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Confecții metalice peste plan
In perioada 1—10 noiembrie, 

colectivul de muncă de la I.P.I.P. 
Livezeni a reușit să execute pen
tru șantierele de construcții din 
localitățile Lupeni, Petroșani, Ha
țeg, A’ba Iulia, și Cugir 12 tone 
de confecții metalice (uși, rame 

pentru vitrine, instalații pentru 
centrale termice etc.) depășind in
dicele de plan cu 25 la sută.

S-au evidențiat în mod deose
bit echipele conduse de Nemeș 
Vasile, Csiky Ioan, Cantzinger Iu- 
liu și Cizmaș Ambrozie.

Tot în această perioadă munci
torii din secțiile praf hidrofob, 
prefabricate, mecanică și transport 
au realizat prin refolosirea unor 
materiale recuperate din lucrări 
vechi sau recondiționate economii 
în valoare de peste 15 000 lei.

Au adus o contribuție valoroa
să la obținerea acestor realizări 
echipele și brigăzile de sub con
ducerea tovarășilor Paștura Fran- 
cisc, Pomană Constantin, Răduică 
Vasile, Zidone Wiliam.

--------- o---------
La muncă

La îndemnul comitetului U.T.M., 
tinerii muncitori de la Uzina de 
reparat utilaj minier din Petroșani

voluntară
vuit o mare cantitate de piese 
finite depozitând în locuri dinainte 
stabilite 400 tuburi flanșate și 10

Brigada con
dusă de Drob 
Gheorghe este e- 
vidențiată în în
trecerea socialis
tă la sectorul III 
al minei Vulcan.

IN CLIȘEU: Cî- 
țiva din ortacii 
lui Drob Gheor
ghe înainte de a 
intra în șut.

au participat recent la mai multe 
acțiuni de muncă patriotică.

In secția mecanică, de exem
plu. utemiștii au participat la lu
crările de lărgire a atelierului 
principal, demolînd un perete ve
chi.

Iii secțiile sculărie și construc
ții ^metalice 30 de tineri au resti-

colivii de mină, iar în secția tur
nătorie membrii organizației 
U.T.M. au prestat peste 380 de 
ore de muncă patriotică la dife

rite lucrări de reamenajare.
La cererea utemiștilor asemenea 

acțiuni sînt programate și pentru 
celelalte decade din luna noiem
brie a.c.

Echipa de reparat colivii de la atelierul mecanic al minai Petrila, 
condusă de Terentică Nicolae se remarcă prin lucrări de bună cali
tate și executate la timp.

IN CLIȘEU: Terentică Nicolae, împreună eu membrii echipei sale 
efectuînd reparații la o colivie.

O nouă carieră 
de piatră

Colectivul șantierului de pre
fabricate Petroșani a început să 
amenajeze pe un versant din de
fileul Jiului o nouă carieră de 
piatră.

Pînă în prezent echipele con
duse de Perini Augustin. Călin 
Florea. Stănia Radu, Budoi Ale
xandru, Andronic Gheorghe și 
Pop Vasile au executat 700 me
tri drum de acces, toate săpătu
rile pentru îngroparea cablurilor 
electrice, fundația și cadrul viito
rului siloz pentru piatră. a cărei 
încărcare și descărcare se va rea
liza mecanic și alte lucrări. Peste 
cîteva zile urmează să se insta
leze -hr" rarferă - dtrnS m.n tiwwatt. - 
un transportor cu bandă mobil și 
reteua pentru iluminat.

Avînd în vedere cerințele spo
rite de piatră concasată, munci
torii și tehnicienii de pe șantier 
s-au angajat să dea cariera în ex
ploatare cu 10 zile înainte de reț
ine з

— = O=>—

Puterea de convingere 
a comuniștilor

BLOCURI NOI
De curînd, ,

II din Lupeni, 
început lucrul 
curi. E vorba de

Braîa
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Amenajări
In drum spie suprafață, 

cărbunele și sterilul re
zultat din lucrările de pre
gătire de la sectorul I 
trec prin puțul orb nr. 5. 
Prin puțul orb nr. 5 se 
transportă, de asemenea, 
producția rezultată din 
stratul nr. 5 și sterilul 
rezultat din lucrările de 
pregătire de 
VIII, sectorul 
în v adere că 
are ponderea
mare în producția exploa
tării, puțul orb nr. 5 ocu
pă un loc important în 
procesul de producție al 
minei Aninoasa.

Legat de centralizare., 
transportului producției la 
orizontul IX al minei, ta 
puțul orb nr. 5 s-au fă
cut 
rie 
ia 

diu 
te 
un
prin pistoane. Tot la cele 
touă orizonturi au fost 
г cntate uși metalice și

la orizonul
II. Avînd 

sectorul 1 
cea mai

în ultimul timp o se- 
de amenajări. Astfel, 
orizonturile VIII me- 
și IX au fost mont^- 
frîna pneumatice de 
sistem nou, acționate

opritoare noi. Puțul a fost 
dotat cu două colivii noi 
rezistente, cu un etaj, și 
un vagonet, prevăzute cu 
un sistem de legare mai 
perfecționat, care prezin
tă o siguranță mai mare 
și se montează mai ra
pid. De asemenea, a fost 
refăcută instalația electrl- 
că, montîndu-se un nou 
sistem de semnalizare. în
tregul complex de amena
jări a fost terminat în ur
mă cu cîteva zile. Par
tea mecanică a lucrărilor 
a fost efectuată. siib con
ducerea maiștrilor Sima 
Vasile și Oancea Vasile. 
iar partea electrică 
■ ndrumarea maistrului 
linear Ioan. S-au
dențiat pentru lucrul de 
calitate bună efectuat lă
cătușii Bolfescu loan. Cu- 
coș Vlad, Teoader loan, 
Burlec Aron. Ferenczi A.

sub 
Ma. 
evi-

Acfium
gospodărești

Pentru buna desfășurare 
a transportului intern, prin

grija gospodarilor anino- 
зэпі s-a amenajat drumul 
de acces din curtea ex
ploatării și din incinta de
pozitului de lemne — 
pînă Ia gura tunel. S-au 
reparat liniile ferate în
guste din curtea exploa
tării și din tunel. La pu
tui sud s-a amenajat o 
uscătorie pentru haine. 
Puțul sud a fost îmbră
cat în 
i s-au 
Este în
re zugrăvirea 
calificare.

tablă ondulată și 
montat geamuri, 
curs de termina- 

școlii de
Pentru ușura- 

aprovizionării curea
cărbune a casei cazane- 
lor de 
rilor a 
troliu

la baia muncito- 
fost montat 
pneumatic.

voluntară a

un
Prin

func-munca
ționarilor de la contabi
litate, 
cîteva 
stivuit 
ră și
la depozitul de material 
lemnos al exploatării.

lichidare etc,, cu 
zile în urmă s-a 
stocul de seîndu- 

lemn da mină de
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pe șantierul 
constructorii 
la încă trei 
blocurile C 1, 2 și 
3 ce vor însuma 
90 de aparta
mente. Profitînd 
de timpul bun, 
săpătorii și be- 
toniștii muncesc 
cu zor spre a 
crea -front de 
lucru zidarilor.

au
blo-

V. CÎRSTOIU 
corespondent

Organizația de partid din comu
na Banița cuprinde, față de numă
rul țăranilor din localitate, un nu
măr relativ mic de membri și can
didați de partid. Cu toate acestea, 
oiganizația de bază este puternică, 
ea își îndeplinește cu succes ro
lul de Îndrumător și conducător 
politic în localitate.

