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Perseverenți cu calitatea

au
din abataje 
cărbune de

In toate lunile tre
cu' .. din acest an mi
nerii din Petrila 
extras 
numai
calitate. Astfel, cenu
șa cărbunelui dat de 
colectivul acestei ex
ploatări a fost în tri
mestrul I cu 0,6 punc
te mai mică decît 
norma prevăzută, în 
trimestrul II cu 0,7

puncte, iar 
trul III cu 
mai mică.

Și în ultimul tri
mestru al anului, mi
nerii petrileni au por
nit bine cu calitatea 
Colectivul lor a 
pășit planul de 
ducție în luna 
tombrie cu peste 
tone de cărbune

în trimes-
0,4 puncte

de-
pro-

oc-
2600

Și

în același timp a 'reu
șit să îmbunătățeas
că calitatea produc
ției. Pușcînd selectiv 
și alegînd șistul vi
zibil în abataje, 
nerii Petrilei 
dus cu 0,4 
conținutul de 
din cărbunele 
sîtuîndu-se în 
fel în fruntea
cerii pentru calitate.

ml- 
au re- 
puncte 
cenușă 
extras, 

acest 
între-

țy țț
Lună de lună, brigada condusă 

de minerul Laslo Ștefan de la 
mina Petrila obține viteze mari 
de avansare in abataj, realizind 
pe această cale randamente spo
rite și depășiri mari de plan. 
Brigada își realizează ritmic sar
cinile de plan și obține însem
nate depășiri datorită aplicării 
valoroasei inițiative „Două cîm- 
puri scoase pe schimb și aripă 
din abataje cameră". Clișeul în
fățișează pe minerii din schimbul 
condus de Temeneanu loan din 
această harnică brigadă in fața 

І graficului cu realizările brigăzi- 
♦ lor din sector.
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2 300 de tone de cărbune 
peste plan

Ini, în dreptul numelui brigăzii 
lui Taloș loan, indicatorul arăta 
cifra de 300 tone peste plan.

de la mina Lupeni con- 
se mențină în fruntea 
socialiste cu celelalte 
La finele lunii octom-

Succese ale filatorilor
a fost încheiată
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Colsctivul de muncă al secto
rului III 
tinuă să 
întrecerii 
sectoare.
brie acest harnic colectiv a de
pășit planul de producție și a 
dat peste sarcinile lunare de 
plan 2 300 tone da cărbune coc- 
sificabil. Concomitent, productivi
tatea pe post a crescut, iar pre
țul de cost al tonei de cărbune 
a fost redus. Aportul cel 
însemnat la obținerea 
succese a fost adus de 
conduse de comuniștii 
loan, Ghioancă Sabin 
Constantin.

sulfură de carbon în
101,5 la sută. La 

acestor succese un

sută, ’ 
pro- ,!

obți- 
aport ■

mai 
acestor 

brigăzile 
Aslău 

și Petre

Cu angajamentul depășit

Brigadierul Taloș loan, care lu
crează la sectorul I A al minei 
Lupeni, s-a angajat, în numele 
brigăzii, să dea în luna octom
brie a acestui an 250 tone 
cărbune 
tul luat 
sfîrșițul 
graficul

Luna octombrie
de harnicii muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la Viscoza Lupeni 
cu realizări de seamă. Planul la 
fire pe întreprindere a fost rea
lizat în proporție de 101 al 
iar Ia
porție de 
nerea 
înseninat l-au adus colectivele de 
muncă ale secțiilor bobinaj, care 
a depășit planul cu 19,8 la sută 
și depănat, care a obținut o de
pășire de plan de 14,5 la sută. 
Este demn de menționat faptul 
că în luna octombrie calitatea fi
relor a fost îmbunătățită cu 9 
puncte fată de sarcina planificată.

S-au evidențiat în întrecerea 
socialistă tovarășii Darloczî Dă- 
nilă, Paicu loan, Roșoiu Grigore. 
Savu Constantin, din schimbul 
maistrului Rîpeanu Dumitru, care 
și-au depășit angajamentele lua
te și au dat produse de calitate 
bună. De asemenea, mașinistele 
legătoare Techereș Maria, Văduva 
Mariana, Pataki Susana ; depănă- 
toarele Enculescu Lucia, Mesaroș 
Xenia, Constantin Rada, iar din 
secția răsucit tovarășele Riti Ma
ria, Dineu Ioana, Birceanu Elisa- 
bc-ta, și multe altele.

Iarna să găsească șarifierefe 
de construcții
In acest an colectivele de mun

citori, tehnicieni și ingineri de pe 
șantierele de construcții social-cul- 
turale din Valea Jiului au obținut 
rezultate mai hune decît în anii 
precedenți, Pînă în prezent au fost 
predate în folosința oamenilor 

muncii un număr de 1009 aparta
mente (față de 751 apartamente 
realizate în amil 1962), o școală cu 
8 săli de clasă la Petroșani și una 
cu 16 săli de clasă la Lupeni; s-a 
pus în funcție o centrală termică 
cu 16 cazane la Petroșani în cartie
rul Livezeni. S-au predat de ase
menea și alte obiective social-cul
turale importante, iar altele sînt în 
curs de recepție. Stadiul fizic a 
lucrărilor ce mai sînt de executat 
în acest an este destul de avansat 
și se întrevede posibilitatea reali
zării integrale și chiar depășirii 
planului fizic de punere în func
țiune. Pentru aceasta este însă ne
cesar 
șurile 
să se 
Și pe 
la timp a măsurilor pregătitoare 
pentru lucru pe timp friguros, poa
te avea consecințe nedorite asupra 
muncii pe șantiere. Conducerea 
șantierelor cit și conducerea T.R.C.H. 
trebuie să tragă învățăminte din 
greșala comisă anul trecut, cînd 
s-au neglijat pregătirile de iarnă, 

/ astfel incit la sosirea frigului șan
tierele nu erau suficient pregătite. 
Aceasta a condus Ia nerealizarea 
planului de predare la locuințe, cu 
toate că lucrările aveau un stadiu 
destul de avansat.

Pentru a se asigura realizarea 
planului in acest an, este necesar 
ca pînă cel tirziu 15 noiembrie să 
se efectueze integral, pe toate șan
tierele, pregătirile în vederea lu
crului pe timp friguros. De altfel 
au fost luate o serie de măsuri. 
S-au asigurat sursele principale de 
căldură pentru încălzirea spațiilor 
interioare legîndu-se șantierele cu 
centralele termice ale cvartalelor 
noi de locuințe. La multe din blo
curi, in care urmează a se executa 
lucrări în perioada de frig, au fos* 
deja executate terasele-acoperiș cu 
praf hidrofob, s-au montat geamu
rile pentru închiderea golurilor, 
au fost montate radiatoarele și s-au 
executat conductele de legătură la

a se lua din timp toate ma
ca activitatea de construcții 

desfășoare in bune condițiuni 
timp de iarnă. Nerealizarea

bine pregătite 
centralele termice. S-au luat mă-r 
suri pentru executarea lucrărilor | 
exterioare In vederea terminării) 
lor înainte de sosirea frigului. S-a] 
procurat o mare parte din mate»* 
rialele de protecție șil auxiliare j 
cum sînt: clorură de calciu pentru 
accelerarea prizei betoanelor, plăci 
de stufit și rogojini pentru izola
rea termică, echipament călduros 
pentru muncitorii care lucrează. îai 
exterior etc. !

