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Operator in stația de distilare a sulfurei-de carbon 
de la întreprinderea Viscoza Lupeni, Pardos Matei 
se evidențiază lună de lună prin hărnicie și conștiin
ciozitate în muncă.

IN CLIȘEU: Operatorul Pardos Matei iucrînd la 
uriul din principalele rectificatoare de Ia stația de 
distilare.
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Se înalță în stol cocorii

LA D1LJA MARE
Muncitorii de la 

I.C.M.M., lotul Dîlja Ma
re, au intensificat în ul
timul timp munca — mai 
ales avînd în vedere u- 
propierea timpului răco
ros — pentru a preda 
în termenul prevăzut lu
crările ce lî au de exe
cutat. Pentru ușurarea 
transportului și îmbună
tățirea aprovizionării cu 
materiale, lucrarea cea 
mai importantă și urgen
tă este drumul de acces 
spre și între incintele 

celor trei puțuri de aici. 
Da aceea, majoritatea 
forțelor sînt dirijate spre 
această lucrare. Șoseaua 
dintre puțurile nr. 3 și 
nr. 2 a fost săpată, balas- 
tată și i s-au executai 
taluzurile. In prezent se 
lucrează la drumul ce 
leagă іпсіпіз viitorului 
puț nr. 2 cu puțul nr. 1. 
Lucrările la drumul de 
acces înaintează cu repe-
ziciune. Muncitorilor le-a
venit în ajutor un bui-
dozer și o draglină cu
cupă de 1,4 m.c. care

Cale liberă tehnicii avansate
- Conducerea minei Lu- 
peni șg. preocupă perma
nent 
noi.
dip -dotarea

cu
Astfel,

de folosirea tehnicii 
Utilajele moderne 

minei sînt 
folosite cu bune" rezul
tate. Astfel, o haveză 
KMP.-3 lucrează pe un 
front de 
stratul 18 
asociat' cu 
G.S. 3-M.

De sus, din avion, uriașa pîlnie a Deltei pare un 
imens mozaic de forme și culori. Arse de ruginile 
toamnei, pădurile nesfîrșite de stuf au luat culoarea 
aurului; întinderea de sălcii — cea a aramei, Opalu
lui și onixului; iar pînzele labirintului de canale ce 
îmbrățișează splendidul tablou al împărăției apelor 
au nuanța safirului.

Acolo jos, ca o jucărie în ascunzișul grindurilor 
și ostroavelor, lunecă o lotcă, ferind un stol de pă
sări се-și ia zborul, alăturîndu-se altor cîrduri. Și 
toate încep a se roti mereu mai larg, mereu mai sus, 
spre înăjțimile albastre. ‘

E timpul plecării... Păsările călătoare, oaspeții de 
vară ai Deltei, încep a-și căuta drumul spje îndepăr
tatele țări calde ale sudului. In prima zi răcoroasă, 
semnalul l-au dat lăstunii. Au ciripit zgomotos, s-au 
strîns în stoluri dense, apoi, bătînd iute din aripi, ,au 
pornit. Și după ei mii și mii de alte păsări, adevărate 
coloane înaripate. Și în urma lor zboară lin, maies* 
tuos, ariegarda cocorilor. In același timp, în, paradi
sul Deltei pătrund sfioase, zgribulite, stoluri, stoluri, 
mulțimea păsărilor nordului.

Delta Dunării, cu lagunele sale 
întinse, cu adăposturile . ei natu
rale și abundența hranei, este po
pasul preferat, de mii și mii de 
ani, al cohortelor de păsări migra
toare. Ea găzduiește aproape 400 
de specii de zburătoare — oaspeți 
în toate anotimpurile ai fertilului 
teritoriu al Deltei, regiunea cea 
mai interesantă de pe glob pen
tru studiul acestui pasionant fe
nomen natural.

La Institutul central de cerce
tări agricole din țara noastră exis
tă o centrală ornitologică; ea stu
diază împreună cu alte 17 centrale 
și institute de specialitate de peste 
hotare drumurile de migrație, punc
tele de concentrare, de reprodu
cere ale acestor păsări. An de an, 
ornitologii au completat studiile 
asupra vieții și obiceiurilor acestei 
faune atît de bogate cu noi date, 
mai exacte, mai interesante. Ei au 
făcut observațiile necesare în ve-

GH. BRATESCU 
și EMIL MARINESCU 
redactori la Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)

și G.S. 3-M. 
trimestrului 

abataje cu 
metalică 

extrase cu

In 
III, 

sus- 
au

110 metri în 
din blocul IV 
stîlpi hidraulici 
In 10 abataje

frontale se aplica susți
nerea metalică cu stîlpi 
G.H.H. 
cursul 
din 
ținere 
fost extrase cu 68 697 
tone de cărbune mai mult

Viitori lucrători în comerț
Școala comercială din 

Petroșani a intrat în osl 
de-al doilea an de acti
vitate. In cadrul școlii 
învață 194 de 'elevi care 
vor deveni lucrători 
unitățile noastre 
ciale. 
anul 
acest

în 
comer-

Cei 95 elevi din 
II și-au început, în 
an școlar practica

canic’ al termocentralei Paroșeni a recondiționat și redat producției 25 de ventile de înaltă presiune. 
IN CLIȘEU: Brigadierul Slăvei Nicolae (în mijloc) discutînd eu ortacii săi despre succesele obți

nute - in muncă.

tre- 
pă- 
re-

Anul XV 
-XX Nr. 4368

Vineri
1 noiembrie

1963

casa 
mașina 

a viitorului puț 
tabloul de dis- 

este pe termi- 
prezent se toar- 

de 
în 

mon-
Urmează ca
să înceapă 

utilajelor tehnolo-
Zidarii Dinicică

deschid calea. După 
cerea mașinilor, din 
mîntul răscolit apare 
pede forma drumului, a
rigolelor pentru că aici 
lucrează muncitori har
nici ca șeful de echipă 
Gheorghe Nicolae, Lăces- 
cu Iulian, Drăgan loan, 
Giubega loan, Dragomir 
Pavel și alții.

Construcția clădirii ce 
va adăposti casa com- 
prasoarelor, mașina de 
extracție 
nr. 2 și 
tribuție 
nate. In 
nă ultimul planșeu 
beton, 
curînd 
tarea 
gice.
Gheorghe, șef de echipă, 
Gheorghe Constantin,
muncitoarele Erdely Flo- 
rica și Steț Eva, dulghe
rii Ciucă Constantin și 
Curea loan au contribuit 
în mod deosebit la efec
tuarea unor lucrări de 
bună calitate pentru a 
prezenta clădirea în ter
menul fixat la recepție.

prevedea planul 
La peste 60 la

de cit 
tehnic, 
sută din lucrările de pre
gătiri în steril - - înain
tări și lărgiri de galerii 
— se aplică pertorajul 
umed. Plugul de cărbune 
de la stratul 18 din sec
torul IV В se află în 
revizie și urmează ca pes
te cîteva zile să fie re
introdus la același sector 
dar de data aceasta la 
stratul 15 din blocul VI. 
Se fac pregătiri pentru 
introducerea în subt'eran, 
la începutul lunii viitoa
re, a combinei I.K.-52-M, 
la panoul II stratul 15 din 
sectorul IV B.

. Printre ele- 
sîrguincioși, 

cu ' însușirea 
teoretice, 
bune și 

se numără 
Dumitru, Pop

de producție în unitățile 
de desfacere.
vii cei mai 
care odată < 
cunoștințelor 
obțin rezultate 
la practică 
Brebenel 
Maria, Prună Doina, Fe- 
kete Maria si alții.

In țara noastră, odată cu instau
rarea regimului democrat-popular, 
a apărut un nou tip de familie, e- 
sențial deosebită de familia de tip 
burghez. Caracteristic pentru fa
milia de tip nou nu sînt raportu
rile de proprietate între membrii 
ei, ci raporturile personale, o a- 
tenție deosebită acordîndu-se obli
gațiilor de întreținere între mem
brii acesteia și în special între 
părinți și copii.

La baza familiei, în țară la noi, 
stă căsătoria liber consimțită în
tre soți. Relațiile dintre membrii 
familiei se întemeiază pe priete
nia și afecțiunea reciprocă' între 
soți, precum și pe sprijinul moral 
și material al acestora. Soții ho
tărăsc împreună asupra tuturor 
problemelor în tot timpul căsăto
riei.

