev și-a 
pregătit din timp zece cuburi, zece 
bețișoare, заее cercuri din carton 
șt zece castane pe care părinții 
le-au pus intr-un săculeț mic, scri
ind pe ele cu cerneală numele e- 
levului. înainte de începerea orei» 
de aritmetică împărțeam fiecărui 
elev săculețul. Acest material di
dactic mi-a ajutat foarte mult la 
Înțelegerea de către elevi a pri
melor numere pteă la zece. Tre- 
cînd la numerele cu două cifre, am 
dublat materialul, țfc'a.m.d. La fel 
pentru rezolva гм problemelor de 
către elevi am fixat șase puncte: 
textul, analiza. întrebarea, 
rea, operația, răspunsul, 
ca și ei să compună 
simple. Aiei se luau 
Deci o metodă de a 
decala lor.

Am arătat câteva 
pe care le-am folosit cu clasa a 
I-a și cu саде am obținut rezul
tate bune. Desigur, că ele pot să 
difere, de la caz la caz, de la în
vățător 
depinde 
folosim.

Dacă 
știeat de misiunea sa și depune o 
muncă insistentă la clase, rezulta
tele se vor vedea ta însușirea 
noștințelor de către elevi.

ѳ

0 Motet itftiMwt li H*H 
wr retiizitt iNbre

Odată cu începerea noului 
școlar, elevilor și studenților

la 
le

din

așeza- 
Am cerut 
probleme 
Întrecere, 
forma ju-

metodele

la învățător. Totul Insă 
de noi învățătorii, cum le

fiecare învățător este con-

cu-

MOGA VICTORIA 
învățătoare

Scoale de 8 ani nr. 2 Petroșani

an.
U 

s-au oferit multe surprize plăcute 
•— săli de Husă noi. laboratoare 
amenajate după cele mai exigente 
cerințe, cămine confortabile, biblio
teci cu tot necesarul de cărți etc.

Oe si ta anii trecuțl, la Senate 
de 8 acri nr. 2 din Lupeni, repara
țiile interioare la clădire șl la no 
biliar au fost terminate din vre
me, incit noul an școlar a înce
put ți Ișf continuă te bune condi
ții activitatea.

De asemenea, conducerea școlii 
a teat din timp toate măsurile te 
vederea aprovizionării școlii eu 
combustibil pentru Iarnă. Cu' aju
torul comitetului de părinți și al 
E. M. Lupani au fost aduse lem
nele și cărbunii necesari pentru 
toată durata iernii.

Prin aceste lucruri, elevii de 
atei au asigurate toate condițiile 
pentru a învăța.

Eleva Rubaș Marinele, din clasa 
a Vf-a A este bine cunoscută nu 
numai de către colegii de an ci și 
de către ceilalțL elevi ai școlii de 
8 ani din Petrilâ. Ea se numără 
printre cei mai buni elevi ai 
atît la învățătură cit și la 
plină.

IN CLIȘEU: Eleva Rubaș 
nela le o oră de cure.

scolii 
disci-

Mari

Alegerea noilor
Un eveniment însemnat in ac

tivitatea pionierească în această 
perioadă îl constituie alegerile ac
tivelor pionierești, adică alegerea 
președinților de grupe, detașamen
te și unități. Aceștia vbr fi aju
toarele cele mai apropiate ale ins
tructorilor de pionieri în organi
zarea activităților pionierești din 
acest an școlar.

Adunările pentru alegerea noilor 
active ce se desfășoară în această 
lună contribuie Ia ințbunfitățireș 
întregii munci pionierești.

Pregătirea și desfășurarea adu
nărilor de alegeri în organizația de 
pionieri a constituit o sarcină im
portanta a comitetului orășenesc 
U.T.M. Petroșani.

Sub conducerea comitetului oră
șenesc de partid și in colaborare 
cu secție de învățămint a Sfatu
lui popular orășenesc Petroșani, 
comitetul orășenesc U.T.M. a or
ganizat în luna septembrie ședințe 
de instruire cu instructorii supe

riori. instructorii de detașamente 
și ajutorii lor. președinții sfaturilor 
unităților de pionieri, comisia de 
pionieri și activiștii extrabugetari 
ai comitetului orășenesc care mun
cesc în școli.

Lucrări în

Prima parte a lucrării cuprinde 
probleme teoretice și indicații me
todice generale privitoare ia pre
darea limbii rotnlne te școală ca 
limbă maternă.

te partea a doua se dau indicații 
metodice «pectale pentru fiecare 
din etapele importante ale predă
rii limbii rornlne te școala de 8 
ani precum și pentru organizarea 

«1 efectuarea orelor de Hmba ro
tate* din școala media.

uonarea se adresează tuturor 
codrștor didactice de spectaMate 
dte lnvățămtatul de cultură gene
rală, fțted utilă și studenților care 
se pregătesc pentru a deveni pro
fesori de limba romtaă.

Й

Lucrarea, elaborată de un colec
tiv, se adresează profesorilor oare 
predau matematica In edasa a Xl-a 
a școlii de cultură generală, puțind

Dar în tenp ce ta școli și la 
Institutul de mine din Petroșani 
pregătirile pentru noul an de în» 
vățămînt s-au făcut conform cerin
țelor, la papetăria din oraș (pentru 
că e numai una) nu s-a manifes
tat aceeași preocupare. Ca urmare 
ctad elevii și studenții au venit 
aici să se aprovizioneze cu dife
rite rechizite s-eu izbit de înduple- 
cabilul „nu avem". Rechizite strict 
necesare ca de exemplu hîrtie ve
lină de scris, dosare de diferite 
categorii, caiete de aritmetică, blo
curi de desen, alfabetare și multe 
altele nu se găsesc în magazin. 
Deși gestionara papetăriei a pro
mis că va face comenzile cores
punzătoare, că se vor lua măsuri, 
zilele au trecut una după alta dar 
rechizitele cerute tot nu au sosit 
în magazin. De ce ? Nimic mai 
simplu: a început inventarul. De 
data asta însă nu la papetărie si 

la... depozit. A trecut și inventarul 
de la depozit dar, rechizite tot nu 
eu sosit.

Aceasta fiind situație, elevii și 
studenții din Petroșani se întrea
bă : pere toți cei care au nevoie 
de rechizite școlare trebuie să se 
deplaseze la papetăriile din Deva 
sau... să mei aștepte?