Cu toate acestea, ținîndu-se cont 
că a mai rămas puțin timp pînă la 
venirea iernii, se constată că pe 
șantier nu s-au realizat încă toate 
măsurile pregătitoare și că este 
necesară o preocupare mai intensă 
în această direcție. La obiectivele 
importante cum sînt casa de cul
tură cu 800 locuri din Petroșani, 
cinematograful cu 500 locuri și 
complexul comercial Lupeni și 
chiar la complexul comercial din 
Petroșani, lucrările pentru executa
rea acoperișului sînt mult rămase 
în urmă. Nu s-au luat măsuri des
tul de energice pentru intensifica
rea lor. Această situație dacă nu 
va fi remediată poate duce la ne- 
închiderea spațiului interior, și în 
consecință la stagnarea lucrărilor 
pe tot 
nu au 
terasă 
В 2, В 
la Lupeni și blocurile 9 și 10 de 
la Vulcan) ; nu toate blocurile au 
spațiul interior închis, lipsindu-le 
geamurile (blocurile В 2, В 3 și 
В 4 la Lupeni și blocurile 3, 7, 9 
și 10 la Vulcan); conductele termi
ce pentru asigurarea încălzitului la 
unele blocuri nu sînt 
nate (blocurile В 2, В 
Lupeni și blocurile 3, 
Vulcan). Nu s-au făcut 
rile suficiente pentru iarnă de com
bustibil, cărbune, balast și nisip, 
iar la șantierele Lupeni și Vulcan 
nisipul lipsește complet. Ce trebuie 
făcut ?
gentate 
vinacet 
și C 5

timpul iernii. Unele blocuri 
încă executate acoperișul- 
cu praf hidrofob (blocurile 
3, В 4, В 5 și G 1, G 2 de

încă termi-
3 și В 4 la
9 și 10 la 
încă stocu-

,)
1

In secția C.S. 2 
de la Viscoza Lu
peni se montează 
o nouă retortă. 
Iată-1 în clișeu pe 
șamotorul Șilimon 
Ioan a cărui e- 
chipă execută în 
prezent ultimele 
lucrări de zidărie 
la noua instalație.

In primul rînd se cer ur- 
lucrările pentru spoitul cu 
a fațadelor Ia blocurile C 3 
Petroșani, blocurile 3, 7, 9

și 10 Vulcan și blocul D Petrila. 
Este necesar a se lua măsuri pen
tru revizuirea centralelor pentru 
repararea betoanelor șl mortare
lor, creîndu-se posibilități și pentru 
încălzirea agregatelor (în prezent 
se poate încălzi numai apa). Se 
impune totodată a se soluționa din 
timp și modul de transport de la 
centrală la șantiere a betoanelor și 
mortarelor în condiții de izolare 
termică. O atenție deosebită tre
buie acordată și lucrărilor exteri
oare care au un stadiu destul de 
avansat și care pot fi terminate 
pentru a putea fi puse în funcție 
pînă la sosirea frigului. Trebuie 
procedat în acest fel Ia conducta 
de aducțiune a apei Jieț—Petrila— 

. Petroșani, conducta de legătură și 
distribuție Braia II. Lupeni, drumul 
Petrila—Lonea, drumuri și alei în 
cartierul Livezeni din Petroșani, 
drumuri și alei în noul cartier Braia 
II Lupeni, rețelele de canalizare de 
la cvartalele de locuințe.

In acest an, ca urmare a elabo
rării cu întîrziere a proiectelor 
pentru noi ansambluri de locuințe, 
șantierele vor trebui . să deschidă 
puncte noi de lucru chiar in peri- 

Ing. GUȚAN BORIS
Șeful serviciului investiții 

social-culturale

(Continuare in pag. 3-a)

de 
peste plan. Angajamen- 

a fost depășit înainte de 
lunii. La 29 octombrie pe 
de producție al sect'oru-

de urgență un me- 
In urma unui acci- 
suferise un trauma-

Intr-o comună îndepărtată 
tară s-a cerut 
die specialist, 
dent, un copil 
tism cranian.

Timpul era nefavorabil. Pilotul 
a biruit furtuna și ploaia; cu vizi
bilitate redusă el a transportat 
doctorul lîngă micul suferind.

Acesta este unul din nenumăra
tele cazuri cînd piloții Aviasanu-

au dus la îndeplinire misiuni 
dificile în condiții atmosferice 
deosebite, contribuind astfel la sal
varea muUor vieți. Numai în pri
mele nouă luni ale acestui an pi- 
lotii Aviasan au efectuat 17 000 de 
zboruri, transportînd de urgență 
peste 6 000 de bolnavi și parașu- 
tînd 16 000 litri sînge conservat și 
diferite medicamente.

(Agerpres)
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8 MAGISTRALA NORD

automo- 
troleibuzele, 

continuu, o-

Furnicarul de lume, 
bilele, tramvaiele, 
intr-un du-te-vino 
glindit in vitrinele elegante ale
magazinelor, însuflețește păien
jenișul bulevardelor, străzilor, 
cvartalelor blocurilor înalte, ma
sive, cu multe etaje, de oțel 
beton, ale Bucureștilor, 
pulsează, trăiește din 
unei mari metropole.

Văzută de sus, din 
norama celor aproape 
p„ cit are orașul, paie 
uriaș. Și drept pe mijloc brăz- 
dîndu-1 puternic,-își croiește drum 
larg,

artere ale Capitalei patriei. Patru 
bulevarde, două șosele și opt 
piețe o compun. Un alt bulevard, 
cel mai nou, își face chiar acum 
drum peste case vechi de veacuri, 
deschizind capătul său cel mai

Și
Orașul 

plin viafa

avion, pa-
1 000 km. .
un fagure

maiestos, ca un fluviu, în 
se adună toate rîurile, un 
bulevard. E magistrala notd- 
una dintre cele mai moderne

Carnet bucureștean

sudic. In București mai sînt și 
alte magistrale. Dar ceea ce o 
distinge din rîndul celorlalte pe 
aceea care-l străbate de ia nord 
la sud sînt lungimea de peste 16 
km a arterei,- afluența permanentă 
de trecători. Magistrala nord-sud, 
pe drept cuvînt, ar putea fi nu-

o
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mită coloana vertebrală a orașu- 3 
ЧЧ. 8

Mozaicul arhitectural, armonios § 
închegat al clădirilor ce mărgi
nesc magistrala, este dominat chi
ar în capătul nordic de înălțimea 
impunătoarei siluete a Casei Scîn- 
teii. Alături, ascunsă intr-o mare de 
verdeață, stă vestita vilă Mino- 
vici, în al cărei turn vîntul își 
găsește ioaca, sunînd clopoței de 
cleștar. Și clinchetul acestora se 
ingină cu susurul monumentalei 
iintini a Mioriței, 
șăgalnic evantaiul 
apă, dînd binețe, într-o largă

GH. BRÂTESCU și
C. NICULICA 

redactori la ,,Agerpres"
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Dsale noastre oltenești*

O după-ат iază la clubul din Uricani
Aici activitatea Începe de dimi- 

iteță și continuă pină tirziu in 
noapte. Primii care vin la club 
sint fie copiii de la cursul de 
vioară și acordeon, fie cursantele 
de Ia cercul de croitorie și apoi... 
pasionații cărților. Cei mai muiți 
însă vin la club după-amiaza, clnd 
este cea mai intensă activitate și 
la bibliotecă, și în sala de șah 
și rummy. Aici au loc adevărate 
dispute deosebit de pasionante. E 
o plăcere să-i urmărești pe har
nicii mineri uricăneni cum se în
trec la o partidă 
rummy, să-i vezi 
rind să împrumute 
bibliotecă.

— Ii pasionează 
pe minerii noștri — 
năzi tovarășa Capră 
bibliotecara clubului,
mărul mare de cititori înregistrat 
numai de Ia începutul anului, ca 
și participarea în masă Ia acțiu
nile cu cartea pe care le organi
zăm la club.

Și intr-adevăr așa este. Numai 
îrtir-o singură zi, au trecut pe la 
biblioteca clubului peste 
cititori.

In după-amiaza aceea, 
altiel in fiecare zi, sălile 
lui fremătau de animație,
țlile artistice repetau de zor.

