
Anul XVtl
ХХП Nr. 47S5

Sîmcătă
13 februarie

1S65

Organ al Comitetului orășenesc Р.МЛ. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 2 5 bani

îmbunătățirea calif ăf ii cărbunelui

OBIECTIVUL VR. 1
al întrecerii socialiste

A 16-a 
promoție 
de ingineri 
a i. M. P

O nouă promoție de ingineri, ab
solvenți ai Institutului de mine din 
Petroșani, a trăit ieri un eveniment 
deosebit: repartizarea în producție.

După șase ani de muncă asiduă 
în tovărășia manualelor de speciali
tate. a cursurilor și laboratoarelor, 
87 de ingineri au părăsit ieri insti
tutul de mine, îndreptîndu-se spre 
exploatările miniere din țară. Peste 
cîteva zile ei vor coborî în abatajele 
minelor și se vor încadra în produc
ție. Aici ei își vor pune în aplicare 
cunoștințele acumulate de-a lungul 
anilor de studenție, contribuind la 
ridicarea pe o treaptă mai înaltă a 
organizării muncii în subteran și a 
tehnicii din domeniul mineritului.

Absolvenții din acest an fac parte 
din cea de-a 16-a promoție de ingi
neri a I.M.P. Institutul de 
Petroșani a dat industriei 
miniere, de la înființarea 
1 500 de ingineri mineri și electro- 
ш îcanici.

Cîțiva oameni dintr-o brigadă de frunte de la sectorul V investiții al 
minei Aninoasa, 
cestui colectiv

cea condusă de minerul Gaboș Alexandru. De curînd, a- 
i-a tost decernată diploma de brigadă fruntașă pe anul 1964.

Celor mai buni dintre constructori
cadru festiv, li s-au

mine din 
noastre 

sa. peste

Ieri, într-un
înmînat insigne de fruntași în între
cerea socialistă pe anu-I 
mai buni
T.R.C.H.
zat lună
în medie

1964 celor 
constructori de pe șantierul 
din Petrila. care au reali- 
de lună o depășire de plan 
de 34 la sută. Au primit

răsplata muncii lor zidari ca Timar 
Iosif, Kiiial loan, Postolache Dumi
tru. Asemenea lor. fierarul betonist 
Popescu Jenică și tîmplarul Gorfi 
Janoș au realizat depășiri medii de 
43 și, respectiv, 50 la sută. Aceștia 
sînt cîțiva dintre cei care au primit 
ieri steluța rubinie de fruntaș 
întrecerea socialistă pe 1964.

La primirea insignelor, construc
torii șantierului Petrila s-au angajat 
ca în anul I965 să obțină realizări 
și mai bune, contribuind astfel la 
realizarea planului de predare a a- 
partamentelor.

<i<> gospodărire

doi ani care 
circmuscripției

în

e — cea mai

6a răsplată a muncii sale conștiincioase, tinichigiul Morarii Haralam- 
bie de la 
fruntaș în

sectorul IX A al minei Lupeni a primit- de curînd 
întrecerea socialistă pe anul 1964 ,

insigna de

I

Cu un medic la 696 locuitori

Romînia se situează printre primele 
acest domeniudin lume în

pupă cum menționează ultimele 
date statistice, în: țara noastră în a- 
nul trecut un medic a revenit la 696 
locuitori, față de un medic la 1 895 
locuitori în 1938. In acest fel, Romî- 
nia se situează printre primele țări 
din lume, în comparație cu situația 
dim domeniul respectiv din alte sta
te: Datele statistice existente indică 
eă un medic revine la 740 locuitori 
In Elveția, 900 în Olanda, 800 în Bel
gia, 1 300 în R. F. Germană, 1 100 
în Suedia, 960 în Anglia și Țara 
Galilor.

fări

Prevederilor

de căr- 
a atins

După ce anul trecut a depășit con
ținutul admis de cenușă cu 1,4 punc
te și a fost penalizată cu 6 618 tone 
de cărbune, mina' Aninoasa a depă
șit și în luna ianuarie acest conți
nut cu 1,2 puncte, fiind penalizată 
cu 821 tone de cărbune. In februa
rie, după 10 zile "de muncă,. penali
zarea se ridică la 104 tone 
bune; procentul de cenușă
de astă dată 30,4 puncte față de 30,0 
admis.

Nu se poate afirma că la mina A- 
ninoasa nu au fost luate măsuri care 
să vizeze îmbunătățirea calității; sta
ția de amplificare a minei, cea de 
radioficare din comună, agitația vi
zuală se ocupă de aspectele legate 
de îmbunătățirea calității producției. 
Locurile de muncă, punctele de în
cărcare au fost asigurate cu lămpi. 
Controlul vagonetelor în ceea ce pri
vește conținutul de steril, se efectu
ează în fiecare schimb; la banda de 
50 de metri (care leagă culbutorul 
de silozuri) se alege șistul în fiecare 
schimb, cite 6—9 vagonete zilnic. 
De curînd, a fost numit un nou res
ponsabil cu calitatea, tehnicianul De
liu Alexandru, care a muncit un timp 
ca maistru miner și cunoaște bine 
subteranul și are deci competența 
necesară acestei munci. Sînt la mina 
Aninoasa și brigăzi care se ocupă de 
alegerea șistului vizibil; dovada a- 
cestei preocupări sînt grămezile de 
piatră din abataje și de lîngă gurile 
de încărcare găsite cu pri-lejul con
troalelor efectuate la locurile 
muncă 
Petric 
Traian, 
glie și

Este 
greutăți în asigurarea 
corespunzătoare. Mai ales în ultimul 
timp, din cauza frigului, transțtortul 
și îndeosebi munca la halda de ste
ril ș-au desfășurat anevoios. Din a- 
ceastă cauză nu s-au putut asigura 
subteranului, la timp și în cantități 
suficiente, vagonete goale, ceea ce a

de 
Nicol ae, 
Nicoară 
Gheor-

la
ale brigadierilor flie 
Nicolae, Gall Mihai,

Dediu Vasile. Stan 
LJngureanu Vasile. 
adevărat că se întîmpină încă 

unei calități

bună recomandare

și

12 schimburi. Nici curățirii 
a vagonetelor nu i-a fost 
suficientă atenție. In ma
cazurilor se plasează un

făcut să se lucreze neritmic (știut 
fiind că neritmicitatea influențează 
negativ calitatea). La abatajele nr 7, 
nr 8 și frontalul din blocul I, la a- 
batajele nr 8 și nr 10 din blocul III 
sînt intercalații abundente de steril. 
Ea abatajul cu trepte răsturnate din 
stratul 15, blocul I, se menține o in
tercalate de argilă negricioasă
sfărâmicioasă, groasă de 0,9-1,10 m.

Cert este însă că organele de con
ducere . a-le minei Aninoasa și ale ti- 
nor sectoare au pierdut din vedere 
unele mijloace care pot influența po
zitiv calitatea cărbunelui. Acțiunea 
de curățire a vagonetelor se desfă
șoară defectuos. Vibratorul din hala 
puțului principal nu este folosit zil
nic și în fiecare schimb. Pentru ma
nevrarea vibratorului nu au fost in- 
struiți și plasați mecanici perfha- 
nenți. Din această cauză. acest uti
laj se defectează des. Așa se face că 
pînă în ziua de 10 februarie, din 27 
de schimburi, vibratorul a funcționat 
doar în 
manuale 
acordată 
joritatea
singur om care curăță maximum 15 
vagonete pe schimb... Aici se gă
sește explicația de ce ajung la lo
curile de muncă vagonete cu șist pe 
vatră, șist care ulterior ajunge în 
cărbune. Brigăzi cunoscute pentru 
hărnicia lor, cum sînt cele conduse 
de minerii David Iosif, Doroghi Flo
rian, lane Victor — de la sectorul 
IV, Roman Petru, Mujnai Nicolae, 
Mănăilă Vasile — de la sectorul I 
au avut rebutate de către C.T.C. nu
mai în luna ianuarie, între 15 și 45 
tone de cărbune. Aceasta pentru că 
la cîntărire li s-au găsit cîte 90 
pînă la 150 kg șist vizibil într-un 
singur vagonet I Nu dovedește a- 
ceasta că grija pentru calitatea căr
bunelui a slăbit și că promisiunile 
pe care le-au făcut membrii acestor 
brigăzi, maiștrii mineri de a veghea 
asupra calității au fost uitate ? S-a 
intîmplat așa. cum se arată într-un 
recent program prezentat- te - ^televi
zorul," minei.

