
Selectivul minerilor 
de la Dîlja

Minerii, tehnicienii și inginerii 
de ia E.D.M.N., sectorul Dîlja au 
definitivat într-o adunare angaja
mentele luate cu prilejul dezbate
rii ■ .cifrelor de plan pe anul 1963. 
Angajamentele luate în întrecerea : 
socialistă de colectivul minerilor 
de la Dîlja prevăd printre al
tele :

— să se realizeze peste plan 
61,5 m. I. înaintare pe lună, respec
tiv, 526,5 m. c. excavați peste pian 
pe lună sau 6750 m. c. pe an;

■ să fie redus cu 5 la sută pre- 1 
țul de cost al lucrărilor sub sarcina 
planificată ;

— să îmbunătățească calitatea 
lucrărilor miniere executate.

Pentru realizarea angajamentelor 
Лаи luat următoarele măsuri teh- 
nfco-organizatorice :

— extinderea încărcării mecanice 
a sterilului la lucrările de înainta
re; la toate lucrările miniere se va 
extinde susținerea metalică; elec
trificarea transportului la suprafa
ță și in subteran, folosirea loco
motivelor electrice cu troley; asi
gurarea corespunzătoare a brigăzi
lor miniere cu unelte, vagonete 
goale, material lemnos și de beto
nate, aer comprimat etc.

Proletari din toate tarile, uniți-vă 1

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Alte colective din Vaten Jiului I$1 iau angajamente 
In întrecerea socialista

întreprinderea Forestieră Petroșani

SECȚIA Dl
Analizîntl posibilitățile existente 

pentru îmbunătățirea activității de 
foraj minier în vederea îndeplini- 
riț. <u succes a sarcinilor de plan 
pe 1963, colectivul secției de ex
plorări Valea Jiului-est Livezeni 
și-a luat următoarele angajamente 
în întrecerea socialistă:

— obținerea unul metraj, fizic de 
759 m. pesle cel planiîicaf, prin 
creșterea vitezei comerciale cu 4 
m. grame lună ;

realizarea unui timp produc
tiv-de 76 la sută, ceea ce va duce

--------------- --------------

O PROBLEMA MEREU ACTUALA

CALITATEA PÎINII
Pîinea, aliment de bază al popu- 

" lațlei, este supusă unui examen exi
gent în .fiecare zi, la masa a zeci 
de Пні de oameni ai muncii. Marea 
grijă pe care partidul și guvernul 
o poartă tuturor celor care muncesc, 
exigența crescîndă .a populației, im
pun o preocupare mereu sporită 
pentru calitatea plinii distribuite 
prin rețeaua de magazine a comer
țului nostru de stat.

Se poate spune cu certitudine că 
în privința calității plinii, întreprin
derea „Jiul" din Petroșani, care 
reunește fabricile și unitățile de 
panificație din bazinul nostru car
bonifer, a făcut pași 4mportanți. O 
serie de măsuri, între care introduce
rea aburirii la cuptoarele de coacere, 
trecerea la producerea paralelă a 
pîînii negre, intermediare și albe 

> spre a se asigura parametrii cons- 
>' tanti în procesul de producție a 

fiecărui sort, dotarea fabricii din 
Petroșani cu două cîntare semi
automate, cu trei dozatoare pentru 
au# sporirea uumărului d<= ma- 
laxoare, îmbunătățirea condițiilor 
de transportare a plinii etc., au 
duș la crearea de condiții pentru 
o mai-multă exigență și operați- 
vilr.to în luarea de măsuri pentru 
înlăturarea unor neglijențe care 
dăunează calității plinii. La fabrica 
d₽ pîine din Lupeni, de exemntu. 
din cauza neglijenței responsabile! 
de unitate. Radu Ntculina, care a- 

[ vea alte preocupări de cît cele 
lege te de buna desfășurare a pro

Și colectivul muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor Întreprin
derii forestiere Petroșani au pornit 
la întrecere pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 1963 gu urmă 
toarele angajamente :

— depășirea .planului producției 
globale cu 67 000 lei, iar a produc 
tiei marfă cu 1 000 000 Iei;

— so vor da peste planul anual 
500 m. c. bușteni gater rășinoase. 
800 m. c. bușteni fag, 400 m. c. buș
teni derulaj fag, 100 m. c. lemn con
strucții fag, 300 m. c, lemn 
celuloză fag, 2000 m. steri lemn foc 
esență tare, 700 m. c. lobde pentru 
distilare și 100 m. c. lobde indus
triale, 2000 buc. traverse înguste 
șl 500 buc. traverse normale, 300 
n. c. cherestea rășinoase și 200 
ni. c. cherestea fag, 30 ha. împă
duriri etc.;

— depășirea, coeficientului de u- 
tilizare a masei lemnoase cu 1 к 
sută ;

— se va depăși productivitatea 
muncii planificată cu 200 lei pe an 
de fiecare om ;

— se vor realiza 25 000 lei eco
nomii la prețul de cost și 20 000 lei 
beneficii peste plan.

In vederea realizării acestor an
gajamente conducerea întreprinderii 
a întocmit un plan de măsuri teh- 

EXPLORĂRI
la depășirea planului convențional 
cu 700 m.;

— reducerea totală a accidente
lor tehnice din cadrul secției;

— .realizarea unei economii de 
150 000 lei la prețul de cost peste 
sarcina planificată.

In urma propunerilor făcute de 
muncitorii și tehnicienii secției s-a 
întocmit un plan de măsuri tehni- 
co-organizatorice axat pe următoa
rele obiective:
— întocmirea organogramelor de 
lucru pe trimestre și luni:

cesului de producție plinea era 
de slabă calitate, și nu de mult s-au 
reputat 900 kg. pîine neagră. și 
albă. Conducerea întreprinderi a 
luat măsuri pentru punerea la 
punct a utilajelor, iar responsabila 
a fost schimbată.

Cu toate aceste măsuri, mai sîm 
cazuri cînd de la fabrica din Pe
troșani, precum și de la alte uni
tăți se livrează pe piață pîine de 
calitate necorsspunzătoare. Cetățea
nul este nemulțumit atunci cînd 
pleacă din magazin cu o pîine ne- 
crescută, cu aciditate sporită, arsă 
pe la mărgini, crăpată. Se pețrece 
deseori un fenomen care produce 
nedumeriri: de ce în unele zile 
plinea, îndeosebi cea neagră, es
te de bună calitate, apreciată de 
consumatori, iar în alte zile cali
tatea lașă mult de dorit ? Care es
te cauza acestor oscilații frecvente 
ale calității plinii?

Privind acest aspect, am discu
tat îndelunq cu inginerul șef al 
întreprinderii de panilicație „Jiul" 
tovarășul Ceăușescu Titus, cu di
rectorul întreprinderii, tovarășul 
Hurezeanu. Din discuții a reieșit 
că la acesta. oscilații în calitatea 
ptinii contribuie anomaliile provo
cate d» faptul că O.C.L. Alimen
tara nu respectă normele stabilite 
în ro privește lansarea comenzilor 
De asemenea, Vizitârea fabricii a 
arătat că pe parcurs, în desfășu- 
rarpE procesului de producție, exis
tă deficiențe care nu pet să nu in- 

calitatea piinit.
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nico-organizatorice care prevede 
printre altele :

— să se execute lucrările de 
împăduriri în timpul optim asigu- 
rindu-se iu campania de primăvară 
cel puțin 10 Ia sută din volumul a 
nual de lucrări ;

— se va urmări ridicarea indice 
lui de utilizare a masei lemnoase 
în dauna lemnului de foc, care va 
fi acoperit cu material rezultat din 
demontări, curățiri de văi, tăieri de 
refacere etc. ;

— depășirea planului Ia lemnul 
de lucru se va face pe seama sor
timentelor valoroase ca bușteni de 
derulaj și bușteni gater ;

— se vor reduce pierderile de 
exploatare prin utilizarea celor 
mai raționale procese tehnologice 
și reducerea consumurilor de masă 
lemnoasă; Ia realizarea sortimen
telor definitive se va face o sor- 
lar1' judicioasă ;

— se va extinde metoda de lu
cru în acord global astfel ca ce! 
puțin 60 le sută din masa lemnoa
să planificată pe anul 1063 să fie 
exploatată în brigăzi mici :

— acolo unde condițiile de lucru 
permit se va aplica metodă exploa
tării în trunchiuri lungi și catar
ge, și alte multe asemenea măsuri.