TQMA GHEQBGHE 
etadgnt

active pionierești
Răcind un bilanț al activității 

pionierești din acest an școlar, 
comparativ cu anii trecuți, se poa
te aprecia că s-au obținut suc
cese frumoase. In majoritatea gru
pelor de pionieri și detașament j- 
lor s-a organizat citirea regula
mentului organizației de pionieri, 
s-au amenajat expoziții cu lucrări 
ale micilor tehnicieni, jurnale din 
tabere, insectare și ierbare. In 
majoritatea unităților de pionieri 
s-au. creat cercurile micilor teh
nicieni, s-au scris articole la ga
zetele de perete șt lozinci mobi
lizatoare in . legătură cu populari
zarea alegerilor activelor pionie
rești din școli.

In scopul includerii iu progra
mele de activitate a unor acțiuni 
cit mai interesant?, la școlile de 
8 ani nr. 5 și nr. 2 Petroșani, Școa
la de 8 ani din Aninoasa și altele 
s-au expus cutiuțe poștale cu men
țiunea „sugestii pentru programul 
de activitate".

La toate școlile se desfășoară o 
muncă susținută pentru prinrirea ( 
de noi pionieri și stringerea fie
rului v?chi. Pînă In prezent s-au 
colectat peste 11 tone de fler 
vechi.

AUREL SLABII 
instructor U.T.M. școli —■ pionieri

sprijinul cadrelor didactice
cepția luaterialiet-dialecticâ 
lume și cu priceperi și deprinderi 
practice.

despre

profesorii 
X-a, secția' '

de mat fr
apată pe

fi folosită cbior șl de 
care predau In ataca a 
reală.

Predarea elementelor 
matici superioare este
principalele națiuni cuprinse în 
manualul de analiză matematică și 
in manualul de geometrie anali
tică.

Metodica se adresează atît în
vățătorilor саде, în cadrul lecturi
lor cu conținut practic-știtațific, 
formează la elevii primelor clase 
reprezentări și noțiuni despre na
tura vie, cit și profesorilor care 
predau științele naturale ta școala 
de 8 ani.

Ea cuprinde metodele și proce
deele adecvate înarmării elevilor 
cu cunoștințe știtețifice, cu con-

tew*.*

Unele succese ale matematicii rommeșfi
In țara noastră, țn anii de, de

mocrație populară s-au creat cer
cetării matematice, condiții neîn- 
tîlnlte în trecut. Așa, de exemplu, 
a fost creat un institut pentru 
cercetări matematice în cadrul A- 
cademiei R.P.R. la București, con
dus de academicianul Miron Nico- 
laescu care, prin cercetări teore
tice importante, trasează liniile 
directoare ale cercetării matema
tice., In cadrul acestui institut func
ționează o comisie de automatizări 
ta cadrul căreia acad. Grigore 
Moisil, urmărește ca prin algebră 
să rezolve unele scheme electrice 
de automatizări, ajută la crearea 
pe plan național a unor mașini e- 
lectronice de calcul și tradus.

Școala veche romi ne ase ă iși di
rijase o parte din preocupări spre 
studiul teoretic al logicei matema
tice, fără a prevedea măcar o 
posibilitate de aplicare a rezulta
telor obținute. In anii democrației 
populare, colectivul de automati
zări al Universității din București, 
condus de acad. Grigore Moisil a 
reluat rezultatele obținute de lo
gica mnteaatta* veche, le-a aph- 
ota 1* iludtal rehoreator electrice

Prof, tuxiv. E. DOBRESCU

cu sau fără transistoare, obțininn 
simplificări importante ple unor 
schema existente în industrie Șl 
construind scheme mai simple 
pentru unele sisteme noi ce urmau 
să fie puse în funcțiune.

Prin numărul publicațiilor pri
vind algebra mecanismelor auto
mate, după o statistică publicată 
ta U.R.S.S., țara noastră ocupă lo
cul UI ta lume după Uniunea So
vietică și S.U.A.

Tot în cadrul institutului de ma
tematică lucrează un colectiv con
dus de acad. V. Mihoc care și* a 
axat preocupările pe probleme de 
statistică și actuarial Cercetările 
acestui colectiv au stat la baza 
elaborării multor lucrări de către 
Institutul romîn de statistică. Rea
lizări însemnate au fost obținute 
de colectivul condus de acad. Gri
gore Moisil ta problemele de re
zistență a materialelor și Mecanică 
a rordlor, di teorie a elasticității 
tata» eu acosta oricăror deschideri

Lucrarea este destinată predării 
celor trei discipline de bază ale 
matematicii — aritmetică, geome
trie și algebră — ta școala de 8 
ani. Ea este rodul muncii comune 
a metodiștilor, pedagogilor, psiho
logilor și profesorilor care predau 
disciplinele matematice în școală, 
rintetizînd cele mai importante re
zultate teoretice șj experiența prae- 
tică ta acest domeniu.

Metodica pretârii ftriefl 
în șceafa de 8 ani

Lucrarea se adresează cadrelor 
didactice de specialitate care pre
dau fizica în școala de 8 ani.

Un accent deosebit se va pune 
pe precizarea noțiunilor de bază, 
pe îndrumarea lucrărilor de labo
rator, pe folosirea materialului de
monstrativ, pe organizarea labora
torului, pe păstrarea, întreținerea 
și folosirea materialului didactic

.--.TJ.TT LLU-t

subterane, in probleme de plasti
citate. Colectivul care cercetează 
mecanica fluidelor condus de acad. 
Calus lacob, a ajuns la concluzii 
valoroase te ceea ce privește stu
diul aerodinamicii și hidrodtaanri- 
cti.

O atenție mare a fost acordată 
ta ultimii ani dezvoltării fizicii 
matematice și teoriei ecuațiilor di
ferențiale cu derivate parțiale. In 
această direcție colectivul condus 
de acad. M. Teodorescu din cadrul 
Universității din București și cel 
condus de acad. A. Hatmovici din 
cadrul Universității din Iași au 
adus un aport substanțial.

Deoarece unele fenomene de e- 
lasticitate șl unele proprietăți geo
metrica ale suprafețelor satisfac 
aceleași ecuații diferențiale, două 

* colective, unul din București con
dus de acad. G. Vrtacrenu și unul 
din lari au studiat aceste proprie- 
ti№ ajutted astfel ta rezolvarea 
unor probleme practice.

