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Printre brigă
zile miniere evi
dențiate în între
cerea socialistă la 
E. M. Petfila se 
numără și cea 
condusă de mine
rul Kovacs Coio- 
man, care lucrea
ză într-un abataj 
cameră la secto
rul IV.

Iată o parte din 
membrii acestei 
brigăzi Ia intrarea 
în mină.

Preocupări gospodărești la mina Aninoasa
Lemnul vechi — valorificat

De la ora 18

Au redus termenul 
de imobilizare

Unul dintre obiectivele întrecerii so
cialiste ce se desfășoară între mun
citorii atelierelor S.R.E. Vulcan este 
reducerea termenului de imobilizare 
a motoarelor aduse aici pentru re
parație.

Tinerii muncitori ai secției se afir
mă în această direcție cu prisosință. 
De exemplu, bobinatorii Ionică Petru, 
Nevezi Ladislau și Burghel Mihai au 
efectuat recent e reparație capitală 
la un motor de compresor de 456 
kW. Lucrînd cu elan, ei au redus 
timpul de imobilizare a motorului res
pectiv cu 15 zile.

acorde o atenție și mai mare valo
rificării lemnului vechi de mina.

Toate comenzile 
executate

In atelierul de controliere al secției 
de reparații electrice Vulcan lucrează 
doar doi tineri : Tonțea Florean și 
Rimboi Maria. Harnici și pricepuți în 
ale-, meseriei, cei doi au reparat în 
această lună numeroase întrerupătoa
re A.E.G. precum și rezistențe L.A.M. 
executînd astfel toate comenzile care 
le-au fost încredințate.

La muncă patriotică
energeticieni de la central» 
Vulcan au realizat în acest
700 ore de muncă patrio 

curînd, 22 de tineri de aici

Tinerii 
electrică 
an peste 
tică. De
au muncit cîte 4 ore la îndepărtarea 
pietrișului și a pămîntului rezultat de 
la construirea liniei de trolei din in
cinta centralei. Cu acest prilej ti
nerii Drăgoiescu Ilie, Rimboi Ale
xandru. Lorincz Mihai, Pîrvu Dumi
trii. Oancea Emil și alții au încăr
cat în vagoneți 20 tone de pămînt 
și pietriș.

I Podul
urma ploii toren- 
<iin săptămîna tre- 
cele doua poduri

In
țiaie 
cută, 
de trecere peste Jiu spre
incinta minei Petrila au 
fost avariate. Accesul au
tocamioanelor cu mate
riale în curtea exploa
tării s-a întrerupt. Co
mitetul executiv al Sfa- 
lui popular al orașului 
Petrila, împreună cu 
conducerile minei și pre
parației din localitate, 
au căzut de acord ca 
mai întîi, să fie reparat 
podul din partea de sus 
a orașului, care fusese

din lemnul vechi scos din 
mc bandaje, propte și cadre 
care au fost repartizate la 
miniere subterane, economi- 
asifel lemnul nou.

La mînq Aninoasa se acordă aten
ție valorificării lemnului vechi In 
perioada care a trecut din acest an, 
colectivul sectorului gospodăresc a se
lecționat 
mină 50 
de 1 m 
lucrările 
sindu-se

Cantități însemnate de lemn vechi, 
care nu mai poate fi refolosit în 
subteran sînt valorificate-la suprafa
ța minei. Astfel, la cazanele băii 
minei s-au folosit drept combustibil 
12 000 kg lemn vechi. De asemenea, 
a mai fost valorificată ca lemn de 
foc cantitatea de 34 600 kg , lemn 
vechi, ceea ce a adus o economie de 
5 190 lei

Sectorul gospodăresc de la mina 
Aninoasa și-a propus ca în viitor să

ЗОО ООО kg. fier vechi 
trimise spre ofelării

Minei Aninoasa îi revine în acest 
.an sarcina de a trimite centrelor si
derurgice cantitatea de 400 000 kg 
fier vechi.

In primele trei trimestre din acest 
an, datorită acțiunilor patriotice la 
care au participat numeroși utemiști, 
precum și muncii rodnice desfășurate 
de echipele de încărcare, s-au trimis 
oțelăriilor 300 000 kg fier vechi. 
Acum se desfășoară o activitate sus
ținută pentru colectarea celor 100 000 
kg fier vechi care revin pe trimes
trul IV. Organizațiile U.T.M. de la 
mina Aninoasa și-au propus ea la în
ceputul lunii decembrie sa raporteze 
îndeplinirea obiectivului anual privind 
colectarea fierului vechi.

Uriașa cupolă a cerului s-a ascuns 
sub o perdea groasă de nori sinilii. 
Zi și noapte o ploaie neobișnuit de 
abundentă cerne peste așezări mili
arde de picături mari, grele și reci. 
Din masivele Retezat, Vilcan și Pa
ring. plraiele de munte au început, 
să rostogolească cu furie spre vale 
șuvoaie îngălbenite de mii.- In locu
rile cu maluri joase apele Jiului au 
transformat luncile in adevărate la
curi. Ecoul îndepărtat al tunetelor 
și fulgerelor care brăzdează din clnd 
în clnd zările, prevestesc o noapte 
grea.

...Furtuna s-a dezlănțuit brusc. Sub 
rafale de vînt și ploaie muncitorii de 
la barajul termocentralei Paroșeni 
luptă din răsputeri pentru a descon
gestiona stăoilarele.. de răgălii, cioa
te și trunchiuri de. copaci, zmulși din 
rădăcină. Stirnind un vacarm îngro
zitor de gemete și scrîșnete neputin
cioase, viiturile plutitoare trec prin 
gurile de deschidere cu o viteză de 
nedescriș. Undeva a răsunat ascuțit 
un semnal de alarmă. Ea cota 3—5. 
cota cea mai joasă și mai expusă a 
uzinei, apa s-a infiltrat dintr-odato 
prin mai multe spărturi.

— Motoarele, exclamă 
Gheorghe, pornind în fugă 
nă. Ortacii săi îl urmară, 
lor păreau că nici nu mai
mîntul. La datorie, pompierii puse
seră aici deja în funcție cîteva mo- 
topompe. Spre îngrijorarea tuturor 
nivelul apei continuă să crească. In- 
felegîndu-se din priviri cu-șeful sec
ției și cu ceilalți ingineri de față, co
munistul Stănișel Gheorghe- făcu un

apă. Demontarea, 
electrice, expuse 
febril. Hotărîrea 
importante: insta- 

îngrijit otita

In vederea mecanizării 
încărcării materialelor 

de masS

Stănișel 
spre uzi- 
Picioarele 
ating pă-

și pînă în zori
semn membrilor din echipa sa. Ol- 
teanu Gheorghe, Cazan Liviu, Csatai 
Liviu, Clrstea Gheorghe și Szocs A- 
dalbert intrară in 
celor 16 motoare 
inundației, începu 
de a salva aceste
lății, pe care ei le-au 
timp cu dragoste făcîndu-le să func
ționeze ireproșabil, le dă puteri în
zecite. Contorsionați în diferite po
ziții. bîjbîind cu mîinile prin viclea
na turbureală a elementului lichid 
în căutarea butoanelor de fixare, a- 
jutlndu-se reciproc unii pe alții, a- 
colo unde lucrtil era mai greu, elei> 
tricienii din echipa 'comunistului Stă
nișel Gheorghe, abia dacă simt ră
ceala de gheață a apei. Pentru ei 
fiecare minut a devenit extrem de 
prețios. Un singur lucru ii necăjeș
te'? graba cu care se scurg orele

...La răsărit o geană de lumină 
vestește zorile. La cota 3—5 greul 
a fast trecut cu succes. Cu frunțile 
tmbrobonate de mărgăritarele pro
priei lor hărnicii 
conduse de Stănișel Gheorghe 
retras într-un colț să 
puțin. In alte secții și 
alți muncitori harnici, 
minări Și satisfăcuți de 
conștiincios datoria, predau 
din mers noilor veniți.
continuu prin artere aeriene, mii de 
kilovați ore de energie electrică iau 
drumul marilor întreprinderi indus
triale din țară ca și cum între orele 
18 și zorii noii zile nu s-af fi îri- 
iîmolat nimic.