FRANCISC VETRO

Ministerul Sănătății și
Sociale a efectuat un studiu prin ca
re s-a stabilit necesarul de cadre 
medicale pe o perioadă mai îndelun
gată, avîndu-se în vedere dezvolta
rea in continuare a unităților sani
tare, dinamica îindicîiior demografici, 
sporirea consultațiilor preventive.

S-a îmbunătățit simțitor și calita
tea asistenței sanitare. Incepînd din 
anul 1959 și pînă în prezent, pesie 
25 000 de cadre cu pregătire supe
rioară au promovat concursuri și e- 
xamene de specialitate.

In urmă cu patru ani alegatorii cir
cumscripției nr. 50 din Petroșani au 
ales pe tovarășa Marcu Lucreția de
putată. Femeie harnică, gospodina, 
pricepută, tovarășa Marcu a pus mult 
suflet în activitatea 
a circumscripției.

De-a lungul celor 
au trecut, locuitorii 
nr. 50 au obținut multe realizări. Ia 
tă doar cîteva dintre ele. Intr-o adu
nare populară cetățenii au cerut 
să se repare jghiaburile deteriorate 
de la casele de pe strada Cuza Vo
dă, care constituie circumscripția nr. 
50. I.L.L.-ul, la începutul anului tre
cut, a efectuat reparația satisfăcînd 
astfel cerința cetățenilor. In vara 
trecută s-a simțit nevoia reparării 
străzii Cuza Vodă care, din cauza 
circulației intense, devenise aproape 
impracticabilă. Locuitorii circumscrip
ției, în frunte cu deputata, au în
cărcat și descărcat zeci de mașini eu 
pietriș pe care l-au împrăștiat 
lungul străzii, 
s-au evidențiat 
Irimie loan, 
Ioan, Nyalasi 
dalbert, Copil loan și alții.

Locuitorii circumscripției sînt preo
cupați ca strada lor să aibă

(Continuare în pag. 3-a)

Kovacs

locatarii 
o mare

(Agerpres)

Dimineți de basme pentru cei mici

: de-a
acțiune 

loan.
Cioară

In această 
tovarășii Jurca 
Maroși losif. 
Alexandru. Bacay A-

aspect cit mai frumos. De aceea, ei 
au confecționat 2 000 de fluturași co
lorați care servesc la pavoazare cu 
ocazia diferitelor sărbători. La con
fecționarea acestora și-au adus apor
tul gospodinele Tomșa Elisabeta, Но
са Paulina, Gabor Maria. 
Rozalia, Medrea Rozalia ș.a.

La îndemnul deputatei, 
circumscripției nr. 50 acordă
atenție curățeniei. Cei care trec va
ra pe strada Cuza Vodă, se opresc 
adesea și privesc cu admirație gră
dinile cu flori, amenajate în curțile 
caselor. Pentru a da străzii pe care 
locuiesc un aspect cît mai plăcut, to
varășii Coinșa . Gheorghe,. Arcoși Ida, 
Keczedi I. și alții s-au îngrijit de 
curățirea copacilor și a străzii. In 
anul ce a trecut gospodarii acestei 
circumscripții au efectuat peste l 500 
ore de muncă patriotică, iar valoa
rea lucrărilor efectuate se ridică a- 
proape la 4 000 lei.

Apreciind activitatea .tovarășei Mar
cu Lucreția. cetățenii circumscripției 
nr. 50 au propus-o, pentru a doua 
oară să-i reprezinte în alegerile de 
la 7 martie.

Unde mergem?
a z I

• Teatrul de Stat 
19 — „lui cuminte, 
Aurel Baranga.

Petroșani, ora 
Cristofor" de

cultură a con-• Ora 18, sala de 
structorilor din Lupeni și clubul 
muncitoresc din Aninoasa — Seară 
literară închinată eroilor ceferiști . 
din februarie 1933.

• Iri sala de ședințe a Sfatului 
popular al orașului Petroșani ora 
18 — Ședința cercului literar „Mi
nerul". .

In fiecare duminică 
dimineața, elevii din 
clasele mici, copii ai 

-( minerilor din Uricani. 
se îndreaptă cu drag 
spre clubul din locali
tate. Aici, ei sînt a- 
trași irezistibil de 
basmele povestite de 
bibliotecara Stoicules- 
cu Susana. Duminica

trecută, de pildă, bi- 
a povestit 

40 de copii pre- 
în sala de lec- 
a clubului, bas- 
„Ileana Cosîn- 

.“ scris de Petre 
Basmul

bliotecara 
celor 
zenți 
tură 
mul 
zeana' 
Ispirescu. Basmul a 
fost ascultat de către 
elevi cu mult interes.

ascultătorii 
dimine- 
se nu- 
Maria, 

precum

Printre 
permanenți .ai 
iilor de basme 
mără Damian 
Rindea Maria
și cei trei copii ai mi
nerului Gheorghin Pe
tre.

IOAN STRAUȚ 
corespondent

M. CH1OREANU

Tovarășa Marcu Lucreția (a doua din stînga) sfătuindu-se cu un grup 
de alegători.

• Ora 19, clubul muncitoresc 
Petrila — Orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de Stat din 
Cluj prezintă spectacolul: „M-am 
suit în dealul Clujului".

M î INE
• Teatrul de Stat Petroșani, ora 

19 — „Fii cuminte, Cristofor" de 
Aurel Baranga.

• Ora 19, clubul muncitoresc Lu
peni — Montajul literar: „Cînta- 
re eroilor din februarie 1933“, ur
mat de seară cultural-distractivă.

• Ora 10, clubul muncitoresc din 
Petrila — Spectacol cultural-artis
tic, susținut de către elevii Școlii 
generale de 8 ani nr. 1 din loca
litate.

• Cluburile muncitorești din Ani
noasa și Petrila, ora 20 — Seară 
de dans pentru tineret.

mai multe localități se des- 
întreceri 
masă în 
iarnă a

• In
fășoară 
nis de 
dei de
rei primă etapă 
în 10 martie a.c.

de șah, trînte, te- 
cadrul Spartachia- 
tineretului, a că- 

s-a prelungit pînă

/



V A R І ETĂȚ I
Răsaduri crescute 

la lumină fluorescentă
La Institutul de cercetări hortivi- 

tteote din București au tost studiate 
timp de patru ani diferite instalații 
pentru iluminarea răsadurilor de 
legume iu sere. Rezultatele tete mai 
bune au fost obținute de lămpi fluo
rescente. .*-a eonstatăi că făsădurite 
de tomate, care timp de 30 de zile, 
iii lunile decembrie și ianuarie, aii 
tost iluminate Suplimentar cite 7 ore 
pe 21 iii eonfinitarea Jumfnil natu
rale, se dezvoltă Cel mai Mite și sîfit 
Viguroase. Folosirea luminii fluores
cente a determinai scurtarea eu 10 
alte a perioadei de formare a răsa 
tiului. Este interesam că plantele 
crescute la lumina fluorescentă aii dat 
primele fructe cu 14 zile mai de
vreme decîi cele ale căror răsaduri 
au fost obținute la lumină naturala. 
De asemenea, producția ia metru pă
trat a fost cu 3 kg mai mare.