Pentru rezolvarea unor proble
me da transport, precum si pen
tru a realiza calcule numerice și 
grafica, cafenie aproximative care 
să dreez- diagrame. monograme

sau tabele numerice pe care in
dustria să Ie folosească, s-a creat 
în anii noștri, la Cluj, un institut 
de calcul în cadrul filialei Acade
miei R.P.R. Acest colectiv, pe lingă 
aporturile teoretice importante a- 
duse în domeniul analizei nume
rice și al aproximațiilor funcțiilor 
reale, a rezolvat unele probleme 
între care cităm: reducerea numă
rului de locomotive utilizate de 
transportul feroviar zilnic pe tra
seul Ploiești — Brașov î progra
marea judicioasă și optimă a mul
tor transporturi intre unele centre 
de producție și centre de consum 
etc. La studierea unor probleme 
de programare liniară și neliniară 
a contribuit și un colectiv al fi
lialei Academiei R.P.R. din Iași 
preaum și un colectiv al tinărei 
universități din Timișoara.

Am arătat doar cîteva din reali
zările matematicienilor noștri. De
sigur Că ele sînt mai multe și im
pun un studiu mai aprofundat pen
tru a fi cunoscute în amănunțime. 
Profesorii de matematică din toate 
școlile, indiferent de gradul șco
lilor la care predau, trebui ? să 
studieze aceste realizări pentru 
o-și ridica nivelul de pregătire 
profesională.
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ісгнсвсіаг вс cxccaiic
Printre cei cate contribuie la 

lărgirea uzinei termoelectrice dm 
Paroșeni se nurbără și muncitorii 
șantierului electromontaj ; sudori, 
lăcătuși >i electricieni, mentori. 
Cei mai muiți lucrează sus pi 
schelele metalice, unde cu ajuto
rul aparatelor de sudură îmbină 
oțelul dur al țevăriei viitoarelor 
cazane, montează instalațiile ce 
.Vor forma în curind un puternic 
izvor de lumină — cel de-al pa
trulea grup electrogen. Sînt oame
nii care au un cuvânt hotăritor iu 
asigurarea predării in termen a 
noului obiectiv. Asigurarea unui 
ritm rapid de construcție, a unei 
caiilâți superioare a lucrărilor de 
monțaț au devenit preocupările 
principale ale întregului colectiv 
ai șantierului.

in vederea urgentării lucrărilor 
de moaca;, orroui organizației de 
baza și conducerea șantierului au 
Întocmit un plan de măsuri teh- 

, nico-organktatorice care cuprinde 
. prevederi pentru mecanizarea mat 

ruuitor lucrări, extinderea lucrări- 
. lor organizate după acord global, 

ridicarea calificării cadrelor d? 
muncitori, crearea condițiilor opti
me de lucru in perioada anotim
pului friguros etc. Acest plan, du
pă ce a tost dezbătut intr-o adu
nare generală de partid a fost 
adus și la cunoștința agitatorilor, 
arătîndu-lî-se sarcinile ce le revin 
în legătură cu înfăptuirea preve
derilor dui plan. Îndrumați de bi
roul organizației de bază, ei au 

- discutat cu muncitorii din echipe, 
ie-au adus la cunoștință prevede
rile cuprinse în planul amintit, 
au analizat posibilitățile existente 
ia locurile de muncă în vederea 
mecanizării unor lucrări in scopul 
reducerii termenelor de execuție. 
Așa a procedat agitatorul Matei 
Nicolae.

Echipa in care lucrează a avut 
de executat o lucrare importantă’ 
și urgentă : montarea unui con
densator. Fundația pentru conden- 

x? sator era pregătită. In schimb echi-, 
pa a întâmpinat o. greutate: 
nu era amenajat terenul pe care 
trebuia transportată instalația. Dis
cutând Împreună cu agitatorul po
sibilitățile de a trece peste aceas
tă greutate, echipa a găsit solu
ția: au fost pregătite eșafodaje și 
aRe instalații dd mică mecanizare, 
a fost acoperit traseul cu trovers? 
de cale ferată și, cu ajutorul unui 
troliu, condensatorul a fost

pe fundație cu o lună măi devre
me față de termenul prevăzut. A- 
semene a soluții au găsit pentru 
urgentarea lucrărilor de montaje 
și instalații și muncitorii din echi
pei? In care lucrează agitatorii- 
Pănescu Pantelimon și lacob Nice 
lee.

O susținută muncă politică des
fășoară în rândul echipelor de 
muncitori și agitatorii Crlhan Ni
colae, ionete Vasile, Ferdinand 
Ioan, Mihalache Nicolae și alții. 
Ei lucrează Ia montarea cazanului 
nr. 5, lucrare urgentă, de termi
narea căreia va depinde închide
rea de către constructori a sălii 
cazaneiot înainte de venirea ier
nii. Pentru a urgenta instalarea 
blocurilor de țevi ansamblate pro
vizoriu pe sol, muncitorii au ins
talat de cutînd într-un termen 
scurt un pod rulant.

Dar ritmul intens ai lucrărilor 
cere din partea fiecărui construc
tor o atitudine plină de răspun
dere față de muncă, față de cab> 
tatea lucrărilor pe care le execu
ta. Comunistul Tufagiu Constantin 
a avut nu de mult o discuție cu 
membrii echipei în care lucrează 
în legătură cu actele de indisci
plină comise de unui din munci
tori, Șîrbu Cornel, care făcea ab
sențe de la lucru. S-a arătat de 
către agitator că respectarea ter
menelor de execuție cere din par
tea fiecăruia disciplină. Echipa a 
condamnat abaterile tinărului și 
s-a angajat să-l ajute. De atunci, 
disciplina 
echipă.

•> ■ ' i'?■ 1 •
Rezultatele

a

FOTBAL

tras

s-a întărit în întreaga

Desepvine

Cei mai buni
Organizația U.T.M. din cadrul 

unițății I.L.L. Lonea, îndrumată de 
organizația de partid, se preocupă 
de educarea comunistă a tinerilor 
din organizație. Numeroși tineri 
se achită cu cinste de sarcinile 
din producție și sînt un exemplu 
în muncă. Apreciindu-le aceste ca
lități, organizația de partid discu
tă și aprobă primirea 
durlle candidaților de 
cont- au fost primiți 
candidaților de partid
țan Nicolae. Gașpar Ștefan și Mun- 
teanu Iosif. Acești tineri sînt e- 
xemple în muncă, răspund la che
mările organizației.