Hotărîrile care se iau în adună
rile organizației de bază în sco
pul dezvoltării și întăririi economi- 
co-organizalorlee a întovărășirii 
zootehnice sînt duse la îndepliniră; 
nu numai de membrii și candidații 
de partid, ci și de către întreaga 
mtisă. de întovărășiți. Cu. cîteva 
luni în urmă, de exemplu, organi
zația de bază a analizat posibilită
țile existente in privința dezvoltării 
sectorului zootehnic.

— Putem și trebuie sa tăcem în 
așa fel ca in scurt timp să ridi
căm sectorul zootehnic la nivelul 
unei ramuri principale de produc
ție — a spus comunistul Vladislav 
loan. Dar pentru aceasta este ne
cesar să atragem mii intîi noi 
membri în familia noastră, a înto- 
vărășiților. Comuniștii Vladislav 
Aurel, secretarul organizației de 
bază. Văduva Constantin, Vladis
lav Lazăr și alții au susținut a- 
ceasta părere, au într agit-o. Cuvin
tele comuniștilor și-au găsit ecou 
în hotărîrea pe care a luat-o or
ganizația de bază, iar apoi și adu
narea generală a întovărășiților. 
Astfel s-a hotărît ca în toamna a- 
ceasta numărul ovinelor să creas
că de la 200 la 250. Deși la înce
put părea a fi o sarcină grea, co
muniștii au dovedit că atunci cînd 
se muncește cu perseverență pentru 
îndeplinirea unei hotărîri ea poate 
fi dusă cu . succes, la bun sfîrșit. 
In luna septembrie numărul ovi
nelor în întovărășire a crescut cu

----------O-------------------

34. In același timp a sporit și su
prafața de teren paatru fînaț în 
urma atragerii de noi membri în 
întovărășire. Dacă la începutul lu
nii septembrie în întovărășire exis
tau 124 familii cu o suprafață de 
peste 500 hectare teren, din care 
80 hectare în fondul de bază, în 
prezent întovărășirea „7 Noiem
brie" din Banița numără 174 de fa
milii și are în fondul de bază 163 
hectare teren pentru fîn. Organi
zația de bază se poate mîndri, deci, 
pe bună dreptate cu faptul că a 
contribuit în mare măsură la dez
voltarea și întărirea economico- 
organizatorică a întovărășirii.

Despre modul în care s-a mun
cit în această privință, d aspre fe
lul în care a îndrumat organizația 
de bază activitatea întovărășiților 
s-a discutat pe larg în adunarea 
generală de dare de seamă și ale
geri, care a avut loc nu de mult. 
Atît din darea de seamă prezen
tată cît și din discuțiile purtate pe 
marginea ei a reieșit că succesele 
dobîndite în privința dezvoltării 
sectorului zootehnic se datoresc 
în primul rînd faptului că membrii 
și candidații de partid au fost ini
țiatorii, promotorii tuturor acțiuni
lor valoroase, au fost în primele 
rînduri ale muncii. In toate ac
țiunile comuniștii au antrenat în
treaga masă de întovărășiți. In. 
acest scop, organizația de bază se 
sprijină pe un puternic colectiv 
de agitatori și pe un larg activ fără 
de partid. Agitatorii și tovarășii 
din activul fără de partid sînt re
crutați din 1 rîndurile celor măi 
vradnici întovărășiți, învățători -și 
profesori, oameni care,se bucură de 
prestigiu și autoritate. ; •

In cadrul adunării a fost subli
niat aportul adus de tov. Vladis
lav Ioan, Văduva Constantin, Ari 
Elisabeta, Străut Florian și alți a- 
gitatori care au desfășurat o sus
ținută muneă politică de masă în 
vederea atragerii de noi ’ familii 
de țărani în cadrul întovărășirii. 
Voican Letiția, Ionică loan, Dragoș 
Aurel, Corbei Patru, Rus Gavrilă 
sînt numai cîțiva dintre noii mem
bri ai întovărășirii, care s-au îns
cris în ultima perioadă cu cîte 3— 
4 ba. de teren și cu mai multe oi.

Așa cum s-a desprins din lucră-

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a|

/ Tovarășul Hail Francisc este bo- ț 
^binator la secția electrică a ate- .. 

lierului de reparații de la miBS ' 
Vulcan. El execută Ia timp șl 1 

Ф de bună calitate lucrările ce I I 
‘ se încredințează, fapt care i-a Г 
S adus aprecierea colectivului.



Comiieiul de părinți — 
sprijin prefios al școlii

O întîlnire plăcută

La Școala de 8 ani din Uricani 
există o strînsă colaborare între 
conducerea școlii și comitetul de 
părinți pe școală. Dar nu numai 
comitetul de părinți pe școală vine 
în sprijinul conducerii școlii, ci și 
ceilalți părinți ai elevilor. Așa se 
explică faptul că recent, la ședin
ța cu părinții elevilor, sala cine
matografului din Uricani a fost 
arhiplină. Se discuta doar despre 
situația copiilor la Învățătură, des
pre comportarea lor în școală și în 
afara școlii, se expunea de către 
tovarășul Cocheci Vasile, directorul 
școlii de 8 ani din localitate con
ferința „Cum să ne ajutăm copiii 
la învățătură".

Multi părinți din cei prezenți în 
sală, au arătat metodele pe care 
l?-au folosit ei privind educarea 
și ajutorul la învățătură pe care 
l-au dat copiilor lor, au arătat că 
este necesar să se țină o perma
nentă legătură cu conducerea șco
lii. Alții în schimb, deși foarte 
puțini, au confirmat prin cuvîntul 
lor că nu înțeleg rostul colaboră
rii cu școala, nu înțeleg că tre
buia și ei să-și educe și să-și aju
ta copiii la învățătui ă. Fără răs
pundere au vorbit unii părinți spu- 
nînd: „Mi-am dat copilul la școa
lă, să-l învățați carte. Pe mina nu 
mă inai interesează nimic". „Eu — 
afirma un altul — îl închid singur 
în casă să-și facă temele și să 
învețe. Dar parcă m-ascultă ?".

Aceste afirmații sînt cu toiul ne- 
jusiificate 
cu tărie 
Astfel de 
■aplicarea 
care
să-și deschidă bine ochii 
vadă că astfel de metode nu duc 
la rezultate bune, dimpotrivă.

Copilul trebuie să aibă un pro
gram de învățătură și de joacă, »1 
trebuie supus unui control minu
țios din partea părinților, trebuie 
ajutat acolo unde întîmpină greu
tăți. Dar aceasta nu înseamnă că 
părinții trebuie să facă temele co
piilor sau să învețe pentru ei, așa 
cum se mai întîmplă pe alocuri. 
In această privință trebuie să se 
afirme activitatea comitetului de 
părinți. Membrii Comitetului stau 
de vorbă cu astfel de părinți cu 
mentalități greșite, le împărtășesc 
din experiența și metodele lor fo
losite pentru educarea, și ajutorarea 
copiilor la învățătură.

De asemenea, comitetul de pă
rinți de Ia Școala de 8 ani din 
Uricani se preocupă de școlariza
rea tuturor copiilor din localitate 
și de înfrumusețarea în permanen
tă a școlii.