— După o scurtă vacanță, 
reluat cu forțe 
tea la club — 
Bota Liviu
Am dus o muncă 
tru atragerea de 
formațiile artistice 
talent și pasiune,
este faptul că în formațiile noas
tre artistice activează, pe lingă 
mineri, cadre didactice. gospodine 
și ingineri mineri, care prin exem
plul lor antrenează și pe tineri 
la activitatea culturală a clubului.

— Avem sarcini mari — inter
veni în discuție tovarășul Boița 
Sergiu — instructorul artistic al 
clubului, profilînd de o scurtă

vorbesc cu plăcere

le apreciază activitatea, 
loc programe artistice 

formațiile clubului, 
întotdeauna sala

iar cu
un program cu-

pîhă 
artiș-

de șah sau 
cum 
cărți

stau ia 
de ia

cărțilemult
spunea deu- 
Georgeta — 
Dovadă, nu-

mult

40 de

ca de 
clubu- 

Forma-

arn 
sporite activita- 

spunea tovarășul
directorul clubului, 

susținută pen- 
noi tineri la 

care vădesc 
De remarcat

pauză. Băieții noștri, din brigada 
artistică de agitație s-au... ambi
ționat pe acel loc III obținut ia 
faza regională a celui de al Vll-
lea concurs al formațiilor artis
tice de amatori și acum ne pre-

de 
un

de

ci nd 
Mir- 
tea- 
sfai,

Mi-

amatori s-au despărțit 
plecat spre casă voioși, 
fără să uite că în ziua 
după ce vor fi trimis 

de 
în-

nou 
' zi
tot

Uricănenii 
despre artiștii lor amatori, li sti
mează Șl 
Cînd au 
date de 
ei umplu
la refuz pentru a-și urmări 
tii pe scenă...

Noaptea punea tot mai
stăplnire peste oraș. Luminile din
blocuri se stingeau pe rind, una 
cite una. De ia bibliotecă plecase 
cam de mult ultimul cititor.

Artiștii 
și ei. Au 
mulțumiți, 
următoare,
din adîncul subsolului sute 
tone peste plan, aveau să se 
tilnească din nou la club, din 
Ia repetiții. împletind zi de 
munca cu cultura, viața devine
mai plăcută, mal frumoasă. Și ar
tiștii amatori uricăneni știu acest 
lucru.aceea trebuie 

asiduu pentru a ne 
In roluri. Sini totuși op- 
Băieții manifestă 
interes.
dispoziție era și

preocu-

in sala 
Emil și

gătim cu și mai multă rivnă pen
tru concursurile ce neașteaplă. 
Zilele trecute — continuă dîjjsul 
— am pus bazele unei noi bri
găzi artistice de agitație. Acum 
clubul nostru are două brigăzi de 
agitație. Cu prima pregătim pro
gramul „Despre calitate", 
cea de-a doua
primind aspecte din viața coti
diană a orașului.

Din sala alăturată, răzbăteau 
replicile holărite ale artiștilor a- 
matori Hie Irina și Suster Maria, 
ale inginerului Popa Mircea șl 
învățătoarei Marilenuț Marla, ale 
contabilului Goanță Miron și mi
nerului Poenaru loan. Din 
în clnd, tovarășul Popescu 
cea, instructorul formației 
tru, intervenea cu cite 
cu cite o lămurire.

— „Steaua fără nume"
hail Sebastian este o piesă de 
teatru destul de pretențioasă — 
spunea dînsul. De 
să muncim 
încadra 
timist.
pare și

Bună
de dansuri. Frații Florea 
Petru sînt mecanici de locomotivă. 
Dar conduceau cu aceeași dibă
cie pașii pe parchetul lucios al 
sălii, ca și locomotivele pe dru
mul de fier. Emil este și un ban 
iluieraș în taraful clubului. Buni 
dansatori sînt și Duca Cristea, 
Hada Maria, Pelcu Alexandru, 
VIad Elena, Pavel Olga și alții. 
Spațiul ar fi insuficient pentru a 
scrie despre toți artiștii amatori 
uricăneni. Pentru că sînt multi. 
Dar nu numai atît. Ei vin cu dra
goste la club, participă 
la formațiile artistice.
întîlni pe toți, trebuie 
în fiecare zi 
în fiecare zi 
alte formații.
parte din mai 
fel llie lrina 
brigada artistică de agitație și 
teatru, Suster Maria

cu plăcere 
Pentru a-i 

să mergi 
pentru căla club,

au repetiții alte și 
Muiți dintre el fac 
multe formații. Ast* 

participă la cor,

Ia cor șl

Ia 
la 
la

brigada artistică de agitație, Is
pas Margareta la cor și la brigada 
artistică de agitație, fiind In a- 
celași timp una din cefe mai a-
preciate soliste de muzică ușoară 
și populară.

FILMUL SĂPTĂMINIl

CAIN AL XVHI-LEA
Realizat în genul unui basm îm

pletit cu elemente de actualitate, 
filmul parodiază uneltirile ațîțăto- 
rilor la război, simbolizați prin 
regele Cain al XVIII-lea și miniș
trii săi care, deținînd o energie 
uriașă ascunsă într-un țintar mira
culos, vor s-o folosească în sco
puri de distrugere. In cele din ur

mă, încercările lor criminale se în
torc împotriva lot înșiși, iar uriașa 
forță luată de popor în mîinile 
sale, va aduce oamenilor belșug și 
fericire.

Filmul Cain al XVIII-lea, produc
ție a studiourilor „Lenfilm" rulea
ză pe ecranul cinematografului 
„Republica" din Petroșani începînd 
cu data de 5 noiembrie a. c.

IN CLIȘEU: O secvență din Шт.

In cadrul turneului pe care-1 în
treprinde prin Valea Jiului, orches
tra de muzică populară „Taraful 
Gorjului" din Tg. Jiu a prezentat 
vineri seara pe scena Teatrului de 
stat „Valea Jiului" din Petroșani 
un concert de muzică populară in
titulat „D-ale noastre oltenești".

Prezenta unor interpreți de frun
te ai cîntecului popular din tai a 
noastră ca 
Cristoreanu 
liști vocali

Horea, precum și a soliștilor in
strumentiști Geacu Petru, Vergi* 
nica Surcel și alții a făcut ca spec
tacolul 
blicul 
tit cu 
scenă.
adus contribuția și popularul co
mic Vasile Tomazian care a impri
mat spectacolului 
și veselie

să fie mult 
petroșănean 
vii aplauze 
La reușita

apreciat de pu- 
care a răsplă- 
evoluția lor pe 
concertului și-a

C

Maria Lătărețu și Ion 
alături de tinerii so-' 
Lia Bobircl, Florica

--------- ©

FERIO N
cadrul „Lunii 

răspîndirea 
cultural-științi- 

în rîndurile tl- 
comltetul 

U.T.M., in 
cu Corni- 

cultură

In 
pentru 
cărții 
fice
neretului", 
orășenesc 
colaborare
tetul pentru 
și artă, au inițiat or
ganizarea mai multor

multă vioiciune.

C. IOAN 
corespondent

N
acțiuni. Astfel, în ur
mă cu cîteva zile, la 
Aninoasa în fata u- 
nel asistențe formată 
din peste 150 persoa
ne, profesorul univer
sitar Neuman D. de 
la Universitatea din 
București a prezentat 
o interesantă confe- 
----------- ©-------------

O carte pe tâptlmînâ

T Ă
■»

cu tema : „In-rință
ceputul graiului ome
nesc’. Fiind expusă 
într-un mod atractiv 
și interesant, cei pre
zent! — tineri și 
vîrstnici, au ascultat 
conferința cu interes 
și atentie incit ora 
rezervată expunerii a 
trecut neobservată.

MIE ПН-ТМ-М № fllfiER
Colecția „In jurul lumii" oferă 

cititorilor un nou volum de note: 
„Bate tam-tam-ul pe Niger" de Eu. 
gen Pop.