Odată cu apariția copiilor, re
lațiile în cadrul familiei socialiste 
cresc și se întăresc, cresc senti
mentele de iubire, sprijinul mate
rial și moral devine mai puternic; 
din acest moment, răspunderea mo- 
ral-politică a părinților față de 
societate crește, ca urmare a fap
tului că drepturile și - îndatoririle 
soților capătă o deosebită impor
tanță.

Datorită rolului pe care-1 are 
familia, statul nostru acordă aces
teia o atenție deosebită, protejînd-o 
și consolidînd-o. Pentru întărirea 
familiei în țara noastră, s-au luat 
o serie de măsuri cu caracter so
cial-economic și juridic ca: acor
darea alocației de stat pentru co
pii, gratuitatea învățămîntului, a- 
cordarea în mod gratuit a manua
lelor școlare elevilor din școli e- 
lementare și, în fine, elaborarea 
unui cod al familiei care are la 
bază principiile dreptului socialist.

Un alt mijloc de consolidare și 
dezvoltare a familiei este institui
rea de către stat a obligației de 
întreținere, între membrii acesteia. 
Potrivit codului familiei, obligația 
de întreținere există între soț și

Lăcătușii Martineli loan, Bencioc Francisc și Colda Petru de J 
Ia mina I Lonea se bucură pe merit de stima colectivului în mij- 
locul căruia lucrează. Lucrările executate de ei sînt de calitate !• 
și date totdeauna la timp.

IN CLIȘEU: Martineli Io an, Bencioc Francisc și Colda Petru <' 
în timpul lucrului. <

Familia și grija pentru Întărirea ei 
in stalul nostru

soție, părinți și copii, înfietor și 
înfiat, bunici și nepoți, frați și su
rori etc. '

Dacă majoritatea părinților își 
înțeleg obligația morală și socială 
de a asigura copiilor creșterea și 
educația necesară, trebuie Să ară
tăm că mai sînt totuși unii părinți 
— ce-i drept foarte puțini la nu
măr — care nu vor să-și îndepli
nească această îndatorire.

Așa de exemplu, Lupșa Petru, 
din Petroșani, și-a părăsit familia 
de mai mulți ani, lăsîndu-și so
ția bolnavă și un copil de 6 luni, 
fără nici un sprijin material. Pen
tru a nu putea fi urmărit și obli
gat prin justiție la întreținerea a- 
celora pe care i-a părăsit, s-a 
transferat mereu de la o întreprin
dere Ia alta, iar în cele din urmă 
a părăsit Valea Jiului.

Tribunalul fiind sesizat asupra 
faptelor susnumitului a fost nevoit 
a emite împotriva acestuia o ho- 
tărîre de condamnare la închisoa
re corecțională.

Cazul lui Purcărea loan — tot 
din Petroșani, este similar. Și a- 
cesta, deși este un om capabil de 
muncă, realizînd cîștiguri bune, 
încă din anul 1956, refuză catego
ric a-și îndeplini obligațiile părin
tești. Schimbîndu-și în decurs de 
cîțiva ani de 9 ori locul de mun
că, a crezut că nu va putea fi o- 
bligat la îndeplinirea îndatoririlor 
sale, dar s-a înșelat. Tribunalul 
Petroșani, pentru atitudinea sa ne
demnă față de copiii și familia sa, 
pentru purtarea sa contrară ordi
nii și moralei familiale i-a făcut 
mal mult decît o surpriză ; i-a gă
sit un loc stabil intr-o colonie de 
educare prin muncă. Cei amintiți 
sînt elemente stăpînite de o men
talitate învechită, oajneni vicioși 
și fără conștiința datoriei de pă
rinte. 1

Asemenea atitudini ale unor pă
rinți, trebuie discutate în colecti
vele de muncă și în organizațiile 
de masă pentru a putea fi complet 
înlăturate.

Este știut faptul că prin aban
donarea obligațiilor părintești nu 
sînt atinse numai interesele unei 
persoane — sau a unui grup de 
persoane, familia — ci se aduce 
prejudicii intereselor întregii co
lectivități.

Copiii fiind chezășia întăririi și 
dezvoltării familiei trebuie îngri
jiți și educați cu toată atenția. Ei 
nu trebuie să știe ce sînt lipsurile 
materiale și nu trebuie să le lip
sească dragostea părintească.

Toți copiii au dreptul și trebuie 
să trăiască fericiți. Spre realizarea 
acestui țel este firesc să pășească 
in primul rînd — părinții lor.

TR. POP 
procuror

Cittți în paq. IV-a
• Sesiunea Adunării Generale 

a O.N.U.
• Zeci de mii de muncitori 

spanioli părăsesc țara în 
căutare de lucru

• Greva muncitorilor din 
Rhodesia de sud



la o ora deschisa de Istoric
Ora a Început ca de obicei cu 

verificarea cunoștințelor. Lecția de 
zi: „Revoluția burgheză din Fran
ța". Au răspuns pe rînd doi elevi; 
unul conlinuind expunerea începu
tă de celălalt. Răspunsuri bune, 
frumoase, curgătoare. Se putea u- 
șor eonstata că elevii și-au însu
șit bine lecția și nu numai aceea 
din ziua respectivă, ci șj cele pre
date anterior. întrebările de la 
șfîrșit puse de către profesoară, i-a 
îndrumat pe elevi spre sublinierea 
*a cesa ce era esențial în lecția 
respectivă, să dea răspunsuri pre
cise și argumentate.

După verificarea cunoștințelor e- 
levilor, s-a trecut la predarea noii 
lecții. Urma deci, cum s-ar spune, 
partea cea mai grea a orei, aceea 
în care profesorul avea să-și de
monstreze gama de cunoștințe și 
procedee pedagogice.

A început predarea noii lecții : 
„Dictatura iacobină". întreaga ex
punere a fost clară, expresivă, în
suflețită, captivînd atenția și inte
resul elevilor prin argumentarea 
ei logică, prin accesibilitatea for
mulărilor și caracterul plastic al 
acestora.

Măiestria pedagogică a profe
soarei a fost reliefată din plin cu 
această ocazie. Avind în fată un 
auditoriu care nu depășea vîrsta 
de 14 ani, și deci care trebuia a- 
tras, însufleții, făcut să participe 
activ și intens la cele ce urmau 
Să fie discutate, profesoara nu a 
ezitat să folosească toate mijloa
cele pedagogice care-o puteau a- 
juta în această direcție,- întrebă
rile frontale, întrebările retorice, 
sublinierile orale cu ajutorul va
riației de ton sau al pauzelor, 
mici povestioare etc. Toate aces
tea i-au cucerit pe elevi, i-au fă
cut să gîndească asupra lecției.

Fără a neglija ideile de bază 
ale lecției cuprinse în manual, 
conținutul acestora, ordinea cro
nologică a datelor și evenimente
lor, profesoara a folosit manualul 
mai mult ca un ghid. Ea a pornit 
de la ideea — și așa și trebuie 
făcut — că textul din manual nu 
trebuie reprodus întocmai, ci in
terpretat în mod creator.

Aceasta cu atît mai mult cu cît 
fiecare elev are la dispoziție ma
nualul, îl consultă și se pregăteș
te după el. Ori o expunere exactă 
după manual ar reduce considera
bil rolul profesorului în predare.

Dînd o bună interpretare leotiei, 
folosind citate și aprecieri formu
late de Marx și Lenin profesoara 
a comunicat întregul conținut de 
idei al lecției. In timpul expunerii 
au fost folosite o serie de date și 
denumiri care nu se aflau în ma
nual, dar care au contribuit la o 
maî bună înțelegere a lecției, la 
caracterizarea mai completă a pe
rioadei istorice respective.

Ajutor mai substanțial unităților de pionieri
In organizațiile de bază U.T.M. 

— cadre didactice — din școlile 
de 8 ani din Petroșani, s-au des
fășurat zilele trecute adunările de 
dări de seamă și alegeri. Cu acest 
prilej utemiștii au dezbătut pro
blemele de bază ale muncii in- 
structiv-educative desfășurate în 
școli în timpul anului școlar tre
cut. Ei au analizat modul eum au 
muncit cu unitățile de pionieri, 
cum au contribuit la întărirea dis
ciplinei școlare, felul cum s-a des
fășurat pregătirea politico-ideologi- 
că a cadrelor didactice tinere.