A. VICHIFOREL

membrii echipei 
s-au 

mai răsufle 
la alte cote 
obosiți dar 

a-și fi făcut 
lucrul 

Fulgeririd
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Tînăra muncitoare Birău Doina, din subsecția bobinaj a „Viscozei" 
Lupeni produce zilnic peste plan între 5--6 kg fire de mătase. Lucrînd cu 
atenție la mașina de bobinaj ea dă numai produse de bună calitate.

Un nou bloc la Livezeni

aerian, energia 
termocentrala 

în uzine și fa-
electrică produsă la 
din .Paroșeni ajunge 
brici.
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In gara Iscroni se încarcă în ca
mioane cantități mari de balast, ci
ment. nisip necesare sectorului de in
vestiții al minei Aninoasa. De ase
menea, din depozitele minei aceste 
materiale tu- încarcă in vagonete în 
scopul introducerii lor in subteran. .

Din inițiativa organizației de partid, 
conducerea sectorului suprafață a luat 
în studiu problema mecanizării în
cărcării materialelor de masă în sco
pul reducerii efortului fizic și creșterii 
productivității muncii la operațiile de 
încărcare. Intre altele, la încărcare . 
se vor folosi benzi rulante.

a fost refăcut
ju-
ca 
fie

luat de apă numai 
matale. S-a stabilit 
repararea podului să 
făcută de către colecti
vul preparației Petrila.

După ce dulgherii con
duși de Daniel Adalbert 
au restabilit pilonii po
dului și au refăcut un 
picior nou înspre partea 
de uscat, lăcătușii din 
echipa lui Gonczi Sigis
mund au fixat grinzile 
metaliee ale podului. Lu
crările de sudură au fost 
făcute de către echipa 
condusă de tov. Arde
leana Constantin.

Peste grinzile metali
ce ale podului, echipa 
dulgherului Daniel Adal
bert, a făcut o poditură 
din bîrne. Muncind fără 
întrerupere acești vred
nici meseriași au reușit 
ca in ziua de 28 oc
tombrie a.c., să termine 
lucrările de reparare a 
podului. Acum este din 
nou posibil accesul auto
camioanelor în 
minei, 
partea

lungul 
te.

incinta 
dar pe podul din 
de sus și de-a 

căii ferate îngus-
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In cartierul' Livezeni, din orașul 
Petroșani, se execută în prezent 
lucrări de finisaj la blocul J 1. 
Blocul cuprinde un număr de 60 a 
partamente confortabile, cu încălzire 
centrală. In curînd el va fi dat în 
folosință. Odată cu recepționarea 
noului bloc, numărul total al apar 
tamentelor construite în cartierul 
Livezeni, de către harnicii construc
tori ai grupului de șantiere din Pe
troșani, va atinge cifra de 2 000.

numeros public, un nou spectacol in
titulat „Iți cînt țară doinele1'. Spec
tacolul s-a bucurat de un deosebit 
succes. Soliștii vocali Ciupei Maria, 
Moldovan lacob și Iancu Maria au 
fost în repetate rînduri rechemați 
pe scenă de aplauzele spectatori
lor.

pentru spalat covoare de lîna, iuta 
etc. Secția boiangerie a fost utilată în 

■ acest scop cu o mașină de spălat 
de mare capacitate și cu o centri
fugă pentru uscat cu ajutorul că
rora operațiile respective se fac ra
pid garantîndiwse calitatea lucrului.

Un spectacol apreciat
Formația artiștilor amatori diu 

cadrul clubului muncitoresc din 
Lupeni a prezentat în fața unui

vor bu- 
din Lu- 
maistrul

Pentru gospodinele 
din Lupeni

Ѳ veste bună de care se 
cura îndeosebi gospodinele 
peni, ne-a parvenit prin
Răduț loan, șeful secției boiangerie 
și curățătorie chimică a cooperati
vei „Deservirea" din Lupeni.

Pentru a veni în sprijinul gos
podinelor secția respectivă primește

Acțiuni tinerești
LJtemiștii din sectorul IX al mi

nei Lupeni participă la diferite ac
țiuni de muncă patriotică. Recent, 
ei au efectuat curățirea unor dru
muri înămolite de ape, au încăr
cat, transportat și nivelat în curtea 
minei 12 mc

și au colectat 
șî magaziei o 
fier vechi pe
treprinderii pentru colectarea meta
lelor din Petroșani. S-au evidențiat 
în muncă tovarășii Grîguță loan. 
Tomuș Viorel, Godleanu Ioan, Sous 
Ovidiu, Navradi Eduard și Nivel! 
Eduard.

de piatră concasată 
din jurul atelierelor 
cantitate de 10 tone 
care l-au trimis în-
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Activitatea cultural-educativă
în lunile de iarnă

Pe tecranfele cinematografelor din Petrofjțgl

iiiiiiioniii de tina mima

Avînd în vedere că lunile de iar
na oferă condițiile cele mai bune și 
Măi prielnice pentru organizarea și 
desfășurarea unei bogate activități 
cultural-educative de masă, Comite
tul pentru cultură și arta a luat o 
Mrie de măsuri pentru organizarea 
Ія această perioadă a unei activități 
Cit tnai intense în toate așezămintele 
WltuTale.

De aceea am acordat o atenție 
deosebită încadrării eu cadre cores
punzătoare a tuturor unităților cul
turale, îngrijindu-ne în același timp 
d« crearea condițiilor' materială ne
cesare pentru buna desfășurare a 
activității cultural-educative și artis
tice.. încă în perioada lunilor de 
vara s-au făcut reparații interioare 
ia căminele culturale din Cîmpu iui 
Neag și Jieț, au fost înzestrate cu 
mobilier (dulapuri, scaune etc.) cămi
nele Culturale din Cimpa, Jieț, Dea
lul Babii, s-a ridicat în cea mai mare 
pdrte cotele de combustibil repartiza
te ia aceste unități. In cursul tri
mestrului IV vor mai fi înzestrate 
CU mobilier biblioteca comunală din 
laUfOfii și căminele, culturale Banița 
și Gîmpu lui Neag. Tot în această 
perioadă căminele culturale din Jieț. 
Dilja Mare și Dealul Babei vor pri
mi cîte un aparat de radio pentru 
organizarea de audiții colective.

Comisia pentru răspîndirea cunoș
tințelor culttiral-științîfice va organiza 
pe baza unui grafic, la căminele cul

♦

La biblioteca
Săptdmînal cîte o recenzie

Biblioteca dîti Bărbătenl desfă
șoară o bună activitate iii ce pri- 

' titșie munca eu cartea. A intrai 
, In practica acestei biblioteci, ca 
I săptămlnal aci să se țină cite o 
I recenzie sau să se prezinte noile 
' cărți intrate in librărie. Astfel, 
1 In luna Octombrie au fost organi- 
tale mai multe recenzii asupra 

, unor cărți printre care la volumele 
. „Destinul" de Aurel Mihale și „Se- 
I tea" de TiiUS Popoalei. Recenziile 
1 au fost făcute de profesoara Stă- 
' nescu Maria de ta Școala generală 

de 8 ani din Paroșem șl Carlaonți
* Nicolae, gospodarul șantierului de J construcții Lupeni. In medie la a- ț ceste recenzii bu participat circa j 100 de cititori.

I Acțiuni recreative
♦ Colectivul bibliotecii, In frunte 
? cu bibliotecara Zamfir luliana șl 

4

Пй £• pregătește un nou spectacol la clnbtil starbeatetor din bapent.

turale cicluri de conferințe pe teme 
agricole, de cultură generală, de edu
cație morală, de educație pentru 
femei și tineret.