NAGY ȘTEFAN 
corespondent

lor in rîn- 
partid. Re

in rândurile 
tov. Berin-

A.G.V.P.S. 
cunoștința 

membri ai 
ai subli- 

baza ordi- 
Economiet 
Economiei
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Comitetul Filialei 
' Petroșani aduce la 
pescarilor sportivi, 
tfllalel Petroșani și 
Halei Hațeg, că In 
nul ui Ministerului 
Forestiere, Direcția
Vfnatiilui nr. 764/1963 pescui
tul lipanului este interzis în 
toate apele aliate în gospodă
rirea M.E.F. și A.G.V.P.S. cu 
începere de la data de 15 sep
tembrie a. c. ptnă la 1 iunie 
196 A

De asemenea, ia conformitate 
cu aceiași ordin vânătoarea ia 
mistreți este interzisă pină la 
noi dispoziții

operațăilee 
deosebită- 

rtzuWăteie 
aie sudurt-

inginerul Hol Nicolae se Otimă- 
ia printre agitatorii cei mai activi 
pentru îmbunătățirea calității lu
crărilor. El își desfășoară activi
tatea in sectorul sudură și trata
mente, unde calitatea 
prezintă o importanță 
El urmărește zi de zi 
probelor de laborator
lor, îndeosebi la țevăria din oțe
luri aliate a cazanelor. In acest 
sector, la. sudarea supraîncălzit»- 
rului convectiv, rezultatele IniBu- 
le n-au foșt corespunzătoare. S-a 
trecut atunci la schimbarea teh
nologiei de execuție a sudurilor. 
Agitatorul și-a dat seama că suc
cesul sudării după noua tehnologie 
depinde de atehția și priceperea 
fiecărui sudor. Pentru aceasta a 
staț de vorbă cu fiecare ruhneitor, 
explicând metoda de execuție • 
sudurii, cerînd din partea fiecă
ruia atenție, răspundere. Munca 
lui de la om la om a dat roade. 
Sudurile sînt aCum de calitate, sa
tisfac cerințele controlului tehno
logic.

Iată doar citeva exempt? din 
felul cum militează agitatorii de 
pe șantierul electromontaj pentru 
realizarea obiectivelor ce stau în 
fața colectivului șantierului. Ei 
participă efectiv la desfășurarea 
muncii politice pentru mobilizarea 
colectivului la respectarea terme
nelor de execuție și îmbunătățirea 
calității lucrărilor, la obținerea 
unor realizări tot mai Însemnate 
in făurirea noului grup electro
gen.

O

Printre 
' mal mult 

din. Lonea se numără și unitatea 
O.L.F. nr. 37.

Ce ne place nouă gospodinelor 
la această unitate? In primul rînd 
faptul că unitatea e 
bide aprovizionată cu 
căutate. Mărfurile sînt 
gust, frumos sortate.
cit și in magazie domnește o cu
rățenie exemplară.

unitățile comerciale cele 
solicitate de gospodinele

totdeauna 
mărfurile 

expuse cu 
In unitate

NOTĂ

I. O.

exemplaprt
tori din magazin, gestionarul 
neecu Marin și vânzătorul Țațu 
rin sînt îmbrăcați întotdeauna 
halate curate. Dar ceea ce e
important și se bucură de aprecie- 

civilizată, atentă 
doi lucrători fată

Di- 
Ma- 

cu 
mai

re, e atitudinea 
pe care o au cei 
de cumpărători.

Am dori ca în
să găsim o asemenea.

ELISABETA GABREA 
gospodină

toate magazinele 
deservire.

Cei doi lucră-
----------- O

LAC ARTIFICIAL ?

lac ?

fost 
blo-

Locatarii blocurilor din cartie
rul Dimitrov — Petroșani, mai a- 
les acei care au geamurile spre 
calea ferată Petroșani — Livezeni 
simt mirosul neplăcut pe care-1 
emană lacul de aici.

Care-i proveniența acestui 
Iat-o.

încă în anul 1956 cînd au 
construite ultimele incinte ale
curilor de aici, s-au făcut și lu
crări de canalizare. Această cana
lizare este condusă pe sub pământ 
pînă la marginea cartierului, iar 
de acolo, constructorii s-au mul
țumit să facă un canal deschis ce 
trece pe sub linia ferată amintită. 
Inițial, canalul cu pricina,- a fost

betonat. Lucrarea însă s-a dovedit 
de slabă calitate așa că crescătorii 
de rațe și gîște din vecini au reu
șit să mai facă o seamă de' „ca
nale”. Or fi ele mici dar prin ele 
lacul a luat proporții, iar rațele și 
gîștele. cu atita apă, duc o viață 
de huzur. Numai locatarii din îm
prejurimile lacului nu-s mulțumiți. 
De ce ? 
aruncă 
intrînd 
urît.

Recomandăm celor 
de această problemă 
ce-i de făcut și să 
consecință.

Pentru că în acest lac se 
și reziduri menajere care, 
în putrefacție, miroase

ce răspund 
să analizeze 

ia măsuri In

ld. BABA
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SUCCESE
Pe zi ce trece cartea are o tot 

mai largă răspîndire în rîndurile 
oamenilor muncii din Valea Jiu
lui. La aceasta contribuie și îmbo
gățirea continua a fondului de cărți 
din biblioteci cu noi și valoroase 
opere literare, politice, tehnice etc.

Biblioteca centrală orășenească 
din Petroșani, cele comunale din 
Cimpa și Iscroai și alte 7 biblioteci 
sătești neafiliate din raza orașu
lui nostru regional numără peste 
40 000 de cărți și broșuri. De la 
Începutul anului și pină în 
zent la aceste biblioteci au 
înscriși 4871 cititori care au 
în acest

Pentru 
bliotecile 
râie din
zat în acest an 257 de acțiuni cu 
cartea. Printre acestea șe numără 
consfătuiri, 
dimineți de
prezentări de 
s-au bucurat 
meritată 
muncii.