LIVEZENI
— executarea unor lucrări de 

montaj cu echipa specială;
— dotarea iiecărei sonde cu un 

granic manual de 5 tone ;
— dotarea sondelor cu prăjini 

grele și indicatoare de greutate;
— controlarea și șablonarea e- 

chipamentului de fund după un plan 
stabilit;

— executarea reparațiilor curen
te planificate la Instalații, motoa
re, granice, pompe ;

— urmărirea fișelor limită, pre
cum și alte măsuri.

Să ne ocupăm de cele dintîi. 
Condițiile fundamentale pentru li
vrarea produselor de panificație 
stabilite de Ministerul Industriei 
Alimentare prevăd : Livrarea pro
duselor se face în cadrul contrac
telor locale, sau direct pe bază de 
comenzi zilnice, date cu 24 ore 
înaintea zilei respective, admițîu 
du-se o cotă de 5 la sută în plus 
sau minus față de cantitatea sta
bilită zilnic prin contract, cu con
diția ca toate comenzile dintr-o 
săptămînă să acopere cantitatea 
contractată pe săptărnîr.a respec
tivă.

Pin aceasta prevedere trebuie îe- 
ținute două date : obligația O.C.L. 
Alimentara de a lans.-; comanda cu 
24 de ore înainte de ziua pentru 
care solicită pîinea și obligația ca 
aceste comerzi să prevadă cantități 
cate să nu se abată cu mai mult 
de 5 la suia, în plus sau minus, 
tată de contract.

Direcțiunea OCL. Alimentara 
nici pa departe nu respectă aceste 
condiții. Fără nici o e>cepție, co
menzile pentru pîine întîrzie cu 
8—10 ore față de termenul legal. 
Fe de aită parte, cantitățile de 
pîine căruțe prin comenzi oscilea 
ză nu cu 5 la sută, ci în proporții 
mult mai mari. Iată cîteva exem
ple. In l1» ianuarie O.C1. Alimen- 
taia a cerat livrarea e 6 300 kg.

I. branea

(Continuare In pag. 3-a)

| avaratul fotografic

Printre muncitorii 
de Ia U.R.lJ.M.P.

Frezorul Ciobanu Ștefan, unul din muncitorii fruntași ai secției 
mecanice de la U.R.U.M.P., lucrează cu multă atenție la construirea 
unui cap de acționare pentru transportoarele cu raclele.

Uzinei de reparat utilaj minier din 
Jiului cantități însemnate- de ат- 

galeriilor. Tovarășii Chivu Radu și J 
muncitorii care lucrează la con- !

In fiecare zi, pe poarta 
Petroșani pleacă spre minele Văii 
mături metalice pentru susținerea 
Lungu Dumitru se numără printre 
feclipnarea acestor _arraătuji. ____

Printre utilajele miniere ce se 
construiesc la U.R.U.M.P. se numă
ră și pompele de diferite capacități 
pentru evacuarea apelor din subte
ran. Tovarășul Gurcă Francisc, tîm- 
plar modelor,1 execută modelul ne
cesar turnării rotorului unei ase
menea pompe.

troșani a fost construită recent o 
instalație de transport cu melc, 
necesară preparației Petrila,: lucrare 
efectuată de lăcătușii Cioarcă 
Gheorghe și-Tarniță Nicolae.

La U.R.U.M P. își fac practica în producție numeroși ucenici ai 
școlii profesionale din Petroșani. IalS-i, în clișeu, pe ucenicii Dicu 
Ioan, Micu Constantin și Pătrașcu Dumitru primind indicații din par
tea muncitorului Flores Ioan asupra felului cum se execută ajustajul 
unei roți dințate.
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Munca de educare a elevilor este o latură importantă a pro
cesului instructiv-educativ care se desfășoară in școli.

Ea are o mare importanță tntrucft de felul cum cadrele di
dactice știu să muncească cu elevul, de metodele pe care le fo
losesc depinde in ultima instanță nivelul de cultură al elevilor, 
gradul de însușire a materiei nredate și fizionomia morală a 
viitorului constructor al socialismului șl comunismului in patria 
noastră. De aceea, în pagina de față Împărtășim din experiența 
cadrelor didactice de la Școala medie mixtă din Petroșani In 
munca educativă cu elevii
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Cum facem
Prin

face în procesul studierii tu- 
materiilor, un rol important 
orele de limba romînă. 
ocazia studierii poeziei „Doi- 

de exemplu, elevii 
de

«« * •

educație patriotică elevilor
orele de limba romînă...

încă din primele 
școlar, conduce- 
mixte Petroșani

Școala de cultură generală are 
menirea de a instrui și educa un 
tineret nou, pregătit multilateral 
înarmat cu cunoștințe temeinice. 
Pentru realizarea acestui scop, are 
o mare Însemnătate coordonarea și 
îndrumarea Întregului proces ins
tructiv educativ.

In acest sens, 
zile ale anului 
rea Școlii medii
și-a întocmit planul general de muncă 
în care a prevăzut obiective concrete 
menite să ducă la realizarea în 
bune coudițiuni a sarcinilor care 
stau în fața școlii noastre.

In afară de acest plan s-a mai 
Întocmit unul privind munca cu 
părinții. Printre temele cuprinse 
în plan se numără : „Rolul familiei 
în îndeplinirea sarcinilor educației 
comunist’", „Să ne cunoaștem co
piii pentru a-i putea educa" ..Im
portanța cunoașterii particularită
ților de virstă și individuale ale 
copiilor", „Educarea disciplinei con
știente In cadrul familiei, impor
tanța autorității părinților, a 
olului personal" ș.a. Toate 
teme au fost elaborate de 
cadrele noastre didactice, o

expuse in ședințele 
scoală și pe clase.
a acestui fapt se 
preocupare susținută

două secții să devină buni colegi 
și tovarăși, iar în trimestrul I pro
centul de promovați să crească cu 
\7 la sută față de trimestrul f al 
anului trecut și cu 7,8 la sută mai 
mare decît in trimestrul I al anului 
i960—1961.

Una din preocupările conducerii 
scolii o constituie grija și aten
ția fată de creșterea cadrelor ti 
nere din școala noastră. In acest 
sens se organizează interasistențe, 
în special la cadrele cu mai multă 
experiență, discuții metodice și 

i pedagogice în cadrul comisiilor 
metodice și în afara acestora, în 
scopul perf acționării lor profesio 
nale și pedagogice.

Un rol deosebit de important 
în asigurarea calității tnvățămîn- 
tului îl au asistentele la lecții din 
partea 
tentele 
propus 
bleme
lui științific, puritatea ideologică 
a lecției, legătura dintre teorie si 
practica construirii socialismului 
în patria noastră, realizarea edu
cației comuniste prin lecții, folosi
rea metodelor și procedeelor varia
te în transmiterea cunoștințelor, 
respectarea principiului accesibili
tății cunoștințelor, problema supra
încărcării elevilor, folosirea mate 
rialelor intuitive la lecții etc. Dis
cuțiile care se poartă apoi pe mar
ginea fiecărei asistențe s-au do
vedit a fi utile în munca cadre
lor constituind un 
țial dat din partea 
Iii

Pe baza analizei
tuate la finele trimestrului I a rea
lizărilor și lipsurilor care mai exis
tă In școala noastră, conducerea 
școlii este hotărltă de a intensi
fica munca de Îndrumare și con
trol în scopul de a ridica 
treaptă mai Înaltă calitatea 
sulul instructiv educativ 
ca școala noastră să 
printre școlile fruntașe 
nea Hunedoara.

prof. BADÂU

In educarea patriotică a elevilor 
ce se 
turor 
îl au

Cu
na H-ului“,
au aflat suferințele îndurate 
proletariat, exploatat fără milă de 
capitaliști. Ei au dat exemple de 
luptători comuniști care au sufe
rit in închisori. Din discuții, a 
reieșit că elevii înțeleg faptul că 
acești luptători au fost conduși de 
partid. Din accentul cu care au 
citit și interesul cu care au dis
cutat 
miră 
și îi 
unele
comporte la fel ca și eroii pe care 
îi preferă.