Un grafic asemănător s-a întocmit 
și pentru deplasarea brigăzilor ști
ințifice. In cadrul acestor aațiimi se 
va face o largă popularizate a bro
șurii „Regiunea Hunedoara în cei 20 
de ani". Accent mai mare se va pu
ne pe pregătirea lectorilor și instrui
rea acestora cu problemele politice, 
economice, sociale și culturale cele 
tnai curente, Cti sarcinile economice 
ce stau în fața oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

Țiriînd seama de specificul pro
nunțat industrial al orașului regional 
Petroșani, Comitetul pentru cultură 
și artă prin comisia de răspîndire a 
cunoștințelor și îlt colaborare cu 
C.L.S. a organizat în instituții și 
întreprinderi 20 de lectorate de cul
tură generală, 2 universități populare, 
la Lupeni și Petrila, iar în colaborare 
cu comitetul de femei, 18 lectorate.

O atenție mai nlare se va aCOfda 
în această perioadă mișcării artis
tice de amatori. Țiriînd seama de fap
tul Că în anul 1965 se va desfășura 
cel de al IV-lea Festival bienal de 
teatru I. L. Caragiale, fiecare că
min cultural își va activiza formați
ile de teatru, pregătind în acest scop 
2-3 piese în intervalul 1 noiembrie 
1961 — 1 aprilie 1965, piese cu care 
vor participa în concurs. Pentru a

din Barbăteni i
in colaborare cu conducerea cămi- j 
nulul cultural din Bărbăteni se « 
preocupă ca periodic, să organize- • 
ze diferite acțiuni recreative, inte- • 
resante șl totodată instructive pen- * 
tru ca muncitorii din construcții și t 
țăranii muncitori din Bărbăiefti, i 
să-și petreacă cit tnai plăcut Hm- * 
pul lor liber. *

Astfel, săptăminal, stmbătă și * 
duminică. In sala mică a cinema- î 
tografului se organizează seri de * 
dans, diferite întreceri și concursuri * 
„Cine știe cîștigă" etc.

i
Au sosit cărți noi i

In inventarul bibliotecii din Băr- J 
baterii, recent au fost 'înregistrate i 
încă 184 volume printre care: „Со- i 
coșatul", volumul l și II, de Paul * 
Peval, „Pentru Patrie", „Cei trei * 
mușchetari", volumele I și II de * 
Alexandru Dumas și altele. *

A. MICA 1 

veni în sprijinul acestor formații, în 
fiecare marți, între orele 17-20 ac
torii, repartizați de Teatrul de stat, 
se ver afla la căminele Culturale pen
tru instruirea acestor formații.

Pentru ridicarea calității artistice 
я programelor prezentate de aceste 
formații, cit și pentru popularizarea 
tot se vor organize în luna decem
brie 1964 schimburi de experiență în
tre căminele cettnrsle

In perioada lunilor de iarnă lucră
torii d»n cadrul bibliotecilor comu
nale și sătești, bibliotecii centrale o- 
rășenești, Vor intensifica mutica po
litică cu cartea în așa fel înctt toate 
bibliotecile înscrise în concursul ..Bi
blioteca în slujba construcției socia
liste" să-și realizeze sarcinile la toți 
indicii de plan. In colaborate cu Co
mitetul de femei, biblioteca orășeneas
că va reactiviza toate cercurile de 
citit desfășurîtid o intensă muncă 
de îndrumare a acestora pe baza unor 
grafice și planuri de măsuri concre
te In cursul trim. IV se Va organi
za la biblioteca comunală din Cimpa 
simpozionului literar „Viața nouă a sa
tului oglindită în literatura noastră". 
Biblioteca centrală orășenească va 
organiza în cadrul „Lunii cărții la 
sate", mai multe întîlniri între mem
brii cercului literar „Minerul" și ci
titorii din Valea Jiului.

O atenție sporită va acorda Co
mitetul pentru cultură și artă, mun
cii politice cu filmul la cinematogra
fele de stat și sătești. In acest sens 
se vor organiza la cinematografele să
tești 15 premiere festive, 4 simpo
zioane, 2 concursuri „Cine știe cîj- 
tigă" pe tema filmelor, 4 cicluri de 
filme documentare pe diferite teme, 
însoțite de conferințe și „Festivalul 
filmului la sate" în lunile decembrie 
și ianuarie

O latură importantă a activității 
politico-educative la sate în timpul 
iernii, o reprezintă învățămîntul agro
zootehnic de masă. In acest sens se 
va menține legătura cu Consiliul a- 
gricol pentru buna desfășurare a lec
țiilor.

Acestea sînt doar cîteva din sar
cinile prevăzute în planul de muncă 
al Comitetului pentru cultură și artă 
pe timpul iernii.

Prof. CORNEL HOGMAN 
secretarul Comitetului orășenesc 

pentru cultură și artă 
Petroșani

A ieșit de sub tipar volumul oma
gial „100 de ani de învățămînt tea
tral", elaborat de un colectiv de pro
fesori ai Institutului de artă teatrală 
și cinematografică I. L. Caragiale 
din București, cu prilejul aniversării 
centenarului învățămîntului superior 
artistic.

Cartea, tipărită în limbile franceză, 
engleză și rusă, cuprinde cinci capi
tole, în care sînt relatate tradiția și 
începuturile școlii romînești de tea
tru. precum și realizările și perspec
tivele de dezvoltare, în lumine cerin
țelor actuale ale artei și culturii

Volumul este bogat ilustrat cu ima
gini de la primele începuturi ale 
învâțărtiîntului superior de teatru din 
țară și pînă în zilele noastre.

„Впив цен" — ni. 1, г, j
de Mlliail Eminescu

Creația eminesciană reprezintă cea 
mai înaltă culme a literaturii romi- 
ne, sintetizînd experiența artistică a 
predecesorilor și deschizînd drumuri 
noi urmașilor. Volumele de față inau
gurează seria de „Opere alese", sub 
îngrijirea acad. Perpessicius, primul 
conținînd antumele, cel de-al doilea 
postumele, iat volumul al treilea —

Pe ecranui cinematografului ^Re
publica" va rula începînd de mîine 
2 noiembrie, filmul „Singurătatea a- 
lergătorului de cursă lungă", o pro
ducție a studiourilor engleze.

Este un film de criticii socială, 
care demască ipocrizia „democra
ției" burgheze, minciuna „libertă
ții" omului In orînduirea capitalistă. 
Mecanismul de educație al burghe
ziei, bazat pe umanism fals, distru
ge fără ezitare personalitatea omu
lui, strivește conștient demnitatea 
umană, silind individul să acțione
ze în mod laș, să se vîndă pentru 
un pumn de afgint» Împotriva pre
siunii acestei societăți monstruoase 
cti- etica sa brutală, pledează filmul 
„Singurătatea alergătorului de cursă 
lungă".

Eroul filmului. Colin Smith, este 
un tînăr vagabond, un lumpenprole- 
tar. Prins de poliție după un furt, 
ă închis într-o școală de corecție.

IN CLIȘEU: O secvență din filmul „Unde-i generalul", o producție 
a studiourilor poloneze ce va rida pe ecranul cinematografului „7 Noiem
brie".

Centru internațional de pictură „El Greco“
In insula Greta la Heraklion sau la 

Fodelo va fi creat un centru interna
țional de pictură care Va purta nu
mele lui El Greco — „Dominicos 
Teotokopulos". In lunile de vară. 4-5 
eminenți pictori străini și unul grec 
vor ține aici prelegeri despre pictură, 
care vor putea fi audiate de studen
ții de ia facultățile da arte plastice 
din toate țările lumii, precum și de 
pictori. La sfîrșitul cursului se va 
organiza o expoziție a studenților, iat 
la flecara trei ani — expoziția eu

CITIM
literatura populară. Volumele sînt 
însoțite de o prezentare critică a- 
decvată necesităților colecției — 
note și comentarii, variante selective, 
indici șl glosar pentru volumul al 
3-lea. De asemenea, volumului I i-a 
fost anexată o listă a manuscriselor 
lui M. Eminescu aflate în Biblioteca 
Academiei R.P.R.

„Istoria ieioillflti"
de Dimitrie Cantemlr

Istoria iBroglifică, acest pamflet 
politic, este prima scriere de amploa
re cu caracter beletristic din litera
tura romînă.

După ultima ediție, apărută în 
1883, ediția de față reprezintă un 
succes cert, apărînd într-o remarca
bilă ținută științifică, cu ample note 
explicative și un studiu introductiv, 
privind omul și opera. îngrijirea e- 
dițfei aparține lui P. P. Panaliescu 
Și I. Verdeș.