Astfel, cu cîtva timp în urmă, 
elevul Calotă Nicolae din clasa a 
V-a B, și eleva Timișan Ana din 
clasa а ѴЦ-а В nu mai vroiau să

urineze 
tocmai 
tarea la școală a celor doi elevi 
și-a găsit înțelegere și din partea 
părinților lor, care în loc să-i în
drume să meargă la școală, încer
cau să-i retină acasă. Dar tovarășii 
Gherman Tiberiu, Chirițescu Vic
tor și Tudoran Olga din comitetul 
de părinți pe școală au acționat 
prompt, au stat de vorbă cu cei 
doi elevi și cu părinții lor și as
tăzi ei frecventează cu regulari
tate cursurile școlii.

Din inițiativa comitetului de pă
rinți sînt în curs de confecționare, 
chiar de către aceștia, cuierэ cu 
40 locuri pentru toate clasele. U- 
nele s-au și confecționat eviden- 
țtindu-se tovarășii Modîlcă Gheor- 
ghe, lăcătuș mecanic și Blaj Flo
rian, maistru mecanic la mină.

Membrii comitetului de părinți 
au arătat la ședința de care s-a 
vorbit mai sus că vor depune tot 
interesul în sprijinirea conducerii 
școlii, pentru îmbunătățirea în
tregii activități a școlii și îndeo
sebi a procesului instructiv-edu
cativ.

mai

și au fost combătute 
de către ceilalți părinți, 
metode nu-și mai găseșc 
în zilele noastre, iar cei 
uzează de ele ar trebui 

și să

In excursie la Lupeni
Elevii de la Școala de 8 ani din 

Iscroni au organizat zilele trecute 
o excursie în orașul 
care ocazie au vizitat 
trică, curtea minei și 

mătase „Viscoza".
Elevii din Iscroni au văzut plă

cile comemorative ridicate în me
moria eroilor mineri căzuți în tim
pul grevei din 1929, au făcut cu
noștință cu procesele tehnologice 
de obținere a firelor de mătase, 
etc., avînd astfel ocazia să vadă 
și să învețe lucruri frumoase și 
interesante.

întorși la școală în mijloaul co
legilor, micii excursioniști au a- 

•i* multe de povestit.

Liipeni, eu 
uzina elec- 
fabrica de

CORNEA TITU
corespondent

școala pe motivul că stau 
la Valea de Brazi. Renun-

Lxi cadrul zilei mondiale a tine
retului, pionierii din orașul nos
tru au avut o întilni-re cu tova

rășul Ghinea loan, prim-secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani. Sala clubului U.R.UM.P. 
a fost inundată de purtătorii cra
vatelor roșii. Era doaT una din 
frumoasele acțiuni organizate pen
tru noi.

După ce tovarășa Stoicescu 
Marfa, instructoarea noastră su
perioară a primit raportul de la 
președintele unității de 
de Ia 
rășul 
multă
zilei de 10 noiembrie, despre prie
tenia tineretului din patria noas

tră cu tineretul din întreaga lume, 
despre contribuția lui la 
cauzei păcii.

La sfîrșitul întîlnirii, 
au prezentat un frumos
artistic, ia care s-au evidențiat în 
mod deosebit pionierii unității nr. 
3 Dărănești.

pionieri 
Școala de 8 ani nr. 4, tova- 
Ghinea Ioan ne-a vorbit cu 
Căldură despre importanta

apărarea

pionierii
progrm

SUCIU DOREI
Membru al cercului „Prieteni 

prin corespondență"

Doi colegi de bancă, doi frun tași la învățătură. Despre rezulta
tele lor vorbesc notele bune din g atalog obținute de la începutul a- 
nului școlar pînă în prezent. Elev i în clasa a H-a la Școala medie 
din Lonea, Reisz Ioain și Boța Rodica sînt hotărîți să încheie cu suc
ces primul trimestru al anului

Rezultatele de pînă acum
IN CLIȘEU: Cei doi colegi 

înainte de a intra învățătoarea

școlar.
confirmă acest lucru.
de bancă revăd încă odată notițele 
la oră.

TEORIE ȘI PRACTICA
Rezervă de cadre pentru unitățile 

industriale și alimentare. Școala
fesoara lor în... exercițiul func
țiunii

profesională comercială din Petro
șani desfășoară o 
tate pentru școla
rizarea elevilor. Zi 
de zi, profesori 
cu o înaltă pre
gătire profesiona
lă predau elevi
lor cunoștințe teo
retice și practice, 
îi aducă în spi
ritul unei com
portări demne și 
deserviri civiliza
te a populației. Fo
tografiile noastre 
1» prezintă pe ele
vele din anul 1 
împreuna cu pr<

Prima înfățișea
ză pe tînăra pro
fesoară Udrea E- 
lena dînd expli
cații elevelor la o 
oră de curs în

boratorul de

crări practice 
școlii.

In cea de

la-
lu-

al

doua, tovarășa 

profesoară Udrea 

Elena asistă pe 

una din elevele .

sal5 la efectuarea

unui exercițiu 
practic în magazinul alimentar al 
școlii.rodnică activi-

Instructorul de pionieri 
în mijlocul copiilor

Instructorul de pionieri este 
prietenul, conducătorul, îndrumă
torul copiilor. El 'aste sufletul ac
tivităților pionierești. Prin pregă- 

, firea și munca lui, instructorul de 
«pionieri contribuie la formarea și 

modelarea caracterului viitorului 
constructor al comunismului — 
pionierul de azi.

Conștienți de măreața sarcină 
încredințată lor de către partid, 

instructorii de pionieri caută for
me noi de educare a copiilor, spe
cifice vîirstei pionierești. Pregăti
rea minuțioasă și desfășurarea a- 
tractivă, plină de conținut a adu
nărilor, organizarea duminicilor

cu
în-

de
ca

cu detașamen- 
pe care le con
st apreclați de 

Cu ei își împart 
succesului la în-

REGIMUL DE ZI AL ELEVILOR
Pentru ca elevii să-și îndepli

nească cu succes sarcina lor prin
cipală — de a învăța, de a deveni 
oameni bine pregătiți, folositori so
cietății — trebuie supuși unui re
gim exigent de muncă și învățătu
ră, pe care să-1 respecte cu rigu
rozitate. In familie, timpul elevului 
trebuie organizat în așa fel, încît 
el să-șt poată pregăti lecțiile în 
condiții optime, să aibă și timp 
pentru a se plimba în aer liber, 
pentru a se odihni și pentru a-și 
ajuta părinții la treburile gospo
dărești. Respectarea tuturor preve
derilor regimului de lucru al ele
vilor se realizează prin controlul 
sistematic efectuat de către pă
rinți, de cadrele didactice, ds di- 
riginți. Prin respectarea regimului 
de lucru de către elevi, aceștia se 
deprind cu o anumită rînduială a 
vieții și activității, cu o anumită 
comportare în relațiile cu membrii 
familiei și cu alte persoane străine.

Dimpotrivă, lipsa unui regim bi
ne stabilit, duce la o viață dezor
donată, cultivă la elevi deprinde
rea de a trăi izolați, de a se com
porta în discordanță cu normele 
școlii și ale familiei.

