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Cu forța vie a locomotivei
* Impiegatul a dat semnalul. Trenul de Simeria a- 
vea cale liberă. După un fluier prelung, garnitura 
de vagoane marfă s-a pus in mișcare. Ieșită din 
triaj, locomotiva își dezvoltă viteza. Mecanicul Miut 
Constantin, un bărbat voinic, cu fața rotundă, era 
atent la pulsul locomotivei, la drumul de fier. La 
cîteva sute de metri în fata convoiului linia face o 
cuibă în rampă. Fochistul Andronache loan dădu să 
spună ceva, dar Costică a fost mai îndemînatic. El 
a tras maneta și locomotiva trecu panta numai cu 
forța sa vie, nici nu simțea că are în spate o povară 
de aproape 1 500 tone.

Urcuș, nu glumă. Dar convoiul de vagoane îna
inta cu repeziciune pe drumul de fler. Fochistul An
dronache loan privea, cu atenție mișcările mecani
cului care stăpînea întreaga putere a locomotivei. 
Cine poate ști de cîte ori și-a condus mașina cu 
aburi pe acest traseu mecanicul Miuț. Ii este cu
noscută fiecare curbă rampă, tunel, fiecare por
țiune de drum.

La ora prescrisă convoiul de vagoane a trecut 
prin gara Bănită. După ce a ieșit din tunelul de cî
teva sute de metri, mina lui Miut era mereu pe 
frîna automată. Ochii Iui priveau cînd la vitezome- 
tru, cînd înbinte. Cu viteza legală trenul coborî pe 
linia șerpuită spre Bani Mare. De aici, locomotiva 
își încorda din nou puterile, își iuțea viteza lăsînd 
în stînga și în dreapta stîlpi de telegraf, cantoane, 
șosele și sate. Convoiul de vagoane dirijat de ute- 
rnistul Miut Constantin a trecut cu iuțeală , prin 
Subcetate, lăsă în urmă construcții, uzina Victoria 
și orașul nou dm Călan La ora stabilită trenul cu 
aurul negru al Văii Jiului se .odihnea iu gara- Si
meria. Mecanicul coborî din locomotivă, controla 
cuzineții și biela locomotivei care strălucea ca ar
gintul la lumina becurilor cu neon. Utetnistul Miut 
Constantin, simțea prin ele Oboseala mașinii.

Din cabină a coborît și fochistul Andronache 
loan. Cei doi utemiști se uitau unul la altul, erau 
fericiți că și-au făcut datoria așa cum trebuie, că 
au înfruntat viscolul și gerul și au ajuns la timp 
cu cărbunele în gara Simeria de unde apoi și-a luat 
drumul spre întreprinderile noastre socialiste.

☆

Calea întoarsă de la Simeria n-a fost ușoară. De 
locomotiva lui MiUt - erau remorcate zeci de va
goane încărcate. De astă dată ningea, ningea într-una 
Deasupra locomotivei să ridicau' nori negri de fum 
și mașina înainta' prin ' stratul de zăpadă. Cei doi 
utemiști și-au făcut șl de dala aceasta datoria.

Cărbune 
de 

calitate
Calitatea cărbunelui es

te unul din obiectivele 
importante ale întrecerii 
socialiste ce se desfă
șoară între minerii bazi
nului carbonifer al Văii 
Jiului.

Ca urmare a extinderii 
metodei pușcării selective 
și a alegerii șistului din 
cărbune, minerii din Vul
can se situează în frun
tea întrecerii socialiste 
în privința calității cărbu
nelui extras. Ei au redus 
în acest an cu 0,3 la sută 
procentul admis de ce
nușă. Frumoase rezultate 
au obtinut și minerii din 
Petrila, care au îmbună
tățit calitatea cărbunelui 
în medie cu 1 la sută 
față de sarcina planifi
cată.

Cursuri 
de calificare 

profesională
La mina Lonea se pu

ne un accent deosebit pe 
ridicarea calificării mun
citorilor. Pe lingă exploa
tare au fost organizate și 
funcționează 9 cursuri de 
calificare și ridicare a 
calificării profesionale.

Aceste cursuri sînt 
frecventate de 450 de 
cursanti în majoritate 
mineri, ajutori mineri, ar
tificieri și mecanici de 
mină.

In aceste zile, în bazinul nos
tru carbonifer s-au terminat, adu
nările de dări de seamă și alegeri 
în grupele sindicale din întreprin
deri și instituții. Adunările de dări 
de seamă și alegeri au analizat fe
lul cum au fost mobilizați munci
torii, grupele sindicale și activul 
lor, pentru traducerea în viață1 a 
măsurilor luate de adunările pre
cedente, au scos în evidentă ex
periența pozitivă și au stabilit mă
suri concrete pentru îmbunătățirea 
activității de viitor.

De remarcat este faptul că la 
toate cele 867 adunări de dări de 
seamă și alegeri s-au dezbătut pro
bleme concrete ale producției, pre
cum și activitatea desfășurată de 
organizatorii de grupă, de delega
ții culturali, de cei cu asigurările 
sociale, de inspectorii obștești cu 
protecția muncii, de toti membrii 
de sindicat. Ele au reușit să în
drepte atenția membrilor de. sin
dicat spre principalele probleme ce 
stau în fata colectivelor din Valea 
Jiului pentru îndeplinirea sarcini
lor sporite de plan, creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității producției și realizarea de 
cît mai multe economii.

Atît dările de seamă, cît și dis
cuțiile purtate, au oglindit. pe larg 
munca educativă de masă desfă
șurată de activele obștești ale gru
pelor sindicale, au criticat lipsurile 
reieșite din activitatea grupelor, a 
conducerilor tehnico-administrative, 
au scos în evidentă metodele bu
ne folosite de grupele sindicale în

organizarea și desfășurarea între
cerii socialiste.