Justificarea noii ediții nu stă nu
mai în absența ei din catalogul o- 
parelor clasicilor noștri editați în 
ultima vreme, ci mai ales în carac
terul social și politic al scrierii pre
cum și în necesitatea valorificării ei 
în Іокива învățăturii materialismu

Viața zbuciumata a acestui tînăr cu 
o fire voluntară, transformările su
fletești prin care trece el, formează 
fabulația acestui film.

Filmul este construit pe baza aso
ciației dintre prezent și trecut, me
todă ce permite pătrunderea în pro
funzime în sufletul eroului. sB cu
noaștem mediul a cărui influență 
își pune amprenta asupra caracteru
lui său, șă sesizăm evoluția eroului.

Pentru calitățile remarcabile, pen
tru interpretare excepțională filmul 
a fost distins cu mal multe premii 
la Festivalul Internațional al filmu
lui de la Mar del Plata 1963 : „Pre
miul special al festivalului", „Pre
miul criticilor pentru cel mai bun 
film"; actorul Tom Courtenay (inter
pretul principal) — „Premiul perf- 
tru cea mai bună interpretare mas
culină" obținînd același premiu și de 
la Societatea criticilor.

ropeană „Teotokopulos" în cadrul eă- 
reia se vor acorda trei premii mari 
pentru pictură.

La centrul internațional diri Grets 
se va organiza o expoziție perma
nentă de reproduceri după toate ope
rele lui El Greco, o bibliotecă cu 
lucrări închinate vieții și creației sa
le și o secție specială în care se vor 
pune la dispoziție informații despre 
caracterul istoric și mijloacele artis
tice de expresie în epoca marelui pic
tor.

lui istoric. (Istoricii burghezi const- 
derînd-o o scriere de neînțeles, lip
sită de originalitate, inutilă și fără 
justificare organică pentru literatu
ra romînă). Tocmai de aceea, ediția 
de față — cu explicațiile și notele 
necesare descifrării alegoriilor și a- 
luziilor, care cuprind „cheia" aces
tei istorii secrete, și cu un glosar 
îp care se găsesc cuvintele arhaice 
folosite î-n vremea lui Cantemir, dar 
și cele create special de dînsul din 
necesități literare și filozofice — este 
o datorie a vrenffi noastre.

de Vasile Alecsandri
Volumul completează colecția de 

documente inedite (Corespondență) 
publicată în 1960

Intr-un amplu capitol este inclusă 
corespondența poetului, selectată du
pă aceleași principii care au stat ia 
alcătuirea primului volum. Scrisorile 
apar în limbile franceză (adică în 
original) și romînă. Pe lingă capi
tolul corespondență, în volum sînt 
incluse și alte materiale interesan
te : jurnal de călătorie în Italia cu 
Elena Negri dintre anii 1846—-1847, 
o relatare a excursiei din mai 1846 
la mînăstirile Văratic și Neamț, pre
cum și o „addenda" cu scrisori alt 
părinților către poet, pe vremea șe
derii sele la Paria.
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Alegeri în ergiMii ііЦНІе de |мыМЫ

întrecerii socialiste, un și mai mare avînt
Adunarea de dare de seamă și ale

geri în organizația de partid din 
sectorul IV al minei Lonea a anali
zat multilateral activitatea desfășura
tă de biroul organizației de bază de 
la alegerea sa și pînă în prezent pen
tru mobilizarea muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor la înfăptuirea sar
cinilor de producție, pentru asigura
rea unor condiții bune de muncă.

In darea de seamă prezentată de 
tov Gurschi Francisc, secretarul or
ganizației' de bază și în dezbaterile 
pe marginea ei au fost scoase în evi
dență numeroase realizări obținute de 
comuniștii acestui sector de frunte al 
minei. Astfel, în perioada trecută 
din anul acesta, minerii sectorului 
au extras 4 014 tone cărbune peste 
plan, cu 1014 tone mai mult față 
deițangajamentul de întrecere pe 1964. 
iar în trimestrul 111 a fost posibilă 
realizarea unei economii suplimentare 
la prețul de cost al producției de 
317 000 lei.

Succese importante a dobîndit co
lectivul sectorului și în ce privește 
creșterea continuă a productivității 
muncii. In cele trei trimestre în
cheiate din acest an, productivitatea 
planificată a fost depășită cu 134 kg 
cSrbune/posi La realizările obținute 
de colectivul sectorului o contribuție 
de seamă au adus-o minerii din bri
găzile frontaliștilor Bîrluț Clement și 
Miclea Ioan III, care pe baza creș
terii randamentelor cu pînă la 7 tone 
cărbune pe post, au dat patriei 2 704 
și, respectiv, 1 360 tone cărbune pes
te plan. Bine au muncit în acest au 
și brigăzile conduse de tovarășii Borș 
Hristache, Fălticeaifti Ioan, Sălișteanu 
loan și altele, care în tot cursul anu
lui au obținut realizări demne de 
laudă în întrecerea socialistă.

Așa cum s-a arătat în darea de 
seamă și în dezbaterile pe marginea 
ei. succesele obținute sînt o urmare 
firească a muncii politice desfășurate 
de organizația de bază pentru mobi
lizarea întregului colectiv la tradu
cerea în viață a sarcinilor mărețe pe 
care Congresul al Ш-lea al partidu
lui le-a pus in fața minerilor. Biroul 
organizației de bază a acordat o a- 
tenție sporită îmbunătățirii modulul 
'de organizare și desfășurare a între
cerii, în care scop a întreprins nu
meroase acțiuni. Biroul a propus 
spre dezbatere adunărilor generale fe
lul în care comitetul de secție, bi
rourile grupelor sindicale se preocupă 
de această problemă și a luat hotă- 
rîri importante pentru îmbunătățirea 
organizării întrecerii.

In cursul anului s-au ținut adunări 
generale deschise în cadrul cărora 
s-a vorbit pe larg minerilor despre 
stabilirea obiectivelor de întrecere, 
organizarea întrecerii între brigăzi eto.

Trestiene; nu vei fi 
lăsat să faci ce vrei

E tînăr. N-are nici douăzeci de 
ani. Lucrează în atelierul de timplă- 
rie al preparației. Lupeni.

A venit aici de pe băncile școlii 
profesionale. De la muncitorii mal 
în virstă cum e comunistul Vereș 
Beniamin a învățat multe lucruri 
legate de activitatea profesională. 
De ei a fost ajutat să îmbine cu
noștințele teoretice acumulate în 
școală cu munca de fiecare zi. Vă- 
zîndu-l cum lucrează, tovarășii săi 
au început să-l privească ca pe un 
tînăr muncitor ce promite.

Speranțele insă s-au risipit. Tres- 
tianu Floricel, care la primul său 
contact cu producția se interesa de 
tot ce era in jurul său și muncea 
cu tragere de inimă dovedind hăr
nicie și pricepere, de la un timp a 
început să dea semne de dezinteres.

Acum Trestianu face ce vrea 
el. Nu vine la serviciu cînd este 
comandat, nu primește sfaturile ce
lor vîrstnici, îi jignește chiar pe a- 
ceȘiia, iar lucrările ce-i sint încre
dințate le face de mîntuială.

Trestiene, unde vrei să ajungi? E 
.-/impui să te îndrepți, să recunoști 

că faptele tale пи-ți aduc cinste, pe 
Clnd munca conștiincioasă te ridică 
in ochii colectivului in care muncești 
și trăiești. Nu vei fi lăsat să faci

M. LUPENEANU

Urmările acestor adunări n-au îflttr- 
ziat să-și arate roadele. In prezent 
obiectivele de întrecere ale brigăzilor 
sînt în concordanță cu preocupare» 
întregului colectiv pentru înfăptuirea 
sarcinilor de producție.

S-a îmbunătățit mult și ținerea evi- 
deniei rezultatelor întrecerii socialiste. 
Cît privește publicitatea în jurul întrece

rii, s-au confecționat lozinci cu ca
racter mobilizator, care arată con
cret angajamentele sectorului și a 
unor brigăzi.