Prin controlul ce-1 exercită asu
pra regimului de lucru al elevilor, 
școala trebuie să-i convingă pe 
aceștia ca să învețe planificat', să 
se odihnească și să se plimbe, să 
se comporte în spiritul dragostei 
și respectului față de superiori, ia 
spiritul patriotismului socialist.

Stabilirea unei ordini precise a 
orelor de curs, educă obișnuința 
elevilor de a munci și învăța orga
nizat și ordonat. Dacă în școală 
domnește ordinea și curățenia, da
că școala sste bine gospodărită, 
elevii se deprind să aibă grijă de 
avutul școlii, să respecte regulile 
de disciplină și igienă.

„Reguli pentru elevi" care cu
prind normele generale de compor-

tare a copiilor în clasă, în timpul 
recreației, in relațiile cu cadrele 
didactice, ca și în relațiile dintre 
ei, au o mare importanță pentru 
educarea morală a elevilor.

Dar programul elevilor trebuie 
urmărit și în afara școlii și a fami
liei, în societate. In această privin
ță, elevilor să li se interzică frec- 
vantarea cinematografului la • ore 
tirzii, vizionarea de filme nepotri
vite pentru vîrsta lor, să li se 
pună 
unde

La
gimului de muncă 
al elevilor trebuie 
«atît părinții, cadrele didactice, di- 
riginții, cît și comitetele de părinți 
pe școală, organizațiile de U.T.M. 
și pionieri.

o comportare 
s-ar afla, 
respectarea cu

civilizată
im- 
ori

re-strictețe a 
și învățătură 
să contribuie

LORINCZ FRANCISC
director adjunct Școala de 8 

nr. 1 Lupeni
ani

pionierești, învățarea de clntece 
și poezii, trecerea probelor pen
tru obținerea distincțiilor pione- 
rești pe bază de concursuri sînt 
cîteva din formele ds muncă 
pionierii, la care ei participă 
totdeauna ou drag.

Mulți instructori de pionieri 
la școala de 8 ani din Lonea
Mădăraș Piroșca, Marton Magda
lena, Măglașu Doina desfășoară o 
rodnică activitate 
tele de pionieri 
duc, sînt stimați 
către pionieri, 
pionierii bucuria
vățătură, cu ei iau măsuri pentru 
ai ajuta ■ pe colegii mai slab pre
gătiți, împreună organizează ae- 
țiuni plăcute, interesante.

Nu același simț de răspundere 
îl manifestă în activitatea lor 
tovarășii instructori Roman Ma
riana. Navrody Eduard, Samuel 
Emeric. Detașamentele pe care ei 
le conduc nu au un program de 
activitate, adunările se desfășoară 
fără a fi pregătite în prealabil, 
jurnalele și caietele de grupă 
pentru evidenta muncii lipsesc.

Acești tovarăși motivează lipsa 
lor de activitate pasămite că nu 
au timp. Dar și ceilalți instructori 
au același program, deci tot atî- 
ta timp și totuși duc muncă fru
moasă

Un 
munca 
de la
dea biroul 
U.T.M.

Numai ajutați și muncind cu 
dragoste alături de copii, instruc
torii de pionieri vor putea ajuta 
pe pionieri să-și îndeplinească cu 
cinste angajamentul solemn .Sînt 
gata întotdeauna".

și cu pionierii.
ajutor mai substanțial în 
instructorilor de pionieri 

școala noastră trebuie să-l 
organizației de bază

din școală.
ajutați și

VALERIAN PRODANC1UC
Membru în comisia de pionieri 

a orașului Petroșani
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O SA MAI VIN 
PE LA VOI

Printre muncitori se aud deoda
tă cuvintele :

— Tovarăși, sîntem invitați de 
președintele sindicalului și șeful 
depoului la școala personalului. 
Se va (ine o ședință fulger.

— Dar cu ce scop '(
— O să vedem.
Curioși de această invitație 

muncitorii s-au adunat cu toții in 
sală.

La ora fixată iși tăcu apariția 
secretarul de partid, tovarășul Zei- 
cu Gheorghe, președintele sindica
tului, tovarășul Josan Adrian Și 
șeiui depoului, tovarășul Martin 
Elemer.

Președintele de sindicat anunță 
ordinea de zi. Trecerea in pensie 
a mecanicului de locomotivă Sch- 
let Carol. Vestea a fost primită 
cu emoție atît de virstnici cit și 
de tineri. .

Vorbind despre Schlet-baci, pre
ședintele sindicatului a arătat că 
in munca sa de zi cu zi a adus 
numai laude și cinste depoului. 
A fost mereu un exemplu viu și 
demn de urmai.
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Apoi șeful depoului l-a felicitat * 
j călduros și i-a mulțumit pentru $ 
ț hărnicia și priceperea de care a J
* dat dovadă. 4
* Din jurnalul anilor de serviciu, * 
1 prestați în depou reiese că tov. $ 
?« Schlet Caroi a parcurs in activi- î
• lalea sa de mecanic cca. 1 716 000 *i 
ț*. Arn. remorcind aproximativ 8 033 . 

■ trenuri și realizînd o economie de i♦ i
ț 2 640 tone de combustibil conven- ■ 
І țional. «
j Ședința fulger era pe stirșite. •
♦ Cuprins de emoție mecanicul Sch- *
; let Carol a rostit citeva cuvinte. * 
? — Azi e o ti mare pentru mine. *
t Nu că ies ia pensie, dar am sim- * 
; *

tit din toată inima dragostea si t
i respectul ce-i purtați virstnicilor. ■ 
T Fiți siguri că n-am să vd uit toată ț 
4^”jfa/a. O să mai viu pe la voi
1 ♦ 
Ț așa ca... musafir. 4
• — Poitește cînd dorești și îți T♦
• dorim viață lungă și fericită, i-au î
• urat cu toții în cor. *

У IVAN VICTOR i
? lăcătuș — depou C.F.R. Petroșani к
i *

Puterea de convingere a comuniștilor
(Urmare din pag. l-a)

rile adunării, activitatea în direc
ția întăririi economico-organizato- 
rice a întovărășirii trebuie con
tinuată. Va trebuie efectuată co
masarea cît mai grabnică a celor 
80 ha. de teren al noilor membri 
întovărășiți, asigurate toate con
dițiile pentru o bună adăpostise a 
oilor întovărășirii. La recomanda
rea organizației de partid, con
siliul de conducere al întovărășirii 
$i-a propus ca în viitorul apropiat 
să mai cumpere circa 100 oi de ra
să superioară, să dezvolte continuu 
întovărășirea. .

Apreciind activitatea de pînă 
acum a organizației da partid ca 
iiind fructuoasă, comuniștii și-au 
afirmat hotărîrea de a munci în 

viitor cu perseverență pentru rea
lizarea sarcinilor trasate de partid. 
Organizația de bază și-a propus să 
primească noi membri și candidați 
de partid din rîndurile țăranilor 
întovărășiți, să sprijine mai mult 
consiliul de conducere al întovără
șirii, să-l întărească cu cei mai 
buni întovărășiți, oameni vrednici, 
cu o înaltă conduită morală, capa
bili să rezolve treburile organiza
torice și economice ale întovără
șirii.

O------------

Intilnipe cu alegătorii
Mai zilele trecute, alegătorii 

din circumscripția electorală nr. 
65 din Lupeni s-au întîlnit într-o 
adunare cu deputatul Murgu Vir
gil.