Calculele economice ale specialiști
lor au scos Ій evidență că iluminarea 
suplimentară a răsadurilor este pe 
deplin rentabilă. Specialiști de te In
stitutul de eereetări ■ hortiviticole și 
Institutul pentru mecanizarea agricul
turii au preconizat o instalație com
pusă din agregate de lămpi fluores
cente, care teste folosită la iteftiina- 
tes răsadurilor.

FețH $1 wielei vii 
din ferțiar

Rezervația naturală de la băile 
„1 Mail1, regiunea Crișâna, uriicâ în 
telul ei in Eiiropa, ale cărei lacuri 
eu apă calda «institui-? <3 adevărată 
oază subtropicală în bătrinul conti
nent, continuă a fi un v.gșt și ine
puizabil domeniu de cercetare pentru 
oamenii de știință. Ei găsesc mereu 
în această rămășiță a unei lumi de 
mult dispărute noi plante și animale 
fosile necunoscute. Este știut că în 
apele calde ale lacurilor de aici tră
iesc o specie de iotu* înrudită eu 
acelea dih Egipt, India Și lusutele 
Eilipine, precum și niște melcișori 
Care continuă să viețuiască aici încă 
fie le sfîrșitul perioadei terțiare. In

Pisica și descoperirea iodului
Iodul a fost descoperit în anul 1811 

de francezul Beftiard Courtois (1777- 
1838) care se ocupa de prepararea 
salpetrului (azotat de potasiu) și ob» 
ținerea oxizifor de zinc. Există amă-

-

Longevitate de invidiat
Nouă Sepii, cîteva Sute de nepoți, 

bn număr necunoscut de strătiepdți 
și o soție de 120 de ani îl plîng pe 
Hadji Mohammed Rais, capul fami
liei. țăran din districtul Lubuk Pa- 
kam-Sumatra, Care a încetat din 
Viață la vîrsta de ...194 de ani. 

Vedere de la Poiana Brașov — hotelul turistic. (Gh. Frunză)

rezervația de la băile „1 Mai“, cer
cetătorii au descoperit nu de mult 
și o specie nouă de pește care tră
iește riUitiai la o temperatură în ju
rul a 27 grade Celsius. Tot în la
curi, ea și în împrejurimile lor. au 
fost găsite în urma unei asidue munei 
de eereetăre numeroase fosile de pă
sări și mamifere din perioada euater- 
riară, precum și resturile unor așe
zări omenești primitive.

Colecții de fiefuri
La Muzeul de istorie naturală „Gri- 

gore Antîpa" din București există 
unele dintre cele mai renumite co
lecții de fluturi din lume. Intre al
tele se află aici cea mai completă 
cbtecți» de fluturi mici. Ea numără 
circa 90 COT) de exeiriplare de Mîcro- 
lepldoptere adunate timp de cîteva 
decenii de către savantul romîn Aris
tide Caragea. Pentru această colec
ție, ..British Museum" acordase co
lecționarului o sumă fabuloasă, dat 
aceste a oferit-o după eliberarea pa
triei, muzeului bucureștean. Exem
plare unice din colecție sînt solici
tate a fi expuse pentru scurte peri
oade în diverse instituții similare de 
păSte hotare.

In afara acestei colecții, muzeul 
„Gt. Antipă” mai dispune de o Sita 
CâlțiMnd peste 10 000 de exemplare 
exotice, originare din regiunea indd- 
auslrăliană și America de Sud. O 
colecție foarte valoroasă este și aceea 
cuprinzîtid circa 26 000 de fluturi 
din țara noastră.

A N E C
ypAtXKHM, adresitefu-se elîetttiiliti 
fcătt, condamnat în mai multe rînduri:

— Tribute să înțelegi, drogul mea, 
că justiția noastră este iot mai costi
sitoare...

Clientul fătindu-se că nu pricepi:
— tiu găsesc. Am stat '5 ani la 

Sing-Sing yi nu m-a costai nici un 
cenți

nunte interesante îti legătură cu a- 
eeastă descoperire.

G&tetois pregătise un extras de 
alge marine îh alcool, in alt vas se 
afla un amestec de acid sulfuric și 
fier. Courtois ședea pe scaunul său 
de laborator și își lua gustarea de 
dimineață. Pe umărul său se cuibări
se o pisică. Deodată pisica a sărit 
jos răsturnînd retortele, care s-au 
spart Lichidele din ele au curs a- 
imestecîndu-se, iar de pe podea au 
început să se ridice rotocoale de a- 
burl albaștri-vioteți, care depunîndu- 
se formau cristale cu luciii metalic 
șl ftiirbs înțepător. Era iodul. El a 
fost denumit după un cuvînt gre
cesc care înseamnă „violet".

Noi tratamente 
ta oftalmologie

După ani îndelungați de cercetări 
uri grup de oftalmologi агйёгіевйІ 
vor începe expEfimentarea pe an a 
unei pmteze a corffeiei dta material 
plastic. Partea ei cbllirală se Îiîșiifu- 
bează șl se deșurubeazâ, ceea ea va 
permite scoaterea «i provizorie in 
cazul eînd ochiul trebuie să fie ope
rat, sau înfociiirea ca altă proteză, 
iar -artea periferică, cate joaca rodul 
unei rame, este înserată între eeie 
doua straturi »te conteiai. Se consi
deră că proteza de «jfttee ar repre
zenta cel mai eficace tratament Mi* 
pottlVâ orbirii. Se șfie că multe ca» 
ztiri de orbite se dsterftaza Шег ie» 
ziuni ale cormeiei.

*

Un medic american a pus la punct 
o noua metodă de corectare a defec
telor de refracție ate ochiului.

Operația constă în extirparea stra- 
tWui superficial al corneei, tratarea 
fui cu un amestec de apă și glicerol, 
răcirea și model a rea pentru a-i da 
forme dorită. Această operație se 
face numai în eâzurtte de miopie. 
Pîtte fti prezent au fost opere ți 35 
de pacienți, dintre care 12 prezinte 
vizibile ameliorări.

Este pentru prima oară cînd se 
Scoăte uri țesut pentru a fi operat în 
afara organismului.

DOTE
\P~ Acuzat, ai mai fost eontitunrmi ? 
ț — De vreo trei ori, dar să Știți că 
nu pun idei uri preț pe asta!

*
— M-a trimis muma să vă întreb 

dată aii reparat tor netul acustic al 
lui tata.

— Păi ne-ат înțeles Să fie gata 
m ii ne.
— Da, dar mama are azi de „dis

cutat" ceva cu tata...
*

Betty — Viitorul meu bărboi va 
rebui să aibă o fire de etou...

Mary ( malițioasă j — Ai dreptate, 
blamai un erou ar putea să facă an 
asemenea gest 1

ir
C — fa spune Tommy. de ce pretinzi 
\lotdeauna să-ți dea bunica doctoria 2 
O iubești mm mult pe ea?

— Nu mămico. dar li tremura așa 
de tare mina incit o varsă pe jumă
tate.

la Examen
''{Profesorul: După ce cunoști d-ta 
ca un bolnav este in primejdie de 
moarte ?

Studentul ia medicină: — Cu cit 
sînt mai mutțî medici la căpăttiul 
lui, ca ații primejdia e mâî mare...

ȘTI AT
...La Șan Diego, în California, 

un imobil în construcție se va în- 
vîrti în cere în jurul axei sate 
cu ajutorul unul tnotor de 10 
cai putere așa îneît toți loeatarii 
apartamentelor să poată avea mai 
multe ore pe zi vedere spre Ocea
nul Pacific î Clădirea va efeetiia 
opt revoluții în Й4 ore, în jurul 
Uhtii pivot cu diametrul de șapte 
ihelri situat 1a 20 metri sub ₽ă- 
mîm.