Făcînd parte dintr-o delegație 
sindicală, autorul a străbătut Re-

Zilnic, 
blioteca 
muncitoresc 
Petrila se perindă
zeci de cititori. 
Uneori însă, pe lin
gă cititorii care 
au înscris în fișe 
zeci I 
pot fi 
oameni 
clișeul 
este 
tocmai 
nea 
Tovarășa 
Margareta 
dreapta), o veche 
cititoare care are 
citite peste 70 de 
cărți și Zippenfe- 
ning Reghina care 
cu clteva minute 
înainte și-a com
pletat fișa de ci
titor își alege 
cărțile dorite.

pe la bi- 
clubului 

din

D. GHIONEA cititorului reînviază ima- 
trecutul istoric a cărui 
măreție a străbătut vea- 

din trecutul mai apropiat 
a căput în
Anii îr'4ne- 
au lăsdt răni

de volume, 
i văzu ti

surprins 
i un aseme- 
instantaneu : 

Inovam 
(din

dl Elllfl Pop 
publica Mali de-a lungul fluviului 
Niger, reușind astfel să cunoască 
nu numai aspectele social-politice, 
ci și obiceiurile, tradițiile și le
gendele poporului malian.

In fața 
gini din 
glorie și 
curile și
cînd poporul malian 
robia colonialiștilor, 
câți ai colonialismului 
adinei în trupul țării. Cîștigîndu-și
prin luptă libertatea, poporul ma
lian a pornit cu hotărîre la vin
decarea rănilor. în ciuda greutăți
lor care-i stăteau în față. Autorul 
sosit aici, la puțin timp după cu
cerirea independentei, a avut po
sibilitatea să cunoască aspecte din 
cele mai semnificative ale rava
giilor colonialismului, a văzut en
tuziasmul poporului descătușat. In 
acest sens, reportajele sale „Rană 
și balsam", „Cînd va dispare da- 
ba...“, „Comorile viitorului", „Cel 
mai grozav marabu", „Interviu cu 
un zîmbet", sînt semnificative.

Pe reporter nu l-au lăsat indi
ferente frumoasele obiceiuri și le
gende născute de-a lungul Nige
rului : Legendele despre Pembeba- 
lanza și Faro, cele despre numu 
si Mariko, dansurile și cîntecele. 
obiceiurile, tradițiile.

•Cum ne-am planificat munca cu cartea
Perioada cea mai propice pentru 

desfășurarea unei munci intense cu 
cartea, eete cea din lunile de iar
nă. Iată de ce planificarea muncii 
cu cartea în această perioadă, con
stituie o sarcină de seamă a lu
crătorilor din acest domeniu.

O atentie deosebită planificării 
muncii cu cartea pe timpul iernii 
a fost acordată și de către lucră
torii bibliotecii noastre. La alcă
tuirea acestei planificări, noi am ți
nut seama de experiența anilor 
trecuți, de specificul muncii în o- 
rașul nostru și de preocupările de 
zi cu zi ale oamenilor muncii de 
aici.

Înainte de a arăta felul cum 
ne-ат întocmit planificarea pe 
timpul iernii aș vrea să ilustrez 
printr-un exemplu faptul că aceas
tă perioadă este cea mai propice 
în munca cu cartea. Datorită ac
țiunilor pe care le-am desfășurat, 
cum ar fi: recenzii, prezentări, ex
poziții de cărți, seri literare, infor
mări și multe altele, la biblioteca 
noastră au fost înscriși în iarna 
trecută, un număr de 3107 cititori, 
ceea ce reprezintă circa 90 la sută 
din totalul sarciniloT de plan pe 
anul în curs și au fost citite peste 
31 000 de volume.

Printre obiectivele mai impor
tante pe care ni le-am prevăzut în 
plan pe acest an se numără: in
tensificarea muncii de populariza
re a lucrărilor clasicilor marxism- 
leninismului, a cărților tehnice, 
agrozootehnice, științifice și de 
cultură generală, îmbunătățirea 
muncii în cercurile de citit, popu

larizarea literaturii beletristice, o 
muncă mai susținută pentru atra
gerea de cit mai muiți participant! 
la concursul „Iubiți cartea", o mai 
bună îndrumare a bibliotecilor co
munale și sătești etc.

In legătură cu creșterea numă
rului de cititori, noi ne-ат propus 
ca in perioada lunilor de iarnă, la 
bibliotecile din cadrul căminelor 
culturale, să înscriem 4000 de ci
titori și să împrumutăm un număr 
de circa 58 000 volume. Pentru a- 
ceasta, un accent deosebit se va 
pune pe îndrumarea lecturii indi
viduale a cititorilor,; recomandîn- 
du-le cărțile legate de specificul 
muncii lor.

Pentru a realiza obiectivele de 
mai sus și implicit pentru crește
rea numărului de cititori, ее vor 
organiza mai multe acțiuni cu car
tea. De exemplu, la biblioteca co
munală din Iscroni e planificat să 
se organizeze în luna ianuarie 1964 
o seară de întrebări și răspunsuri; 
la stația de radioficare din Petro
șani se vor tine trei recenzii la 
cărțile; „Imperialismul și religia", 
„Oameni ai zilelor noastre", „Mar
ca fabricii, mîndria colectivului". 
In colaborare cu Consiliul agricol 
orășenesc Petroșani, la biblioteca 
comunală din Bănită, se va orqa- 
niza în luna decembrie a.c., un con
curs „Cine știe răspunde" pe te
ma creșterii animalelor.

Pentru popularizarea cărții teh
nice, în planul de mutacă ne-am 
prevăzut organizarea unei consfă
tuiri în cursul lunii noiembrie în 
orașul Vulcan pe tema: „Gum

contribuie munca cu cartea tehni
că la introducerea tehnicii noi". 
Cu această ocazie se vor populari
za cele mai avansate metode de 
muncă în minerit. De asemenea, 
biblioteca orășenească din Petro
șani va ține trei prezentări la căr
țile : „Folosirea izotopilor radioac
tivi în minerit", „Metalele prezen
tului" și „Ultrasunetele în tehnica 
militară".

Sarcini de seamă ne-am prevă
zut și în ceea ce privește popu* 
larizarea literaturii beletristice. 
Pentru aceasta se vor organiza mai 
multe seri literare, consfătuiri, re
cenzii și prezentări la cărțile pre
văzute în bibliografia concursului 
„Iubiți cartea".

Afară de cele arătate mai sus, 
pentru o mai bună îndrumare a 
bibliotecilor comunale și sătești, 
ne-am mai prevăzut organizarea a 
două schimburi de experiență la 
bibliotecile din Cimpa și Iscroni, 
cu care ocazie vor fi popularizate 
cele mai bune metode în munca 
cu cartea, precum și efectuarea 
unor controale pentru o mai bună 
îndrumare metodică a bibliotecari
lor.

Prin măsurile luate, colectivul 
bibliotecii noastre urmărește să 
ridice pe o treâptă mai superioară 
munca cu cartea, contribuind astfel 
la ridicarea nivelului politic, pro
fesional și cultural al oamenilor 
muncii.

R. BĂLȘAN
bibliotecar I la Biblioteca centrală 

orășenească Petroșani
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Turneul da șah
MOSCOVA 2 (Agerpres).
Turneul internațional de șah de 

la, Moscova a continuat cu desfă
șurarea partidelor întrerupte din 
primei э trei runde. Anșin a cîștigat 
la Simaghin, Hort la Vladimirov,

de la
Pidevski l-a invlns pe Jimenez și 
Kuppers pe Balczerowski. S-au ter
minat remiză partidele: Szabo — 
Hort ; Tal—Keres i Gligorici—Lie- 
berson. In clasament pe primele 
locuri se află Smîslov și. Antoșin 
cu cite 2,5 puncta.