Cu acest prilej au fost anali
zate problemele care preocupă zil
nic cetățenii din cartier. Printre 
altele, propunerea de a se ame
naja în cartier un magazin аіішеп 
tar, deoarece pentru a-și procura 
alimentele necesare gospodinele, 
sini silite să se deplaseze după 
cumpărături tocmai în oraș. De 
asemenea, s-a propus ca autobu
zul local Viscoza-Gară să treacă 
și prin fața Grupului școlar minier

(cel puțin in orele de intrare și 
ieșire a minerilor din șut). Sala- 
riații I.L.L. să verifice mai des 
starea fondului de locuințe și să 
ia din timp măsuri de reparații, 
iar sectorul I.C.O. sa dea o mai 
mare atenție îndeplinirii lă timp 
a obligațiilor pe care le are față 
de locatarii din cartier.

Dovedind spirit de inițiativă, 
cetățenii din cartier s-au angajat 
să sprijine efectiv înfrumusețarea 
orașului, arătîndu-se hotărîți să 
execute voluntar importante lu
crări gospodărești.

CIUCA ILIE
profesor

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

IN CONCEDIUL DE ODIHNĂ
In fiecare an, tot mai mulți sa- 

lariați de la E.M. Aninoasa își pe
trec concediul de odihnă în fru
moasele noastre stațiuni de la mun
te și mare. Numai în trimestrul Ш 
a.c., peste 50 de salariați ai minei 
au fost oaspeții stațiunilor de o- 
dfhnă și tratament de la Eforia 
Nord și Sud, Herculane, Sinaia, 
Predeal, Bușteni, Sovata, Ocna-Si- 
biului etc.

In următoarele luni ale acestui 
an alți mineri, ajutori mineri, teh
nici ani vor pleca în concediu tie 
odihnă, în diferite stațiuni din 
tară, cu bilete distribuite da comi
tetul de sindicat. Printre muncitorii 
care vor pleca în luna noiembrie 
în stațiunile de odihnă și tratament 
amintim pe Magyari Sigismund, 
miner la sectorul IV, Chițu Crista- 
che, miner la sectorul III Piscu, case

vor pleca în stațiunea Harculane. 
Alții vor pleca la Bușteni, Sinaia, 
Tușnad, So vata. Predeal și alte 
stațiuni.

SIMA IOSIF 
corespondent

In librării
N. TEODORESCU. — Controlul 

calității lucrărilor de construcții.
' Ed. Tehnică. 236 pag. lei. .7,50

V. MÎNDRU. — Tehnica secu
rității muncii în turnătorie. Ed. 
Țehnică. 74 pag. lei 3,00.

V.MAR1AN. — Newton, arhi
tect al științei — Colecția Mari 
descoperiri, Ed. Științifică în cola
borare cu C.R.G.C.S. 71 pag., lei 
1,25.

---------------...............................

Furnicile
In ultimul timp, cercetările știin

țifice au dat la iveală posibilitatea 
de a utiliza furnicile ca apărători 
ai pădurilor Bine înțeles, nu e 
vorba de întreaga sumedenie de 
furnici care populează suprafața 
globului. Prin observații științifice 
s-a stabilit că unele păduri, inva
date de anumite specii da furnici, 
scăpau de dăunătorii lor cei mai 
periculoși. Ca sub efectul unei in
jecții regeneratoare, arborii reve
neau la o viață nouă, frunzișul li 
se îmbogățea, creșterea nu mai era 
stlnjenită, în timp ce, alături, alte 
păduri „cruțate" de năvala furnici
lor, sufereau grav de pe urma dău
nătorilor. Procesul e simplu : fur
nicile se hrănesc cu larvele și pu- 
рэіе insectelor care, în felul aces
ta. sînt stîrpite din vlrful pomului 
și pînă în cele mai ascunse scor
buri, cu acea ardoare de care nu
mai furnicii? sînt capabile.

Interesanta problemă a folosirii 
furnicilor ca aliat al omului îm
potriva dăunătorilor silvici a fost 
luată în studiu de către Institutul 
de biologie „Traian Săvulescu” al 
Academiei R.P. Romîne și Institu
tul de cercetări forestiere.

lată-ne în laboratorul de ecolo
gi? animală al Institutului de bio
logie, unde tînărul cercetător Dinu 
Paraschivescu ne introduce Jn 
„strategia’’ bătăliei care va pu
ne la încercare forțele unor furnici 
roșii din rasa Fermica, în fața unor 
dăunători ai pădurilor de conifere 
și foioase Am aflat astfel că bio
logii noștri studiază mai de mult 
Speciile de Formicide. Chiar în

— apărători ai
de NICOLAE SCÂRLĂTESCU

vara acestui an a avut loc în 
acest scop un rodnic schimb de 
experiență cu Institutul de cerce
tări forestiere din Eberswalde, în 
R.D. Germană.

S-a stabilit, ne informează tînă
rul cercetător, că două dintre spe
ciile de furnici distrug cu repezi
ciune numeroși inamici redutabili 
ai pădurilor de pini. Ni se spune 
că oriunde se observă apariții ale 
dăunătorilor, colonizarea furnicilor 
din aceste specii este salvatoare. 
Dar, pentru aceasta trebuie bine 
cunoscute ariile de răspîndire a di
feritelor specii și relațiile dintre 
ele ,d șoarece dacă unele furnici din 
specii diferite trăiesc pașnic ală
turi, de multe ori chiar în ace
lași mușuroi (cuiburi mixte), în 
schimb altele se războiesc crunt. 
Prin cercetări, Institutul de bio
logie „Traian Săvulescu" a preci
zat că furnicile Lasius flavus Fabr. 
se bat și înving pe Formica nigri
cans Em, în timp ce' lucrătoarele 
din Reptifornrica sanguin ea Latr, în 
ciuda numelui lor fioros, sînt în
vinse de Tetramorium ceaespitum 
L, (furnică despre care s-a aflat, 
prin observații făcute în cîmpia 
Munteniei, că dispune de anumite 
sisteme de semnalizare care mobi
lizează întreaga colonie în vede
rea apărării).

In laboratoarele Institutului, care 
abordează pentru prima dară la

pădurilor
noi problema utilizării furnicilor 
în combaterea dăunătorilor sil
vici, am văzut o întreagă apara
tură de laborator, creată de cer
cetătorii romîni în scopul studie
rii pe cal? experimentală paralel 
cu colonizările pe teren, a diferite
lor specii de Formica, In cuiburi 
artificiale, montata într-o serie de 
cuve mari, unde se asigură furni
cilor condiții naturale de mediu și 
hrană (bucăți de turbă, musculițe, 
larve, soluție zaharoasă, apă etc.) 
se urmărește viața insectelor, obi
ceiurile lor. Mici compartimente 
speciale, menținute la o temperatu
ră constantă devin „apartamentele" 
reginei, unde aceasta depune ouăle. 
Se observă cum lucrătoarele hră
nesc progenitura, cum își împart 
atribuțiile, în timp ce „soldații", 
furnici cu conformație specială, cu 
mandibule mai dezvoltate, asigură 
apărarea cuibului...

Cea dintîi confruntare a noului 
aliat al omului cu dușmanii arbo
rilor a fost făcută în vara aces
tui an într-una din pădurile Mol
dovei. Acolo, silvicultorii îm
preună cu cercetătorii științifici au 
fost martorii succesului unei ex
periențe : furnicile au biruit...