..In Franța titistă o rețea de pos
turi aeriene de prim ajutor, răe- 
pindite m diferită CtdțUri a!e ță
rii ? Acestea Mftt dotate cu un avion 
sanitar și eu a echipă de mediei 
piloți, pentru transportarea în mi
nimum de timp la spitalul cel mai 
apropiat a persoanelor accidentate

STBACIH Rm.șu

Lingă oglindă.

NOTE Șl COMENTARII
„Deșteptătorul

Urcai ar ii din blocul 16, cartierul 
„Carpăți" — Petroșani au un „deș
teptător" original — camioneta cu 
nr 2ВШ, e T.A.P.l., eendusă de 
șoferul Muritiică. fti flecare i umple, 
fie enră son tenia, ploaie, ninsoare 
sau tfint, eeenstă itmșină stefmneued 
în fufa blocului. Asum iarna, cam e 
și normal, motorul Гйсй al edtttt'otte» 
tei pornește greu, ^ndlteuța, chiti 
Marintcă pleacă la ștr&lciu, cite 0 ftt- 
mătute de ceas locatarii mid hlrUtuli, 
pocnete zgwwetoase predase le pt»- 
nirea Шіііон&еі, ейге MbtM ffîiiș- 
tea bl&euhd. Aim mult deett aiit, e- 
prtmpe tu fiecare după-amieiiă, ehtd 
locatarii cetiiți de fa sercieiu vor sa 
se udlhneased, MuriMeă are ceea de 
гервШ In .pnoter" Șl dill n№« Se «Ud 
poetdtdrii unedri 6t№ І—3 nte in ^r. 
Mdl^ i&ttâittri, ba ef№t șl respond 
ЫМ сёЮІІеІиІііі de bloc au difertte» 

tiU pe lîngă Mutinied, rugindud să 
ducă mașina la garaj. Zadarnic insă. 
Marinică „se ține tare". Că deh! el 
este „deșteptătorul" locatarilor din 
cartier.

Se pune întrebarea: cum ar arăta 
orașul Petroșani dacă în fața fiecă
rei locuințe care găzduiește fa

Cereri în căsătorie originale
Negăsîrid o sdtte pe plac Ш sătul 

eău natal Pinchbeck Wdst (Anglia), 
Brian Gole a lansat în mare 1 282 
sticle conținute fiecare o cerere în 
căsătorie. El a primit un mare nu
măr de răspunsuri și după un scfiltnb 
de Scrisori și o vizită, s-» logodit cu 
frumoasa suedeză Inga-Britt Gran
berg.

Recent, acăasta a desfăcut logod

I CĂ...
sau a bolnavilor aflați în regiuni 
mai izolate.

...Servicii de specialitate din 
S.U.A. intenționează să combată 
aerul viciat cu ajutorul unei va
rietăți de piti nou Creată, sensi
bilă la aerul încărcat cu substan
țe toxice ? Pinii își vor schimba 
culoarea, cînd procentajul de sub
stanțe tbXiCe Va depăși o ăriilrnită 
limite.

in acest fel, va fi posibil să se 
ia din timp măsuri pentru purifi
carea atmosferei.

...Se pare că sticla a fost obți
nută pentru prima dată din întitil- 
plare ? O caravană de negustori fe- 
nieieni au înnoptat o dată pe tria
lul unei ape. Oamenii au aprins 
un foc din crengi. Acestea tros

milii de-ale șoferilor t- ar staționa 
automobile?

Ce rost are condica ?
In centrul noului oraș ІЗгісшіі e- 

xistă o aafetărie cu firmă atrăgătoa
re — „Itlideuf. Atrăgătoare este 
insă numai firma. Dacă intri in <a- 
•cetislă cofetărie, acum iarnă, nu poți 
să servești nimic cald. Upsesc sur
sele de încăteire pentru ceai sau ca
fele: Idealul, de еёіё mpi multe ori 
este rece, neprimitor, deoarece soba 
de teracotă e veșnic neincăteltă. D- 
rienri oîlizătoarete aduc de acasă 
combustibil să măi ineălteaseă puțin 
localul. ConducMe de adueție a apei 
potabile im fancțiomeuzâ detât la a- 
numite ore. in această stttmțle e și 
firesc să citești in rimdiea de recta- 
muții zeci de observații ele cortsamo- 
lorilor din. localitate. Vitieătoonle eu 
sesizat și ele conducerea T.A.P.P. 
Pe&osani despre aceste neajim-fd, 
De cîteva ori, condica a fost contro
lată de cei cumpetenți. Fără ntei un 
rezultat concret Insă. Ce rost are a« 
tund condica de reclamații ? Iată a 
întrebare la care conducerea T.A.P.F, 
trebuie să dea un răspuns concret. 
Adică să ia măsuri urgente.

S. VAS1LESGU

na. Ea mi mai Vrea să se mâfffte cu 
Brian, pentru că prea mulți ziariști 
care au aflat povestea lui, vin s-o 
deranjeze cu fel de fel de întrebări. 
„Lansează alte sticle1* — i-a spus Ba 
lui Brian în chip de consolare. Exis
tă 500 de femei care au răspuns la 
prima oferta. Acum el le va reexami
na scrisorile, pe care le-a păstrat ea 
amintire.

neau și fumegau așezate direct pe 
nisip.

Dimineața, scormonind cenușa 
răcită, unul dintre călători a des
coperit un lingou neobișnuit — 
tare ca piatra, strălucitor și tran
sparent. Astfel, în urma unei sim
ple reacții chimice în cenușa fier 
blhfe ai luat naștere din nisipul 
umed afonului — sticla.

.„La Muzeul național din Bu
dapesta se află o harpta cate da
tează de la sfîrșitul sec. ХѴШ și 
care, datorita ornamentației sale 
foarte bogate poartă numele de 
harpa de aur ? Lemnul harpei este 
acoperit de tablouri alegorice și 
mitologice pictate în ulei.

Se spune că ea ar fi aparținut 
reginei Maria Antoaneta care raa: 
tîrziu a făcut-o cadou soției con
telui Maurice Benyovszky.
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ta Inttmpinarca ztici ccicriștiior
« *
Unui, dintre noi

le blocuri date în 
folosință în ultimul 
timp in cartierul 
Livereni-Petreșatt"

I

*

Invăfămîntul de partid — 
la nivelul eerinjelor actuale

-■ ZUete trecute a avut loc plenara 
comitetului de partid al E. M. Lu
pani. In plenară a fost analizat în- 
vățămîirtul de partid. Referatul pre
zentat a scos in evidență eă toți 
membrii și candidați! de partid au 
lost încadrați în forme de îtivSță- 
mînt eorespunzătoare nivelului de pre
gătire al fiecăruia.