Studiind creația populară de 
după 23 August, elevii au făcut 
cunoștință cu transformările din 
viața poporului, au înțeles că fol
clorul oglindește 
Chiar ei 
oglindite

poezia, am 
curajul și 
urăse pe 
cazuri se

înțeles că ei ad- 
dîrzenia acestora 
capitaliști, iar în 
străduiesc să se

Din operele studiate elevii cu
nosc realizările regimului demo
crat-popular. De exemplu atunci 
cînd vom trece la studierea poe
ziei „Doina Bistriței" de M. Beniuc. 
voi vorbi despre faptul că ea o- 
glindește munca eroică a poporu
lui pentru transformarea socialistă 
a patriei făctndu-i să înțeleagă în
semnătatea grandioasei construcții 
de la Blcaz. Voi cere și alte e- 
xemple pentru a face cunoscute 
numeroasele realizări ale regimu
lui democrat-popular, realizări din 
regiunea noastră și din alte regiuni. 
Din aceste exemple- ei vor Înțelege 
că victoria socialismului se dato- 
rește luptei poporului condus de 
partid.

In caisa a X-a, 
mei analitice se 
literaturii romîne 
secolului XIX și 
luluî XX. Această
prinde activitatea unora dintre cel 
mai mari creatori ai literaturii 
mîne. Elevii fac cunoștință cu 
tivitatea lui M. Eminescu, I. Crean-

gă, I. L. Caragiale, G. Coșbue eța. 
Cu ocazia analizei poeziei „împă
rat și proletar", am dedus că e- 
levîi au înțeles în mod just criti
ca societății făcută de Eminescu, 
că au înțeles conținutul ei. De alt
fel toți elevii au citit poezia si au 
învățat fragmente din ea, unii chiar 
toată poezia ca de exemplu, eleva 
Orlov Zenaida.

Educația patriotică însă nu se 
rezumă numai la orele 
Ea se realizează și In 
cercurilor literare unde 
opere cu teme actuale 
rele татііог clasici ai
romîne. Pentru a realiza educația 
patriotică profesorul de romînă 
trebuie să îndrume și lectura par
ticulară a elevilor, indicînd pen
tru a fi citite opere valoroase cn 
un profund caracter realist. Elevii 
trebuie să posede cuvinte si ex
presii cu ajutorul cărora să-și ex
prime sentimentele

de clasă, 
activitatea 
se discută 
sau ope- 
literaturli

aspectele
au dat exemple de 
în folclorul nou

noi. 
teme

conducerii școlii. Prin asis- 
la ore conducerea școlii și-a 
să urmărească unele pro- 
ca : asigurarea conținutu-

exem- 
aceste 
către 
parte

din ele fiind 
cu părinții pe

<?a urmare 
constată o 
din partea părinților și în special 
din partea acelora care au copii 
slabi la învățătură și o participare 
fnunoasă la ședințele organizat ■; 
•a cadrul lectoratelor pentru pă
rinți.

& atenție deosebită acordă con
ducerea școlii legăturii cu comi
tetul U.T.M. pe școală. In acest 
sens s-a Întocmit un plan comun 
d» activitate care cuprinde pro
blemele legate de învățătură și 
disciplină, îndrumarea și suprave
gherea timpului liber al elevilor, 
activitatea culturală artistică pe 
școală, preocuparea față de elevii 
slabi ia învățătură etc.

Ca urmare a muncii comune, sub 
conducerea și îndrumarea perma
nentă a organizației de partid s-a 
reușit ca elevii noștri de la cele

ajutor substan- 
conducerii șco-

temeinice efec-

pe o 
proce- 

așa fel 
situeze

în
se
din regiu-

VICTOR 
director

conform progra- 
studiază Istoria 
de la sflrșitu! 
începutul seco- 

perioadă cu

ro- 
ac-

Prof. BARTHA MARGARETA

...și prin orele de istorie
materiile care se predau

fată de
de dragoste 
patrie și po-

istoria iapredau
din Petroșani, ml-ani

Dintre
în școală, istoria oferă mari po
sibilități de educare patriotică a 
elevilor. Lecțiile de istorie trezeso 
la elevi sentimente 
și atașament 
por.

Deoarece 
Școala medie
putut da seama de importanța e 
ducării patriotice a elevilor, de 
modul cum. își însușesc ei cunoș
tințele predate la orele de eurs șl 
cum le aplică în viață. La fiecare 
oră de istorie, verificarea cunoș
tințelor elevilor îmi dau posibili
tatea să constat strădania lor 
zi cu zi pentru acumularea de 
mai multe cunoștințe, pentru 
da numai răspunsuri bune. In 
cest scop, pentru flecare oră 
istorie ce urmează s-o predau,
îmi întocmesc un plan de lecție, 
după ее în prealabil îmi conspec
tez cu grijă materialul.

Explicația fiecărei lecții o com
pletez de fiecare dată 
doaumentar pe care 11 
vilor sub o formă cît 
pe înțelesul fiecăruia.

In felul acesta reușesc să sădese 
în sufletele elevilor dragostea șl 
interesul 
studierea 
temeinică, 
orele de

folos elevilor, le dezvoltă curio
zitatea și spiritul de vigilentă. De 
aceea, ei acordă atenție deosebită 
fiecărei ore de curs. Cînd există 
neclarități, elevii mă întreabă fără 
sfială, iar eu mă străduiesc să-l 
fac pe fiecare să înțeleagă totul, 
să-și cristalizeze in memorie încă 
din clasă problemele esențiale ale 
lecției predate. In felul acesta, le

asigur elevilor o înțelegere mai 
profundă a materiei pe care 
n-o uite repede.

Experiența mi-a demonstrat 
elevii au înțeles rolul istoriei
completarea cunoștințelor de cul
tură generală și se preocupă CU 
interes de studierea ei.

sa

că 
in

Prof. AVRAM DOINA
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de 
cît 

a
.1- 
de
eu

cu material 
expun ele- 
mai vie și

pentru istorie, 
și Însușirea 
Cunoștințele 

curs le sînt

pentru 
ei cit mai 
căpătate In 
de un real

Organizațiile U.T.M. și problemele educative în școală
Organizației U.T.M. din școală îi 

revine mares răspundere de a con
tribui, alături de cadrele didactice, 
la ridicarea nivelului procesului de 
lilvățămlnt. la educarea politică și 
morală a elevilor.

Comitetul U.T.M. a căutat să îm
bunătățească în primul rînd con
ținutul adunărilor generale. In a- 
cest scop, în adunări se țin infor
mări politice, mehite să dezvolte 
dragostea elevilor față de patrie, 
devotamentul lor față de partid. 
Printre informările 
tim 
In
pe harta 
perior In 
afară de 
generale,
ramură de activitate din 
organizației U.T.M., la unele din
tre acestea fiind invitați și elevii 
nmîtemiști, profesorii.

De asemenea. In centrul atenției 
noastre, a stat și organizarea aju
torului reciproc între elevi. Orga
nizarea grupelor de întraiutorare 
a contribuit la îmbunătățirea situa

ținute ainin- 
arăta R. P. R. 

„Noi obiective 
„Invățămîntul su- 
și astăzi" etc. In 

adunările

„Cum va
1965

țării", 
trecut
informări, în 
se analizează și cile o 

munca

ției la învățătură a elevilor rămași 
in urmă. Dar nu întotdeauna aceste 
grupe au reușit să cointereseze pe 
toti elevii slabi la învățătură. Din 
partea unor elevi s-a manifestat 
nepăsare în privința însușirii cu
noștințelor, alții au copiat temele 
de la colegi > aceste aspecte au 
fost puse în discuția utemiștilor 
lulndu-se poziție față de elevii care 
nu se străduiesc să învețe. Așa a 
fost cazul la dusele а ХІ-а C, a 
ХІ-а A, a X-a C, In privința aceas
ta un ajutor prețios ne-a dat postul 
U.T.M. de control condus de Mu- 
reșan Nicolae, care prin articole 
și caricaturi a criticat pe cei de
lăsători. Elevii au fost solicitați de 
colectivul postului U.T.M. de control 
să răspundă criticilor1 aduse.

Tot , pentru a îmbunătăți munca 
de educație a elevilor, comitetul 
U T.M., împreună cu direcțiunea 
scolii, a întocmit un plan comun 
de muncă privind activitățile extra- 
școlare. Printre altele, în acest 
plan au fost cuprinse sarcini ca i 
organizarea grupelor artistice, a 
brigăzilor artistice de agitație, a

echipelor de dansuri, orchestrei, 
care în prezent se pregătesc în 
vederea concursului cultural-artistic.