Dările de seamă ale organiza
țiilor de bază U.T.M. — cadre di
dactice — de la școlile de 8 ani 
din Petroșani au reliefat faptul eă, 
datorită activității desfășurate de 
utemiștii din aceste școli, sub con
ducerea permanentă a organiza
țiilor de partid, conținutul muncii 
pionierești s-a îmbunătățit față de 
anii trecuți. Utemiști ca Ursu Doi
na și Iațenco Maria de la Școala 
de 8 ani nr. 5, Goncea Nicolae, 
Chirculescu Vasile și Para Mari- 
lena de la Școala de. 8 ani nr. 2, 
Avxâmut Elisabeta și bfleziva Бсе-

Profesorii care au asistat la oră 
și au discutat pe mărginea lecției 
au apreciat calitatea predării, sco- 
tînd totodată în evidență și unele 
lipsuri. Așa de exemplu, profe
soara a ascultat un număr mic de 
elevi, și aceștia dintre cei >mai 
buni din clasă, neantrenînd la dis
cuții și elevi mediocri sau chiar 
din cei cu rezultate mai slabe Ia 
învățătură,- nu a întocmit pe tablă 
un plan de expunere a lecției; nu 
a făcut analiza notelor acordate 
fiecărui elev in funcție de răs
punsurile date.

Cu toate acestea profesorii care 
au asistat la ora deschisă de isto
rie ținută de prof. Rusu Maria la 
Școala de 8 ani nr. 5 din Petro
șani, au reliefat în discuțiile lor 
că a fost intr-adevăr o lecție bună 
care și-a atins scopul.

Totodată s-a propus ca aseme
nea ore să se țină mai des, iar 
la ele să ia parte un număr mai 
mare de cadre didactice și în spe
cial din cele tinere.

C. COTOȘPAN

-----------o--------- -
Pentru merite deosebite

Formele de stimulare a pionie
rilor fruntași la învățătură, disci
plină și activitatea obștească sînt 
multiple. Printre acestea, așa cum 
prevede și regulamentul organiza
ției de pionieri, se numără și fo
tografierea în fața drapelului roșu 
al organizației orășenești (raio
nale) de pionieri. Fotografierea în 
fața drapelului roșu al organiza
ției pionierești este o cinste deo
sebită și se acordă pionierilor ca- 

terina de la Școala de 8 ani nr. 
4, Staneu Ana și Slezingher Doina 
de la Școala de 8 ani nr. 1 și Ati- 
tiene Aristița de la Școala de 8 
ani nr. 3 au acordat un sprijin 
prețios grupelor, detașamentelor șj 
unităților de pionieri din școlile 
respective în direeția organizării 
acțiunilor pionierești, a tradiționa
lelor concursuri, «ulturai-sportive, 
precum și a timpului liber al ele
vilor.

O preocupare principală a or
ganizațiilor U.T.M. din aceste școli 
a constituit-o ridicarea permanentă 
a calificării învățătorilor și profe
sorilor, multi dintre ei urmînd a- 
cwn învățămîntul superior fără 
frecvență.

In cadrul adunărilor de dări de 
seamă și alegeri, utemiștii au dez
bătut și lipsurile care s-eu mani
festat în munca de educare a ti
nerei generații. Astfel, numărul 
distincțiilor pionierești acordate în 
acest an este prea mie, de unde 
rezultă că mediocritatea îneă mai 
predomină. Acest lucru se deto 
rețte în primul rînd faptului că bi
rourile organizațiilor de bază U.T.M.

In sprijinul unei temeinice pregătiri 
a studenților

Pornind de la rezultatele exa
menelor din anul universitar tre
cut și pe baza experienței acumu
late de către Asociația studențeas
că din cadrul LM.P. consiliul A.S. 
a întocmit un plan de sarcini în 
care accentul principal este pus 
pe inițierea unor acțiuni înstruc- 
tîv-educative care să antreneze 
masa de studenti la o cît mai bună 
pregătire. Urmărind ca toți stu
denții să obțină o pregătire bună 
și foarte bună, A. S. se va preocu
pa în primul rînd de stimularea 
studiului individual, a efortului 
personal. In această direcție s-a 
stabilit ca membrii comisiei pro
fesionale să participe la adunările 
pe an și să ajute la organizarea 
discuțiilor în legătură cu analiza 
frecventei și muncii profesionale a 
studenților. Paralel cu aceasta, 
membrii comisiei profesionale vor 
organiza discuții individuale și în 
grupe cu studenții care s-au obiș
nuit să treacă la limită s-au au 

re au merite deosebite în activi
tatea lor.

Zilele treeute, biroul comitetu
lui orășenesc U.T.M. Petroșani, a- 
nalizînd, activitatea pionierilor din 
Valea Jiului a hotărî t să fotogra
fieze în fața drapelului roșu al or
ganizației orășenești de pionieri, 
pentru merite deosebite, pionierii 
din unitățile nr. 10 de la Școala 
de 8 ani din Iscroni, nr. 19 de la 
Școala de 8 ani Jieț și nr. 11 de 

la Școala de 8 ani Aninoasa.

nu am urmărit îndeaproape preocu
parea cadrelor didactice pentru 
pregătirea minuțioasă la învăță
tură a elevilor, au dat dovadă de 
o slabă exigență, nu au sesizat la 
timp lipsa de colaborare între in
structorii de pionieri și dirigințil 
claselor.

Partkapanții la discuții au ară
tat că instructorii de pionieri nu 
s-au preocupat îndeajuns nici de 
organizarea „Zilei instructorilor", 
de eontinutul adunărilor de grupă, 
detașament, unitate; birourile or
ganizațiilor U.T.M. nu au colabo
rat cu conducerile școlilor, nu s-au 
preocupat de desfășurarea acțiuni
lor în tabăra de vară.

De asemenea, birourile organi
zațiilor U.T.M. din aceste școli nu 
au urmărit dacă detașamentele și 
unitățile de pionieri își respectau 
sau nu programele de activitate.

Noilor organe conducătoare 11 
s-au recomandat să ducă o activi
tate mai intensă pentru educarea 
utetniștiior — cadre didaetiee, 
pentru sporirea contribuției aces
tora Ia întărirea educației elevilor.

AUREL SLĂBII 

rămas repetenți. Pentru aceasta, 
membrii comisiei profesionale vor 
urmări modul cum acești studenti 
șe pregătesc pentru seminarii ss-.i 
lucrări practice și dacă desfășoară 
un stadiu individual intens, tinlnd 
în acest scop o legătură strînsă 
cu cadrele didactice care semina
rizează. O atenție deosebită s-a 
acordat studenților din anul I. Se 
știe că aceștia au primit încă din 
școala medie ca și din familie o 
astfel de educație Incit să străbată 
cu bine drumul celor cinci ani de 
facultate. Nu există student care, 
intrat pe porțile unei facultăți, să 
nu dorească a deveni un bun spe
cialist în meseria aleasă, un frun
taș al acestei profesiuni, Trecînd 
însă brusc de la viața petrecută 
în sinul familiei, la viața „inde
pendentă", în alt oraș și atrași de 
diverse ocazii, se întîmplă ca e- 
ievi buni în școala medie, să cadă 
pe panta unor greșeli care să le 
dăuneze pregătirii lor, Merglnd

O discuție colegială înainte de 
intrarea în clasă. Cele patru eleve 
își împărtășesc unele impresii a- 
supra felului cum și-au petrecut 
timpul, liber.

Educația în școală și în familie
Scopul nostru, al cadrelor di

dactice se contopește cu acela al 
părinților elevilor: de a creșt a 
tineri harnici, cinstiți, modești, cu 
dragoste de învățătură, de cul
tură. De aceea ește necesară o 
strînsă colaborare între școală și 
familie. La școala noastră de 8 
ani din Iscroni există o aseme
nea colaborare. Majoritatea părin
ților elevilor noștri știu că, indi
ferent de felul cum învață copiii 
lor, trebuie să treacă pe la școa
lă, să stea de vorbă cu cadrele 
didactice, să se intereseze de si
tuația la învățătură a copiilor lor. 
Multi activează în comitetul de 
părinți pe școală, aduclndu-și in 
fslul acesta aportul la desfășu
rarea în bune condițiuni a acti
vității școlii.