In primăvară se vor face alta 
colonizări artificiale ale unor fur
nici din specia Formica în păduri 
din Carpați și Dobrogea. Rămîne 
de cercetat, pe baza unor observa 
ții de zi cu zi, comportarea furni
cilor, agresivitatea lor față de lar
vele dăunătorilor, felul cum își or
ganizează ele hrănirea.

Prin Agerpres

PUBLICITATE

ANUNȚ
O.C.L. produse industriale Petroșani anunță publicul cumpără

tor din localitățile
—' Petroșani
— Lupeni
— Vulcan
— Uricani

Aninoasa
— Lonea
— Petrila

Că prin magazinele de produse industriale se poate aprovizi
ona și cu plata in rate cu ur mătoarele articole:
— CONFECȚII PENTRU BARB AȚI, FEMEI ȘI COPII — în toate 
localitățile.
— ÎNCĂLȚĂMINTE — în locali tățile. Petroșani, Lupeni și Vulcan.
— ȚESĂTURI DE BUMBAC, LÎNA ȘI MATASE — în localitățile 
Petroșani, Lupeni, Vulcan.
— TRICOTAJE — în localitățile Petroșani, Lupeni, Vulcan.
— MOBILE — in localitățile P etroșani, Lupeni, Vulcan.

Magazinele cu produse fie ro-metalice și de sport din toate lo
calitățile din Valea Jiului oferă cumpărătorilor următoarele articole: 

•— BICICLETE — MAȘINI DE SPALAT RUFE
— MOTORETE — ACORDEOANE
— MAȘINI DE CUSUT — APARATE FOTO ȘI ALTELE
Vizitați magazinele O.C.L. produse industriale și folosiți con

dițiile avantajoase de plată ce vi se oferă, procurindu-vă obiectul 
preferat.

Ii
i Gospodine i

Folosiți cu Încredere produ- 

sele PERL AN pentru spălatul •; 

țesăturilor de lină, bumbac șl i! 

mătase, care se găsesc spre vin- :: 
zare la toate magazinele de pro- b 

duse chimice și alimentare, la ;■ 

prețul de 2,50 lei pachetul.

Cumpărători !
La magazinele specializate ale 

O.C.L. produse industriale vă 
puteți procura cu plata în rate, 
aparate de radio din producție 
internă, împreună cu cîte un 
pick-up fără difuzor.

Profitați de avantajele oferite 
și procurați-vă de îndată aceste 
obiecte utile și plăcute.

în atenția cumpărătorilor
O.CJ.. Produse Industriale Petroșani anunță publicul consumator 

că s-au pus în vînzare aparate de radio, mașini de cusut, mașini 
de spălat rufe — producție int ernă.

Vinzarea se face și cu pi ata în rate în condiții avantajoase 
pentru salariații permanenți.

CONDIȚII DE VÎNZARE
LA APARATE DE RADIO DIN PRODUCȚIE INTERNA’

fu

Cumpărători cu renume- ' Acont Nr. maxim
rație lunară netă: minim în rate.

— pină la 1000 lei 15% 12
— peste 1000 lei 20% 12

LA MAȘINI DE CUSUT DIN PRODUCȚIE INTERNA
— pînă Ia 1000 Iei pentru muncitori

și militari 20% 18
pentru alți
salariați 20% 12

— peste 1000 Iei pentru muncitori
și militari 25% 18
pentru alți salariați 25% 12

LA MAȘINI DE SPĂLAT RUFE DIN PROD. INTERNA
Valoare pină la 1 500 lei

— pînă la 1000 lei 25% 12
— peste 1000 lei 30% 12

Valoare peste 1 500 lei
indiferent de renumerație 25% 15

I
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■
I

I
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împreună cu aparatul de radio se poate cumpăra, 
rate, și cîte un pick-up, fără difuzor propriu.

Dobînda ce se percepe cu mpărătorilor de mărfuri 
rate este de 3% pe an și se achită odată cu ultima 

Vizitați magazinele O.C.L. Produse Industriale și 
condițiile avantajoase ce vi se oferă.

cu plata

cu plata 
rata, 
proiitați

în

de
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16 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,10 Prelucrări 
corale, 8,06 Dansuri de estradă, 
9,00 Roza vînturilor „Popasuri pe 
Argeș" — Reportaj, 9,40 Soliști 
instrumentiști de muzică populară, 
11,05 Arii din opere, 11,35 Melodii 
de estradă, 12,20 In săli și pe sta
dioane, 13,10 Muzică din operete, 
14,00 Melodii populare, 15,30 Gîn- 
tece inspirate din viața nouă a 
Satului, 16,15 Vorbește Moscova I 
17,12 Simfonia în sol major de 
Joseph Haydn, 18,00 Muzică u- 
șoară, 19,25 Muzică de dans, 20,45 
Melodii populare cerute de as
cultători, 21,25 Muzică de dans, 
PROGRAMUL II, 10,30 Muzică de 
estradă, 11,30 Suita pentru pian și 
orchestră „Nopți în grădinile Spa
niei" de De Falia, 12,05 Muzisă

din operete, 13,33 Muzică popu
lară, 14,35 Muzică vocală și ins
trumentală, 15,31 Preludiu și Dans 
de Ludovic Feldman, 16,12 Muzică 
ușoară interpretată la pian, 18,35 
Melodii populare cerute de ascul
tători, 20,00 Muzică de dans, 21,20 
Arii celebre din opere, 22,00 Can
țonete, 23,05 Muzică de dans.
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PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE ; 

Valsul nemuritor ; REPUBLICA : 
Povestea anilor înflăcărați; BAR- 
BĂTENI : Descoperirea lui Julian 
BOII.



I STEAGUL RâȘU

j'

UJJI^ELE 5ТІЦІ ULTIMELE ȘTIOI *ULTIMELE

iiiiliii/lllliHiiHdtiiiiiiiinhiilllliiinin

MOSCOVA 14 (Agerpres).
Comentînd observațiile făcute de 

un grup de oameni de știință ame
ricani asupra unor erupții din Lu
nă, cunoscutul selenolog sovietic 
Nikolai Kozîrev a scos în eviden
ță importanța acestor observații în 
sprijinul teoriei susținute de el, 
potrivit căreia craterele lunare s-au 
format datorită activității vulcani
ce, După cum a arătat' savantul 
sovietic, din aceasta rezultă că 
suprafața Lunii este acoperită de 
fluxuri de lavă și, deși poroasă, 
este compactă. Prin urmare, este 
probabil că cosmonauții nu vor 
avea de înfruntat greutăți de ne
trecut' cînd vor încerca să asele- 
nizîze.

------------©------------

Atetmi Conferința consacrată problemei 
redocerii cheltuielilor militare ale Greciei
ATENA. 14 — Corespondentul A- 

gerpres. Al. Gheorghiu, transmite:
Presa ateniană anunță că sîmbătă 

are loc la Ministerul apărării al 
Greciei o conferință în problemele 
cheltuielilor militare și posibilități
lor reducerii acestora, conferință la 
cais vor participa primul ministru, 
Papandreu, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri și ministrul de 
externe, Venizelos, precum și mi
nistrul coordonării economiei, Ma- 
vros Ghiorgios. In legătură cu a- 
ceasta, ziarele citează declarația lui 
Venizelos care a arătat că guver
nul grec studiază problema reduce
rii cheltuielilor militare ale Gre
ciei și că o hotărîre în această 
direcție va fi luată sîmbătă. El a 
relevat că guvernul a și pregătit 
un studiu asupra acestei probleme.