Vorbind despre experiența bună do- 
bîndită în lupta pentru mai mult căr
bune, tovarășul Ciripe.ru Vasile, ingi
nerul șef al exploatării, a recomandat 
noului birou al organizației de bază 
să extindă tot ce e valoros în peri
oada analizată și în mod deosebit 
experiența brigăzilor de la cele doua 
frontale conduse de comuniștii Bîrluț 
Clement și Miclea Ioan III. care a 
sigurînd o organizare superioară a 
muncii în abataje, reușesc în majorita
tea cazurilor să extragă cîte două fî- 
șii pe zi, Alți vorbitori printre care 
Gavrilescu Gheorghe, Grozav loan, 
Șandru Iosif, Borș Hristache, Pui 
Gherman att cerut ca noul birou să 
militeze neobosit pentru îmbunătățirea 
continuă a organizării și conducerii 
întrecerii socialiste, să sprijine mai 
mult colectivul de muncă în îndepli
nirea sarcinilor de plan șî a angaja
mentelor de întrecere. Ei au arătat că 
în cadrul întrecerii trebuie pus un 
mai mare accent pe realizarea indi
celui de calitate, care în perioada tre
cută din anul acesta n-a fost îndepli
nit, deoarece colectivul sectorului a 
avutrebutate 1 608 tone cărbune pen

tru conținutul mare de cenușă. Co
muniștii! Burcin Gheorghe, Pop Pom
pei au cerut noului birou, conduceri" 
tehnico-administrative a sectorului să 
creeze toate condițiile necesare pen
tru desfășurarea Cu succes a între
cerii la toate fronturile de lucru, să 
fie îmbrățișată de către toate brigă-

Tinerii sectorului evidențiat
Bătălia pentru realizarea și depășirea 

sarcinilor de plan capătă pe zi'ce tre
ce o amploare tot mai mare. De la 
începutul anului și pînă în prezent 
harnicul colectiv al sectorului III de 
la E. M. Vulcan a extras peste sar
cina planificată 15 380 tone cărbune, 
a sporit productivitatea muncii cu 
210 kg/post, iar la prețul de cost au 
fost obținute economii în valoare de 
713 000 lei.

La obținerea acestor succese o 
contribuție de seamă au adus-o cel 
peste 200 de tineri ce muncesc în 
cadrul sectorului. îndrumați îndea
proape de biroul organizației de 
partid, tinerii din sectorul III al mi
nei Vulcan muncesc cu mult elan 
pentru traducerea în viață a anga
jamentelor luate în cadrul întrecerii 
socialiste. Organizația U.T.M. se 
mîndrește pe bună dreptate cu ti
neri ca Mirăuță Gheorghe, Surcel 
Sever, Ilie Stan, Stoica Nicolae și 
alții care fac cinste brigăzilor de 
mineri în care muncesc, sînt tova
răși activi, disciplinați, evidențiați 
în procesul de producție și pe linie 
de organizație. Același lucru se 
poate spune și despre tinerii Marian 
Gheorghe, Bălan loan, Chetroiu Au
rel, Dănescu loan și Demeter Ioan, 

Pe aceste benzi transportoare din preparația Corcești cărbunele ieșit din mină face un drum lung la ca
pătul căruia este supus preparării.

zile inițiativa ,ді№і un vugonet de 
cărbune rebutat. pentru șist".

Cu exigență și spirit de răspundere, 
comuniștii Miclea Pamfil, Gâvrîlescu 
Gheorghe au criticat și faptul că în 
sector există încă brigăzi sub plan. 
Cum să ne realizăm ritmic planul, 
spuneau șefii de brigăzi Cocora Dio- 
nisie, Bâlăuțâ Zaharia clnd nu sîntem 
aprovizionați la timp cu materiale, 
Vagonete goale, cînd artificierii nu 
pușcă la timp frontul de lucru Una 
din cauzele care determină ca în 
sector să fie în medie 28 la sută din 
brigăzi sub plan, este și aceea că 
unii maiștri mineri printre care Gea- 
mănu Constantin, Țandrău Mdise, 
Coroiu Petru și alții nu acordă asis
tența tehnică necesara brigăzilor de 
care răspund, nu le asigură la timp 
materialele necesare. Sub posibilități 
își desfășoară activitatea tov. Oșan 
loan, energeticul sectorului.

Pentru înlăturarea acestor neajun
suri, adunarea de alegeri a recoman
dat noului birou să îndrume mai în
deaproape conducerea sectorului în 
această privință, să pună în dezba
terea adunărilor generale a grupelor 
de partid modul în care sînt ajutate 
brigăzile rărnăse în urmă pentru a-și 
realiza sarcinile de producție.

Subliniind că activitatea economică 
poate fi ridicată la nivelul cerințelor, 
adunarea de alegeri a adoptat hotă 
rîri importante care constituie un în
drumar pentru noul birou de a-și îm
bunătăți necontenit activitatea. In în
cheierea discuțiilor a luat cuvîntul 
tov. Costea Traian, secretarul comi
tetului de partid al minei Lonea. care 
a dat îndrumări prețioase noului bi
rou ales, comuniștilor din sector pen
tru îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
sporite de plan pe 1965.

Adunarea generală a ales noul bi
rou al organizației de bază. Ca se
cretar a fost reales tov. Gurschi Fran
cisc.
' Z. ȘUȘTAO 

din cadrul serviciului electromeca
nic, care depun tot interesul pentru 
remedierea defectelor ce se ivesc la 
utilaje în timpul lucrului, se ocupă 
în mod sistematic de revizia instala
țiilor electromecanice.

De remarcat faptul că organizația 
U.T.M. din sector se ocupă cu răs
pundere de modul în care muncesc 
și activează tinerii din sector. In 
cadrul ședințelor de birou și a adu
nărilor generale se analizează pe
riodic contribuția adusă de tineri la 
îndeplinirea sarcinilor de plan. Cu 
prilejul acestor ședințe au fost ana
lizate cazurile de indisciplină ale unor 
.tineri printre care Toma Victor, 
Poșa Ioan, Ekart Iosif șî Niculescu 
Mihai, care obișnuiau să absenteze 
nemotivat de la lucru, dezorgani- 
zînd în acest fel procesul de pro
ducție.

Educarea tineretului față de mun
că a fost, de asemenea. în atenția 
organizației U.T.M. De la începutul 
anului și pînă în prezent au fost e- 
fectuate peste 750 ore muncă pa
triotică, colectîndu-se cantitatea de 
38 000 kg fier vechi. La fel, din mi
nă au fost scoase însemnate canti
tăți de lemn vechi și au lost recu-

Керогсфі de
La siguranța circulației treburilor 

pe C.F.R. o contribuție substanțială 
aduce secția de reparații din De
poul C.F.R. Petroșani, prin repara
țiile de calitate și la timp executate 
locomotivelor. Comuniștii organiza
ției de bază nr. 2, cunoscînd impor
tanța acestui fapt au analizat într-o 
recentă adunare generală preocupa
rea colectivului pentru executarea la 
timp și de calitate a reparațiilor la 
locomotive.

In referatul prezentat cu acest pri
lej de către tovarășul Crișan loan, 
șefbl atelierului de reparații, s-a a- 
nalizat felul cum s-au achitat echi
pele de muncitori de sarcinile pre
văzute in graficul de reparații a lo
comotivelor șî felul cum au fost 
sprijinite în muncă de către condu
cerea tehnico-admtnlstratîvă. S-a a- 
rătat că pentru a se putea remorca 
trenuri cu tonaj sporit, cu o siguran
ță mărită în circulație, este necesar 
ca locomotivele să fie bine întreți
nute și Verificate înainte de ieșire

Tineri harnici
La I.I.S. Viscoza Lupeni, printre 

muncitorii care execută lucrări de 
bună calitate șl la timp se află nu
meroși tineri. In permanență tinerii 
de aici caută să-și ridice nivelul 
cunoștințelor profesionale, învață din 
experiența celor virstnici. Stăpîni' pe 
meserie multi dintre ei se numără 
printre muncitorii evidențiați lună 
de lună în întrecerea socialistă. Așa 
sînt, de pildă, tinerii strungari Ar- 
șan .Sevastian, Năcreală Ioan, lăcă
tușii Cîmpean Iacob, Fiaș Adolf, e- 
lectrlcienii Rău Mihai, Bumbea Va
sile și alții. Ei aduc o însemnată 
contribuție la realizarea sarcinilor 
de plan în secțiile în care lucrează.