Acești părinți dau copiilor lor 
o educație în concordanță cu edu
cația pe care le-o dăm noi în 
școală. Din păcate însă, mai sînt 
și părinți care nu înțeleg rostui 
colaborării cu școala, nu urmează 
sfaturile pe care le dau cadrele 
didactice și ca atare fac multe 
grașsli în educarea copiilor lor. 
Astfel, copiii nu mai ascultă de 
ceea ce le spunem noi la școală, 
ci iau de bun ceea ce le spun 
părinții, fapt ce-1 conduc pe căi 
greșite în viată. Marea greșeală pe 
care o fac unii părinți aste a- 
ceea că nu dau copiilor educația 
cuvenită la timpul potrivit, adică 
atunci cînd înțelegerea copilului 
n-a țoct iacă pe deplin formată. 
Is plus de aceasta, le aeprdâ o 

azi la un meci, ml ine la un film 
îa timpul orelor, aceștia încep 
să-și neglijeze îndatoririle impusa 
de disciplina universitară, să a- 
bundoneze studiul individual, se 
trezesc treptat in situația că la 
sfîrșit de an să aibă 1—2 sau mai 
multe restant®, ba chiar să ajun
gă în situații penibile de a fi so- 
licitant! al unei reexaminări. Ase
menea oazuri am avut în anul n- 
nivereitar trecut cu studenti ca 
Virgil Drăcsineanu. Dumitru Uie, 
Găvăneecu Cornel, Mihail Sorescu, 
Florin Munteanu șl Paul Popescu 
care, crezindu-se „emancipați", 
narespectînd cu strictețe disciplina 
universitară, nu au reușit să pro
moveze anul I, fiind declarați re
petent!. Evident că in cadrul Insti
tutului de mine, ca și în celelalte 
centre universitare, aceste abateri 
nu pot fi constatate și sancționate 
imediat. De aceea colectivul în 
care studentul trăiește, își desfă
șoară activitatea trebuie să fie pri
mul care sesizează astfel de lucruri. 
Pentru a preîntîmpina asemenea 
„surprize", Consiliul A. S. a hotă- 
rît ca urmărirea frecventei și res
pectării disciplinei universitare să 
nu se rezume la o simplă îndru
mare de comportare ci să d*îfă- 
șoare o muncă politică de la om 
la om, să pună In discuția colec
tivului pe cei ce nu respectă a- 
ceastă disciplină. Pentru aceasta, 
în planul de muncă al asociației 
au fost prevăzute organizarea de 
consfătuiri profesionale în toate 
grupele de studiu atunci cînd se 
vor constata delăsări în muncă, 
lipsuri nemotivate de la ore etc.

Mai sus am enumerat numai 
cîteva din măsurile luate de către 
Asociația studențească de ia I.M.P. 
Desigur câ ele sînt mai multe și 
se referă la întreaga activitate a 
studenților. Noi avem însă toată 
încrederea că studenții institutului 
nostru vor obține rezultate bune 
în pregătire lor de zi cu zi, pe 
măsura condițiilor de studiu și 
viată pe care le avem ereate.

MIHAI CIOC1RUE 
președintele Consiliului A. S. 

de la I.M.P.

tutelare excesivă deși sînt des
tul de mari. Ii încalță, îi îmbracă, 
îi aduc la școală, ba le mai poartă 
șt ghiozdanul cu cărți. Alți pă
rinți nu dau voie copiilor lor să 
învețe împreună cu alți colegi, 
să se joace împreună, nu le dau 
voie să participe la activitățile 
organizate d? școală (înafara ore
lor de curs).

Și, în felul acesta, ei vin în 
neconcordanță cu educația pe 
care le-o dăm noi în școală co
piilor.

Noi ne străduim șă-i dezvoltăm 
elevului personalitatea, îl învățăm 
să se descurce singur și să-și a- 
jute totodată tovarășul de muncă, 
îl educăm în spiritul patriotismu
lui socialist. Dar munca noastră 
este umbrită uneori de astfel de 
părinți, excesiv de grijulii, care 
crezînd că dau o educație aleasă 
copiilor lor, greșesc profund, în- 
lăturîndu-le orice urmă de ini- 

, țiativă, dezvoltîndu-le egoismul, 
nepăsarea, invidia.

Acești părinți trebuie să gîn
dească mai profund asupra felu
lui cum fac aducatia copiilor în 
familie ajutîndu-ne în acest fel 
și pe noi în muncă, dar mai mult 
pe copiii lor pentru viată Iar 
noi, cadrele didactice, la rîndul 
noștru va trebui să ducem o mun
că mai susținută cu părinții ele
vilor, să discutăm cu ei despre 
formele eficienta de educație pa 
care trebuie s-o dea copiilor.

cornel titu
învățător Școala de 8 ani Iscroni
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Adwwri de dări de seamă și alegeri fa organizațHte de baza

Ctnd biroul organizației de bază 
nu e la inălfimea misiunii sale

Cu ani in urmă, despre minerii 
sectorului II al minsi Lupeni se 
vorbea ca despre unul dintre cela 
mai bune colective ale acestei 
exploatări, cu merite deosebite in 
lupta pentru sporirea producției 
de cărbune cocșificabil. Și era 
firesc. Din frontalele acîstui sec
tor, und? se realizează o bună 
parte a producției exploatării, s-au 
trimis la ziuă mari cantități de 
cărbune peste prevederile planului 
de producție.

La adunarea generală de dare 
de seamă și alsgeri din acest an, 
care a avut loc zilele trecute, co
muniștii sectorului II s-au pre
zentat cu un bilanț care a fost 
calificat, pe bună dreptate, sub 
nivelul cerințelor și al posibilită
ților.

încă in prima lună a acestui 
an, s-a relevat in darea de sea
mă prezentată in adunare, secto
rul a rămas sub plan cu 3224 
tone de cărbune, care a atras după 
sin 5 și o depășire a prețului de 
cost cu 738 000 lei. Acest minus 
a fost recuperat la 1 octombrie 
a.c., sectorul ajungind la o de
pășire a planului de producție de 
peste 1000 tone de cărbune. Tot 
in aceeași lună insă sectorul a 
fost penalizat cu 888 tone de 
cărbune pentru slaba calitate a 
producției.

In adunare s-a vorbit pe larg 
despre cauzele care au determinat 
Slaba activitate a sectorului. S-a 
Arătat, de pildă, că sectorul a 
trebuit să facă față unor greutăți 
mari, ca de pildă : închiderea pla
nului Negu, presiunea excesivă 
în direcționalele unor abataj a, vi
iturile mari de apă intr-o mare 
parte a sectorului. Erau greutăți 
pentru invingerea cărora se cerea 
multă hotărire, o muncă avîntată 
din partea întregului colectiv. 
Greutățile insă nu au fost în
vinse. Și aceasta și datorită unor 
deficiențe cgrș au îngreunat ac- 

J. tivitatea economică a sectorului, 
dintre care adunarea a amintit 
Citeva: lipsa uuei aprovizionări 
corespunzătoare a locurilor de 
muncă cu materiale și’ utilaje, 
neajunsuri în deservirea brigăzi
lor de către artificieri, asistență 
t silnică r.esatisfăcătoare din par
tea maiștrilor mineri, neglijarea 
calității cărbunelui atît de către 
brigăzi, cît și de către unii maiș
tri mineri cum e cazul tovarășilor 
Oprea loan și Birău Toma. Printre 
cauzele care au contribuit In 
mare măsură la răminerea în ur
mă a sectorului a fost menționată 
în special indisciplina, cele 400 d* 
absente nemotivate și 660 de ab
sențe motivate, precum și un 
mare număr de zile de boală în 
foaite multe cazuri nejustificate, 
cerute, mai ales, după zilele de

SE ÎNALȚĂ ÎN STOL COCORII
(Urmare din pag. l-a)

derea întocmirii hărților ornitolo
gice. O asemenea hartă așa cum 
este brăzdată de drumurile păsă
rilor — care se întretaie, se u- 
nesa și iar se despart, împînzind 
Europa, Asia, Africa, pare un a- 
devărat prospect al unei mari 
companii de navigație aeriană. 
Iată, pe hartă. Delta, străbătută de 
trei mari drumuri de migrație, în
dreptate spre nord sau spre sud. 
In acest paradis și numai aici se 
întîlnesc oaspeții de vară cu cei 
de iarnă : mici cîntătoare — pri
vighetori, lăcari, pitulici; insectivo- 
re — rîndunici, lăstuni, codobatu
ra. lăcustari, grauri, păsări folosi
toare agriculturii. Alături de ele, 
păsări mari pentru vînat — rața 
sălbatică, gîsca, sitarul; păsări de 
interes muzeologie și științific — 
pelicanul, stîrcul, vulturul hoitar, 
egreta mare, declarate monumente 
ale naturii.