Moscova

Trofeul „Baracchi“ la ciclism
ROMA 2 (Agerpres).
Trofeul „Baracchi", tradiționala 

cursă ciclistă contra-cronometru, 
care se dispută în echipe de cite 
doi alergători, a fost cîștigată la 
actijala ediție de cuplul francez 
Joo Velly — Josepf Noyales. Cei

doi cicliști au parcurs distanța de 
113 km în 2h30'03F' (medie orară 
44,985 km). O altă echipă franceză 
alcătuită din Anquetil și Poulidor 
s-a clasat’ pe locul doi cu timpul 
da 2h30'12F'.

Un grup de muncitori evi dențfați de 
minei Aninoasa. Este vorba de echipa de 
dor Virgil care execută la timp și de bună 
dințate.

la atelierul mecanic al > 
forjori condusă de Tu- S 
calitate lucrările incre- j

I

M AGIST RAL A 
NORD—SUD

(Urmare din pag. l-a)

4 noiembrie

31 de elevi 
la etapa fi-

concursului

tematică și 168 la fizică, la etapa 
regională au participat 
din Valea Jiului, iar 
nală 6 elevi.

La etapa locală a
de matematică, mecanică și fizică 
pentru studenți au participa: 85 
de studenți din care 13 sînt pro
puși 
avea 
brie

Cu
tivitalea
S.S.M.F.

cate s-a adunat parcă 
constructorilor, 

rnagist ralei

Th. Gheorghiu 
din Timișoara, 
elasticității" (i- 
Teodorescu de

cadrelor didactice

noile li
La subfiliala Soci stații de știin

țe matematice și fizice din Petro
șani a avut loc nu de mult o aduna
re generală în care a fost prezentată 
darea de seamă asupra activității 
subfilialei pe perioada 1962—1963 

.. In această perioadă activitatea sub 
filialei a cuprins o seamă de ac
țiuni interesante. Au fost ținute 
mai multe conferințe științifice de 
informare de către specialiști din 
domeniul matematicii și fizicii 
printre care Varietăți neolonorne' 
și „Viața și opera lui Gh. Țiteica" 
de prof univ. Gh. 
de la Universitatea 
„Idei noi în teoria 
nută de prof. P. P.
la Universitatea „din București ș.a.

De asemenea, s-au ținut ședințe 
de informare a 
pe următoarele teme: „Introduce
rea noțiunii de distribuție", „Ce 
este programarea liniară" Spetii 
Vectoriale precum și conferințe 
din metodica predării matematicii, 
ca de exemplu, „Metodica predării 
numerelor complexe în școala me
die’', „Rolul intuiției în rezolvarea 
problemelor de aritmetică la cla
sele V—VI" etc.

Unele rezultate bune s-au obți
nut și în munca cu elevii și stu
denții.

In cadrul cercurilor de matema
tică și fizică ale elevilor care au 
funcționat în Petroșani, Liipeni, 
Vulcan și Petrila s-au ținut mai 
multe ședințe pe teme ca „Rezol
varea ecuațiilor de gradul III (for
mula lui Cardan) și de gradul IV 
(Metoda Iui Ferrari și cea a lui 
Descartes), „Probleme de locuri 
geometrice", „Noțiuni despre iver- 
siune; aplicațiile lor în rezolva
rea problemelor". „Elemente de 
cosmonautică" etc.

Pentru a stimula interesul elevi
lor fată de cele două obiecte de 
studiu s-a organizat Olimpiada de 
matematică și fizică. La etapa lo
cală au participat 208 elevi la ma- 

——© = —

iarna să găsească 
șantierele de construcții 

bine nregătite 
(Urmare din pag. l-a)

în rîndul cadrelor 
mobilizare . Ia adu-

nici secția de în-

pentru etapa finală care va 
loc în cursul lunii noiem- 

a. c.
toate aceste realizări, în ac- 

subfilialei Petroșani a 
s-au manifestat și unele

lipsuri. Printre acestea se numără 
slaba mobilizare a profesorilor la 
cursurile de vară organizate de
5.5. M.F., numărul mic de abona
mente la Gazeta matematică și fi
zică; în special 
didactice, slaba 
nările generale

La rîndul ei,
vațămint nu a urmărit dacă toate 
cadrele didactice participă la adu
nările generale ale subfilialei
5.5. M.F. De aceea se impune ca 
pe viitor secția de învățămînt a 
Sfatului popular orășenesc Petro
șani, să colaboreze mai bine cu 
subfiliala S.S.M.F. pentru organi
zarea unor acțiuni comune.

Cu toate lipsurile semnalate, 
participanții la discuții au apreciat 
activitatea subfilialei S.S.M.F. Pe
troșani ca bună. Rămîne ca noul 
comitet ales al subfilialei să-și or
ganizeze mai bine activitatea în 
viitor.

căciune, celui ce intră în oraș. 
Șirul acestor construcții, adevă
rate monumente de arhitectură, 
îl continuă masivele palate ale 
Consiliului de Miniștri, Marii A- 
dunări Naționale, Universității, 
Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu", Consiliului Superior ai 
Agriculturii, Muzeului de istorie 
a P.M.R. edificii de piatră și be
ton, in
întreaga artă a 
Peisajul citadin at
S-a inîrumusețat și mai mult în 
ultimii ani, punctat Hind de noile 
clădiri ridicate aici : 14 mari
blocuri, cu aproape 1 800 apar
tamente

Pe magistraia pulsează din plin 
o intensa viață artistică și cul
turală. Este suficient de exem
plificat /aptul că de-a lungul ei 
se află Universitatea și două 
institute de învățămînt superior, 
trei săli de expoziție, două săli 
de teatru. Aproape 22 000 de bu- 
cuieșteni vizionează zilnic specta
colele prezentate lu cinematogra
fele de pe magistrală...

Magistrala iși continuă calea 
spre sudul orașului, oprindu-se o 
clipă in imensa Piață a Unirii. 
De aici, străpunge chiar acum 
noul ei drum spre sud. Aproape 
jumătate din noua cale este însă de 
pe actim terminată. Blocuri masive, 
luminoase, cu un colorit vesel, 
înconjurate de verdeață, incintă 
privirile, creează optimism, bună 
dispoziție, aducind in peisajul de 
azi al Bucureșliului conturul de 
mîine ai Capitalei patriei noas
tre.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,06 Muzică distractivă de 
estradă, 9,31 Piese distractive pen
tru fanfară, 10,30 Soliști de mu
zică ușoară, 11,30 Pagini din crea
ția compozitorilor noștri de ope
retă, 12,35 Melodii populare 13,10 
Muzică ușoară romînească, 14,00 
Din folclorul popoarelor, 15,30 
Dansuri de estradă, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 Tinerețea ne e 
dragă, 18,30 Muzică ușoară de Ion 
Vasilescu, 19,00 Revista economi
că radio, 20,40 Lecția de limba 
rusă. Ciclul 1 (pentru începători), 
.21,15 Tribuna radio, 21,25 Arii din 
opere, 22,20 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 10.10 Cîntece de E- 
duard Candella, 11,15 Din schitele 
lui Alecu Ivan Ghilia, 12,05 Muzi
că ușoară, 14,05 Dansuri din ope
rete, 14,35 Muzică de estradă, 15,00 
Soliști și orchestre de muzică popu

i

i

4

se

măsurile 
pe timp

noi-
ce- 
de

la sosirea Ier-

oada timpului friguros, pentru a 
asigura frontul de lucru pe anul 
1964. Pentru aceasta este indicat 
ca atit conducerile șantierelor cît 
șl conducerea T.R.C.H. să cuprindă 
In proiectul de organizare a 
lor amplasamente și 
rute de activitatea 
iarnă.