Totuși în munca comitetului 
U.T.M. și a birourilor organizații
lor de bază, au existat și unele 
lipsuri. Așa de exemplu, nu toti 
elevii utemlști care formează acti
vul U.T.M. au fost îndrumați să 
fie exemplu în însușirea perseve
rentă a materiilor predate în școa
lă. Din această cauză doi elevi din 
activul U.T.M. pe școală au obți
nut rezultate slabe Ia învățătură, 
dintre care unul a rămas corigent

Deși opinia 
lor, a reușit 
majoritate a 
încă lipsuri
păstrării avutului obștesc, abateri 
de la disciplina în școală și în 
afara școlii, fie la conduita mo
rală.

In munca de educație cu elevii 
mai avem unele greutăți pe care, 
cu ajutorul direcțiunii, sub îndru
marea organizației de partid, ne 
străduim să le înlăturăm. $i spe
răm că vom reuși.

claselor, a utemiști- 
să influențeze marea 
elevilor, totuși avem 
serioase în privința

Dirigintele, educatorul nemijlocit 
al elevilor

E un obicei vechi ca la începu- 
liil fiecărui trimestru, dirigintele să 
cîntărească rezultatele clasei, să 
vadă care sînt lipsurile ce trebuie 
înlăturate. Acest lucru l-am făaut 
și acum, lar Începutul trimestrului 
II. ceea ce, mî-a dat posibilitatea 
să trag unele concluzii.

Așa, ’ de exemplu, la începutul 
anului școlar ne-a cauzat greutăți 
mari învățătura în salturi. lipsa 
de curaj a unor elevi la ore, ne
păsarea manifestată In timpul o- 
relor de curs. A fost deoi necesar 
să se insiste pentru dezvoltarea 
spiritului de răspundere al colee- 
tivitătii. Pentru aceasta elevii au 
pregătit referate urmate de discu
ții In urma acestor discuții s-a 
format o opinie de masă împotri
va abaterilor de la disciplină

In activitatea mea de diriginte 
m-am folosit de toate ocaziile pen
tru cunoașterea trăsăturilor indivi
duale ale elevilor, a' particulari
tăților de vîrstă, a preocupărilor 
lor zilnice, comportării ete. Tot 
pentru acest lucru țin o legătură 
permanentă cu toti tovarășii pro
fesori care predau la clasă, asist 
la orele ținute de dînșii Cu • 
ceasta ocazie au ieșit la iveală 
unele manifestări negative In ac 
tivitatea elevilor.

Pentru remedierea lipsurilor am 
ținut ore suplimentare, conferințe 
care dădeau cunoștințe generale e- 
levilor. am îndrumat 
lectura particulară a 
stat de vorbă cu el.

In activitatea mea
formele curente pentru menținerea 
legăturii între școală și familie. 
Deseori discut cu părinții schimbă
rile ivite în dezvoltarea copiilor 
privind munca, comportarea lor.

Referatele pentru ședințele cu.- pă
rinții le-am legat de problemele 
cele mâi aetuale. Părinții âu as
cultat cu mult Interes referatul i 
„Controlul elevului din liceu".

Cn ocazia vizitelor făcute la do
miciliu, m-am convins că nu peste 
tot sînt create condițiile necesare 
studiului individual. Am aflat că, 
POlOp Balăzs, care e unul dintre 
elevii cei mai inteligentl ai cla
sei, petrece marea majoritate a 
timpului citind. Citește, însă nesis- 

lar 
me- 
stan 
res- 
ex-

pre-

anul trecut clasa a orga- 
întllnire tovărășească, la 
participat elevii și părinții 
Intilnirea tovărășească s-a

si controlat 
elevilor, am

am folosit

©

tematic, ceea ce nu-i ajută, 
situația lui la învățătură e 
diocră, lucru ce m-a făcut să 
mai mult de vorbă cu elevul 
pectiv, să-i îndrum activitatea 
trașcolară.

In munca mea. un ajutor
țios am primit din partea comi
tetului de părinți, care se intere
sează și mă ajută. Tot cu ajutorul 
comitetului de părinți în 23 de
cembrie 
nizat o 
care au 
acestora,
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, atinglndu-și scopul propus 
de a contribui Ia apropierea Intre 
părinți, la intensificarea sprijinu
lui pe care pot să-I dea clasei în 
care învață copiii lor.

Procentajul elevilor promovați in 
clasa a X-a D, este bun. Asta însă 
nu înseamnă că putem 
miti pe deplin. Sarcina 
importantă în trimestrul 
aceea de a duce o luptă
împotriva notelor mici. Si încă o 
sarcină care nu se poate amina t 
să luptăm împotriva răspunsurilor 
slabe, mediocre.

fi mulțu- 
cea mat
II este 
suștinută

Prof. JUHASZ ZOLTAN

Discuții pe marginea filmelor
A intrat în obișnuința școlii să 

organizeze cu elevii vizionări co
lective de filme. De fiecare dată 
după o vizionare, au urmat discu
ții pe marginea filmelor cu care 
ocazie elevii au sco= în evid°t>’ă

învățămintele pe care le-au cules. 
Zilele acestea cu elevii claselor 

a VIII-a s-a făcut o vizionare co
lectivă filmului „Lupii la stînă“, 
vizionare care a fost urmată de
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Alegerea asesorilor populari 
pentru Instanțele de judecată

Crește depășirea 
sectorului

Intre 15 ianuarie și 20 februarie 
196,3, în întreaga țară se desfă
șoară alegerile de noi asesori 
populari pentru tribunalele popu
lare de raion, de oraș și de raion 
orășenesc, precum și pentru tribu
nalele regionale și ale Capitalei.

Participarea asesorilor populari la 
activitatea tribunalelor constituie o 
cucerire revoluționară a poporului 
.nostru muncitor, sub conducerea 
partidului, cucerire așezată la te 
melia justiției noastre 
consfințită de însăși 
Republicii Populare 
scoate puternic în 
cui democratism al 
tre

Potrivit normelor 
judecătorească, asesorii populari se 
aleg pe termen de 4 ani, la pro
punerea organizațiilor Partidului 
Muncitoresc Romîn. sindicatelor 
organizațiilor de U.T.M., organiza
țiilor cooperatiste, asociațiilor cui 
turale, profesionale etc. Ei se a ■ 
leg dintre cei mai înaintați oameni 
ai muncii, devotați poporului, care 
1st iubesc fierbinte patria, ele
mente aparținînd clasei muncitoa 
re, țărănimii muncitoare si inte 
lectualitătii legate de popor, băr 
bați și femei care au împlinit 
vîrsta de 23 ani.

Asesorii populari pentru tribu 
''' nalele populare de raion, de oraș 

și de raion orășenesc se aleg în 
sesiunea sfatului popular cores
punzător unității administrativ-teri-, 
toriale în cadrul căreia funcțio 
nează instanța respectivă, iar a 
sesorii populari pentru tribunalele 

, regionale se aleg 
tului popular al 
tîve

Astfel, justiția 
stîtuție cu adevărat 
iar hotărîrile pionunțate prin con
lucrarea armonioasă a judecători
lor și a asesorilor populari, sînt 
expresia unei dreptăți reale și e- 
fective. Cu o asemenea organiza- 

! te a aparatului judecătoresc, po- 
' porul muncitor din patria noastră 

are la îndemînă un instrument de 
apărare și promovare a Interese
lor sale, in stare să 
plin la consolidarea 
democrație populară, 
sarcinilor trasate în 
săvlrșire a construcției socialiste.