E ciudată viața acestor păsări. 
Spre a □ cunoaște, în amănunt, în 
Deltă au fost delimitate pentru 
studiu rezervații naturale, în care 
Sînt păstrate toate condițiile nece
sare ocrotirii faunei, florei. Pasio- 
ftați in activitatea lor, cercetătorii 
da specialitate au cunoscut multe 

plată. Iată doar cît ava din defi
cientele analizate în adunarea de 
alegeri care au făcut ca o bună 
parte a brigăzilor de mineri să 
râmînă în urmă cu realizarea pla
nului de producție.

Mulți participanți la dezbaterile 
din cadrul adunării au vorbit 
despre situația economică nesatis
făcătoare a sectorului, despre 
cauzele rămineriî lui în urmă 
Unii vorbitori și-au exprimat con 
vingerea că greutățile puteau fi 
învinse, multe din deficiențe pu
teau fi remediate la timpul lor, 
dacă întregul colectiv al sectoru
lui ar fi fost organizat și mobili
zat, ca un singur om, la îmbună
tățirea activității economice a sec
torului. Dar, cine altul, dacă nu 
biroul organizației de bază, avea 
menirea să impună conducerii sec
torului luarea măsurilor tehnico- 
organizatorice care să asigure 
bunul mers al treburilor din sec
tor, să mobilizeze colectivul la 
învingerea greutăților, la obține
rea unor realizări mereu mai 
bune ? Or, biroul organizației de 
bază n-a fost la înălțimea menirii 
sale. Multi comuniști, între care 
tovarășii Mancs Dezideriu, Cincă 
Gheorghe, Mănoiu Constantin, au 
arătat că în biroul organizației 
de bază nu s-a muncit colectiv. 
Deși biroul organizației de bază 
a fost descompletat, membrii bi
roului care au rămas, îndeosebi 
tov. Muszta Alexandru, locțiitorul 
secretarului organizației de bază, 
nu s-a străduit să-și ducă activi
tatea în strînsă legătură cu pro
blemele care au preocupat pe co
muniști, nu a luat măsuri p întru 
activizarea tuturor membrilor și 
candidaților de partid în vederea 
rezolvării sarcinilor ce au stat în 
fața organizației de bază. Negli- 
jînd îndrumarea competentă a agi
tatorilor, a tuturor membrilor și 
candidaților de partid, biroul nu 
a asigurat cuprinderea In sfera 
muncii politico-educative a între
gului colectiv al sectorului. Așa 
se -explică manifestării* de indis
ciplină, numărul mare de absențe, 
lipsa de grijă față de utilaje la 
unele brigăzi, cît și lipsa unei co
laborări corespunzătoare între bri 
găzile de mineri și- muncitorii 
electromecanici în vederea asigu
rării funcționării normale a utila
jelor și îndeplinirii sarcinilor lor 
comune: realizarea ritmică și în 
bune condițiuni a sarcinilor de 
plan.

Comuniștii Tomuș Iosif, Brezea- 
nu Dumitru și alții au vorbit des
pre influent-, negativă pe care a 
avut-»-activitatea defectuoasă a bi
roului asupra întregii munci de 
partid. In cursul ultimului an or
ganizația de bază a primit abia 
19 candidați de partid, rezultat 

obiceiuri ale păsărilor, stînd cea
suri, zile de-a rîndul, la pîndă, ob- 
servînd, nevăzuți, fiecare mișcare 
petrecută într-un cuib oarecare, în 
vreo colonie de zburătoare. Călă
torind în Deltă Împreună cu acești 
oameni, care înfruntă arșița soa
relui și viscolul aspru, așteptînd 
nemișcati în pîndar, cu ochii țintă 
și spartul de filmat pregătit, am 
fost uimiți de înțelepciunea peli
canilor și cormoranilor; de perse
verența berzelor și hărnicia lopă- 
tarului.

...Pentru pelicani — care vin la 
noi de departe, din regiunea Ni-, 
lului. Delta Dunării a rămas sin
gurul ioc din Europa unde mai 
cuibăresc. Aici își învață ei puii 
să zboare, să se hrănească. I-am 
văzut cum pescuiesc împreună cu 
cormoranii. Aceștia din urmă se _ 
afundă în apă și scormonese nă
molul, ștîrnind astfel peștele spre 
suprafață. Pelicanii, în semicerc, 
băltesc apa cu aripile, fac larmă, 
ca niște veritabili hăitași, și îm
ping peștele spre mal. O dată a- 
duși aici, se face împărțeala ; pe
licanii mănîncă peștele mare, cor
moranii pe cel mia...

Dintre păsările călătoare, berzele 
fac cel mai lung drum, traversînd 
Dardanelele, Siria, Egiptul, pînă in 

cu mult sub nivelul posibilităților. 
Numeroși membri de partid, curn 
sînt tov. Hodor Eugen, Pop Fran- 
cisc, Varodi Gheorgh.', Gălan 
Gheorghs, Izbașa Eftimie nu-și în
deplinesc îndatoririle cele mai 
elementare : lipsesc de la adună
rile generale, nu participă la în- 
vățămînțul de partid. Drept ur
mare o parte a membrilor de 
partid nu participă la activitatea 
organizației de bază, au un nivel 
politic nesatisfăcător, la mulți se 
resimte lipsa spiritului critic, com
bativ față de deficiențele din ju
rul lor. Au existat lipsuri au re
levat tov. Oravecz Petru, Ciutrea 
Grigore ș.a. și în privința îndru
mării organizațiilor U.T.M. și de 
sindicat, care la rîndul lor nu 
și-au adus contribuția cuvenită la 
îmbunătățirea activității colectivu
lui, îndeosebi, în privința întăririi 
disciplinei, a răspunderii brigăzilor 
față de soarta realizării sarcini
lor de plan.

Chezășia îmbunătățirii activită
ții economice a sectorului o con
stituie întărirea continuă a mun
cii de partid, creșterea rîndurilor 
organizației de bază, intensifica
rea activității politico-educative a 
comuniștilor în rîndurile întregului 
colectiv. In această privință nou
lui birou i s-au făcut multe re
comandări, mai ales din , partea 
tov. Ana Ferdinand, secretarul co
mitatului de partid al minai.

Adunarea a cerut noului birou 
al organizației de baza să promo
veze cu perseverență principiul 
muncii colective, sa se bazeze în 
activitatea sa pe toți membrii și 
candidații de partid, să ia toate 
măsurile pentru a asigura înfăp
tuirea hotăririi comuniștilor din 
sector, aceea de- a munci din răs
puteri pentru îmbunătățirea situa
ției economice a sectorului, pen
tru a mobiliza colectivul la obți
nerea de noi succese în sporirea 
producției de cărbune.

I. DUBEK

I Depozitul competrol
/ In baza dispozițiunilor in vi- 
/ goare, Depozitul competrol Pe- 
ț troșani aduce la cunoștința con- 
* sunătorilor de gaze lichefiate 
\ (aragaz) că începînd cu data de 
*i 20 octombrie distribuirea bute- 

liilor, atît de la depozit cit și de 
•’ la mașini, se va face numai pe 
? baza buletinelor de identitate cu 
V domiciliul stabil sau cu viza de 
*i flotant în localitatea respectivă.

De la sediul depozitului din 
) Petroșani se vor distribui butelii 
( numai pentru consumatorii care 
r locuiesc în Petroșani.