Dintre 
cele mai

pre- 
fast 
Citit

timp 55 І38 volume, 
atragerea cititorilor, 
din așezământ ele cu tiu- 
Valea Jiului au organi-

bi-

din

recenzii, seri literare, 
basm pentru copii, 
lecturi in grup care 
de o apreciere bine 

partea oamenilor

comunale,bibliotecile 
frumoase realizări au fost

AJte două meciuri s-au 
în cadrul „Cupei orașelor 
le fotbal. La Geneva, Spartak Br- 
ao a Învins Cu 2—1 (1—1) pe Ser- 
vette Cineva, și s-a calificat pen
tru turul următor (în primul joc 
cehoslovacii câștigaseră cu 5—0). 
In orașul Gând, echipele La Gan- 
toise și FC Colonia au terminat 
nedecis : 1—1. Primul joc revenise 
cu 3—1 echipei Colonia, care a 
obținut astfel calificarea pentru 
optimile de fidelă.

O
In prima semifinală a compel, 

♦iei de fotbal „Cupa Ligii", Stras
bourg a învins cu 2—0 pe Aix. 
Cea de-a doua semifinală va o- 
pune echipei Rouen formația Saint 
Etienne. Jocul va avea loc la 23 
octombrie.

s' - — S 4

meciurilor din cadrul 
diferite cupe
disputat
tlrguri"

două pdncte ale brazilienilor, diu 
tre care unul din 11 m. Returul 
meciului va avea loc la 14 noiem
brie la Rto de Janeiro. In cursul 
zilei de astăzi Pele va da răspun
sul dacă clubul său ii permite să 
joace în ’selecționata mondială" 
care va întâlni la 23 octombrie la 
Londra echipa Angliei.

O
In cupa „Rappan", Slovan Bra

tislava a întrecut cu 1—0 (1^-^) 
echipa suedeză Cergryt?.

cîștigat AC 
finalei „Cu- 
susținut la 

echipa braziliană

O
Cu 4—2 (2—0) a

Milano primul meci al 
pei intercontinentale" 
Milano cu
Sanios. Jocul a fost urmărit 
aproape 100 000 de spectatori, 
lebrul jucător Pele a marcat

FC 
de

Ce- 
cele

rarmația Angnei 
pentru întîtairea 

cu „selecționata mondiali"
LONDRA 17 (Agerpres)
După meciul de verificare cîș

tigat 
Țării 
nerul 
cătuit
„selecționata 
este alcătuită 
field, Wilson, 
Moore, Paine,
Eastham, Charlton.

cu scorul de 4—0 în fata 
Galilor la Gardiff, selecțio- 
unic al echipei Angliei a al- 
formația pentru jocul cu 

mondială". Echipa 
din : Banks, Arm- 

Milne, Norman, 
Greaves, Smith,

lutilmrile dintre hadbalisteie sovietice 
și cele cehoslovace

PRAGA 17 (Agerpres)
Selecționatele feminine de hand

bal in 7 ale
U.R.S.S. s-au
ciuri amicale
Handbalistele
gat prima întâlnire cu

R.S. Cehoslovace și 
tntllnit In două Bie
la Praga 
sovietice

iar in cel de-al doilea maci s-a 
Înregistrat un rezultat de egalita
te : 5—5 (4—1). Din echipa sovie
tică s-au remarcat Ignatieva, Gro
mova, Vuntesmeri si Bobrova. De 
la gazde au jucat bine Mateju șl 
Kerderova.

și Grallice 
au cîȘti- 

6—2 (3—1).
------------ ©

Sortiment bogat de articole 
de încălțăminte

Magazinele de încălțăminte din 
întreaga țară au pus în vînzare 
pentru sezonul răcoros. 57. de arti
cole de încălțăminte. Printre ulti
mele noutăți din magazine se nu
mără ghetele bărbătești din piele 
presată, căptușite cu molton, pan
tofii cu fețe din piele de box și cu 
talpă duroflex pentru bărbați șl 
femei, ghete din box cu talpă din 
piele de bovină pentru copii, (та-

joritatea căptușite), și altele. S-au 
fabricat, de asemenea, in cantități 
mari, pantofi сц fețe de iuft și 
talpă din cauciuc antiderapant, 
ghete îmblănite , pentru femei și 
alte' articole asemănătoare.’ Majo
ritatea articolelor de încălțăminte, 
deși căptușite eu materiale groase 
(tricot, blană, molton), au o linie 
elegantă și modernă.

(Agerpres)

Sfatul mePROGRAMUL I. 7,30 
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vânturilor, 10,00 
Muzică ușoară romînească, 11,05 
Soliști români care au concertat 
în Uniunea Sovietică. 11,35 Miei 
piese distractive, 12,00 Muzică 
populară, 13,10 Muzică din opere
tele lui Karl MiMbclter, 14,00 Mu
zică populară, 14,30 Melodii, inter -

și orchestre de muzică u- 
15,00 Scene din opera „Fe- 
îndărătnică" de Visarion

15,30 Prelucrări corale,

ÎN MUNCA CU CARTEA
4000 

Cira- 
Prin- 
acest 

din
literare

b. Cara- 
recenziile 
„Un om 
Petrescu, 
acțiunile

„Ce este curcubeul", 
i” și al- 

bucurat de un suc- 
Realizări frumoase 

bibliotecile sătești 
Neag, Bănița, Dîlja

ce fulgeră, de ее tună' 
care s-au 
deosebit.

obținut și 
Cîtapu lui

obținute de biblioteca din Iscroni 
care a înscris în acest an 500 de 
cititori care au citit aproape 
de volume, iar biblioteca din 
pa a înscris 482 de cititori, 
tre acțiunile prezentate in 
an cu cartea la biblioteca 
Cimpa se numără serile
închinate vieții și operelor Iul M. 
Emineseu, I. Creangă, I. 
giale și G. Coșbuc, 
„Răscoala" de Rebreanu. 
între oameni" de Camâl 
iar din domeniul științei 
intitulate: 
„De 
tele 
ces 
au

'din
Mare și Bărbăteai care au înscris 
de la începutul anului și pînă în 
prezent între 180—300 de cititori, 
care au citit între 1260—1635 vo
lume de cărți și broșuri

La biblioteca centrală orășeneas
că din Petroșani au fost înscriși 
In acest an un număr de 2637 de 
cititori, care au citit pesta 42000 
de volume. Din acestea 1726 de

volume au fost de ideologie, 
din domeniul științelor, 2162 
nice, iar restul de literatură și din 
alte domenii de activitate.