Asesorii populari adua la înfăp
tuirea dreptății și la aplicarea le
galității socialiste experiența lor 
din viață și de producție, vigilen
ță, spirit de clasă în apărarea in 
tereselor poporului. Conștiința sa 
de om al muncii va păstra mereu 
vie în mintea asesorului populai 
imaginea contrastului dintre efor-

populare, 
Constituția 

Romine. Ел 
evidență adîn- 
justiției noas-

de organizare

în sesiunea sfa- 
regiunii respec-

a devenit o in- 
democratică.

contribuie din 
regimului de 
la realizarea 

opera de de-

CĂLIT
(Urmare din pag. l-a)

pline neagră,- in 13 ianuarie — 
ti 700 kgf î:i 19 ianuarie — 11400 
kg pîine • în 20 ianuarie — 4 500 
kg. pîine; în 21 ianuarie — 14 200 
kg. pline neagră. Аз:-пкпеа oscila
ții. care trec uneori de 7UC la sută 
(față de 5 la sută cît este admiși) 

care se înregistrzază la toate 
sertimenfele de pline determină o 
producție în salturi in cadrul fa
bricii, iar lansarea ca întîrziere a 
comenzilor, scurtează mult timpul 
pentru prepararea urâțelelor. nu 
face posibilă o producție îngrijită. 
Frepararea în grabă a malalelor, 
aluaturilor atunci cînd de la o zi 
la alta sorturile de pîine variază 
in limile atît de mari, trecerea 
bruscă a cuptoarelor de la un re
gim la altul, duc inevitabil la os
cilații mari în ce privește calita
tea pîinii Din cele arătate, se des
prind? pentru conducerea O.C.L. 
Alimentara obligația imediată de a 
studia capacitatea de desfacere 
prin magazinele specializate și prin 
celelalte magazine care distribuie

tul creator al oamenilor muncii 
pentru făurirea vieții noi și actul 
criminal al acelor elemente decă 
zute, străine, care atentează la 
produsul acestei munci. Această 
conștiință îi determină pe aseso
rii populari să Vegheze ca forța 
legii' să lovească în toți cei care 
jefuiesc avutul obștesc, înșeală, 
fură, sau contravin regulilor con
viețuirii socialiste.

Asesorul popular e dator să 
mențină o permanentă legătură cu 
colectivul de la locul său de mun
că, cu tovarășii săi din producție, 
cărora el va arăta periodic, con
ținutul celor mai importante legi 
care garantează paza avutului ob
ștesc, a gospodăriilor și bunurilor 
făurite de ei, trezind astfel un larg 
interes pentru păstrarea 
proprietate socialistă.

In adunările care se 
zează In raza orașului 
Petroșani, oamenii muncii propun 
eu încredere pe cei mal buni to
varăși, capabili să îndeplinească 
sarcina de onoare de asesor popu
lar-

Astfel, au fost propuși drept 
candidați de asesori populari pen
tru Tribunalul popular al orașului 
regional Petroșani, o serie de to
varăși, 
Nistea 
Stefan 
ricani. 
Lupeni, 
tor Ia termocentrala Paroșeni, Lupu 
Victor, electrician la mina Ani- 
noasa, Dalcoș Luca, modelor la 
U.R.U.M. Petroșani Krecso losif, 
mecanic la I.CO. Petroșani. Roșu 
Dumitru, zidar la șantierul 6 con
strucții Petroșani, Sandru Ovidig, 
ttmplar la I.I.L. „6 August" Petro
șani, Gulyas 
în comerțul 
răși.

Asemenea
lor muncii continuă si în prezent, 
după care propunerile se vdr su
pune sesiunii Sfatului popular al 
orașului 
urmează 
alegerii

bunurilor

organi- 
regional

printre care se numără: 
Eugen, miner la mina Dîlja, 
Nicolae, miner la mina U- 
Popa loan, miner la mina 

Chirieafă Eleodor. munci-

Gheorghe. vînzător 
de stat și alți tova-

adunări ale oamenl-

regional Petroșani, care 
să se pronunțe asupra 

lor.
VICTOR COCA

președintele Tribunalului popular 
al orașului Petroșani

I

Minerii sectorului III de la ex
ploatarea minieră Lupeni obțin rea
lizări deosebit de frumoase la ex
tragerea cărbunelui cocsifioabil. Ei 
au extras din abatajele frontale, în 
primele două decade din luna ia
nuarie, mai bine de 2 200 tone de 
cărbune peste plan, 
sectorului crește pe 
Pînă în data de 24 a 
producția dată peste 
cut la 3 400 tone. Cu
zare sectorul III Lupeni se situează 
fruntaș pe bazin la 
cărbune.

De remarcat faptul 
găzile din frontalele
realizează ritmic sarcinile de plan, 
iar unele chiar le depășesc cu. 
uruit. Astfel, frontaliștii din briga
da condusă de minerul Petre Cons
tantin au dat peste plan în perioada 
1—24 ianuarie 1 200 ton? de căr
bune. Cu 800 tone au depășit pla
nul și frontaliștii din abatajul 1 

minerii 
loan

Și depășirea 
zi ce trece, 
lunii curente, 
plan a cres- 
această reali-

producția de

că toate bri- 
sectorului își

est. Bine muncesc și 
Ghioancă loan și Aslău 
ortacii din brigăzile pe 
conduc.

a

se poate arăta că 
trecut nu s-a în- 
accident la locul 

de la
conduceri’.

a reușit să-și îndeplinească 
angajamentele privind depă- 
planului de producție, lichi-.
absențelor nemotivate, pre- 

disciplinei la

La stîrșitul ședinței de alegeri 
grupei sindicale de la laboratorul 

P.RA.M. .și telecomunicații de la 
termocentrala Paroșeni, oartici- 
panții au apreciat cu calificativul 
bine activitatea depusă de colec
tivul de conducere.

Ce fapte justifică acest califi
cativ ? Iată cîteva din cele mai im
portante : In anul 1962 grupa sin
dicală 
toate 
sirea 
darea
cum și imprimarea 
locul de muncă. Nivelul profesio
nal al lucrătorilor a crescut da
torită interesului manifestat față 
de cursurile de ridicare a califi
cării. Aceasta reiese și din preo
cuparea muncitorilor de a face 
inovații. In total au fost realizate 
si aplicate 9 inovații. Automatiza
rea sitelor rotative, ’pornirea au
tomată a pompelor de ulei la scă
derea presiunii uleiului sub 0,2 at
mosfere, 
ridicat" 
verificat 
care au
stalațiilor și la mărirea gradului 
de siguranță în exploatare

Dintre inovatori se disting to-

al grupei sindicale să 
puțin o inovație în anul

ca această inițiativă să

răspundă direct un ingl» 
lin tehnician. Tehnicianul. 
Gh. s-a angajat ca îm- 

cu doi muncitori să facă

semnalizarea „blincher ne- 
la secțiile 3 Kv, trusă de 

întrerupătoare și altele 
dus la automatizarea in-

Preocupare pentru inovații
varășii Gulyaș Alexandru, Wettel r 
Roland, Bădiță Miron,. Nicoară Oh. 
și Motoi Iile.

De asemenea, 
în cursul anului 
tîmplat nici un
de muncă și nici abateri 
N.T.S. La propunerea 
grupei sindicale au lost trimiși la 
tratament și odihnă tovarășii Din 
mitru Ștefan, Nicoară Gheorghe, 
Andruszek Olga și Schrolt Petre.

In cadrul discuțiilor purtate pe 
marginea dării de seamă maistrul 
Schrott Petre a propus ca fiecare 
membru 
facă cel 
1983.

Pentru
fie realizabilă el a cei ut să se 
înființeze cercuri de inovatori de 
care sa 
ner sau 
Nicoară 
preună
în acest an cel puțin trei noi ino
vații. Un angajament similar a 
fost luat și de tehnicianul Gulyaș 
Alexandru. Așadar inițiativa „Omtll, 
anul și inovația" a început să prin- 
dă deja rădăcini. Iată, de ce după 
un an de activitate depusă, colec
tivul de conducere al grupei sindi
cale de la P.R.A.M. și telecomuni
cații a primit o bună apreciere.

MICA

CRAC IOSW 
electrician

A.
corespondent

care

Consemnări

Ml-

Iarna, este de o asprime și mai 
mare în munți ■ zăpadă pînă la 
brîu, ger de crapă lemnele. Cu 
toate acestea,
din sectorul Sohodol-Lupeni

muncitorii forestieri
își

Propuneri de candidați 
pentru alegerile

Zilele acestea, In toate cele 36 
de «ircumscripții electorale din 
comuna Ani >asa au avut loc a- 
dunări populare In care cetățenii 
și-au desemnat candidații pe care 
la 3 martie Ii vor alege deputați 
în sfatul popular. Cetățenii din 
circumscripția electorală nr. 15 au 
propus ea în eircumseripția lor să 
candideze tovarășul Barna Ioan,

îm-

de la 5 martie
de
e-

secretarul comitetului de partid 
la mină, cei din circumscripția 
lectoraiă nr. 21 au propus pe tov. 
Ledrer Iosif, directorul minei Ani- 
noasa, iar cei din circumscripțiile 
nr. 31 și 32 au propus pe tovarășii 
Pentek Alexandru, miner 
și, respectiv, pe tovarășul 
Franclsc, dulgher, fruntaș 
ducție la sectorul I.L.L.

fruntaș
Knebel ' 

în pro-

continuă munca, străduindu-se 
să scoată si să expedieze tot 
mult lemn. Astfel, în timp ce 
în parchete muncitorii Daianu 
colae, Pescaru Grlgore, Nanu
hai și Ungureanu Gheorghe se ocu
pă cu fasonatul lemnului de foc, 
Matei Moise, Simionescu Gheorghe, 
Pîrse Traian, Stănescu loan
preună cu mecanicul Conrăniță Pe
tru transportă jos buștenii cu fu- 
nicularul pe care apoi Balaș Ga
bor, Pal Lucaci, Laczko Kalman, 
Bega Ferencz și Bicsak Marton îi 
încarcă

IN 
lului. 
Mag 
nou 
gater.