Timpul rămas pină
nii este destul de scurt. De aceea 
se impune ca pe șantiere să fie 
accelerate pregătirile necesare. A- 
sigurîndu-se condiții optime de lu
cru pe timpul friguros se vor crea 
premisele îndeplinirii planului de 
predări pe anul 1963, penlru ca oa
menii muncii din Valea Jiului 
primească spre folosință toate 
parlamentele planificate pentru 
cest an.

să
a-
a-

lară, 16,12 Formații rominești de 
muzică ușoară, 17,00 Melodii popu
lare din țari socialiste, 19,05 Piese 
rominești de estradă, 19,40 Prelu
crări de folclor ale compozitorilor 
noștri, 20,00 Pagini Hin muzica de 
operetă, 21,38 Poenrc contempora
ne : „Sonata clarului de lună” de 
Iannis Ritsos (Montaj literar-mu- 
zical), 22,00 Muzică de dans.

— —
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4 noiembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 

Numai statuile tac; REPUBLICA: 
Clubul cavalerilor; PETRILA : Noap
te necruțătoare; ANINOASA: Dăi 
Înainte fără grijă; VULCAN : Pă- 
mîntul îngerilor,- LUPENI : Lupii la 
stînă; URICANI : Cerasela.

I. C. R. M. Petroșani
Str. Republicii nr. 104 telefon 397

ANGAJEAZĂ:
— Un merceolog principal, cu salarizare 

960-1250 lei.
Condiții: studii medii și 5 ani stadiu în funcțiune. 

Postul se va ocupa prin concurs;
— Un revizor gestiune, cu salarul ds 925 lei.
Condiții: studii medii și 2 ani de stadiu în funcții 

contabile. Postul se va ocupa fără concurs.

— Un șofer pentru autoturism.
Informații suplimentare la direcția întreprinderii.

Cel mai buni tineri constructori 
organizației И. I.

in rindurile
HL

virstnici, 
Petroșani 
Ei partj-

muncitorii 
I.C.M.M.
de tineri.

la realizarea noilor
industriale. Organizația

Alături de 
pe șantierul 
lucrează zeci 
cipă efectiv 
obiective
U.T.M. de pe șantier a obținut 
în acest an unele rezultate bune în 
întărirea rindurilor sale: au fost 
primiți în U.T.M. 23 de tineri. 
Printre e; se numără Gali Janete, 
Socirca Mircea, Peter 
alții, muncitori harnici 
na ți.

Dar dacă în privința
de tineri primiți în U.T.M. rezul
tatele sînt mulțumitoare, nu ace
lași lucru se poate spune despre 
grija pe care o dovedește orga
nizația U.T.M, 
tinerilor care 
miști.

După 
dorința 
trebuie 
nile și

cest prilej, a reieșit că 
posedă cunoștințe politice și cul
turale reduse și nu are nici o 
calificare.
U.T.M. a 
pentru a-i 
urile ce-i

tînărul

Costin și 
și discipli-

numărului

față de pregătirea 
cer să devină ute-

tînăr și-a exprimat 
primit in U.T.M. el 
să cunoască sarci- 
organizeției. Pregă-

tînăr impune deci o 
multiplă, de răspun- 

' se prezintă lucrurile 
privință pe șantier 1 

Băcălete Victor, bună-

ce un 
să fie 
ajutat 
scopul

tirea unui 
preocupare 
dere. Cum 
în această

Tînărul
oară, a venit pe șantier doar cu 
cîteva luni in urmă. De curînd, 
el a fost primit în U.T.M. Cu a-

Or, primirea lui iu 
fost un prilej nimerit 
face cunoscute indato- 
revin, pentru a-1 face

să le înțeleagă și să fie hotărît 
să acționeze în spiritul lor. Dar 
a discutat cu al cineva despre 
necesitatea completării studiilor 
sale, despre calificare, l-a îndru
mat, l-a sfătuit cineva ce să ci
tească, cum să-și îmbogățească 
cunoștințela ? Nimeni. In preajma 
adunării i s-a cerut să-și memo
reze cîteva paragrafe din Statu
lui U.T.M. pentru a răspundă la 
întrebările utemiștilor. Și aceasta 
a fost totul.

Dar tînărul Băcălete Victor 
este singurul 
fel. Bunăoară,

. neri primiți în 
calificați și au
Dar nu în aceasta constă neajun
sul, ci în faptul că din toți tinerii 
primiți în U.T.M. doar trei î>i 
completează studiile și doar trei 
■au tost încadrați în cursul da 
calificare. Cum răspund încă cei
lalți utemiști la obligația de a se 

' perfecționa profesional, de a-și

nu 
exemplu de acest 
din cei 23 de ti- 
U.T.M. doar 5 sînt 
7 clase terminate.

necontenit pregătirea po- 
de cultură generală ? La 
întrebare este în drept 

organizația U.T.M. 
este negativ. Dar 
in pregătirea noilor 
avea urmări cu 
De exemplu, tînă-

nepregătit in fața adunării 
discutat cererea de pri- 

U.T.M., iar utermștii au 
se amine primirea lui în 
-organizației, sau cazul 
Vitez Cornel, primit în

i-4 
în 
să

îmbogăți 
litică și 
această 
să răspundă și
Acest răspuns 
superficialitatea 
utemiști poate 
totul nedorite,
rul Onciri loan, s-a prezentat cu 
totul 
pare 
mir ș 
cerut
rindurile 
tinărului
U.T.M. сц. mai miilte luni în urmă 
care nici pînă acum nu s-a pre
zentat la comitetul orășenesc pen
tru a-și ridica carnetul de membru 
și nu participă nici la viața or
ganizației care l-a primit în rin
durile șale. Cu așemenea ute
miști, pregătiți în grabă, organi
zația U.T.M. cu greu îșl va pu
tea îndeplini sarcinile ce-i revin.

Dar de ce toata acestea ? In pri
mul rînd pentru 
I.C.M.M. nu sînt 
rrriștîi la munca 
pregătire politică 
cer primirea
membrii comitetului nu sînt preo
cupați cu toții de această sar-

că pe șantierul 
folosiți toti ute- 
de atragere 
a tinerilor

în U.T.M.

și 
care 

și nici

oină. Utemiștii Papete Vaslle, 
Gulie Constantin, de pildă, deși 
lucrează de mult timp împreună 
cu 9 tineri, ei nu au pregătit nici 
măcar un singur tînăr spre a de
veni utemist. Aceeași pasivitate 
față ds întărirea rindurilor orga
nizației o dovedesc și utemiștii 
Barabaș Iuliu și Margine Marin.

Pe șantierul I.C.M.M. sînt mulți 
tineri harnici, disciplinați, dornici 
de a fi utemiști, da a munci și 
învăța pentru a deveni muncitori 
bine pregătiți. Primirea acestora 
în rindurile U.T.M. impune însă ca 
organizația și comitetul U.T.M. să 
atragă pe bază de sarcini concrete 
toți utemiștii la acțiunea de pre
gătire a tinerilor spre a deveni 
membri U.T.M. și să dovedească 
mai multă inițiativă in organiza
rea acțiunilor educative, a adună
rilor generale deschise, conferin
țelor, acțiunilor cultural-sportive 
etc. pentru a familiariza tinerii cu 
activitatea .organizației U.T.M., pen
tru a-i ajuta să înțeleagă carac
terul revoluționar al organizației, 
cerințele pe Care le are ea 
față de membrii săi. Aceasta con
stituie chezășia îmbunătățirii mun
cii de primire de noi membri și 
a întregii activități a organizației 
U.T.M. pe șantierul 1.С.М.М. Pe
troșani.

О. IVĂNESCU
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kii N. S. Hrușciov 
în legătură cu 

lansarea 
lui „Poliot-1“

MOSCOVA 2 (Agerpres).
Anunțînd, în cadrul recepției

vernamentale oferite în cinstea lui 
Suvanna Fumma, despre lansarea 
navei cosmice sovietice „Poliot-1", 
N. S. Hrușciov a spus că această 
lansare „dovedește că geniul uman 
s-a ridicat ps o treaptă mai înal
tă". „Acum, în Cosmos omul nu 
mai este prizonierul navei sale. El 
o conduce, îi dirijează zborul. Nava 
cosmică devine tot mai ascultătoa
re față de voința omului".