Dintre cele 35 de acțiuni orga
nizate în cursul acestui an, de un 
succes deosebit s-au bucurat re
cenziile la cărțile din domeniul 
tehnic cum sînt: „Folosirea, izo
topilor radioactivi în minerit" de 
log. Liboelav Simion, organizată 
la mina Dîdja cu concursul ingine
rului Munteanu Petru, „întreține
rea automobilului" de ing. Gh. Pi- 
țulescu, organizată la' I.R.T.A. Pe
troșani cu concursul tovarășului 
Pop Aurel, „Găurirea" de Z. Duca 
organizată la secția reparații me
canice U.R.U.M.P. cu concursul teh
nicianului Hebedean loan și altele.

Pentru perioada lunilor de iar
nă, biblioteca centrală orășenească 
din Petroșani a întocmit un plan 
de măsuri în care sânt prevăzute 
o serie de acțiuni importante me
nite să ridice pe 
rioară munca cu

, teciie din Valea

1252 
teh-

I

19 octombrie
preți 
soară, 
meia
Sebalin,
15,45 La hanul Ancuței. Pagini din 
creația sadoveniană, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,12 Bolero de Ravel, 
le,00 Muzică ușoară, 19,00 Alma
nah științific, 19,25 Muzieă de dans, 
20,30 Pe teme internaționale, 20,45 
Din melodiile populare cerute de 
ascultători, 21,25 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 10.10 Cîntă Garbis 
Zobian. 10,30 Uverturi de estradă, 
11,00 Ciut все, 12,05 Muzică din o- 
perete, 12,30 Muzică ușoară inter
pretată de orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii, 13,25 Cîntece dân 
folclorul nou și jocuri populare, 
14,35 Piese vocale și instrumen
tale de mare popularitate, 15,00. 
Muzică populară, 16,30 Știința în 
slujba păcii, 17,00 Din cintecele si 
dansurile popoarelor, 18,30 Melo
dii populare cerute de ascultători, 
19,00 Valsuri din operetă, 19,40 
Romanțe interpretate de Ioana 
Radu, 20,00 Muzică de dens, 20,40 
Muzică ușoară interpretată de 
Constanța Cimpeanu și Ion Dacian, 
21,20 Cîntă -Maria Callas, 22,00 
Canțonete interpretate de Valen
tin Teodorian.

-=©
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o treaptă supe- 
cartea la biblio- 
Jlului.

B. BALȘAN 
corespondent

19 octombrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 

Codim REPUBLICA: Luna de mie
re fără bărbat; VULCAN: Lupeni 
29; BARBÂTENI: Telefonista.



Lucrările sesiunii 
Adunării Generale а О.ЛІ.Ю.

Laureafii premiului Nobel 
pentru medicină pe anul 

1963

Adoptarea rezolufiei 
privind denuclearizarea spațiului cosmîe

NEW YORK 17 (Agerpres) 
Corespondență specială :

In ședința plenară de joi dimi
neață a Adunării Generale a ONU 
a fost adoptată prin aclamații u- 
nanime, fără a se proceda la vot 
proiectul de rezoluție prezentat în 
numele a 17 țări membre ale Co
mitetului pentru dezarmare de la 
Geneva, printre care și R.P. Romî
nă, și adoptat miercuri de Comite
tul Politic al ONU, care cheamă 
toate statele lumii să se abțină de 
a plasa pe orbită obiecte avînd 
la bord arma atomică.

Rezoluția salută cu satisfacție 
intenția exprimată de Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Ame
rică de a nu amplasa în spațiu! 
cosmic nici un fel de obiecte cu 
arme nucleare sau alte arme de 
distrug»'e în masă. înainte de a- 
doptarwi de către Adunarea Gene
rală a proiectului de rezoluție, au 
rostit cuvîntări, Nicolai Fe
dorenko reprezentantul U.R.S.S., 
Adlai Stevenson, reprezentantul 
Statelor Unite ale Americii, și Pa
dilla Nervo, reprezentantul Mexi
cului. In cuvîntarea sa. Nikolai 
FdUbrenko ' reprezentantul U.R.S.S., 
a făcut apel la Adunarea Generală 
să aprobe rezoluția pe care Comi
tetul Politic al O.N.U. o adoptase 
deja miercuri și a subliniat că a- 
cordul intervenit între 
U.R.S.S. 
greș în 
rale și

Adlai
rîndul său marea 
acordului privind 
spațiului extraatmosferic 
reducerea încordării internaționale
și a adăugat că prin aceasta 
fost făcut un nou pas înainte 
calea dezarmării.

A luat apoi cuvîntul U Thant, 
secretarul general al O.N.U. care a 
salutat adoptarea rezoluției privind 
denuclearizarea, spațiului cosmic 
ca pe o dovadă că eforturile co
mune depuse de Uniunea Sovieti
că și Statele Unite ale Americii

in vederea unei destinderi, slot 
conforme cu interesele omenirii și 
principiile O.N.U. și ca pe o con
tribuție la eforturile pentru a îm-, 
piedica răspîndirea armelor nu
cleare, pentru dezarmare și pa№e.
In condițiile în care se face siea-; 
țită destinderea încordării interne-, 
ționale, este necesar să se conti
nue cu consecvență încercările de 
a realiza un progres în rezolvarea 
principalei probleme a zilelor 
noastre — dezarmarea generală și 
totală, a spus el.

STOCKHOLM 17 (Agerpres).
La 10 octombrie Colegiul profe

sorilor Institutului medico-chirur- 
gical „Carolina" din Stockholm, 
constituind juriul care acordă pre
miul Nobel pentru medicină, a de
semnat ca laureați ai acestui pre
miu pe anul 1963 
britanici, John 

Hodgkin 
Huxley.

fcteurelogilor 
ttfbuft premiul
pe 1963, după cum transmite a- 
gentîa France Presse, pentru „des
coperirile lor asupra 
ionic al excitației și 
membranele periferice 
ale celulei nervoase".

pe neurologii 
Carew Eccles, Alan 
și Andrew Fielding

britanici li s-a a- 
Nobel de medicină

procesului 
inhibiției în 
și centrale

Dezbaterile din Comitetul de tutela

lacbeierea lizilti Selwaliei шемшіаіе 
а И. Р. Яошіве Іо Адаііва

S.U.A. și 
constituie „un nou pro- 
direcția dezarmării gene- 

totale".
Stevenson

NEW YORK 17 (Agerpres)
Comitetul de Tutelă al O.N.U. 

continuă dezbaterile în problema 
Rhodesiei de sud. Luînd cuvîntul 
în cadrul discuțiilor, George Si- 
ondika, secretarul partidului Uni
unea poporului african — Zimba
bwe (Zapu), a declarat că actualul 
guvern al Rhodesiei de sud cola
borează cu Republica Sud-Afri- 
cană și Portugalia în reprimarea 
majorității africane a populației 
din acest teritoriu. El a arătat, de 
asemenea, că primul ministru Win
ston Fi aid a adus, 
trupe speciale din 
Africană.