Plfenara a apreciat eă marea ma
joritate a organizațiilor de bază 
au dat atenția cuvenită organizării 
învățămîntujui de partid. Numeroși 
eursanți, fruntași la învățătură, se e- 
vtdențiază și în producție. Dintre a- 
ceștia au fost men
ționați tovarășii 
Dumbravă Gheor
ghe, Oprea Nicolae, 
Buliga life, Oyorgy 
Alexandru, tă
tara Gheorghe. Jurj Ioan, Vărzaru 
Mihai și alții. Un aport însemnat la 
buna desfășurare a activității celor 
50 de cercuri de învâțămînt, care 
funcționează la mina Lupeni, l-au 
adus propagandiștii Vîleu Virgil, 
Gașpar Iosif, Leahu Gheorghe, litiu 
Mihai, Crainic Nicolae. Aceștia, ca 
urmare a participării eu regularita
te la instructajele organizate de ca
binetul orășenesc de partid, s-au pre
zentat întotdeauna biae pregătiți în 
fața cursanțiîor. La baza rezultatelor 
bune a stat, de asemenea, munca 
desfășurată de birourile organizați
ilor de bază pentru mobilizarea

Vățămîntului de

Plenara comitetului 
de partid al minei Lupeni

« ІІІИІІІЦ n 
amilii tirimi .tiiutini 
и. 1 ii litra i iidiiiite

(Vrmare din pag. l-a)

Probele de edllMe
Sînt motive buclucașe 

f Care dau de multe ori
Tfrltd de bridal codașe 
fi й» să Mm elnsiti 
Rrig Re Ș-uu rt r^luît 
Sd den геШи^гі rtidri 
Dur се-eit promis, ele uitară 

dau și frtâră afară.
După sdtt eedefr iu&ufășf, 

eșfa iarăși
ІИ tutui cete a tovepjR
Indicele de ternul.
Conferința orășenească de partid 

Petroșani a cerut eonducerlfor teta 
nico-edmhiistrative. sindicatelor să 
coiisHefe calitate* producției dropt 
obiectivul esențial al activității eco
nomice pe anul 1965. Aceasta eu attt 
mai nw!t cu eît calitatea produețtel 
constituie un important factor ta ffli- 
bunătățirea activității economice. ML 
na Atlhtoasa a obținui, <atît în anul 
trecut cit și ta luna ianuarie, succe
se la indicatorii prtaclpali ca produc
ție extrasa, productivitate, preț de 
cosi. Dar, aceasta nu Înseamnă că 
obiectivul nr I ai întrecerii Socialiste 
— calitatea producție! — nu trebuie sa 
se bucure de cea mai mate atenție.

Numai perseverînd pe linia îmbu
nătățirii calității, aplicînd măsurile 

' tehnfco-organizatorîce cele mai efi
ciente, lutad măsuri grabnice pen
tru înlăturarea lipsurilor, întărind 
răspunderea brigăzilor și a maiștri
lor pentru realizarea indicelui de că
lită ie, colectivul minei Aninoasa va 
pute? raporta în viitor succese și pe 
linia îmbunătățlfii calității cărbune
lui extras.

cursanțiîor și asigurarea prezenței 
lor la îhvățămînt. Au tost evidențiate 
în această direcție birourile organi
zațiilor de bază din sectoarele VI, 
IX A, IX B, și Vili B, care au asi
gurat o prezență de 95-96 la sută la 
cursuri.

Majoritatea eetor înscriși la cuvînt 
pe marginea referatului, printre care 
tovarășii Vereș Ștefan, Nan Traian, 
Nelega loan, care sînt secretari de 
organizații de bază, au vorbit des
pre metodele bune pe care le-au fo
losit pentru buna desfășurare a în- 

partid. Plenara a 
scos în evidență și 
unele lipsuri. Ast
fel, s-a arătat că 
la sectoarele 11
IV A, IV B, și

VII frecvențe este
slabă, iar niVelill lecțiilor nemUlțu- 
mitor datorită faptului că propagan
diști ca Pivacsek Adam, Gogan Part- 
tilie, Ilaru Gheorghe, Harabagiu Pe
tru au lipsit în mod nejustificat de 
la pregătirile organizate la cabine
tul de partid. Ѳ altă cauză a slabei 
frecvențe din unele cercuri și cursuri 
o constituie lipsa de preocupare a 
unor membri ai birourilor organiza
țiilor de bâză ciun stat Frățean Ttl- 
dor, Cfoltoru Constantin, Ciucă 
Gheorghe, Cîrjan loan care, cu toate 
că răspund de mutica de propagandă, 
nu au acordat atenția cuvenită în- 
vâțămîfttulul de partid.

Analizînd cauzele lipsurilor care 
mei există, plenara â stabilit și a- 
prObat măsuri pentru înlăturarea lor, 
în vederea ridicării învâțămîntului de 
partid la nivelul cerințelor actuale.

De aici, de sus, de pe pintenul 
pietros sare înaintează plnă-n a- 
frge Dunării, pSSMtâ zilele
nutuM rătttâșifrfa ^durilor anticei 
cetăți Getubun. Hlrșo&a oferă prl- 
veliștea tutui oraș în pimă înnoire. 
De „vechi" mal smintesc doar tur
tele извиве Pe cttwva geamii și 
unele străduțe mărginașe, înguste, 
eu locuințe nearălodse, pirrdnfe-n 
malțtmed coftampiilor masive 
dimprejur. Noul este tot mat preg
nant, caruclenstic vremurilor pe 
care le Mint. St și-» pus adine 
pecetea, ptltt străzi largi, asfalt ale, 
ЫМпа fluuresePUă, păretiri și spa
ții verzi, eâse eu multe etaje, cu 
ariiene de radio p televizor та- 
gneine de M felul.

Hitșova demeum două decenii 
e o mmutire ce nu trezește nos
talgii. Un tirgușor șters, cu casele 
rătdefite ittaf a/es pe rimpiete dea
lurilor pietroase, cu „centrul" plin 
de ntMiiil adus de apele scurse 
de pe dealuri pe creme ploioasa, 
un tirgușor obscur, cu sacale, ca
fenele șî tarabe. Locul magherni
țelor insalubre l-au luat Ift zilele 
noastre edificii; casa de cultură, 
cinemascopul cu 450 de locuri, 
școala medie cu 16 stili de clasă; 
apoi magazinul universal, comple
xul cooperației meșteșugărești, gara 
fluvială, fabrica de pline, centrul 
de PlnifiriUție, blocurile de locuin
țe, sediile diferitelor întreprinderi 
și instituții, o modernă jnnță uii- 
merttară. Spre centrul de azi al o-

Trenuri cu tonaj
In întîmpinaree aniversării a 32 

de ani de la eroteele lupte ale ce
feriștilor, colectivul de inuncît'otj. in
gineri,*^ tehnicieni din Depoul Pe
troșani a dat un avînt deosebit în
trecerii socialiste.

In ultimul timp, la remorcate* tre
nurilor și la efectuarea reparațiilor, 
principalele obiective au fost : asigu
rarea remorcării tuturor trenurilor de 
călători și marfă în cele mai bune 
condițiuni de siguranță și regulari
tate a circulației; reducerea consu
murilor specifice de combustibil și 
lubrifianți; remorearea a cit măi mul
te trenuri cu tonaj sporit; executa
rea unor reparații de bună calitate 
la locomotive.

Desfășurînd iarg întrecerea socia
listă, s-a reușit ca în perioada 1 ia
nuarie — 10 februarie să se depășeas
că planul de producție cu I.te la 
sută. De asemenea, consumul Spe
cific de combustibil a fost redus cu 
3,67 la sută față de plan, realizîndil- 
se o economie de 735,2 tone combus
tibil convențional cu care se pot re
morca 210 perechi trenuri pe distanța 
Petroșanî-Simeria.

In realizarea acestor economii s-au 
evidențiat ta mod deosebit mecanicii 
Costea Emil, Oprea Ioan f L Brata 
Barbu, Mffiuț Constantin, Martin la- 
sif, Socaci Teodor. Pătroi Petrii, Cră-

Un schimb valoros de experiență
Pentru cunoașterea celor jnai bune 

metode de predare a lecțiilor, ui 
școala noastră se organizează în ca
drul comisiilor metodice, schimburi 
de experiență permanente. Căutînd să 
îndrume munca profesorilor .și învă
țătorilor spre adtacirea și îmbogăți
rea procesului instructiv-educativ, a 
ceste comisii au alcătuit uii grafie 
pfe baza căruia se făc interasîstențe 
In anul școlar curent în școala noas
tră interasistențele s-ati organizat în- 
tr-un mod nou. Ele au fost astfel 
orientate îneît să urmărească o . anu
mită problemă, de-a lungul tnai mul
tor lecții ținute de aceiași profesori 
și învățători, care predau la clase 
paralele.