Cosmosul, a subliniat șeful gu
vernului sovietic, este „un dome
niu care oferă posibilități nelimi
tate pentru 
între stat?", 
de față în 
s-ar ajunge
internaționale, ca să spun așa, nu 
numai morală, ci și întărită prin 
fapte concrete în domeniul dezar
mării, sfera colaborării dintre sta
te în domeniul cuceririi Cosmosului 
s-ar lărgi considerabil. Acordăm 
atenția cuvenită propunerii pre
ședintelui S.U.A. că ar fi util dacă 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
și-ar uni 
cuceririi 
științifice, 
tuarea în 
Lună".

„Ar fi oare rău,
S. Hrușciov, dacă un om sovietic 
și un american, sau un cosmonaut 
sovietic și o americancă ar zbura 
spte Lună? Firește că n-ar 
răul".

o întrecere pașnică 
„Dacă în nromentul 

relațiile dintre state 
la slăbirea încordării

eforturile în domeniul 
Cosmosului în scopuri 

îndeosebi 
comun a

pentru efec- 
unui zbor în

a remarcat N.

YORK 2 
C.

Trimisul
Alexandroaie,

special 
trans-

noiem-
O.N.U.

sentimentele sincere 
și condoleanțe pentru 
au avut de suferit de 

acestei calamități

fi

- = 0

Înființarea Academiei 
de științe a R.A.LL 
CAIRO 2 (Agerpres)
Hedayat Salah el-Din, ministrul 

pentru cercetările științifice al 
Republicii Arabe Unite, a emis 
la 1 noiembrie un decret cu pri
vire la înființarea Academiei de 
Științe a R.A.U. Academia va a- 
vea o secție de fizică 
tici, una de biologie 
științe sociale.

- = O = -

VIADUCT INTRE
Șl GENEVA

BERNA 2 (Agerpres)
Intre Berna și Geneva se cons

truiește pe un teren accidentat un 
viaduct de 180 metri la înălțimea 
de 40 metri. Viaductul va permite 
scurtarea distanței dintre cele 
două orașe, nemaifiind necesară 
trecerea prin Lausanne.

și matema- 
și una de

BERNA

NEW 
Agerpres 
mite:

In ședința plenară din 1 
brie a Adunării Generale a
a fost examinată problema acor
dării de ajutor imediat țărilor din 
zona Mării Caraibilor care ap a- 
vut de suferit de pe urma uraga
nului „Flora".

Un număr de 20 de țări au pro
pus Adunării Generale un proiect 
comun de rezoluție intitulat „Mă
suri preconizata în legătură -u 
uraganul care s-a abătut asupra 
țărilor Cuba, Haiti, Jamaica. Tri
nidad-Tobago și Republicii Domini
cană". Adunarea Generală, se ara
tă în rezoluție, luînd în conside
rare urmările tragice ale uraga
nului cere țărilor membre ale 
O.N.U. și organizațiilor neguverna
mentale să studieze modalitatea d-e 
a acorda un ajutor cît mai larg, 
atît individual, cît și colectiv, a- 
cestor teritorii. Delegații statului 
Chile, Finlandei, U.R.S.S., Iugosla
viei, Romîniei și altor țări s-au 
pronunțat' în favoarea acestei 
zoluții. Proiectul de rezoluție 
fost adoptat în unanimitate de 
tre Adunarea Generală.

Luînd cuvîntul, delegata R.
Romine, Maria Groza, după ce a

re-
a

că-

P.

de 
ță- 
pa 

naturale,
romîn, ca 
s-a alătu- 
de statul

exprimat 
simpatie 
rile care 
urma
a subliniat că guvernul 
și guvernele altor țări, 
rat eforturilor depuse 
cubanez în opera de ajutorare a
victimelor și de reconstruire a re
giunilor devastate de uragan.

Considerăm, a continuat Maria 
Groza, că ajutorarea populației din 
Cubes Republica Dominicană, Haiti 
și Trinidad-Tobago constituie o ac
țiune profund umanitară față de 
care comunitatea internațională nu 
poate să nu-și manifeste întreaga 
sa adeziune.

- = Q-

R. S, 0. membră 
în Consiliul de Securitate

NEW YORK 2 (Agerpres)
La 1 noiembrie. Adunarea Ge

nerală a O.N.U. a votat alegerea 
R.S. Cehoslovace ca membru ne
permanent al Consiliului de Se
curitate, R.S. Cehoslovacă va o- 
cupa acest loc în 1964, iar Fede
rația Malayeză în 1965, în urma 
acordului celor două țări.

Situația din Vietnamul de sud
SAIGON 2 (Agerpres). .
Agențiile da presă anunță că 

guvernul lui Ngo Dinh Diem a ca
pitulat și puterea a fost' preluată 
de junta militară care a condus 
și înfăptuit lovitura de stat. Sîm- 
bătă dimineață, îndată după ocu
parea palatului prezidențial, la 
Saigon au încetat luptele. Junta 
militară, care a luat puterea, a 
anunțat constituirea unui nou gu
vern, condus de fostul vicepreșe
dinte, Nguen Ngok. Regimul pre
zidențial a fost suprimat, concomi
tent cu suspendarea constituției și 
dizolvarea parlamentului. Intr-o de- 
clarație transmisă de postul de ra
dio Saigon, junta militară sud- 
vietnameză după ce acuză guver
nul lui Diem de „trădare" de co
rupție și de falsificare a recentelor 
alegeri afirmă că junta „va con
tinua războiul împotriva partiza
nilor".

In legătură cu soarta lui Ngo 
Dinh Diem și cea a fratelui și 
principalului său consilier, Ngo 
Dinh Nhu, junta militară a anun-

țat că aceștia nu mai sînt în via
ță. Corespondentul agenției Asso
ciated Press relatează că, potrivit 
știrilor oficiale, atît Diem cît și 
Ngo Dinh Nhu s-au sinucis. Co
respondentul amintit scrie însă că 
la Saigon circulă și zvonul că 
aceștia ar fi fost uciși 
ofițerii care i-au arestat.

Comentînd lovitura de 
Vietnamul de sud, postul
„Vocea Vietnamului" al R.D. Viet
nam a declarat că lovitura de stat 
de la Saigon a fdst organizată în 
scopul înlăturării lui Ngo Dinh 
Diem, prea compromis, și pentru 
continuarea războiului împotriva 
forțelor patriotice sud-vietnameze.

de către

stat din 
de radio

Arestări în Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 2 (Agerpres) 
După cum relatează agenția U- 

nited Press International, junta 
militară dominicană, instalată la 
putere după lovitura de stat îm
potriva președintelui Juan Bosch, 
a anunțat arestarea unor ofițeri 
din forțele aeriene militare, acu
zați de a fi complotat în vederea 
răsturnării aceșt'ei junte. Potrivit 
agențiilor, printre cei arestați se 
află locotenent colonelul Danilo 
Simo, comandantul bazei aeriene

de la Santiago, precum și colone
lul Guarien Cabrera Ariza, fost 
atașat militar dominican la Lon
dra. Referindu-se la scgpul com
plotului, agențiile menționează că 
aceste urmăreau instalarea ca pre
ședinte a lui Juan Casasnovas, 
fostul președinte al Senatului do
minican.

Agenția Associated Press anun
ță că Juan 
coperit de 
In prezent

Casasnovas a fost des- 
către poliție și arestat, 
el ar fi grav rănit.

0

Presiuni asupra guvernului peruvian
LIMA 2 (Agerpres)
După eum s-a mai anunțat, Peru 

a realizat la 31 octombrie acordul 
încheiat în urmă cu 41 de ani, po
trivit căruia societatea petrolieră 
„International Petroleum Compa
ny" dispunea de terenurile petro
lifere din Parinas și Brea.

In legătură cu aceasta, adminis
trația companiei a dat publicită
ții o declarație prin care îneearcă

să exersite presiuni asupra guver- 
a 

opi-

in-
con-

nului peruvian, declarație care 
stirnit vii proteste în rîndul 
niei publice din țară.