BANA STAN 
corespondent

perate o parte din armăturile meta
lice Т.Н.-4 și fierul Poksll, ce au 
fost refolostte la armarea galeriilor, 
obținîndtJ-se în felul acesta însem
nate economii la prețul de cost.

Nici organizarea timpului liber al 
tinerilor din sector nu a fost negli
jată. O bună parte din ei cum sînt 
Sufletu Vasile, Bestea Virgil, Ioniță 
Gheorghe sînt fruntași în procesul 
de producție și în cadrul activități
lor cultural-artistice ce se desfășoa
ră la clubul din localitate.

Faptul că sectorul Hi de la mina 
Vulcan deține de la începutul anu
lui drapelul de sector evidențiat în 
întrecerea socialistă este pe deplin 
justificat. La aceasta se mai adaugă 
și Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.M., obținută de organizația 
U.T.M. a sectorului III cu două luni 
în urmă.

Pe bună dreptate tovarășul ing. 
Stoica Petru, șeful sectorului, deu
năzi a afirmat: „Avem în sector 
mineri buni, tehnicieni de nădejde 
și un tineret harnic".

De altfel, rezultatele confirmă pe 
deplin acest lucru.

D. ALBESCU 
sectorul TÎI Vulcan

oalrtate și la timp
din depou. Locomotivele reparate la 
timp și bine întreținute își mențin 
starea termo-tehnică bună, realizîn- 
du-se economii la consumurile spe
cifice de combustibil. De exemplu, 
brigada de pe locomotiva 1501013, 
în luna septembrie a economisit 23 
tone combustibil, iar de la începu
tul anului 288 tone, aceasta dato- 
rîndu-se în primul rînd reparațiilor 
de calitate și unei bune întrețineri 
a locomotivei. Printr-un efort comun, 
muncitorii și tehnicienii depoului au 
realizat planul de producție pe pri
mele nouă luni ale anului în pro
porție de’ 101,78 la sută, obținîndu-Se 
economii ia prețul de cost în valoa
re de peste 1 000 000 lei. Cît priveș
te avariile, ele au fost reduse cu 12 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

La aceste succese și-au adus a- 
portul în mod deosebit echipa com
plexă nr. 1 condusă de comunistul 
Bătrîn loan și echipa R.R.D. condu
să de tovarășul Deatcu Dumitru.

Iri cadrul ședinței, comuniștii au 
venit cu noi propuneri de îmbunătă
țire a muncii. Comuniștii Bătrîn 
loan și Prejban loan au arătat că 
se duce lipsă de chei fixe, de pietre 
de polizor și de unele materiale. To
varășul Crișan Ioan a subliniat ne
cesitatea ridicării calificării munci
torilor. Muncitorii Oprișor Alexan
dru, Tudor Alexandru și alții au fost 
criticați pentru absențe nemotivate 
de la lucru.

In această ședință a comuniștilor 
s-a desprins, ca sarcină luarea de 
măsuri în fiecare loc de muncă pen
tru buna organizare a reparațiilor, 
întărirea disciplinei în muncă, inten
sificarea muncii pentru introducerea 
tehnicii noi și ridicarea calificării 
muncitorilor.

ST. JURGA

PROGRAM DE RADIO
2 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Melodii de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul ziaru
lui „Scînteia", 8,04 Cîntece patriotice, 
9,20 Jocuri populare, 10,40 Muzică 
corală în execuția ansamblurBcr de 
amatori, 10,53 Opera „Flautul fer
mecat" de Mozart, 13,13 Muzică 
populară interpretată de Ștefania 
Stere și Iosif Mihuț, 14,10 Gintă co
rul de copii al Radiotelevizianii,
14.30 Vreau să știu, 15,00 „Săptă- 
mîna muzicii sovietice", 15,30 Melo
dii populare, 16,10 Muzică ușoară 
interpretată de Mara lanoli și Geor
ge Bunea. 17,15 Cîntăreți contem
porani de operă, 17,40 Tinerețea ne 
e dragă, 18,15 Revista economică ra
dio, 18,35 Din comoara folclorului 
nostru, 19,00 Muzică corală de com
pozitori romîni înaintași, 19,20 Din 
muzica popoarelor, 20,40 Lecția de 
limba rusă. Gelul I, 2i,25 Muzică 
de dans, 22,15 Concert de muzică u- 
șoară. PROGRAMUL И. 8,35 Cîn
tece și jocuri populare, 9,20 Piese 
de estradă, 10,00 Pagini orchestrate 
din opere, 10,30 Soliști și orchestre 
de muzică populară, 11,30 Emistaue 
literară, 11,45 Muzică ușoară, 12,30 
Muzică populară, 13,50 „Săptămîna 
muzicii sovietice", 15,05 Arii și duete 
din operete interpretate de soliștii 
noștri, 15,30 Orchestre de muzică 
ușoară, 16,00 Fragmente din opere.
16.30 Din repertoriul formațiilor ar
tistice de amatori — muzică popu
lară. 18,00 Pagini din istoria me- 
zicii romînești. Emisiune introduc
tivă, 18,45 Muzică populară indone
ziana, 19,05 „Un cîntec pentru tine" 
— muzică ușoadfi, 19,50 Răsfoind 
albumul operetei romînești, 20,40 
Cînta formația Los Paraguayos,
21.30 Oameni de seamă din istoria 
culturii : Edvard Grieg, 22,00 Mu
zică ușoară interpretată la acordeon.

Cinematografe
2 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Unde-1 generalul; REPUBLICA: 
Singurătatea alergătorului de cursă 
lungă; PETRILA; Frații corsicani; 
LIVEZENI : Bătrînul și marea; A- 
NINOASA : Hoțul din San Marengo; 
VULCAN : Cascada diavolului; LU
PENI — MUNCITORESC : îmblânzi
torii de biciclete; URICANI i Dra
goste lungă de-o seară.

Ciripe.ru
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9hi Gomitetul Special 
al O.NJ.

NEW YORK 31 (Agerpres).
Comitetul Special al O.N.U. pen

tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale a hotărît să-și prelungeas
că lucrările pînă la 13 noiembrie.

In prezent. Comitetul examinează 
problema teritoriilor africane Basu
toland, Beciuanaland și Swaziland. 
După încheierea dezbaterilor legate 
de viitorul acestor teritorii aflate sub 
protectorat britanie, Comitetul va tre
ce la discutarea problemei insulelor 
Mauritius, Seychelles și Sfînta Ele
na, a insulelor din Pacific, teritori
ilor neautonome din Antile. terito
riului Aden, precum .și a problemei 
investițiilor străine iii Republica Sud- 
Africană. Totodată, Comitetul va as
culta raportul unui subcomitet de 
bune oficii pentru Guyana Britanică.