Generalorul electric cate furni
zează curent pentru iluminatul pu
blic in comuna Cimpu lui Neag 
crează cetățenilor o sumedenie de 
neplăceri. Zilele trecute, de exem
plu, din cauza Întreruperii curen
tului electric Sfatul popular din 
localitate a amina! o importantă 
adunare cetățenească, direcțiunea 
Școlii de 8 ani a suspendat cursu
rile, iar Căminul cultural și ci
nematograful sătesc, stingherite in 
activitate, au Închis porțile pentru 
nu se știe cit timp. Același lucru 
se poate spune și despre locui
torii care, și-au introdus in case 
lumină electrică și care stau pe 
Întuneric cite două săptămini din 
patru. Deși la sectorul I.C.O. Uri- 
câni care are în atribuție îngri
jirea generatorului electric de la 
Cimpu lui Neag plingerile s-au 
aglomerat sub forma unui teanc 
glos de cereri și sesizări, acesta 
tace chitic. De altfel ce să răs
pundă ? Că neglijează alimentarea 
generatorului electric cu combusti
bil, adică una din Îndatoririle sale 
cele mai elementare.

A TE A P î 1 N I 1

atît tn procesul de pro- 
fabricii, cit sl In apro- 
magazinelor. Iată deci 
care trebuie îndeplinită

produse de panificație, de a lichi
da cu sistemul lansării comenzi
lor la Intîmplare spre a asigura 
ritmicitate 
ducție a) 
vizionarea 
o condiție
pentru n avea In magazine pline 
de bună calitate.

Este însă absolut necesar ca to
varășii din conducerea fabricii da 
pî’ne să vadă. In același timp, ce 
măsuri ’rebuie luate, în continuare 
pentru asigurarea unei pîini de ca
litate corespunzătoare, deoarece și 
în această direcție mal sînt multe 
de făcut. M-am oprit 
în fata 
neagră, 
spre a 
rafturi,
crescute.
corespunzător, cu formă si coajă 
atrăgătoare. Dar. printre ele, des
tul de des, pîini arse рэ margini, 
insuficient crescute, cu goluri mari 
sub coaiă. Prea multe pîini se rup 
în cursul manipulării șl, evident, 
pînă să ajungă la cumpărător, a- 
cește pîini se usucă mai repede, își

citeva minute 
aducea plini» 
din cuptoare, 
cărucioare —

benzii care 
abia scoasă 

fi așezată pe 
Multe pîini frumoase, bine

cu miez elastic, coapte

de 
se 
la

pierd din calități. Se găsesc, 
asemnea, pîini în al căror miez 
află intercalați! care provin de 
alte sorturi de aluat, datorită ne
atenției la curățirea buncărelor 
Se simte încă slab controlul intern 
asupra calității plinii, iar exigen
ta față de așa zisele „neajunsuri 
mărunte" nu este îndeajuns de spo
rită. Credem necesar ca tovarășii 
din conducerea fabricii să organi
zeze un studiu; pe faze de fabricație 
asupra calității pîinii, 
eu profunzime toate 
dăunează calității și 

înlăturare
grijă permanentă pentru 
personalului laboratoa- 

a efectua determinări

să descopere 
cauzele care 
să găsească 
a lor. Este

în camioane.
CLIȘEU : Pe rampa Sohodo- 
camionul condus de șoferul 

Mihai este încărcat cu un 
transport de bușteni pentru

soluții de 
necesară o 
instruirea 
relor, spre
operative și precise care să ser
vească luării de măsuri pe parcurs 
în vederea îmbunătățirii calității.

Vorbea tovarășul director Iiure- 
zeanu despre intenția de a intro
duce maiaua fluidă în procesul de 
fabricație a plinii deoarece alte 
fabrici din tară au obținut rezul
tate bune prin aplicarea acestui 
procedeu. I-am amintit tovarășului 
Hurezeanu că despre același lu-

cru l-am auzit vorbind și acum 
mai bine de un an tot într-o dis
cuție despre calitatea pîinii. E ne
cesar mai multă operativitate; mai 
multă hotărîre în luarea unor ase
menea măsuri. Numai lipsa de ope
rativitate întirzie organizarea unui 
curs de calificare pentru pregăti
rea profesională a muncitorilor ne- 
ealificati care lucrează în fabrică, 
precum și a cursului de ridicare a 
calificării. Sugerăm din nou tova
rășilor din conducerea fabricii de 
a organiza întîlniri cu oamenii 
muncii în care să se discute des
pre calitatea pîinii.

Subliniem ■■ tn cadrul întreprin
derii de panificație „Jiul" există 
condiții pentru a se asigura apro
vizionarea populației; cu pline de 
bună calitate Reglementarea ano
maliilor în lansarea comenzilor de 
către direcțiunea O.C.L. Alimenta
ra. luarea de măsuri în vederea 
descoperirii deficiențelor și înlă
turarea cauzelor lor, introducerea 
operativă a unor procedee noi, va 
da posibilitate conducerii întreprin
derii, colectivului ei de a-și înde
plini cu cinste sarcina de a asi
gura pe masa oamenilor muncii 
o pîin? bună.

• In ultimele două luni repu- ' 
tația unității O.A.D.L.F. care func- ! 
ționează In cartierul Ștefan din , 
Lupeni este umbrită de atitudinea ( 
personalului care o deservește. Pe < 
Ungă un vocabular nepoliticos cu < 
ciiențh, vînzâtorii de aici și-au ] 
mai însușit și urltele îndeletniciri 1 
de a micșora la cîntar greutatea ( 
mărfurilor vîndute, de a face uitat , 
restul ce se cuvine cumpărătorilor < 
ș- altele. i

Adresîndu-se redacției ziarului, S 
tovarășii Petrol A. și Szilaghi I„' 
din Lupeni întieabă : — Oare di-' 
recția O.A D.L.F, din 
noaște această stare

Petroșani ca
de lucruri ?

din ultimele

potabilă împo- 
numeroși cetă-

I

г

( r) ț
(

• Gerul puternic 
zile a înghețat, pe multe din stră
zile orașului Petroșani, cișmelele 
pentru apă potabilă. Acest lucru 
dă de furcă mai ales gospodinelor. 
Cum iarna e în toi și întreprinde
rea comunală orășenească a uitat 
că in sarcina ei intră și protejarea 
cișmelelor de apă 
triva înghețului,
țeni au hotă rit să execute singuri 
htctările necesare, 
s-a izbit însă de un obstacol ne- ' 
prevăzut: cișmelele înghețate nu ' 
pot fi dezghețate cu metodele o- ' 
bisnuite. Se impune deci interven- , 
ția apaductorilor calificați. ,

Cum aceste lucruri nu mai pot 1 
fi neglijate așa cum au fost ne- 1 
gdjate lucrările de protejare a ciș- ' 
melelor iă începutul iernii, e clar 1 
că cei vinovați (apaductorii de la. 
l.C.O. Petroșani) au datoria să le. 
pune iar in stare de funcționare, i

Entuziasmul lor
I
I
I
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Chombe trebuie deferit justiției

S. K. Țarapkin, șeful delegației sovietice în Comitetul ce-

l

И
иіи № nreblema Шйіі

ехрегіепіеівг id ш nucleară
WASHINGTON 24 (Agerpres). — TASS transmite:
La 23 ianuarie la Washington a avut loc cea de-a șasea întîl

nire a lui N. T. Fedorenko, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U.,
lor 18 state pentru dezarmare, cu W. Foster, directorul Agenției 
pentru dezarmare și control asupra armamentelor, și Ch. Stelle, 
locțiitor al șefului delegației S.U.A. în Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare.