Sindicatul muncitorilor din 
dustria petrolului din Peru
damnă într-o declarație presiunile 
exercitate de această companie a- 
supra guvernului și subliniază eă 
bogățiile petroliere „șînt și vor fi 
totdeauna un bun al statului".
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Specialiști 
pentru 60 de ramuri

TALIN 2 (Agerpres)
Instituțiile de învățămînt me

diu de specialitate din Estonia 
au pregătit anul acesta de peste 
șapte ori mai mulți specialiști 
decît au existat în republică în 
anul 1940.

In prezent, în Estonia se pre
gătesc specialiști cu calificare 
medie pentru 60 ramuri, printre 
care energetică, medicină, geo
logie. Mulți tineri frecventează 
cursurile instituțiilor de invăță- 
mint mediu agricol, care mai 
înainte nu existau în Estonia.

In republică a început pre
gătirea specialiștilor pentru teh
nologia substanțelor anorganice 
și pentru mijloace automate și 
telemecanică.

Sporește producția 
de petrol a Turkmeniei

Explorările de petrol se fac pe 
un teritoriu imens — de la Marea \ 
Caspică pînă la Ати-Daria. Spe
cialiștii consideră că darea în ex
ploatare a noilor zăcăminte va 
permite spre stirșitul septenalului 
(1965) dublarea extracției de pe
trol în comparație cu anul 1958*

Construcția unei 
importante conducte 

de apă
VARȘOVIA. — In Polonia 

fost terminată construirea unuia 
dintre cele mai importante obiec
tive da gospodărie comunală — 
a dpua ramură a conductei de 
apă Pilica—Lodz. Datorită acestei 
conducte de 50 km. locuitorii și 
industria orașului Lodz vor primi 
aproape de două ori mai multă 
apă decît pînă in prezent.

Construcția celei de-a 
muri a conductei 
cinci ani.

3

doua ra
de apă a durat

AȘHABAD 2 (Agerpres).
Cu 2 500 tone a crescut în me- 

8 die extracția zilnică de petrol în 
8 Turkmenia, in comparație cu pri- 
8 mele zile ale anului în curs. A- 
8 ceste progrese se daioresc valo- 
8 rificării cu succes și dării în ex- 
8 ploatare industrială a noi zăcă- 
8 minte.

In scurt timp, nisipurile nelo
cuite ale pustiului Kara-Kum, un
de se întinde zăcămîntul Kotur- 
Tep (vestul tării) a devenit prin
cipala bază a extracției de petrol 
din Uniunea Sovietică.

ha Kotur-Тер se fac, în prin
cipal, forări la mari adîncimi.

8 
o

710 000 volume
2 (Agerpres)BRATISLAVA

Biblioteca tehnică slovacă de
ține în prezent peste 710 000 
volume. Biblioteca împrumută 
cititorilor literatură tehnică, re
viste, cărți, publicații tehnico- 
științifice și altele.

In anul 1962 numărul celor 
care au împrumutat publicații 

de Ia această bibliotecă a fost 
de aproximativ 280 000 de per
soane.

Pentru Instituțiile 
lucrătorii bibliotecii
anual 10 000—12 000 pagini 
traduceri din lucrări 
străine.

științifice 
pregătesc 

de 
tehnice

8
8
8
8
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islanda Proiect de lege reacționar
REYKJAVIK 2 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat, gu

vernul islandez a prezentat Altin- 
gului (parlamentul islandez) un 
proiect de lege privind înghețarea 
salariului și interzicerea grevelor 
pe o perioadă de două luni. A- 
ceastă acțiune a guvernului a stîr-

neîncredere 
sprijină și 

fermierilor), 
din Islan-

CAIRO. — Ziarul „Al Ahram" 
publicat un articol în care subli
niază că datoria O.N.U. este de a 
exclude R.S.A. din rîndul mem
brilor săi și de a adopta sanc
țiuni economice și politice împo
triva regimului lui 
tru a pune capăt’ 
promovate de el. 
nează că Verwoerd
crede că va reuși să 
mult timp politica de sugrumare 
cu ajutorul legilor sale despotice 
a populației africane.

Verwoerd, pen- 
politicii rasiste 
Ziarul mențio- 
se înșeală dacă 

continue

GARAGAS. — Ministerul vene- 
zuelean al afacerilor interne a a- 
nunfat la 1 noiembrie că politia 
a arestat in orașul Valencia 13 
membri ai partidului comunist și 
ai Mișcării revoluționare de stingă 
din Venezuela. Această acțiune are 
loc în cadrul campaniei de repre
siuni antidemocratice declanșate de 
guvernul Betancourt în preajma 
alegerilor prezidențiale programate 
la 1 decembrie.

NEW YORK. — La inițiativa mai 
multor organizații progresiste de 
tineret din S.U.A., la New York 
a avut loc un miting în sprijinul 
organizației „Advance", care luptă 
pentru drepturi cetățenești și pen
tru libertatea populației de cu
loare.

Jim Thomas, fruntaș al „Comi
tetului studențesc pentru acțiuni 
neviolente", care a luat cuvîntul 
la miting, a subliniat că toți cei 
ce se pronunță pentru apărarea 
constituției trebuie să sprijine or
ganizația 
cură de o 
tineretului

„Advance", care se bu- 
largă simpatie în rîndul 
american.

nit un puternic val de proteste 
în rîndul partidelor de opoziție și 
sindicatelor. Deputății Partidului 
Uniunea Populară au prezentat Al- 
tingului o moțiune de 
în guvern pe care o 
partidul progresist (al

Uniunea sindicatelor
da a dat publicității o declarație 
în care cheamă sindicatele să des
fășoare o largă campanie în apăra
rea drepturilor oamenilor muncii, 
să declare greve și să încheie noi 
contracte de muncă colective.

In ciuda faptului că o dată cu 
prezentarea proiectului de lege 
guvernamental în Alting grevele 
încetează de a mai fi legale, sin
dicatul tipografilor din Islanda a 
declarat o grevă în sprijinul reven
dicărilor oamenilor muncii din a- 
ceastă ramură, privind majorarea 
salariilor.

— Bugetul Elveției pe 
prevede o sporire cu 20 
cheltuielilor militare. Din

1 491 000 000 iranci elve- 
bugetului militar,

BERNA, 
anul 1964 
la sută a 
totalul de
tienl alocați 
670 ООО 000 vor ii consacrat! Înar
mării.

ISTANBUL. — Agențiile de presă 
relatează că cotidianul „Yeni Is
tanbul", unul din organele Parti
dului Dreptății (partid de opoziție), 
suspendat la 15 octombrie 1963 pe 
o perioadă nadeterminată pentru 
„articole care contraveneau inte
reselor statului", și-a reînceput a- 
pariția la 1 noiembrie.

armate ale Republicii Gui-

GONAKRY. — Gu prilejul Îm
plinirii a 5 ani de la crearea tor
telor
neea. la Conakry a avui loc o pa
radă 
tele Guineei, Seku Ture, a rostit 
o cuvintare despre sarcinile tor
țelor armate ale tării.

miiitară după care președin-

-*=o

Populația Australiei
CANBERRA 2 (Agerpres) 
Potrivit datelor oficiale 

publicității la sfîrșitul lunii 
a.c., populația Australiei era 
10 916 249 locuitori.

date 
iunie 

de

V
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împăratul Etiopiei 
a sosit Ia Belgrad

BELGRAD 2 (Agerpres)
La 2 noiembrie, la invitația pre

ședintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a sosit la Belgrad în
tr-o vizită de prietenie Haile Se
lassie I, împăratul Etiopiei

La aerodromul din Belgrad. Hai
le Selassie I a fost întîmpinat de 
Iosip Broz Tito și de alți condu
cători ai R.S.F. Iugoslavia.
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