Colonia Capului. Drumul lor a fost 
constatat științific, exemplare în
semnate anume în Europa cu inele 
metalice fiind găsite prin întreaga 
Africă. Acum se face o nouă veri
ficare a tradiționalului traseu al 
berzelor. Circa 40 de pui de barză 
au fost inelați vara aceasta de că
tre profesorul loan Cătuneanu. 
Poate un egiptean, ori un ghanez 
sau congolez va găsi mesajul ro- 
minesc. Și drumul păsărilor va fi 
reconstituit...

Spr raliștii centralei noastre or
nitologice ne-au informat că ase
menea cercetări sînt necesare, de
oarece s-a remarcat o tendință de 
expansiune a unor specii. Mota- 
cilla flava feldegg, (codobatura 
galbenă cu cap negru), de exem
plu, și-a mărit zona de cuibărit 
spre sud-estul Europei; guguștucii 
originari din Asia Mică, care mi
grau iarna, rămîn acum uneori- și 
în anotimpul rece în Cîmpia Bă
răganului.

Observații interesante au fost 
făeute și asupra vitezei de zbor a 
păsărilor. S-a stabilit că barza albă 
migrează • cu 75 km. pe oră, rîn- 
dunelele cu 120, iar ciorile cu 50. 
Unele păsări au trecut în zbor di
rect deșertul Saharei în 30—40 
ore, cu o viteză medie de 50 km.
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Пмиііпісй 3 noiembrie, cu începere de Ia ora 14,15

Meciul dintre echipele olimpice 
ale R, P. Romîne și Danemarcei

Meciul de fotbal dintre echi
pele olimpice ala R.P. Romîne și 
Danemarcei se va disputa dumi
nică 3 noiembrie pe stadionul 23 
August din Capitală, cu începere 
de la ora 14,15 și nu de la ora

------------©------------

Cereri nerezolvate la I.L.L. Vulcan
Tașcău Vasile, locuitor pe stra

da Dorobanți nr. 4/3 din Vulcan 
a adresat o cerere către unitatea 
I.L.L. din localitate, în care solicită 
să-i fie executate la locuință unele 
reparații. In cerere se arată că 
ușa de la intrare in locuință are 
crăpături prin care intră frigul.

Petroșani comunică
Se atrage atenția consumatori- ( 

lor asupra transportării buteliilor ( 
de aragaz în condiții corespun- } 
zătoare. Nu vor mai primi butelii ; 
cei care Ie vor transporta pe ) 
umăr, pe bicicletă ori in sac. ( 
Pentru preintimpinarea eventua- ' 
lelor accidente, transportul bu- c 
feliilor este admis numai cu că- \ 
rucioare cu arcuri. 1

Se amintește consumatorilor că 1 
proba buteliilor după ce au fost , 
montate se face cu clăbuc de , 
săpun și nici de cum cu chibri- i 
tul aprins. ' 

pe oră. Cu vîntul în spate, unele 
păsări călătoresc și mai repede. 
Iată de ce multe păsări, în preaj
ma migrației, așteaptă vîntul priel
nic pentru a se lăsa antrenate și 
ajutate în drumul pe care trebuie 
să-l facă. Nagîți goniți de vînt au 
parcurs Oceanul Atlantie în nu
mai 24 de ore. Viteza cea mai 
mare de zbor — uimitoare - a 
atins-o șoimul călător.

Păsările au și un important rol 
în combaterea dăunătorilor cultu
rilor agricole. Mii de insecte și 
rozătoare sînt distruse în cursul 
unui an de către o singură pasăre. 
O familie de pițigoi formată din 
12—14 indivizi consumă pe iună 
18 000—21 000 de omizi. Graurul 
aduce puilor cîte 60 de insecte pe 
zi. Șorecarul mănîncă 265 șoareci 
de cîmp în decurs de 50 zile...

☆

...Un stol și încă unul și-au luat 
zborul. încet, rotindu-se parcă cu 
părere de rău că părăsesc acest 
pămînt ospitalier, păsările se înal
tă, se pierd în orizont. O pală de 
vînt rece s-a zmucit printre ramu
rile golașe ale sălciilor, prevestind 
vînturile reci. Dar Delta, în mă
reția ei, a rămas neclintită, aștep- 
tlnd din nou primăvara cu splen
doarea florilor și eiripitul păsări
lor...

■s .Tînărul munci* 
tor Schiopu E* 
mii de la mina 
Petrila a înche
iat in anii tre- 
cuți o asigurare

înainte, ca •* 
vans.

la ADAS contra 1
accidentelor in j
valoare de
100 000 lei. Su-
ferind un acci-
dent, care s-a
soldat cu 50 laj
sută invaliditate
permanentă de'
muncă, el a. fost.
despăgubit de
către ADAS cui i
50 000 lei. Foto-J
reporterul nosn-
tru a surprins

’ momentul cînd
"organele ADAS

au înminat asi*
guralului Schio*

• pu Emil suma
de 40 000 lei*
Alți 10 000 de
lei i s-au plătit

15 cum a fost anunțat inițial. în. 
deschidere, de la ora 12, va avea 
loc întîlnirea Viitorul Electronica 
— Steaua, pentru campionatul re
publican de juniori.

(Ăgerpres)

Văzînd că reparația întîrzie prea 
mult, tov. Tașcău s-a dus personal 
la conducerea I.L.L. și a reînnoit 
cererea. Conducerea unității I.L.L. 
i-a promis că-i va executa reparația 
cerută, însă nu și-a respectat pro
misiunea nici pînă în prezent.

Asemenea cereri nerezolvate mai 
există la I.L.L. Vulcan. Oare con
ducerea I.L.L. Vulcan așteaptă să 
rezolve altcineva aceste cereri î

I I

2 noiembrie
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei centrale, 9,00 Roza vînturi- 
lor, 9,25 Cîntece pionierești, 10,00 
Din melodiile compozitorilor noș
tri de muzică ușoară, 10,29 Con
certul pentru chitară și cvartet de 
coarde de Mauro Giuliani, 11,30 
Orchestre de estradă, 12,20 In săli 
și pe stadioane, 13,10 Muzică din 
operete romînaști, 14,30 Muzică 
ușoară. 15,30 Prelucrări corale, 
15,45 Actualitatea literară în zia
rele și revistele noastre, 16,15 Vor
bește Moscova! 71,30 Prietenii 
lui do-re-mi „Cîntece pentru cei 
mici", 18,00 Muzică ușoară ds Va
sile Veselovski, 19,25 Muzică de 
dans, 20,45 Muzică populară ce
rută da ascultători, 21,25 Muzică 
de dans, PROGRAMUL II. 10,30 
Muzică de estradă, 11,30 Simfonia 
în La major de George Stephă- 
nescu, 13,30 Cîntece și jocuri 
populare, 14,05 Arii vesele din 
opere, 14,55 Melodii populare, 16,30 
Știința în slujba păcii, 17,00 Din 
folclorul popoarelor, 18,05 „Săptă- 
mîna muzicii sovietic*", 18,25 Din 
cele mai îndrăgite melodii popu
lar?, 19,30 Program de romanțe, 
20,00 Muzică de dans, 20,30 Noap
te bună, copii: „Cei trei urși”, 
povestire de Mihail Sadoveanu, 
20,40 Muzică de dans, 21,45 Agen
dă teatrală, 22,14 Lucrări de Cla
ude Debussy 23,05 Muzică de dans.

-=0----
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2 noiembrie
PETROȘANI - - 7 NOIEMBRIE : 

Marele drum : REPUBLICA : Clubul 
cavalerilor; PETRILA: Noapte 
necruțătoare; BĂRBATENI; Pla
neta furtunilor.
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Sesiunea Adunării Generale 
a 0. N. U.

(Agerpres).
au continuat în 

al Adunării Ge- 
dezbaterile asu-

NEW YORK .31 
' Miercuri seara
Comitetul Politic 
nerale a O.NtU.
pra raportului Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Luînd cu
vîntul, delegatul Uniunii Sovietice, 
N. T. Fedorenko, a subliniat că 
încheierea Tratatului de la Mos
cova cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă a 
creat o atmosferă nouă în relațiile 
internaționale și condiții favorabile 
pentru realizarea unor noi pași pe 
calea încetării cursei înarmărilor. 
Delegatul sovietic a declarat că 
este necesar să se dea un nou im
puls tratativelor de dezarmare. Toc
mai în acest sens, a spus el, a 
fost făcută propunerea sovietică 
de a se convoca în primul trimes
tru sau în prima jumătate a anu
lui 1964 o reuniune a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare 
cu participarea conducătorilor de 
state și guverne. El a relevat că 
delegația sovietică a constatat cu 
satisfacție că propunerea Uniunii 
Sovietice a fost întî'mpinată cu 
interes de numeroși delsgați la ac
tuala sesiune a Adunării Generale.