Evenimentele din
SAIGON 31 (Agerpres).
Primul ministru sud-vietnamez, 

Tran Van Huong, a prezentat sîm- 
bătă înaltului Consiliu național pro
gramul său de guvernămînt. In ge
neral, programul este consacrat ac
țiunilor militare, pe care guvernul le 
preconizează împotriva forțelor miș
cării de eliberare. El a ținut să a- 
vertizeze populația sud-vietnameză 
despre posibilitatea ca asupra ei să 
se răsfrîngă „acțiunile militare cu 
toate 
rente 
In ce 
nomic, 
Huong 
aceste
„războiului total". Cît despre măsurile 
în domeniul ocrotirii sănătății, ei a spus 
că vor trebui construite multe spi
tale și dispensare, dar în primul rînd 
„este cît se poate de stringentă ne-

consecințele nefaste, ine- 
unor asemenea operațiuni", 

privește . programul „eco- 
cultural, politic și social'. 

a spus că toate eforturile în 
domenii vor fi subordonate

Ședința Consiliului G.A.T.T• ♦
GENEVA 31 (Agerpres).
Vineri seara a luat sfîrșit la Ge

neva ședința Consiliului G.A.T.T. 
(acordul general pentru tarife și 
comerț) intrunită în mod special, 
pentru a luat în discuție recentele 
măsuri adoptate de Marea Britanie 
în domeniul importului. La ședință 
au luat parte peste 100 de delegați 
reprezentînd 50 de țări. La sfîrși- 
tul ședinței a fost constituită o co
misie compusă din 18 țări indus-

trializate sau în curs de dezvoltare. 
Această comisie se va întruni îm
preună cu reprezentanții guvernului 
englez cel mai târziu la 1 decembrie 
pentru a discuta repercusiunile pe 
care le pot avea noile masuri en
gleze asupra comerțului cu aceste 
state, precum și eventualitatea găsi
rii unor modalități de atenuare a 
consecințelor acestor măsuri, după 
care comisia va înainta un raport 
Consiliului G.A.T.T.

ia din Bolivia
aflati în

iți

se anun- 
înregis- 

petrecute 
la

Vietnamul de sud

LA PAZ 31 (Agerpres).
Intr-un comunicat dat publicității 

vineri seara autoritățile boliviene au 
anunțat că „Ordinea a fost restabili
tă" în capitala țării La Paz și în ce
lelalte orașe unde . s-au produs
ultimele zile grave ciocniri. In cen
trul minier 
circulație în timpul nopții au fost 
ridicate.

Cu toate acestea, vineri seara, în 
orașul Sucre au izbucnit noi tulbu
rări după ce grupuri de civili înar
mați, sprijinitori ai președintelui Es
tenssoro, au deschis focul împotriva 
participanților la o demonstrație a 
studenților. Se semnalează victime 
al căror număr nu este încă cunos
cut. Totodată, în orașul Cochabamba 
au avut loc ciocniri între trupe și 
participanții la funeraliile uneia din 
victimele incidentelor de joi.

Potrivit relatărilor agențiilor occi
dentale de presă, poliția 
peste I 000 de studenți și 
se baricadaseră în incinta 
tații San Andres din La
subliniază faptul că polițiștii nu au 
respectat angajamentul dat de a 1.» 
opera arestări în rîndurile studenților 
după ce aceștia vor îndepărta bari
cadele și vor înceta împotrivirea ior 
față de autorități. Generalul Rene 
Barrientos, vicepreședintele Boliviei, 
a adresat un apel președintelui Es
tenssoro de a elibera cît mai repede

l.oruro interdicțiile de

a arestat 
elevi care
Universi- 

Paz. Se

posibil femeile și minorii 
rîndurile celor arestați.

Din surse guvernamentale 
ță că numărul victimelor 
trate în cursul incidentelor
in ultimele zece zile se ridică 
35 de morți și peste 200 de răniți. 
Organizațiile sindicale ale minerilor 
au arătat însă că numărul morților 
este mult mai mare, fiind apreciat 
între 70 și 100 de persoane. Conti
nuă greva generală declarată de 
mineri în toate minele naționalizate, 
ceea ce afectează serios producția 
de cupru a țării. In capitala țării. 
La Paz. numeroase magazine sînt 
închise în continuare de teama unor 
noi tulburări.

Pe plan politic, partidele Falan
ga socialistă boliviană, Patridul so- 
cial-creștin. Partidul social-democrat 
și Partidul național revoluționar de 
stingă au semnat o declarație co
mună în care cer demisia preșe
dintelui Victor Paz Estenssoro „pen
tru a evita noi vărsări de sînge“.

cesitatea ca guvernul să-și restabi
lească autoritatea asupra întregului 
teritoriu". Politica, externă preconi
zată de noul premier, rămîne total 
neschimbată de cea a predecesorilor 
săi.

In ce privește formarea echipei 
guvernamentale, aceasta a întîrziat 
din nou, fapt care a provocat ne
dumerire ziariștilor din Saigon. A- 
genția France Presse menționează 
că lipsa unui reprezentant al cer
curilor budiste din echipa pe care 
Huong a prezentat-o inițial a con
stituit prilejul unor critici vehemente 
din partea acestora.

La Saigon se subliniază cu în
grijorare că în cursul lunii octom
brie s-a înregistrat un nou record al 
pierderilor suferite ' de trupele gu
vernamentale. Sîmbătă, un nou avion 
de bombardament „Skyrider", al șap- 
telea din ultimele două luni, a fost 
doborît de forțele de eliberare națio
nală. De la începutul lunii octombrie, 
un număr de 41 de soldați americani 
au fost uciși în timpul luptelor îm
potriva partizanilor.

Autoritățile sud-vietnameze au fost 
puse într-o situație delicată în urma 
violării spațiului aerian al Cambod- 
gieî de către avioane sud-vietnameze 
și americane. Ministerul Afacerilor 
Externe al Vietnamului de sud a re
cunoscut sîmbătăt seara că „dintr-o 
eroare avioane sud-vietnameze au 
atacat un sat cambodgian" dar *a 
dezmințit „cu tărie" că avioane a- 
merîcane ar fi violat spațiul aerian 
al Cambodgiei. Dar în aceeași zî, 
agenția U.P.I. a transmis o știre în 
care se spune că „Statele Unite și-au 
exprimat astăzi regretul că trei a- 
vioane 
pătruns 
rian al 
tămînii

de transport neînarmate au 
din greșeală în spațiul ae- 
Cambodgiei în cursul săp- 

trecute".

al
Fagr 

a ex- 
acor- 
„fra-

Interviul 
președintelui Aref

BAGDAD 31 (Agerpres).
Președintele Abdel Salam Aref 

Irakului a acordat ziarului „Al 
al Gadid" un interviu în care 
primat hotărîrea Irakului de a 
da sprijin moral și material 
ților din Arabia de sud".

Referindu-se Ia declarația noului 
ministru de externe al Angliei, po
trivit căreia „guvernul laburist va 
stabili relații de prietenie cu țările 
arabe", președintele Aref a spus: 
„Sîntem gata să întindem o mînă 
prietenească tuturor celor care vor 
să' ne fie prieteni".

Incidente la granița 
dintre Turcia și Grecia
ATENA 31 (Agerpres),
Potrivit relatărilor corespondentu

lui din Atena al agenției France 
Presse, la granița europeană dintre 
Grecia și Turcia au avut loc inci
dente. O patrulă de grăniceri turci 
a pătruns în regiunea de frontieră 
greco-turcă din apropierea fluviului 
Marița deschizînd foc de arme asu
pra grănicerilor greci. Acest inci
dent a fost confirmat vineri seara la 
Ankara de către ministrul de interne 
al Turciei, Orhan Oztrak. El a de
clarat că între cele două patrule 
grăniceri au avut loc schimburi 
focuri, care, însă, nu s-au soldat 
victime.

de
de
cu

In cîieva rin duri
OTTAWA. — Potrivit unor da

te oficiale, în primele 8 luni ale 
anului curent suma exporturilor 
canadiene în Cuba este apreciată 
la 45.4 milioane dolari, față de 6 
milioane dolari în aceeași perioa
dă a anului trecut. In afară de ce
reale și făină, Canada a furnizat 
Cubei numeroase 
tare, îngrășăminte 
dicamente.

BONN. — La
german al Apărării s-a anunțat 
că ministrul apărării, Kai-Uwe von 
Hassel, va face, începînd de la 
10 noiembrie, o vizită oficială de 
ѳ săptămînă în . S.U.A., în timpul 
căreia va avea întrevederi cu mi
nistrul apărării al S.U.A., Robert 
Mc Namara.

mărfuri oilmen- 
minerale și me*

Ministerul vest-

ROMA. — Camera Deputaților 
a aprobai o lege prin care guver
nul este împuternicit să ia măsu
rile necesare pentru înfăptuirea pe 
plan intern a sarcinilor pe care și 
le-a luat Italia în cadrul Pieței Co
mune și a Euratom-ului.

Este vorba, printre altele, des
pre normele privitoare la politica

agrară a țării și la regimul taxe
lor vamale.