Intîlnirea a 
arma nucleară.

Următoarea

fost consacrată problemei încetării experiențelor cu

întîlnire a fost fixată pentru 24 ianuarie.

O

Prima ședință a Comitetului de pregătire 
a conferinței comerciale internaționale a O.N.U

CAIRO 24 (Agerpres).
„Deși trupele O.N.U. au încheiat 

operațiunile militare în Katanga, 
faptele demonstrează absolut evi
dent că O.N.U. nu și-a îndeplinit 
misiunea politică", scrie ziarul 
„AI Masa" într-un articol consa
crat activității O.N.U. în Congo.

După ce arată că este de dato
ria nemijlocită a O.N.U. să dea 
în judecată pe asasinii lui Patrice 
Lumumba, printre care se numără 
si Chombe, 
cheiere că
se află la putere, unitatea congo
leză rămtne periclitată.

,,A1 Masa" scrie în în- 
atîta timp cît Chombe

NEW 'YORK 24 (Agerpres).
I.a New York a avut Ioc prima 

ședință a Comitetului de pregătire 
în vederea convocării unei con
ferințe comerciale internaționale a 
O.N.U. Comitetul este alcătuit din 
reprezentanți ai 30 de țări. Scopul 
lui este să elaboreze ordinea de zi

care potrivit hotă- 
17-a sesiuni a A- 
a O.N.U., urmează 
tîrziu la începutul 
cadrul primei șe-

a conferinței 
rîrii celei de-a 
dunării Generale 
să aibe loc cel 
anului viitor. In
dinte a Comitetului, președinte al 
comitetului a fost ales R. Hansen, 
reprezentant ul Danemarcei. I

Memorandumul prezentat 
de reprezentantul sovietic

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). 
împăcarea O.N.U. cu Chombe, o 

marionetă a colonialiștilor, pune în 
gardă 
Ziarul 
zează 
dacă

că
in

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Potrivit ordinei de zi a apro
piatei conferințe internaționale pen
tru problemele comerțului, dele
gația sovietică a prezentat spre e- 
xaminare Comitetului de pregătire 
a conferinței un memorandum. La 
23 ianuarie reprezentantul sovie
tic G. P. Arkadiev a expus pozi
ția Uniunii Sovietice în aceste pro
bleme. Subliniind marea importan
tă a comerțului exterior pentru 
toate țările lumii, G. P. Arkadiev 
a declarat că prevederile memoran
dumului se bazează pe hotărîrile 
celei de-a XVII-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., ținîndu-se 
seama de propunerile importante 
expuse în cursul discuțiilor care 
au avut loc la această sesiune.

In memorandumul delegației so
vietice se subliniază necesitatea 
de a se discuta în cadrul proiec
tatei conferințe hotărîrile celei de-a 
XVII-a sesiuni a Adunării cu pri
vire la programul economic al de
zarmării. Comitetul de pregătire și 
conferința trebuie să țină seama 
de faptul că dezarmarea generală 
și totală reprezintă un factor de 
mare importanță pentru dezvolta
rea economică, lărgirea și dezvol
tarea , comerțului internațional. De
legatul sovietic a amintit că cea 
de- a XVII-a sesiune a Adunării 
Generale a adoptat un document 
foarte important și 
rația cu privire la 
scopuri pașnice a 
resurselor care vor
nibile în urma dezarmării".

După cum se menționează în unul 
din punctele memorandumului, a- 
ceastă conferință urmează să dis
cute problema lărgirii comerțului 
dintre țările cu sisteme economice 
diferite, ceea ce are o mare im
portanță pentru coexistenta pașni
că a statelor.

Reprezentantul sovietic a subli
niat
domeniu, 
lor care 
voltarea 
țările
vor frîna dezvoltarea economică a 
lagărului socialist.

In continuare reprezentantul so
vietic a explicat punctul din me-

morandum care propune conferin
ței să discute problema creării unei 
organizații comerciale internaționale 
ca un organ permanent, cu parti
ciparea cea mai' largă a diferite
lor țări din lume.

Delegația sovietică, a subliniat 
G. P. Arkadiev, propune ca la con
ferință să se discute problema ne
cesității lichidării inegalității în 
drepturi în comerțul dintre țările 
slab dezvoltate și puterile capita
liste dezvoltate.

Reprezentantul sovietic a decla
rat că din relațiile economice și 
comerciale trebuie să fie înlătu
rate toate elementele de presiune, 
discriminare, agresiune economică. 
Conferința, a spus el, trebuie să 
acorde atenție discutării principii
lor colaborării economice interna
ționale.

opinia publică etlopiană. 
„Ethiopian Herald" averti- 
într-un articol de fond 

Chombe va fi menținut
fruntea provinciei Katanga, 
tea izbucni o nouă criză, 
sprijină cu căldură cererea 
nului 
deferit 
liniază 
cumbă 
tea 
tor

ar
Ziarul

pu-

guver- 
să fieghanez ca Chombe 

justiției. Lui Chombe, sub- 
.,Ethiopian Herald", îi in- 
răspunderea pentru moar- 

i Patrice Lumumba si a al-lui
sute de congolezi.
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S-a prăbușit 
un nou avion american

NEW YORK. — La 23 ianuarie 
în apropiere de insulele Canare s-a 
prăbușit un avion american „DS-4", 
aparținînd forțelor aeriene militare 
ale Portugaliei. După cum anunță 
agenția Associated Press, pe bor
dul avionului se aflau 16 persoane 
printre care opt oameni din efec
tivul echipajului militar portughez.

anume „Decla- 
folosirea în 

mijloacelor și 
rămîne dispo-

revistei „Der

East Coast Railway", 
grevă, cerînd mărirea

Valul de frig care a

situația 
El a 
cred 
unor

socialiste,

anormală din acest 
ironizat speranța ce- 
că împiedicînd dez- 
relații normale eu 

în felul acesta

RABAT. — După cum anunță 
„At Tahrir", la 22 ianuarie peste 
200 d ? șomeri marocani au orga
nizat o demonstrație la Kenitra, ce
rînd de lucru și pîine.

NEW YORK. — La 23 ianuarie 
peste 1 200 de feroviari ai compa
niei „Florida 
au declarat 
salariilor.

ROMA. —
cuprins Italia, Iugoslavia, și Grecia, 
fiind marcat de mari căderi de ză
padă, ploi torențiale, viscole și 
furtuni — constituie după cum a- 
rată Reuter „cea mai friguroasă 
iarnă din sudul Europei din ultimii 
zece ani, iar în unele regiuni chiar 
din ultimii 35 de ani".

BERLINUL OCCIDENTAL, 
tul vieții crește necontenit 
linul occidental, în special 
dusele alimentare. In luna

a 
și

s-au îndreptat spre orașul Dilolo, 
la frontiera cu Angola. Se crede că 
ei intenționează să se pună la dis
poziția colonialiștilor portughezi.

BONN. — Afacerea
Spiegel" va sta la baza unui sce
nariu cinematografic al cărui autor 
este K. F. Basedow.

PARIS. — Cei 8 000 de muncitori 
de la arsenalul din Brest și din al
te întreprinderi au încetat lucrul în 
semn de protest împotriva conce
dierilor hotărîte de administrație.

brie 1962 prețul cărnii 
cu 5,7 la sută, la pește 
de pește cu 12 Ia sută, 
scumpit cu 2,3 la sută, 
vaturile cu 3,2 Ia sută.