Delegatul Uniunii Sovietice a 
reamintit propunerile cu privire la 
încheierea unui pact de neagresiu
ne între statale msmbre 
tatului de la Varșovia și 
pactului N.A.T.O., crearea 
denuclearizate și altele, a
doptare ar constitui o contribuție 
de seamă pe calea slăbirii încor
dării internaționale și înlăturării 
pericolului de război.

A luat apoi cuvîntul
legata Indiei, Vijaia Lakshmi
Pandit, care a aprobat pro
punerea de a se convoca Comitetul 
celor 18 state la nivelul cel mai 
înalt. Ea a salutat propunerea cu

O.N.U. în

Comitetu- 
dezarmării

privire la crearea de zone denu
clearizate și alte propuneri cons
tructive prezentate la 
problema dezarmării.

In cadrul dezbaterilor
Iui Politic în problema
au luat cuvîntul, de asemenea, și 
delegații Suediei, Australiei și 
Greciei.

Delegatul Republicii Arabe Uni
te, Abdel Fattah Hasan, a depus, 
in numele 
Comitetului 
proiect de 
interzicerii

autorii proiectu- 
se află și R. P.

proiectului de re-

Zeci de mii de muncitori spanioli 
părăsesc țara în

GENEVA 31 (Agerpres).
Intr-un

dactor al 
Geneve", 
jano Fos, 
titutului 
declarat I 
spanioli,

interviu acordat unui re- 
ziarului ,,La Tribune de 
Antonio Garcia Trevi- 
directorul general al Ins- 
spaniol de emigrare, a 
că numărul emigranților 
în special al muncitori-

căutare de lucru
lor în căutare de lucru, a crescut 
considerabil în ultima vreme. In 
prezent, a spus el, numărul emi
granților spanioli atinge aproape 
100000' în Franța, 45—50 000 în 
Elveția și R.F. Germană, 20 000 în 
Belgia, 12 000 în Olanda și alte cî- 
teva zeci de mii în Marea Brita- 
nie.

Ѳ

Mesajul adresat guvernului danez 
de către muncitorii constructori de nave

a 
in- 
din

ale Tra
cele ale 
de zone 
căror a-

de-

a 17 țări membre ale 
pentru dezarmare, un 
rezoluție în problema 
experiențelor cu arme

nucleare. Printre 
lui de rezoluție

Romînă.
In preambulul

zoluție se aprobă semnarea Trata
tului de la Moscova. Proiectul 
constată cu satisfacție că în pre
ambulul Tratatului de la Moscova 
țările care l-au semnat au decla
rat că vor tinde spre realizarea 
unei interzicsri a tuturor experien
țelor cu armele nucleare, pentru 
totdeauna, fiind hotărîte să con- 
tinuie în acest scop tratativele. In 
continuare, proiectul de rezoluție 
adresează tuturor statelor chema
rea de a se alătura Tratatului da 
la Moscova. Rezoluția cere Comi
tetului celor 18 state pentru de
zarmare să-și continue lucrările 
pentru a înfăptui țelurile înscrise 
în preambulul Tratatului privind 
interzicerea parțială a experien
țelor nucleare.

Luînd cuvîntul după prezentarea 
proiectului de rezoluție, reprezen
tanții U.R.S.S. și S.U.A. au expus 
punctele de vedere ale guvernelor 
lor în problema interzicerii expe
riențelor nucleare subterana, spri
jinind totodată proiectul de rezo
luție prezentat de reprezentanții 
celor 17 state membre în Comite
tul pentru dezarmare.

COPENHAGA 31 (Agerpres).
Organizația din Copenhaga 

Sindicatului muncitorilor din 
dustria constructoare de nave
Danemarca a adresat guvernului 
danez un mesaj în care se spune; 
„Salutăm hotărîrea guvernului de 
a semna Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea parțială 
a experiențelor nucleare în cele 
trei medii și considerăm acest tra
tat primul pas pe calea spre inter
zicerea totală a armelor nucleare".

Constructorii de na>ve danezi

au cerut guvernului și Folketingu- 
lui să studieze propunerea preșe
dintelui Finlandei, cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate 
in nordul Europei.

C.5.A. cere punerea 
fa libertate a liderilor 
sindicatelor congoleze

DAKAR 31 (Agerpres).
La 31 octombrie, Confederația 

sindicală africană (C.S.A.) a pro
testat împotriva arestării arbitrare 
a unor lideri ai sindicatelor con
goleze, printre care Andre Bobo- 
liko, secretar general al Uniunii 
generale a oamenilor muncii din 
Congo, Alphons Kithima, secretar 
geneal al Confederației sindicate
lor libere din Congo,, și Remy 
Siwa, secretar al Federației ge
nerale a oamenilor muncii congo
lezi. Confederația a adresat, de 
asemenea, telegrame Biroului In
ternațional al Muncii din Geneva 
și primului ministru al Congoului, 
Adoula, prin care cer punerea în 
libertate a liderilor sindicatelor 
congoleze.

CORUPȚIA DtN CONGO
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Salvați de la înec

Иаіиііе din
NEW YORK 31 (Agerpres).
In Consiliul de tutelă al O.N.U. 

au continuat la 30 octombrie dez
baterile referitoare la politica de 
extindere a legilor rasiste ale gu
vernului Republicii Sud-African e 
asupra Africii de sud-vest. Repre
zentantul S.U.A., Sidney Yates, a 
condamnat acțiunile guvernului 
Verwoerd, dar totodată a propus 

Adunării Generale să nu întreprin
dă nici un fel de acțiuni cars ar 
putea schimba situația din Africa 
de sud-vest, atîta timp cît aceas
tă problemă este 'examinată de Tri
bunalul internațional.

Delegatul Camerunului s-a opus 
propunerii delegatului S.U.A., ară- 
tind că problema Africii de sud- 
vest este o problemă politică, nu 
juridică. El a arătat că guvernul 
Verwoerd nu numai că refuză să 
recunoască competența Tribunalului 
internațional, ci a și lăsat să se 
înțeleagă că nu se vs supune ho- 
tărîiilor lui în caz că ele vor fi 
îndreptate împotriva politicii sale 
în Africa de sud-vest. După păre
rea delegatului Camerunului, re
zoluția Consiliului de tutelă tre
buie să conțină următoarele punc
te : condamnarea R.S.A. pentru că 
refuză să se supună hotărîrilor 
O.N.U.; crearea unei comisii pen
tru cercetarea rolului monopoluri
lor internaționale în această parte 
a Africii; chemarea adresată tu
turor țărilor de a îndeplini rezo
luția cu privire la Africa de sud- 
vest ; cererea adresată secretarului 
general al O.N.U. de a face totul 
pentru a asigura prezența O.N.U. 
în Africa de sud-vest; cererea a- 
dresată Consiliului de Securitate 
de a acorda o atenție deosebită 
situației din Africa de sud-vest; 
exprimarea regretului în legătură 
cu faptul că unele puteri continuă

COLOMBO 31 (Agerpres).
Agenția France Presse transmite 

că nouă persoane din insulele Mal- 
dive au pierit pe bordul unui ca- 
botier care a fost luat de furtună 
și dus în larg. Alte 11 persoane 
au fost salvate de cargoul german 
„Ursula Rices" și debarcate In: 

portul Medan din insula Sumatra.
Potrivit declarației căpitanului 

cargoului „Ursula Rices", cabotie- 
rul, care timp de 16 zile a navigat 
în derivă, a 
mătate plin 
țuitorii erau 
cește, încît 

nici ajutor.

LEOPOLDVILLE 31 (Agerpres)
Ministrul muncii și asigurărilor 

sociale al Republicii Congo, Alp
honse Nguvula, într-un interviu a- 
cordat unui corespondent al săp- 
tămînalului „Sunday Telegraph", 
s-a referit la corupția care bîntuie 
în Congo. „Este o situație neferi
cită, a spus el, dar trebuie să se 
recunoască că corupția a devenit 
în țară o adevărată instituție, iar 
personalitățile eus-puse pot fi mi
tuite pentru cel mai mic lucru.