CAIRO. — Ministrul afacerilor 
externe al R.A.U. a remis copii 
de pe rezoluțiile celei de-a doua 
Conferințe la nivel înalt al țărilor 
neangajate. Organizației Națiunilor 
Unite, Organizației Unității Africa
ne și Ligii arabe. Copii asemănă
toare au fost transmise tuturor ță
rilor participante în vederea adop
tării măsurilor necesare pentru tran
spunerea lor în viață.

NEW YORK, — Expoziția mon
dială și-a închis porțile la 18 oc
tombrie, iar la 21 aprilie 1965 va 
începe cel de-al doilea sezon al 
său. După cum arată ziarul elve
țian „Die Tat", numărul vizitato
rilor la expoziție a fost dezamăgi
tor de mic. Față de 40 milioane 
de vizitatori cit se calculase înain
te de deschidere, pentru primul se
zon expoziția a fost vizitată doar 
de 27 milioane de Vizitatori.

PARIS. — Poliția franceză a 
arestat vineri trei falsificatori de 
bancnote asupra cărora s-a găsit
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(Agerpres).MOSCOVA 31

In lakuția (Siberia Răsăriteană) 
fost descoperit un diamant cu 
greutate de 69,4 carate (un ca-

a
o
ral este egal cu 200-206 mg). .4- 
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este cel mai mare diamant 
în lakuția. El a primit nu
de „Octombrie".

0 noul mașină le semănat
BUDAPESTA 31 (Agerpres).
La Uzina producătoare de ma

șini agricole din Mosonmagyarovar 
(R. P. Ungară) s-a elaborat pro
totipul unei mașini de semănat cu 

de orificii. Mașina poate semă- 
intr-o singură zi 25 de holzi.

32
na

9

LENINGRAD 31 (Agerpres).
Membrii expediției aeriene so

vietice „Nord-16" au făcut, după 
o întrerupere de 6 luni, prima „vi
zită" la stațiunea științifică în de
rivă „Polul Nord-13". Expediția 
aeriană a străbătut un drum de 
850 km. Ea a adus membrilor sta
țiunii științifice scrisori, ziare, 
fructe proaspete și filme.

у

йсііЕоіаіогіі lie eiergie 
din Marea neagră"

TBILISI 31 (Agerpres).
Oamenii de știință de la Insti

tutul energetic „A. Didebulidze" 
din Tbilisi, relatează ziarul Iz
vestia", au ajuns la concluzia că

M1

nu nu-
și ter-

Negre,

apa mării poate fi folosită 
mai în scopuri curative ci 
mice.

Temperatura apei Mării
la litoralul caucazian, nu este ni
ciodată sub plus 6 grade. Oame
nii de știință au constatat însă că, 
cu ajutorul unei instalații destul 
de simple, temperatura apei de 
mare poate fi ridicată de 6-7 ori. 
In acest scop, ea este pompată in
tr-o serpentină, introdusă într-un 
mediu de freon. Gazul reține ca
loriile din apa de mare și după . 
comprimare, cu ajutorul unui com
presor, temperatura crește pînă la 
50 grade. Această căldură poate 
fi folosită pentru încălzirea lo
cuințelor cu ajutorul caloriferelor 
în timpul iernii. Vara, aceeași in
stalație va putea răcori încăperile. 
^Specialiștii de la Institutul „A. 

Didebulidze" din Tbilisi au de
clarat că „acumulatorul de energie 
din Marea Neagră" va începe să 
funcționeze începînd din anul viitor 
in Abhazia, unde va alimenta cu 
energie termică o fabrică de pre
lucrare a frunzelor de ceai și 
temui de încălzire a marelui 
gazin universal din Suhttmi.
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. І 
cesare construcțiilor navale a rea- * 
Uzat proiectul unei noi nave cu 
o capacitate de 10 000 tone, pen
tru transportarea cărbunilor. Aces
tea vor fi primele nave construite 
în R. P. Bulgaria cu echipament 
aproape complet mecanizat.

szs-
ma-

[argoo de 10000 tone
SOFIA 31 (Agerpres).
Institutul de cercetări științifice 

pentru întocmirea proiectelor ne-

„Forța internațională 
pentru menținerea păcii"

Conferința

OTTAWA 31 (Agerpres).
Luni se va deschide la Ottawa o 

conferință a „forței internaționale 
pentru menținerea păcii" organizată 
din inițiativa Canadei pentru a dis
cuta căile și mijloacele de a con
tribui la eforturile Organizației Na
țiunilor Unite în scopul împiedicării 
izbucnirii unor conflicte și stingerii 
focarelor de încordare. In cercurile 
guvernamentale din Ottawa s-a sub
liniat că apropiata conferință va a- 
vea numai un caracter tehnic și nu 
va angaja guvernele țărilor partici
pante.

In capitala Canadei s-a făcut cu
noscut că 20 de țări au acceptat să 
fie reprezentate la această conferință

de do-

urmă- 
poliție, 
S.U.A.

— Un mare număr de 
sud-coreeni de la U al
din Seul se află în gre- 
data de 20 octombrie, în

o valiză conținînd 100 000 
lari falsificați.

Cei trei falsificatori erau 
riți de multă vreme de 
care la sesizarea ambasadei
din Paris, și datorită informațiilor 
furnizate de aceasta, a reușit să 
pună mîna pe delicvenți.

SEUL, 
studenți 
versitatea 
vă de la
sprijinul revendicării de a li se 
garanta posturi după terminarea 
studiilor.

ROMA. — Guvernul italian a 
adoptat o hotărîre potrivit căreia 
industriașii sînt scutiți de plata 
unor impozite în valoare totală de 
190 miliarde lire italiene. Recent, 
guvernul italian a mai adoptat o 
hotărîre fiscală care, însă, 
rează așa-numitul „impozit 
ral pe venituri" și afectează 
Ie largi -ale populației țării.

LOME. — La Lome a fost dat 
publicității un comunicat oficial 
în care se arată că președintele 
Republicii Togo, Nicolas Grunitzky, 
va face la 9 noiembrie o vizită c- 
ficială la Bonn la invitația preșe
dintelui R. F. Germane, Lubke.

majo- 
gerie- 
mase-
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c 
de militari superiori sau diplomați. 
Acestea sînt, Brazilia. Columbia, 
Danemarca, Finlanda, Ghana. India, 
Iran, Irlanda, Italia. Federația Ma- 
leyeză. Maroc. Nigeria, Norvegia, 
Noua Zeelandă, Pakistan, Olanda, 
Suedia, Senegal. Tunisia și R.A.U. 
Va lua, de asemenea, parte* un ob
servator din partea O.N.U.

Prima ședință
a noului guvern sudanez t,

KHARTUM 31 (Agerpres).
Noul guvern sudanez a avut vi

neri după-amiază prima sa ședință. 
Membrii guvernului au examinat si
tuația din țară și măsurile care ur
mează a fi luate pentru normalizarea 
vieții în capitală și în provincie. Du
pă ședință primul ministru El 
Khatim El Khalifa, a declarat că gu
vernul său va începe de îndată exe. 
cutarea Cartei naționale aduse Ia cu
noștința populației cu o zi

Greva generală începută 
recentelor tulburări a luat 
neri noaptea. La Khartum 
calmul, și
reluată treptat.

în urmă, 
în timpul 
sfîrșit vi- 
domnește

activitatea normală este

anunțat ofî- 
au trimis ia 
alcătuită din

de a obține

MISIUNH S. U. A. 
ÎN CONGO

WASHINGTON 31 (Agerpres).
La Washington s-a 

cial că Statele Unite 
Leopoldville o misiune 
două înalte oficialități.

Scopul misiunii este
informații și a prezenta un raport 
asupra situației din Congo. Obser
vatorii politici pun această vizită în 
legătură cu evoluția evenimentelor 
din Congo, unde acțiunile serioase 
întreprinse de 
îngrijorare nu 
vernului de la 
rindul unor 
interesate în această problemă.

răsculați au provocat * 
numai în sinul gn- 

Leopoldville, dar și în 
cercuri internaționale
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