Pentru buna desfășurare a schim
bului de experiență și pentru a nu îm
piedica procesul de învățâmînt, s-a 
în toc tn it un plan amănunțit de înter- 
asistențe pentru ambele cicluri.

: Orașul de la poarta Dobrogei
rașului nu mai converg ettturUe de 
apă și noroi, ci străzile asfaltate.

Transformările survenite aici in 
anii puterii populare, experiența 
Sfatului popular orășenesc iti fo
losirea cu. chibzuință a fondurilor 
și energiei maselor la acjitmUe 
gospodărești sint scoase în eviden
ță cu putere in această perioadă 
premergătoare alegerilor de deptt- 
tați. „Rezultatele -obținute se da- 
torta. at.it sprijinului substanțial 
și permanent primit din partea sta
tului — arată, cil prilejul unei a- 
dunări populare a alegătorilor — 
Alexandru Silaci, președintele Co
mitetului executiv — eit ți depli
nei înțelegeri, entuziasmului și in
teresului cu care cetățenii eontri- 
buie la schimbarea cotâHiaâ a în
fățișării orașului".

Activitatea de bună gospodărite 
a orașului este o Operă ’Ir-ctlCfi 
la care deputății îșî adun din plin 
contribuția. Din studUle întreprin
se de membrii corniștilor perma
nente ale sfatului popular, din pro
punerile cetățenilor, s-au pornii 
inițiative, s-au născut rezultate, 
■lonoreiizate in aspectul atrăgător, 
de aZi al orașului, iată PitetM din 
acestea Obținute prin mum ă patrio
tică : nhtefarea tetemtlnl rlpos 
dinspre S.M.T., unde riă fost ptun
iați Pltj&O arbori-; amendjPrea urni 
frumos parc in fața gării fidviule; 
plantarea pe SMzttt Plantelor, R»- 
zeior, Vadului, Carsitun și uîleie e 
peste 7 006 de trandafiri. Rodai 

sporit, economii 
ciunescu Petru și Ardeleanu Vaslle 
ea re au realizat o economie de 30-35 
tone combustibil convențional pre- 
CUin și foehi.știi Qpreanu Ioan, Murg 
Iosif, Kalman Francisc, Revitea Mi
hai, Vințonpscu Petru și Gomănescu 
Vasite.

In perioada l ianuarie — 10 fe
bruarie s-au remorcat un număr de 
?0 trenuri cu supratonaj, transpor- 
tîndu-se peste tonajul normal al tre
nurilor 13 O00 tone mărfuri. Ia aceas
tă acțiune s-au evidențiat în mod 
deosebit mecanicii de locomotiva Bu- 
șoi Gheorghe, Stanciu Vasile, 
Schwemmhammer Ștefan și Pătroi 
Petru.

In cadrul atelierului mecanic, an 
gajamentele luate au fost depășite 
reușindu-se să se dea utunai гора 
rații de btaă calitate și să se realize
ze o economie de materiale în va
loare de 7 400 lei. Aceste economii 
s-au realizat îndeosebi prin aportul 
adus de echipele de lăcătuși con
duse de Bătrîn loan. Cazan Aurel 
și Deatcu Dumitru.

De menționat că în cadrul acțiu
nilor întreprinse în cinstea zilei de 
16 februarie s-a colectat și trimis 
spre oțelării o cantitate dej0 000 kg 
fier vechi.

IOAN ȘTEFANESCU 
Operator R.C.I.-CF.R.

In acest plan sînt prevăzute inter- 
aSistențe la lecțiile de limba romînă 
predate de profesoara Surcel Maria, 
de matematică predate de profesoara 
Ardelean Maria. S-ati programat in- 
terasistențe și între învățători. Astfel, 
învățătoarea Ciortea Victoria a fost 
asistată la o lecție de geografie de 
învățătoare* Voinea Galwiela.

Evidența interasistențelor se ține 
intr-un caiet in care cadrele didac
tice, care au efectuat interasîstențe 
arată ce au învățat din lecțiile, la 
care au participat, lipsurile obser
vate. De asemeheă, relatează, cum 
au aplicat în clasa lor, la lecția 
respectivă, anumite procedee și me
tode însușite în urina schimbului de 
experiență.

înv. ȘTEFAN OLIVIA
Școala generală de 8 ani nr. 2

Lupeni

tivitâfii obștești de gospodărire și 
înfrumusețare, indritmeta și condu
să cu competență de comitetul e- 
xecutiv și deputății sfatului popu
lar, se jate simțită și prin alte rea
lizări : sute de tone de piatră și 
nisip extrase și transportate pentru 
modernizarea străzilor, amenajarea 
de spații verzi, demolarea clădiri.-- 
lor insalubre etc. Pentru aceste 
sne-cese, pentru aspectul curat și 
frumos al orașului, Hirșova . a pri
mii premiul l și diploma Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romine de 
fruntaș pe țară in întrecerea pairio- 
tică pentru înfrumusețarea. și buna 
gospodărire a ormșrittr raionale.

La Hîrșova mal sînt multe de 
făcut: modernizarea altor aproape 
28000 m p străzi Și trotmtre, în
treținerea a 30 OOP m p parcuri și 
zone verzi QXtâtenie și amenajarea 
altora noi, nivelarea stadionului, 
terminarea construcției marii fin- 
tîni arteziene din centrul orașului 
și alte luerân din jianul sfatului 
popular. Pentru aceasta se cer spi
rit gospodăresc șl iniftatiod. te- 
etillorii așezării de in poarta Du
nării sînt hcitSrtți ca la 7 martie 
sâ aleagă in fruntea treburilor lor 
obștești asemenea Sofaeiu care, 
prin spiritul lor organizatoric, sâ 
măbillzete masele, gosporiărinâ thai 
bine orașul,

N. SIMiON 
Corespondentul Agerpres 

în regiunea Dobrogea

Muncîtori harnici 
de la Depoul Petroșani

GATUȚOIU IO AN 
mecanic de locomotivă

GROZA ROMULUS 
mecanic de locomotivă

TOHUȚ ІЫЕ
sudor

PRODRAM DE RADIO
14 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul pre. 
sei, 8,30 Teatru la microton pentru 
copii, 9,30 Orchestre de. muzică u- 
șoară, 10,00 Actualitatea miizKală, 
11,00 Melodii, populare îndrăgite de 
ascultători, 12,05 Pe aripiile muzicii 
ușoare, 12,30 De toate pentru toțr, 
14,35 .Muzică populară, 16,36 Inttîini- 
re cu melodiile preferate, 18,00 „Am 
îndrăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară, 18,30 Cărți cete vă 
așteaptă, 19,00 Muzică ușoară de 
Nicolae Kirculescu. 20,20 Teatru ia 
microfon. Premiera :■ „NegoiuJ nu răs
punde". Scenariu radiofonic de I. Go- 
jan, 21,35 Pagini, din operete. PRO
GRAMUL II. 8,00 Cubul voioșiei, 
8,30 „Melodiile dimineții" — muzică 
ușoară, 11,00 Transmisiunea concer
tului orchestrei simfonice a Filarmo
nicii de stat „George Enescu", 14,15 
La microfon : Satira șî umorul, 16,00 
Muzică* populară cerută de ascultă
tori. 17.25 Interpret de muzică u- 
șoara, 19,15 Romanțe, 20,00 „Ritm 
și melodie" — muzică de dană, 21,45 
Clasici ai umorului : I. L>. Getagiăle, 
22,00 Ganțonete.