La Bruxelles există clădiri 
valorează cîteva milioane de 
ci belgieni și care aparțin 
oficialități congoleze. Aceste
au fost achiziționate prin însușire 
de fonduri publice și prin trafi
cul cu diamante și cupru.

Ѳ serie de oameni au devenit 
peste noapte milionari congolezi. 
Această situație
publică, în general, și 
în special".

Ministrul a adăugat 
rul Adoula este într-o 
litică dificilă,

confirmate
Capitala

care 
fran- 
unor 
averi

de natură să servească exclusiv 
interesele lor personale".

Săptămînalul britanic afirmă că 
acuzațiile aduse sini 
de situația din Congo,
este invadată de mii de oameni 
flămînzi și fără lucru. Șomajul 
Leopoldville s-a ridicat la cifra ăe 
fOO 000 de oameni. Aproximativ 
3 000 de învățători, un element im
portant în mișcarea sindicală, nu 
și-au primit salariile de mai multe 
luni și sînt în grevă mai tot tim
pul. Salariile lor au fost sustrase 
de oficialitățile guvernamentale co
rupte.

Bursa 
joritatea 
sum.

neagră înflorește la ma- 
articalelor de larg con-

Cernu- 
Bielo- 

ШОПО- 
spriji-

[шШоІ й lulelă
să furnizeze armament Republicii 
Sud-Africane.

A luat apoi cuvîntul G. 
șenko, reprezentantul R.S.S. 
ruse, care, subliniind rolul 
polurilor internaționale în
nirea guvernului rasist al lui Ver
woerd, a arătat că este necesar ca 
Organizația Națiunilor Unite să 
obțină încetarea ajutorului militar 
și economic acordat R.S.A. de că
tre unele țări occidentale, să se 
introducă un boicot multilateral 
împotriva R.S.A, și să se găsească 
noi mijloace pentru a se pune ca
păt politicii de apartheid din aceas
tă țară.

fost descoperit pe ju- 
cu apă, iar supravie- 
atît de epuizați fizi- 
nu mai puteau cere

revoiltă opinia 
sindicatele,

că premie- 
sdtuație po- 

„fîind handicapat de 
adjunctei său, le ‘uit din persoa- 

necontenit 
să ia măsuri

ne care manevrează 
pentru a-1 convinge

Greva тийсКогйог 
dm Rfcodesia de s«d

din
■au 

de-

cauciuc și,

к
Sesiunea Consiliului

Executiv al U.N.E.S.C.O.
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SALISBURY 31 (Agerpres).
La 30 octombrie, muncitorii 

Bulawayo (Rhodesia de sud) 
declarat grevă și au organizat 
monstirații în cartierele industria
le ale orașului, în semn de protest 
împotriva arestării lui Joshua Nko- 
mo, președintele Partidului Uniunea 
Poporului African — Zimbabwe. 
Greviștii au postat pichete în fața 
principalelor întreprinderi. Poliția

a folosit bastoane de
gaze lacrimogene pentru a împrăș
tia peste 1000 de persoane care 
au demonstrat în fața tribunalului 
din oraș. Intre polițiști și partici
pants la demonstrații au avut loc 
ciocniri care s-au soldat eu moar
tea a doi africani. Poliția a ope
rat numeroase arestări în rîndul 
populației africane.

controlul acestuiANKARA. — după cum relatea
ză agenția France Presse, la 31 oc
tombrie Curtea de Casație mili
tară din Turcia a confirmat sen
tința Tribunalului militar special 
din Ankara de condamnare la 
moarte a colonelului în retragere 
Talat Aydemir, fost comandant al 
școlii de război din Ankara, acu
zat de organizarea unei 
de lovitură de stat.

TAȘKENT. — Primul 
al Ceylonului, Sirimavo 
naike, care a întreprins
oficială în U.R.S.S., a părăsit la 31 
octombrie Uniunea Sovietică, în- 
dreptîndu-se epre patrie.

TOKIO. — Prin fuzionarea a 
trei mari societăți japoneze, urma
șele fostului concern „Mitsubishi” 
desființat la sfîrșitul celui de-al 
2-lea război mondial, s-a reconsti
tuit cel mai mare concern indus
trial din Japonia. Peste 30 Ia sută 
din capacitatea șantierelor navale

Lima, capitala Re- 
fost pusă în vîn-

tentative

ministru 
Bandara- 
o vizită

se va afla sub 
concern.

LIMA. — La 
publicii Peru, a
zare pîine avînd un procent de 35 
la sută făină de pește. Acest fel 
de pîine, produsă la trei brutării 
din capitala peruviană, este foarte 
căutată de consumatori.

LONDRA. — Buletinul informa
tiv al Sindicatului național al mi
nerilor din Anglia a publicat ra
portul inspectorului principal al 
industriei miniere în care se arată 
ră în anul 1962 din cauza acciden
telor în minele din Anglia și-au 
pierdut viața 257 de mineri, 
1 557 au 
lăți.

NEW 
studenți 
facultăți 
clarat la
mei în incinta clădirii Organizației 
Națiunilor Unite în semn de pro-

ier 
fost grav răniți și muli-

YORK. — Un grup de 
iranieni, de la diferite 
din Statele Unite, au de-
30 octombrie greva foa-

test față de politiea guvernului 
iranian de reprimare a elemente
lor opoziției. Ei protestează, de 
asemenea, împotriva procesului in
tentat liderilor Frontului Națio

nal, inclusiv împotriva a doi pro
fesori de la Universitatea din Te
heran, care șînt amenințați să fie 
condamnați la moarte.

BONN. — După cum transmite 
agenția UPI, un avion de vînătoare 
cu reacție F-86, de fabricație, a- 
mericană, aparținînd forțelor mili
tare aeriene ale Bundeswehrului, 
s-a prăbușit la 30 octombrie peste 
o fermă din apropierea localității 
Strass, omorînd două femei și doi 
copii.

In eursul accidentului au mai 
fost rănite 14 persoane care se gă
seau în apropierea locului unde 
s-a prăbușit avionul.

NEW YORK. — 68 de repre
zentanți de frunte ai vieții publice 
americane au adresat, președinte
lui Kennedy S.U.A., telegrame în 
care cer anularea legilor antide- 
mocratiee, printre care legea Smith 
și MacCarran.

PARIS 31 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează 

că în cadrul sesiunii Consiliului 
Executiv al U.N.E.S.C.O. care și-a 
încheiat lucrările la Paris a fost 
adoptat un proiect da program 
prezentat de Rene Mali au, direc
torul general al acestui organ, în 
care se preconizează ca o parte 
din fondurile destinate ajutorului 
de dezvoltare economică și socială 
a țărilor în curs de dezvoltare șă fie 
folosite în domeniul dezvoltării în- 
vățămîntului, științei, educației și 
culturii. O mare parte a progra
mului privind științele umanitare 
și sociale va fi afectată în special 
studiului rasismului, problemelor 
economice și sociale în perioada 
decolonizării, precum și consecin
țelor economice și sociale ale de
zarmării. In acest scop. Consiliul 
•a hotărît să supună un proiect de 
buget de 46,8 milioane dolari pen
tru exercițiul 

1966.
Relevînd faptul 

există aproximativ 
analfabeți, 
că pentru 
gel social 
unui fond 
sumă care
interval de 10 ani.

financiar 1965—

că în lume mai
500 milioane de 

Rene Maheu a subliniat 
lichidarea acestui fla- 

ests necesară acordarea 
de 2 miliarde dolari, 

&ă fie eșalonată pe ua

Ѳ

Deficitul companiei 
aeriene engleze B.O.A.C

LONDRA 31 (Agerpres).
Matthew Stattery, președintele 

British Overseas Airways Corpora
tion (B.O.A.G) a făcut cunoscut 
că această companie aeriană a 
înregistrat de la ultimul exercițiu 
financiar o pierdere de 12 860 444 
lire sterline. Cu această sumă de
ficitul total înregistrat de B.O.A.C. 
se cifrează la 80 milioane lire ster
line.
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