La 16 octombrie,

membrilor 
textul unei rezo- 
viitorului Rhode-

știe, Adunarea

©

în acest scop, 
Republica Sud-

Comitetul de

a reliefat la 
semnificație a 

denuclearizarea 
pentru

a

Decorarea mareșalului 
Andrei Oreciko 

cu Ord inul L,enin

pe
MOSCOVA 17 (Agerpres).
Mareșalul Uniunii Sovietice, 

Andrei Greciko, prim-locțiitor al 
ministrului apărării al U.R.S.S., 
comandant suprem al forțelor ar
mate unite ale statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, a 
fost decorat cu Ordinul Lenin 
pentru merite deosebite față de 
forțele armate ale U.R.S.S. și sta
tul sovietic, în legătură cu împli
nirea a 60 de ani.

Tutelă și-a întrerupt lucrările pen
tru a da posibilitate 
săi să elaboreze 
Iuții în problema 
siei de sud.

După cum se
Generală a O.N.U. a adoptat săp- 
tămîna trecută o rezoluție în care 
cere guvernului Marii Britanii să 
nu transfere — după dizolvarea 
Federației Rhodesiei și Nyassa- 
landului, prevăzută pentru sfîrși- 
tul acestui an — actualului gu
vern sud-rhodesian controlul for
țelor armate și alte împuterniciri 
pînă la formarea urnii guvern cars 
să reprezinte toate păturile popu
lației.

La 16 octombrie, Kenneth Kaun- 
da, ministrul autoguvernării loca
le și asigurărilor sociale al Rho
desiei de nord, a cerut Marii Bri
tanii să preia — după dizolvarea 
Federației Rhodesiei și Nyassalan- 
dului — controlul deplin asupra 
forțelor aeriene ale Federației. El 
a arătat, de asemenea, că, potrivit 
declarației primului ministru Field, 
guvernul sud-rhodesian intențio
nează, în ciuda rezoluțiilor O.N.U. 
să-și creeze forțe armate proprii.

--------  "------ -sazxsa=' ■ - ---------

Proiectul președintelui Kennedy 
în discuția Comitetului senatorial 

pentru problemele financiare
WASHINGTO14 17 (Agerpres)
Comitetul senatorial pentru pro

blemele financiare a încăput dis
cutarea proiectului de legislație 
fiscală al președintelui Kennedy, 
care urmează să atragă după 
sine o reducere a încasărilor din 
impozite cu 11 000 000 000 dolari.

Proiectul, care a fost adoptat

Repr azen- 
de opozi-

ministrul

o=—

Cablu telefonic direct 
între Europa și S.U.A.

' LONDRA 17 (Agerpres)
' Pentru prima oară în istoria co
municațiilor poștale, începînd de 
miercuri, Europa este legată direct 
cu un cablu telefonic transatlantic 
de St'atele Unite. Cele două ca
bluri transatlantice anterioare se 
terminau la Newfoundland (Alas
ka ). Cu 
care s a 
(S.U.A.), 
lefonice
dublează.

începînd din anul 1956, numărul 
convorbirilor telefonice lunare în
tre cele două continente s-a mă
rit de cînci ori.

luna trecută de Camera 
fanților, se mai lovește 
ția unei părți din senat.

In cadrul discuțiilor,
finanțelor, Douglas Dillon, a sub
liniat din nou în fața membrilor 
comitetului că guvernul consideră 
acest proiect esențial pentru a da 
un nou impuls economiei ameri
cane și a combate șomajul. „Ob
servatorii, relatează agenția France 
Presse, consideră că comitetul se
natorial nu va termina studierea 
proiectului înainte de sfîrșitul lu* 
nii viitoare".

---- O—

ajutorul acestui cablu nou 
termină la Tuckerton 

numărul convorbirilor te- 
între Europa și S.U.A. se

Succesul standului romînesc 
la Tîrgul internațional al cărții 

de la Frankfurt pe Main
FRANKFURT PE MAIN 17 (A- 

gerpres).
La Tîrgul internațional al căr

ții de la Frankfurt pe Main, stan
dul rominese s-a bucurat de un 
deosebit succes. Un public nume
ros, printre care oameni de afa
ceri din diverse țări, a apreeiat 
produsele editurilor și industriei 
poligrafice rominești. Au trezit un 
viu interes Dicționarul poliglot, 
albumul „București" și alte albume 
de artă și dicționare. Toate expo
natele au fost achiziționate de fir
ma vest-germană „Sagner".

BUENOS AIRES 17 — De la 
trimisul special Agerpres C. Ale- 
xandroaie :

In seara zilei de 16 octombrie, 
delegația guvernamentală a R.P 
Romine, condusă de Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, care a luat parte la festivi
tățile prilejuite de instalarea nou
lui președinte al Republicii Ar
gentina, s-a întîlnit in saloanele 
Legației R.P.R. din Buenos Airas 
cu generalul Juan Carlos Cordini, 
ministrul transporturilor Argenti
nei, Alejandro Gomez, fost vice
președinte al republicii, senatori 
și deputati din partea partidului 
guvernamental Uniunea civică ra
dicală a poporului, partidul Uniu
nea civică radicală intransigentă 
și altor partide, șefi ai misiunilor 
diplomatice din Argentina, oameni 
de cultură, artă și știință, oam г 
ni de afaceri, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, Ni
colae Anghel, adjunct al ministru
lui comerțului exterior. Dumitru 
Fara, trimis extraordinar și minis
tru plenipotențiar al R.P. Romine 
în Argentina, membri ai legației.

☆
Ministrul afacerilor externe al 

R.P. Romine a oferit o masă în 
cinstea șefului delegației mexicane 
l>a festivitățile instalării președin
telui Republicii Argentina, Portes

Gill, fost președinte al Mexicului.
A participat ambasadorul Mexi

cului la Buenos Aires, Francisco 
A. de Icaza.

☆
In aceeași zi, Nicolae Anghel 

și Dumitru Fara, împreună cu 
membrii Misiunii comercial j a 
R.P.R. din Buenos Aires, au. parti
cipat la un dejun oferit în cinstea 
lor de industriași și oameni de a- 
faceri din capitala Argentinei.