Cinematografe
14 februarie

PFI'tRȘOANI — 7 NOIEMBRIE: 
7 ani de căsnicie; REPUBLICA : МЛ- 
safiri Ciudați ț>e muntele de gheață; 
PETR1LA : Tînarul de pe vasul Go
lumb; ISCRON1 : Dă-i înainte fără 
grija; LIVEZENI : Domnul Topaze; 
ANiNOASA: Cei trei mușchetari;
VULCAN: Germanie, steluțele tale; 
PAROȘEN1 : Ntt-i loc pentru al 3-lea; 
LUPENI-MUNC1TORESC : Ghinionis
tul,* BARBĂTENt :E permis să calci pe 
iarbă; URICAN1 : Domnișoara Barbă 
albastră.



STEAGUL ROȘU,

Declarația guvernului Republicii 
Populare Romîne în legătură 

cu acțiunile militare agresive ale S.U.A. 
împotriva Republicii Democrate 

Vietnam

DE PESTE HOTARE
Poporul și guvernul romîn au luat 

cunoștință cu multă îngrijorare de 
faptul că avioane ale forțelor aeriene 
americane au bombardat orașul Dong 
Hoi și alte localități din R. D. Viet
nam, fapt recunoscut și în declarații 
oficiale ale Departamentului de Stai 
al Statelor Unite ale Americii.

Aceste acțiuni, care au stîrnit o 
legitimă indignare și numeroase pro
teste în întreaga lume, sînt acte de 
i'ăzboi ce nu pot fi justificate prin 
nimic, săvîrșite împotriva unui stat 
independent și suveran. Ele consti
tuie grave încălcări ale normelor 
dreptului internațional și ale Cartei 
Organizației Națiunilor Unite. Agra- 
vînd situația creată prin intervenția 
militară a S.U.A. în Vietnamul de 
Sud și încălcarea dreptului inpres- 
criptibil al poporului din Vietnamul 
de Sud de a dispune liber de soarta 
sa, acțiunile agresive împotriva R. 
D. Vietnam încarcă pe autorii lor 
cu o grea răspundere.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne își exprimă profunda sa îngri
jorare față de primejdia extinderii 
sferei operațiunilor militare în Asia 
de Sud-Est și față de implicațiile pe 
care această situație periculoasă le

Declarația guvernului H D. Vietnam 
cu privire la noile atacuri 

efectuate de avioane militare americane
HANOI'-42 (Agerpres).
La 11 februarie, guvernul Republi

cii Democrate Vietnam a dat publi
cității o declarație în legătură cu noi
le atacuri efectuate de avioane mi
litare americane joi la amiază îm
potriva unor localități din Vietnamul 
de nord. După ce amintește atacurile 
aeriene anterioare, din 7 și 8 fe
bruarie, și faptul că nave de război 
ale flotei a 7-a a S.U.A. au fost tri
mise în Marea Chinei de sud. de
clarația subliniază că atacul din 11 
februarie, în cursul căruia au fost 
bombardate și mitraliate localități 
nord-vietaameze din provinciile 
Kuang-Bin, Nghe-An și județul Vin-

Apelul №|hi
PRAGA 12 (Agerpres).
Secretariatul Federației Sindicale 

Mondiale a adresat un apel către 
oamenii muncii și sindicatele din 
întreaga lume, chemîndu-le să spri
jine lupta eroică a poporului viet
namez. In apel se cere încetarea ime
diată a agresiunii și provocărilor 
S.U.A. împotriva Republicii Demo
crate Vietnam.

Protestul unui număr de 8 organizații 
africane de eliberare națională

ALGER 12 (Agerpres).
Reprezentanțele din Alger ale u- 

nui număr de 8 organizații .africane 
de eliberare națională au dat publi
cității o declarație în care se arată 
că agresiunea militaristelor americani 
împotriva R. D. Vietnam a stîrnit mî- 
nia legitimă a popoarelor africane. 
Popoarele africane, se arată în de

In ci
NEW YORK. — La sediul O.N.U. 

s-a anunțat că Republica Gabon a 
fost aleasă joi membră a Consiliului 
economic și social al O.N.U. în lo
cul rămas vacant după expirarea 
mandatului deținut de Republica Se
negal.

In urma acestei alegeri, rele șase 
mandate care s-au schimbai in Con
siliul economic și social al O.N.U. 
vor fi deținute pentru următorii trei 
ani de Romînia, Canada, Pakistan, 
Gabon, Peru și S.U.A.

DJAKARTA. — Președintele Su
karno a anunțat, la 11 februarie, că 
Indonezia a hotărît să se retragă din 
Organizația Internațională a Muncii. 
Acesta este unul din ultimele orga
nisme ale O.N.U. din care Indone- 

poate crea pentru pacea lumii în
tregi. Unindu-și glasul cu al celor
lalte țări socialiste și al altor țări 
iubitoare de pace, guvernul Repu
blicii Populare Romîne condamnă ac
țiunile agresive săvîrșite de forțele 
militare ale S.U.A. în Vietnam.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne susține cu liotărîre cererile jus
te cuprinse în Declarația din 8 fe
bruarie a.c. a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam și consideră că 
este imperios necesar ca guvernul 
Statelor Unite ale Americii să pună 
capăt neîntîrziat acțiunilor sale a- 
gresive împotriva R. D. Vietnam, 
să înceteze amestecul inadmisibil în 
treburile interne ale poporului sud- 
vietnamez și intervenția militară în 
Vietnamul de Sud, să aplice cu 
strictețe acordurile de la Geneva din 
1954 cu privire Ia Vietnam.

Poporul și guvernul romîn asigu
ră guvernul Republicii • Democrate 
Vietnam și poporul vietnamez, care 
de ani de zile luptă cu eroism pen
tru apărarea independenței și suvera
nității naționale și pentru unificarea 
patriei sale, de toată solidaritatea, 
simpatia și sprijinul lor frățesc.

Lin reprezintă un nou act de război 
cit se poate de grav, împotriva Re
publicii Democrate Vietnam. Acest 
atac, se spune în declarație, „consti
tuie o violare flagrantă a principiilor 
celor mai elementare ale dreptului 
internațional și prevederilor acordu
rilor de Ia Geneva din 1954, o nouă 
.provocare la adresa popoarelor lu
mii.

Condamnînd în mod energic acțiu
nile războinice ale S.U.A. împotriva 
R. D. Vietnam, declarația cere ca 
guvernul american să pună imediat 
capăt acestor provocări, care violează 
integritatea teritorială a Republicii 
Democrate Vietnam.

Federația sindicală Mondială ex- 
primînd un protest energic guvernului 
S.U.A. — se spune în apel — con
damnă hotărît recentele acțiuni a- 
gresive ale imperialismului ameri
can împotriva Vietnamului și a țări
lor Asiei de sud-est, acțiuni care 
au provocat un noii val de legitimă 
indignare din partea tuturor oame
nilor iubitori de pace din întreaga 
lume".

clarație, își exprimă solidaritatea cu 
lupta de eliberare națională a popo
rului sud-vietnamez. Declarația a 
fost semnată de reprezentanți ai or
ganizațiilor de eliberare națională 
din Mozambic, Zimbabwe, Africa de 
sud-vest, Angola, Guineea Portughe
ză și Insulele Capului Verde, Ca
merun și Africa de Sud.

te v a r î
zia a continuat să facă parte după 
retragerea ei din organizația interna
țională.

LONDRA. — Camera Lorzilor a 
Angliei a adoptat cu 82 de voturi 
pentru și 32 contra o moțiune a de- 
putaților conservatori in care este 
criticată politica dusă de guvern 
in domeniul exportului.

Această îtifrîngere parlamentară a 
cabinetului laburist, condus de Ha
rold Wilson, menționează agenția 
France Presse, nu poate pune sub 

semnul întrebării existența guvernu
lui.