LEOPOLDVILLE. — Mii 
darmâ katanghezi care au 
tot armamentul lor din 
înainte de intrarea trupelor O.N.U.,

— Cos- 
în Ber- 
la pro- 
decem- 
crescut 

produse
plinea s-a 
iar zarza-

de jan- 
fugit cu 
Kolwezi,

--------- £3653==____________

Rezoluțiile adoptate de conferința 
Partidului libertății din Basutoland

CAPETOWN 24 (Agerpres).
Săptămînalul sud-african „Spark" 

a anunțat că recent a avut loc 
conferința anuală a Partidului li
bertății din Basutoland. Intr-una 
din rezoluțiile adoptate, Partidul 
libertății cere colonialiștilor englezi 
să acorde independența acestui te
ritoriu în cel mult 12 luni după ce 
în prealabil va fi format un gu-

asemenea, 
precum și 
femeii cu

vot uni- 
înlătura- 
bărbatul. 
exprimat

I

vern care să reprezinte interesele 
populației africane. In alte rezolu
ții se cere, de 
versal și egal, 
rea inegalității
Membrii partidului și-au
deplina solidaritate cu lupta popo
rului sud-african împotriva rasis
mului, pentru dobîndirea libertății.
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I Sporește continuu volumul
8 producției chimice sovietice
8
8
8
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8
8
8
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8
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8
8
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8
8
8
8
8
8
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Vești din țările socialiste І

MOSCOVA 24 (Agerpres).
După cum anunță TASS, în a- 

nul 1963 volumul producției in
dustriei chimice va crește în com
parație cu anul trecut cu 17 la 
sută. Se va dezvolta cu precăde
re producția rășinilor sintetice și 
a maselor plastice.

Anul acesta investițiile vor 
crește, față de anul 1962, cu 60 
la sută. Peste 100 de 
ale industriei chimice în 
ție sînt considerate de 
tanță deosebită.

In toate ramurile 
chimice se vor lărgi 
file de producție. La
de mase plastice ele vor crește 
cît în primii trei ani ai septe- 
nalului (1959—1961). Producția de 
îngrășăminte minerale va crește 
cu

obiective 
construc- 
o impor-

industriei 
capacită- 
producția

7 milioane tone.

Lărgirea uzinei 
„Petăr Karamincev"

SOFIA 24 (Agerpres). 
După cum anunță B.T.A., au

început lucrările de lărgire a fa- g 
bricii „Petăr
orașul Ruse, 
nului curent 
tna etapă de 
de mase plastice cu o capaci- g 
late anuală de 5 000 tone poli- g 
clorură de vinii prelucrată, ceea 8 
ce depășește de aproape două, ț 

ori actuala producție a uzinei, g 
Lărgirea uzinei va fi terminată g 
în anul 1965. 8

Karamincev" din g 
Pînă la sfîrșitul a- g- 
se va termina pri- 8 
construire a secției 8

Dezvoltarea rețelei te’efonice« 
a R. P. Polone 1

VARȘOVIA 24 (Agerpres).
In cursul anului 1962 — anun

ță P.A.P. -— rețeaua telefonică 
a R. P. Polone s-a îmbogățit cu 
noi centrale telefonice urbane, 
precum și cu mici centrale au
tomate pentru deservirea popu
lației rurale. Numărul telefoane
lor instalate anul trecut a fost 
de 50 000 — numărul total al 
abonaților depășind un milion.

8
88
8
8•h
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Situația îngrozitoare a poporului 
din Haiti

NEW YORK 24 (Agerpres).
„Haiti, republica neagră : o groa

pă cu șerpi" — acesta este titlul 
unui reportaj apărut în revjsta a- 
mericană „Newsweek", care zu
grăvește situația îngrozitoare de 
mizerie și teroare în care trăiește 
poporul haitian.

Haiti, relatează John Barnes, re
porterul revistei сагё a petrecut 
două săptămîni în această țară, 
este cea mai nenorocită, decăzută 
și tiranic guvernată națiune din 
cele două Americi. Președintele 
Duvalier guvernează țara în măre 
măsură prin intermediul poliției și 
gărzii sale cunoscută sub numele 
de „Tonton macoutes”, o expre-

-=©=-

sie creolă care înseamnă bătăuși. 
Realitatea depășește însă cu mult 
semnificația acestui termen.

Duvalier a venit la putere îij 
1957 și termenul său expiră in 
mai. Dar in urmă cu 20 de Іиій 
el a fost .reales" pentru o nouă 
perioadă de șase ani.

Duvalier menține o * armată de 
6 000 de oameni instruită de ame
ricani. Din 1960 S.U.A. i-âu fur
nizat arme în valoare de peste J 
milion dolari.

O nouă epidemie 
de gripă în S. U. A.

NEW YORK 24 (Agerpres). 
In Statele Unite a început o 

nouă epidemie de gripă. După cum 
anunță agențiile de presă telegra
fice, se presupune că este o gripă 
asiatică.

In ultimii cinci ani, arată agen
ția Associated Press, în Statele U- 
nite au murit da gripă asiatică 
90 000 de persoane. Deosebit de 
puternice au fost epidemiile de 
gripă în anii 1957-1958.

•• < •

Raid al forțelor patriotice ■, 
vietnameze împotriva 

unui centru de instrucție 
diemist

-=O

SAIGON 24 (Agerpres).
Potrivit unui comunicat militar' 

al trupelor guvernamentale sud- 
vietnameze, forțele patriotice au 
întreprins un raid împotriva unui 
poligon special de instruire, situat 
la 50 mile nord de Saigon. Patrio- 
ții sud-vietnamezi au ucis 40 de 
soldați, au rănit alți 6. Doi instruc
tori americani au fost răniți. Au 
fost capturate numeroase arme de 
fabricație americană.

După semnarea „tratatului de colaborare 
franco—vest-german

PARIS 24 (Agerpres).
Semnarea așa-numitului „tratat de 

colaborare" franco-vest-german este 
departe de a atenua puternicele 
contradicții dintre partenerii atlan
tici. Judecind după comentariile 
unor ziare occidentale, chiar fran
ceze, înțelegerea franco-vest-germa- 
nă, realizată săptămîna aceasta la 
Paris va accentua dezbinarea din
tre membrii N.A.T.O. Tratatul 
franco-vest-german, scrie „Combat”, 
„survine într-o perioadă dificilă 
pentru N A.TO. El are aspectul 
unui răspuns, este aproape o sfi
dare ’, scrie ziarul făcînd aluzie 
la neînțelegerile fățișe dintre di
verși membri ai blocului nord- 
atlantic. însuși ziarul francez de 
dreapta „L’Aurore” recunoaște că 
sensul acestui acord „îngrijorează 
de pe acum pe anumiți observa
tori". Explicînd această reacție, 
„L’Aurore" arată că „la baza îngri 
jorării stă în mod evident efortul 
Comunității Economice Europene 
(Piața comună) și intransigenta

care 
pre- 
pro-

adoptată de către de Gaulle cu 
privire la aderarea Angliei la 
Piața comună".

Soluția de compromis pe 
a obținut-o Adenauer de la 
ședințele francez în această
blemă este apreciată de corespon
dentul, de obicei bine informat, al 
agenției americane Associated 
Press, ea o „iluzie de compromis", 
sortită exclusiv să-i permită lui A- 
denauer să treacă tratatul franco
vest german printr-un Bundestag a 
cărui majoritate cere acceptarea 
Angliei în Piața comună. „Prăbu
șirea tratativelor de la Bruxelles, 
scrie corespondentul agenției ci
tate, ar periclita aprobarea trata
tului". Dar însuși acest tratat este, 

.după părerea ziarului „L’Aurore".
„în flagrantă contradicție eu pre
vederile tratatului de la Roma" 
(care stă la baza C.CE.).

Că tratatul franco-vest-german nu 
este de loc, după cum scrie ziarul 
gauilișt „La Nation", „un instru
ment diplomatic în vederea unei 
Europe (occidentale) unite" o ex-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani. Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

ii

primă fără prea multe menaja
mente presa britanică. După cum 
sublinia corespondentul agenției 
France Presse în Anglia domnește 
părerea că „înțelegerea franco-vest- 
germană, realizată prin tratatul 
semnat la Paris... este îndrepta 
în realitate atît împotriva ei eît 
și împotriva Americii".

„Pentru cei șase, scrie „Daily. 
Telegraph", perspectivele sînt fur
tunoase. Reducînd la zero planu
rile celorlalți cinci, Franța se 
poate aștepta acum ca planurile' 
ei să fie dejucate la rîndul lor- 
Aceasta ar însemna însă un im
pas pretutindeni". „Guardian" se 
întreabă „dacă nu cumva alianța 
dintre Franța și Germania occi
dentală nu are ca obiectiv ceva 
mai semnificativ decît eliminarea 
urii vechi. Nu cumva, scrie ziarul 
citat, aceasta are ca scop să do
mine Europa occidentală.?". Intre»- 
barea pusă de ..Guardian" a că» 
pătat un răspuns afirmativ din, 
partea multor observatori politici 
din Occident.
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