Cu prilejul toasturilor rostite, 
participantii și-au exprimat părerea 
că schimburile economice și co
merciale dintre R.P. Romînă și Ar
gentina pot și trebuie să fia lăr
gite în interesul ambelor părți, 
prin contracte reciproc avantajoa
se. Ambele întîlniri s-au desfășu
rat înt'r-o atmosferă cordială.

☆
In dimineața zilei de 17 octom

brie,' Corneliu Mănescu și Nicolae 
Anghel au plecat pe calea aerului 
spre New York.

La aeroport, ei au fost conduși 
de ministrul de externe al Argen
tinei Miguel tSavala Orți'_ 
de ministrul plenipotențiar Rubev 
Antonio Vela și de alți reprezen
tanți ai guvernului argentinean, 
precum și de Dumitru Fara și de 
membrii Legației R.P. Romine la 
Buenos Aires.

--------- о---------

PAiMAȘC: Sen Ha ța în procesul participant!lor 
la încercarea de lovitură de stat din 18 iulie

DAMASC 17 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

că la 17 octombrie, Curtea mar
țială din Damasc a dat publicită
ții sentința în procesul persoane
lor care au organizat și participat 
la încercarea de lovitură de stat 
din 18 iulie 1963.

Zece persoane au fost condam
nate la moarte, trei la muncă sil
nică pe viată, 14 la închisoare pe

termene intre 20 de ani și 1 a>. 
iar 8 au fost achitate.

Printre persoanele condamnate 
la moarte se află colonelul J. A- 
louane, colonelul Raef Al Maarri, 
căpitanul Mohamed Nabhane, pre
cum și alti foști ofițeri superiori.

La muncă silnică pe viață au 
fost condamnați: fostul ministru 
al apărării, generalul Mohamed 
Soufi, fostul locțiitor al coman
dantului suprem al forțelor armate,

Cercetări în vederea descoperirii 
faimoasei „comori naziste“

VIENA 17 (Agerpres)
Guvernul austriac a hotărît sâ 

■întreprindă cercetări în privința 
faimoasei „comori haziste" scufun
dată în apele lacului Toplitz. Se 
știe că cercetării a de pînă acum 
pentru a descoperi această comoa
ră care se presupune că înglobea
ză cîteva tone de aur în bare, 
precum și numeroase date despre 
depunerile de fonduri naziste la 
băncile elvețiene, ca și o serie de 
dosare care conțin liste ale agen- 
tilor naziști din țările străine, au 
fost efectuate de anumite cercuri 
particulare interesate în a pune

mina în specia] pe documentele 
secrete scufundate în lac de către 
SS.

Referindu-se la viitoarele cerce
tări, France Presse relevă faptul 
că ele vor fi foarte anevoioase. 
Se presupune, scrie agenția, că 
locul în care se pare că a fost 
scufundată comoara este înconju
rat de o perdea de proiectile și 
mine neexplodate încă, iar scufun
darea este îngreunată datorită u- 
nor ' trunchiuri de arbori scufun
dați la adîncimea de 50—60 me
tri deasupra comorii.

e
f:

Declarația comună iugoslavo-mexicană
CIUDAD DE MEXICO 17 (A-

gerpres).
După cum transmite agenția Ta- 

niug, a fost dată publicității decla
rația comună a președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, I. B. Tito, care a făcut 
o vizită în Mexic, și a președin
telui Mexicului, Mateos Lopez. In 
declarație se arată că președinții 
celor două state au avut convor
biri în cadrul cărora au fost exa- 
ipinate problemele internaționale, 
ce prezintă un interes 
pentru cele două țări, 
schimbările intervenite 
internațională în urma 
tntîlniri de la Belgrad.

Declarația relevă importanța în
cheierii Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzjeerea experien
țelor nueleare și arată 
constituie doar primul 
recția țelului dorit și

deosebit 
precum și 
în situația 
primei lor

că acesta 
pas în di- 

subliniază

necesitatea unor eforturi susținute 
pentru realizarea unui nou progres 
pe ealea care duce la dezarmarea 
generală și totală.

In prezent, se spune în decla
rație, există condiții favorabile 
pentru înlăturarea multor cauze 
ale încordării internaționale, pen
tru a găsi prin mijloace pașnice 

. și constructive, soluții pentru re
zolvarea problemelor care pot a- 
menința pacea. Cei doi șefi de state 
consideră că pacea și colaborarea 
între popoare ppt fi consolidate 
numai prin respectarea strictă a 
principiilor independenței, autode
terminării și neamestecului în pro
blemele interne ale statelor.

Imputerniciții celor două țări au 
semnat un protocol care are ca 
scop sporirea volumului schimbu
rilor comerciale între сеіё două 
țări.

generalul-maior Rașed Katini șl 
fostul comandant al forțelor ar
mate aeriene, generalul Nourallah 
Ibrahim, toți trei aflați în func
țiile amintite pînă la tentativa de 
lovitură de stat din 18 iulie 1963.

---o —

DJIBOUTI. Agenția France Presse 
anunță că la 17 noiembrie vor a- 
vea Ioc alegeri pentru Adunarea 
Teritorială a Somaliei Franceze.

Adunarea teritorială este for
mată din 32 de deputați, aleși pe 
5 ani.

ROMA. La 16 octombrie, munci
torii de la toate întreprinderile 
din regiunea italiană Emilia-Ro
magna au declarat grevă gene
rală cerînd mărirea salariilor. In 
aceeași zi, în orașul Reggio-Emilia, 
centrul acestei regiuni 20 000 de 
greviști au participat la o demon
strație, în sprijinul revendicării 
lor.

•«>
NOUAKCHOTT. Agenția France 

Presse anunță că în Mauritania a 
izbucnit o epidemie de pestă bu- 
bonică. Numeroase cazuri au fost 
semnalale mai ales în regiunea 
portului Port-Etienne.

LONDRA. Intr-o scrisoare pu
blicată de cotidianul britanic 
„Times", directorul general al 
F.A.O. (Organizația Națiunilor U- 
nite pentru alimentație și agricul
tură), Sen, a lansat un apel în fa
voarea sporirii rezervelor și fon
durilor F.A.O. necesare ajutorării 
victimelor dezastrelor naturale (u- 
fagane, inundații, cutremure de pă- 
mint, erupții vulcanice, alunecări 
de teren).
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