BONN. — Agenția D.P.A. anunță 
că la 6 aprilie, Aden Abdulla Os
man, președintele Republicii Soma
lia, va face o vizită oficială în

Prezențe romînești

Succesul violonistului 
Ion Voicu la Berlin

BERLIN 12 (Agerpres).
Violonistul romîn Ion Voicu, a- 

companiat de orchestra simfonică de 
stat din Berlin, sub conducerea di
rijorului cehoslovac Vaclav Smeiacek, 
a interpretat „Concertul pentru vi
oară nr. 1 în sol minor" de Max 
Bruch.

Concertul s-a bucurat dQ un deo
sebit succes.

☆

SOFIA 12. Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite :

Un ansamblu al Circului de stat 
din București, care a sosit la 
Sofia, a prezentat în premieră spec
tacolul „Circul București".

Spectacolul s-a bucurat de succes.

Sosirea Iui Galo Piaza 
la Nicosia

NICOSIA 12 (Agerpres).
Joi seara, mediatorul O.N.U. în 

Cipru, Galo Plaza Lasso, a sosit la 
Nicosia pentru a continua seria con
sultărilor cu reprezentanții celor două 
comunități cipriote în vederea găsirii 
unei soluții în actuala criză din insu
lă. La sosirea pe aeroport Galo Pia
za a făcut o declarație, în care a sub
liniat că va acorda atenție oricărei 
propuneri menite a duce la o soluțio
nare a problemei cipriote. In pre
zent, a declarat el, o conferință a 
tuturor părților interesate în disputa 
din Cipru ar fi „foarte folositoare".

LA SAIGON; ди f©sf reluate 
manifestațiile antiguvernamentale

SAIGON 12 (Agerpres).
In capitala Vietnamului de sud au 

fost reluate manifestațiile antiguver
namentale. Agenția Associated Press 
transmite că în noaptea de 11 fe-

Situafia politica din Bolivia
RIO DE JANEIRO 12. Corespon

dentul Agerpres, V. Oros, transmite :
Disputa dintre partidele politice 

boliviene și șeful juntei militare, ge
neralul Rene Barrientos, a intrat de 
cîteva zile într-o fază acută. Intr-o 
declarație dată publicității, Barrien
tos și-a definit clar poziția față de 
cererea partidelor, bazată pe un ar
ticol de constituție, ca el să demi
sioneze din postul pe care îl ocupă 
în cazul cînd își menține hotărîrea 
de a candida in alegerile prevăzute 
pentru 26 septembrie. Potrivit pre
sei boliviene, Barrientos a declarat 
între altele : „Nu voi demisiona și 
nici nu voi cere permisiunea forțelor 
armate {pentru a rămîne în post 
— N.R.) pentru că eu am făcut re
voluția de la 4 noiembrie". Cuvintele 
sale au avut imediat ecou, fiind ur
inate de o întrunire a liderilor par
tidelor Liberal. Falanga socialistă 
boliviana. Partidul național revolu
ționar de stînga. Uniunea socialistă

ii d u r î
R.F.G. la invitația președintelui Hein
rich Luebke.

GENEVA. — In sala de conferințe 
a Organizației europene de cercetări 
nucleare din Geneva a avut loc a- 
dunarea de constituire a „Mișcării 
din Geneva împotriva apartheidului".

BAGDAD. — Comitetul pentru e- 
nergie nucleară din Irak a hotărît să 
grăbească lucrările pentru crearea 
unui reactor nuclear.

ROMA. — La ll februarie, pe 
tot cuprinsul Italiei s-a marcat „Ziua 
de luptă pentru o reformă în dome
niul drepturilor la pensie". La che
marea Confederației Generale a Mun
cii din Italia, muncitorii și funcționa
rii organizează greve și demonstrații, 
cerind majorarea pensiilor.

Convorbiri între delegațiile 
LLR.S.S. și R.P.D. Coreene

PHENIAN 12 (Agerpres). TASS 
transmite :

La 12 februarie au avut loc la 
Phenian convorbiri între delegația U- 
niunii Sovietice condusă de A. N. 
Kosîghin, membru al Prezidului C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și delegația 
R.P.D. Coreene, condusă de Kim 
Ir Sen, președintele C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele

Lucrările plenarei 
Partidului socialist italian

ROMA 12. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite:

Joi au început la Roma lucrările 
Plenarei Comitetului Central ai Par
tidului socialist italian. Principala 
problemă de pe ordinea de zi esle 
stabilirea poziției față de celelalte 
partide din coaliția guvernamentală 
de centru-stînga. însemnătatea ple
narei rezidă în aceea că de atitudi
nea Partidului socialist, depinde în 
mare măsură, viitoarea remaniere de 
guvern și, în ultimă instanță, su
praviețuirea întregii coaliții guver
namentale.

Secretarul partidului, Francesco de 
Martino, a prezentat un referat în 
care a atras atenția că din întruni
rea Consiliului național al Partidu
lui democrat-creștin s-a desprins ten
dința de a pune realizarea unității 

bruarie, la sediul Uniunii studenților 
din Saigon, a avut loc un miting an
tiguvernamental la care au participat 
numeroase persoane.

republicană și Mișcarea populară 
creștină. Reuniunea a adresat o notă 
comandantului forțelor armate, ge
neralul Alfredo Cando Ovando, în 
care se afirmă că „acum mai mult 
ca ortcînd, partidele politice sînt 
unite pentru a împiedica o nouă dic
tatură". In continuare documentul a- 
rată că intenția șefului juntei „este 
contrară angajamentelor asumate de 
armată în momentul preluării pu
terii".

BERLINUL DE VEST. Tineri тип citori, țărani, tineri socialiști și stu„ 
denți au demonstrat la 6 februarie în Bet linul de vest împotriva intenției 
guvernului vest-german de a înceta următirea judiciară a criminalilor na
ziști.

Aspect de la demonstrația care a avut loc in Berlinul de vest împotri
va prescrierii crimelor naziste.

Cabinetului de miniștri al R. P. D, 
Coreene.

☆
PHENIAN 12 (Agerpres).
La 12 februarie Ia Teatrul Mare 

din Phenian a avut loc un mare mi
ting al reprezentanților oamenilor 
muncii cu prilejul vizitei în R.P.D. 
Coreeană a delegației Uniunii So
vietice. Au rostit cuvîntări Kan Hi 
Von, președintele Comitetului Popu
lar Orășenesc Phenian și A. N. Ko
sîghin.

partidului înaintea cererilor formu
late de celelalte partide din coaliția 
guvernamentală de a se clarifica situa
ția actuală a colaborării în cadrul gu
vernului.

Au urmat dezbateri în cadrul că
rora au luat cuvîntul membri ai ari
pei de stînga a partidului și repre
zentanți ai socialiștilor, grupați în ju
rul iui Lombardi. Aceștia s-au decla
rat în favoarea ieșirii P.S.I. din gu
vern și a trecerii partidului щ opo
ziție. Atît Lombardi cît și Giolitti 
au declarat că exclud participarea 
lor sub orice formă la actualul gu
vern. Curentul de stînga al partidului 
și gruparea lui Lombardi au hotă
rît să prezinte Comitetului Central 
un document comun în legătură cu 
atitudinea lor față de problemele ac
tuale.

Ziarul „La Stampa" subliniază că 
din dezbateri reiese că „majoritatea 
socialistă este în favoarea remanierii 
actualului guvern".

Lucrările plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului socialist italian con
tinuă.

Stocurile de aur ale S.U.A. 
au înregistrat noi scăderi 
NEW YORK 12 (Agerpres).
Biroul federal de rezerve a anun

țat că stocurile de aur ale Statelor 
Unite au scăzut cu încă 150 mili
oane dolari în săptămîna care s-a în
cheiat la 10 februarie. Acest declin 
face ca pierderile de aur ale c'.U.A. 
de la începutul anului să se ridice 
la suma de 450 milioane dolari, re
zervele americane de aur fiind în 
present de 14,938 miliarde dolari, 
ceea ce reprezintă cel mai scăzut 
nivel de la 8 martie 1939.
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