„Una din grijile principale și ur
gente ale guvernului, scrie, refe-

---- ©----- 

Cu pluta 
peste Oceanul Pacific

NEW YORK 14 (Agerpres).
William Willis, un explorator și 

scriitor american în vîrstă de 70 
de ani a reușit să străbată Oceanul 
Pacific pe o plută însoțit numai 
de... două pisici. El a pornit Ia 4 
iulie din portul Peruvian Callao, 
ajungînd după 130 de zile si o că
lătorie de 7540 mile in insula Sa
moa de vest. La 500 de mile de 
Gallao el a fost surprins de o pu
ternică furtună care i-a avariat 
vîslele și a făcut inutilizabil apa
ratul de radio. Deși rămas la che
remul viaturilor și valurilor, Wil
lis a debarcat cu bine în portul 
Fatuela din Somoa de vest. Cele 
două pisici sînt nevătămate. „Ma
joritatea oamenilor de vîrsta mea 
suferă de 16 feluri de boli de ini
mă — eu de niciunul", a declarat 
Wil is.

— ©---
Scrisoarea adresată 

de Cheddi Jagan 
primului ministru al Angliei

, GEORGETOWN 14 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

U.P.I., primul ministru al Guyanei 
Britanice, Cheddi Jagan. a adresat 
o scrisoare primului ministru al 
Marii Britanii, Alec Douglas-Ho
me în care îl informează că gu
vernul său a respins oficial planul 
englez în vederea unei noi consti
tuții a acestei colonii situată pe 
teritoriul Americii de sud. In scri
soare se subliniază că partidul pro
gresist al poporului din Guyana 
Britanică, partid de guvernămînt, 
nu poate lua în considerare planu
rile cu privire la noi alegeri îna
inte de a se acorda independența 
coloniei.

Un alt specialist' sovietic in 'do
meniul studierii Lunii, Vsevolod 
Troițki, a comunicat unele date ob
ținute asupra Lunei, de radiofizi- 
cienii din Gorki. Din aceste date 
rezultă că substanța care acoperă 
satelitul nostru natural este com
pactă și poroasă. După părerea lui 
Troițki, în Lună nu se înregistrea
ză asperități foarte pronunțate ale 
reliefului. Explorarea unor anumi
te porțiuni de pe Lună cu un dia
metru pînă la 200 km. a confirmat 
că natura și structura substanței 
care acoperă Luna sînt în mare 
măsură identice pentru întreaga su
prafață lunară.

rindu-se la această problemă, „То 
Vima", este a face față di
ficultăților create economiei de 
cheltuielile militare". Și alte ziare 
subliniază necesitatea reducerii 
cheltuielilor militare în scopul ini
țierii unor programe care să con
tribuie la ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Observatorii din Atena prevăd 
o dezbatere vie în problema re
ducerii cheltuielilor militare ale 
Greciei, ca urmare a opoziției din 
parlament în această problemă din 
pai tea fostului partid de guvernă
mînt, E R.E.

„Comoara" din Lacul Toplitz — un fals
VIENA 14 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

autoritățile austriece din Styria au 
adresat o plîngere Parchetului din 
Leoben, împotriva unui oarecare 
Max Gruber „pentru inducerea în 
eroare a autorităților prin false 
mărturii în afacerea comorii din 
Lacul Toplitz". Potrivit agenției, 
Max Gruber s-a dat drept un fost 
ofițer din SS, fiind omul care a 
pus în circulație informațiile asu
pra scufundării în Lacul Toplitz a 
unei așa-zise comori naziste conr-

LISABONA. Citind cercuri bine 
informate din Lisabona, agenția 
France Presse anunță că membri 
ai poliției secrete portugheze au 
operat noi arestări. Agenția citată 
adaugă că numărul persoanelor a- 
restate în ultimele zii» în Portu
galia se ridică, la 14.

DJAKARTA. Miercuri a încetat 
din viafă la Djakarta ministrul de 
justiție al Indoneziei, dr. Sahardjo.

SANAA. Reprezentantul secreta
rului general al O.N.U. în Yemen, 
P. Spinelli, a sosit la Sanaa, un
de a fost primit de vicepreședin
tele Yemenului, Hassan El Emary.

După cum s-a mai anunțat P. 
Spinelli a fost numit în postul de 
șef al misiunii de observatori ai 
O.N.U. în Yemen, în locul genera
lului indian, P. Gyani.

TOKIO. In cursul zilei de 13 
noiembrie in insula Niidzima, si
tuată la aproximativ 100 km. sud 
de Tokio, s-au înregistrat trei vio
lente zguduiri subterane.

MONTEVIDEO. Sub auspiciile 
Centralei unice a muncitorilor din 
Uruguay, la Montevideo a avut 
loc un miting de protest împotriva 
persecutării cadrelor didactice care 
luptă pentru sporirea alocațiilor

Lucrările sesiunii O. N. U..

Rezoluția piwîad situația 
din Africa

NEW YORK 14 (Agerpres).
Adunarea Generală a Organiza

ției Națiunilor Unite a adoptat la 
13 noiembrie cu 84 voturi pentru 
șase voturi contra și 17 abțineri re
zoluția, votată mai înainte în Co
mitetul de Tutelă, în problema si- 

din Africa de sud-vest.
Rezoluția subliniază dreptul ina

lienabil al poporului din Africa de 
sud-vest la autodeterminare și in
dependență și declară act de agre
siune orice încercare a Republicii 
Sud-Africane de a anexa acest te-

In Comitetul pentru problemele
economice

NEW YORK 14 (Agerpres).
Comitetul pentru problemele eco

nomice și financiare al Adunării 
Generale O.N.U. a adoptat în una
nimitate o rezoluție care cere se
cretarului general al O.N.U., ca 
în • colaborare cu organismele spe
cializate ale Națiunilor Unite, să 
studieze mijloacele în vederea în
făptuirii unei campanii pentru li
chidarea analfabetismului în lume. 
Rezoluția prezentată de un grup de 
42 de țări subliniază că două cin
cimi din populația adultă a lumii 
nu știe să scrie și să citească și 
cheamă la desfășurarea unui efort 
pentru realizarea unor ample pro
grame de alfabetizare în țările 
din Asia, Africa și America Lati- 

pusâ din metale prețioase, docu
mente ultrasecrete și arme bacte
riologice secrete. El a recunoscut 
că a inventat afirmațiile sale în 
legătură cu comoara.

Intre timp, operațiile de cerce
tare ale fundului lacului au conti
nuat în tot cursul săptămînii fără 
ca vreun element nou să fie des
coperit. Pînă în prezent costul a- 
cestor operații se ridică la un mi
lion de șilingi și după cum relevă 
France Presse, . Gruber va fi tras 
la răspundere pentru irosirea aces
tor bani.

destinate școlilor. Muncitorii, stu
denții, funcționarii publici sprijină 
cu hotărîre revendicările corpului 
didactic.

LONDRA. A fost dat publicită
ții un proiect de lege cu privire 
la construcția de locuințe, care pre
vede Înființarea unei corporații 
speciale cu un fond de 100 milioa
ne de lire sterline, chemată să spri
jine construcția de locuințe, în spe
cial prin acordarea de credite și 
împrumuturi societăților cooperatis
te.

NEW YORK. După o întrerupere 
de cinci luni au fost reluate lu
crările pe șantierul de construcție 
a spitalului din Harlem. Lucrările 
fuseseră suspendate la 13 iunie în 
legătură cu demonstrațiile de pro
test împotriva discriminării față de 
negri șl portoricani cu prilejul an
gajării la lucru.

VARȘOV IA. Agenfia P.A.P. a- 
nun[ă că la Varșovia a avut loc 
o nouă intîlnire a ambasadorului 
Republicii Populare Chineze în R.P. 
Polonă cu ambasadorul Statelot 
Unite.

Următoarea întilnire a fost fixată 
pentru 29 ianuarie 1964.

L3NDRA. Organizația engleză 
Mișcarea Împotriva politicii de a- 
partheid dusă de guvernul sud- 
african a adresat ambasadorului

de sud-vest
ritorîu administrat de ea pe baza 
unui mandat încredințat de Liga 
Națiunilor după terminarea primu
lui război mondial. Rezoluția atra
ge atenția asupra faptului că men
ținerea actualei situații critice, crea
te în urma politicii R.S.A. în Afri
ca de sud-vest, constituie o ame
nințare serioasă la adresa păcii și 
securității.

Totodată, rezoluția recomandă 
stabilirea unui embargo asupra li
vrărilor de arme și produse petro
liere către Republica Sud-Africană.

si financiare
nă. Un raport în această problemă 
a fost prezentat de Organizația Na
țiunilor Unite pentru educație, știin
ță și cultură (U.N.E.S.C.O.) care 
propune traducerea în viață a unui 
plan mondial de alfabetizare pe 
timp de 10 ani. Raportul sublinia
ză că acest plan va trebui să fie 
înfăptuit în cadrul unei largi co
laborări internaționale combinată 
cu programe naționale.

Rezoluția a fost trimisă spre a- 
probare Adunării Generale a
O.N.U.

Conferința consiliului inter-american 
de la Sao Paulo

I

SAO PAULO 14 (Agerpres). .
In orașul brazilian Sao Paulo con

tinuă lucrările conferinței anuale 
a Consiliului inter-american eco
nomic și social la care participă 
miniștrii de finanțe ai țărilor la- 
tino-americane precum și o delega
ție a S.U.A. condusă de subsecre 
tarul de stat Averell Harriman 
După cum transmit agențiile occi
dentale de presă, în cadrul dezba
terilor de pînă acum, reprezentau 
ții diferitelor țari latino-america- 
ne au subliniat lipsa de eficacitate 
a planului „Alianța pentru pro
gres". In ședința de miercuri, mi
nistrul planificării al Boliviei, Ro
berto Jordan Prado, a fost salutat, 
potrivit agenției France Presse „cu

Elveției la londra o scrisoare de 
protest în legătură cu hotărîrea 
guvernului elvețian de a livra ar
me și echipament militar guvernu
lui sud-african.

CARACAS. Autoritățile venezue- 
lerie au anunțat că trupele guver
namentale au declanșat o ofensi
vă împotriva unităților de guerilă 
care operează în regiunea muntoa
să din statul Falcon. Potrivit agen
ției France Presse, în această re
giune au loc în prezent iupte pu
ternice. semnalîndu-se morfi și ră
niți de ambele părți.

DAKAR. La Dakar s-a des
chis cea de a treia conferință a- 
fricană pentru problemele turismu
lui. La conferință participă repre
zentanți din 11 țări africane.

LONDRA. Guvernul britanic, a 
ununtat că intenționează să demo
leze masiva clădire a Ministerului 
de Externe (Foreign Office). In de
clarația citită în Camera Comune
lor, se arată că guvernul a hotărit 
să se construiască o nouă clădire 
modernă pentru Foreign Office.

GENEVA. La 13 noiembrie, dele
gații țărilor africane din Consiliul 
Organizației Internaționale a Mun
cii (O.I.M.). întruniți la Geneva, au 
cerut din nou excluderea Africii
de sud din această organizație, 
drept sancțiune .împotriva politicii 
de apartheid, promovată de guver
nul sud-african.

Oamenii muncii spanioli 
intensifică lupta 

împotriva regimului 
franchist

MADRID 14 (Agerpres).
Știrile sosite din Spania arată 

că oamenii muncii spanioli intensi
fică lupta împotriva regimului fran
chist, pentru apărarea drepturilor 
lor. Greva celor 1 800 de munci
tori de la Uzina „Alfa" din Eibar 
(Guipuzcoa) continuă. Grviștii pro
testează împotriva mașinațiunilor 
patronilor care urmăresc să redu
că salariile majorității muncitorilor. 
Minerii de la minele de potasiu din 
Suria (provincia Barcelona) nu au 
ieșit'timp de trei zile la suprafață, ce- 
rînd majorarea salariilor și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă.

--© —
Declarafîa ministrului 

afacerilor exferne 
al Argentinei

BUENOS AIRES 14 (Agerpres).
Intr-o declarație dată reprezen

tanților presei străine, ministrul a- 
facerilor externe al Argentijțîi, 
Miguel Angel Zavala Ortiz, a 
tat că politica externă a Argenti
nei „este îndreptată spre menține
rea păcii în lumea întreagă spre 
întărirea prieteniei cu toate po
poarele".

o salvă de aplauze din partea de- 
legaților latino-americani" atunci 
cînd a declarat că „Statele Uifute 
nu și-au respectat promisiunile fă
cute la Punte del Este". Ministrul 
bolivian a arătat că „țările latino- 
americane trebuie să se unească 
pentru a vorbi ca o singură națiu
ne și a convinge S.U.A. de justețea 
revendicărilor lor".

In cadrul aceleași ședințe a luat 
cuvîntul reprezentantul S.U.A., Ave- 
rell Harriman, care a încercat să 
răspundă criticilor formulate de 
delegații latino-americani.

După cum transmite agenția As
sociated Press participanții la con
ferință au luat în discuție și pro
blema poziției țărilor latino-ameri- 
cane la viitoarea conferință O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare. Repre
zentantul Braziliei a cerut ca ță
rile Americii Latine să desfășoare 
la această conferință acțiuni pro
prii, în colaborare cu țările deve
nite recent independente din Asia 
și Africa și cu țările socialiste 
în promovarea principiului dez
voltării comerțului mondial fără 
nici un fel de restricții și care să 
țină seama de interesele țărilor în 
curs de dezvoltare.

- = © = -

Sinuciderile în S.U.A.
NEW YORK 14 (Agerpres).
In Statele Unite se sinucid anual 

25—35 mii de americani. Potrivit 
datelor prezentate de dr. Louis. Du- 
blîn. de la secția de statistică a 
Societății de asigurări „Metropoli
tan Life Insurance", în Statele U- 
nire peste 200 000 de persoane în
cearcă în fiecare an să se sinucidă.

Numărul cel mai ridicat de si
nucideri se înregistrează în rîndii- 
rile oamenilor în vîrstă între 30 și 
50 de ani. Potrivit datelor statis
tice tocmai această categorie de 
oameni întîmpină cele mai mari 
greutăți în ceea ce privește găsi
rea de lucru.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani. Str. Republieii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 266 Tiparul: întreprinderea poligrafică Hunedoara Petroșani 40 369