Adunările de dări de seamă șl j 
alegeri au oglindit puternic creț- | 
terea nivelului d^ conștiință al I 
oamenilor muncii, lucru ce se poa- : 
te vedea și din numărul pârtiei- ! 
punților la discuții. La adunările | 
de dări de seamă și alegeri au luat [ 
cuvîntul un număr de 3620 de to- ' 
varăși și s-au făcut .1237 de pro-' 
puneri pentru munca , de. viitor. 
Pentru a ilustra acestea dăm cm> 
va exemple; La mina, Lupeni s:au 
făcut 232 de propuneri, la Viscoaa , 
Lupeni — 255, la U.R.U.M.P. — 102, 
la mina Petrila — 81 etc. Din pro
punerile făcute in adunările pen
tru dări de seamă și alegeri dăm 
cîteva exemple pentru a ilustra 
interesul oamenilor munch pentru 

. îmbunătățirea continuă a activită
ții organelor și organizațiilor sin- 

. dicale.
Tovarășul Căplescu Ioan de la 

șantierul 10 construatii Vulcan a 
propus comitetului sindicatului și 
conducerii administrative să ia mă-1 

.suri pentru înființarea unei brigăzi 
artistice de agitație, care să poată 
prezenta programe în fata munci- . 
torilor de pe șantier și să se ia 

. măsuri pentru radio'ficarea dormi
toarelor comune și a locuințelor 
dip casele în șir. Tovarășul Preda 
loan, din secția mecanică de la 

. U.RJJ.M.P., a propus șă se facă mai 
des revizuirea cutiilor de viteză la 
strunguri deoarece se pierde mult

(Continuare în.pag. 3-a) I

înainte de a intra în șut minerii petrileni au obiceiul să „consulte" . 
graficele de întrecere din fața clădirii administrative a exploatării pen
tru a vedea cum stau cu realizările zilnice în producție^

Clișeul nostru înfățișează cîțiva mineri din brigada Ibi Bartok Io
sif urmărind pe grafice rezultatele înregistrate de brigada lor ta. în
trecerea socialistă. De la începutul, anului, și ptaă ta prezent această 
brigadă a extras peste pian mai mult de 500 tone de cărbune de 
bună calitate. I

(Continuare in pag. 3-a)
-------- ------

Munca - factor principal în educarea 
comunistă a tineretului

Educarea comunistă a tinerei ge
nerații este una din Cele mai de 
seamă sarcini ale partidului clasei 
muncitoare. Făurind Uniunea Tine
retului Muncitor, ca organizație 
de masă a tineretului, partidul i-a 
încredințat misiunea de cinste de 
a fi ajutorul său direct în opera 
de educare comunistă a tinerei ge
nerații, Întreaga activitate a U.T.M. 
este consacrată îndeplinirii tutu
ror sarcinilor încredințate de par
tid, dintre care o sarcină de seamă 
este acea de a educa în așa fel 
tineretul îneît el să-și însușească 
ideologia marxist-leninistă, să de
vină constructor activ și conștient 
al vieții noi, socialiste.

In această direcție, organizațiile 
de bază U.T.M. de la mina Ani- 
noasa folosesc forme variate. In- 
vățămîntul politic, conferințele, pre
sa, adunările generale — înlesnesc 
tinerilor mineri să se orienteze 
în împrejurările și evenimentele 
complexe ale vieții contemporane, 
să-și formeze o concepție justă 
despre lume, să-și făurească însu
șiri caracteristice oamenilor epocii 
socialiste.

Factorul principal care stă la 
baza educației comuniste a tineri

lor noștri este însă munca. Cele 
68 ds brigăzi_ formate la locul de 
producție unesc colective de vîrst- 
tici și tineri, care prin organizarea 
superioară a muncii, prin aplica
rea de metode și procedee tehni
ce avansate, realizează însemnate 
depășiri de plan, o productivitate 
mereu sporită. Astfel, tinerii noș
tri și-au adus o însemnată con
tribuție la realizarea și depășirea- 
indicilor de 'plan pe anul 1962. 
printre care ’ extragerea unei can
tități de peste 31 000 tone de căr
bune în afara planului anual pre
cum și la depășirea planului încă 
din prima’ lună a anului 1963 cu 
1201 tone de cărbune. In"* lupta 
pentru tot mai mult cărbune, da
torită depășirilor de plan ce le ob
țin lună de lună, tinerii din bri
găzile conduse ‘ de comuniștii Cris- 
tea Aurel, David Ioan, Sas Teodor, 
Cosma Remus, Schneider Francisc 
și Nagy Iosif au devenit exemple 
demne de urmat pentru întreaga

NICOLAE MIRCESCU 
secretarul comitetului U.T.M. —■ 

mina Aninoasa

(Conttapare -ta pag. 3-a)

Realizări superioare la
De trei ori la rînd, drapelul de 

sector de investiții fruntaș în în
trecerea socialistă pe C.C.V.J. a 
poposit la mina Petrila. Această 
frumoasă distincție a fost primită 
de curtad pentru a treia oară con
secutiv de minerii sectorului XI 
al minei ca semn de apreciere 
pentru munca depusă și realizările 
obținute în anul trecut. Colecti
vul sectorului de investiții de la 
Petrila s-a achitat cu cinste de sar
cinile avute în anul 1962, a obți
nut la toți indicii rezultate supe
rioare celor prevăzute. La total lu
crări de investiții planul a fost de
pășit cu peste 17 la sută; lucră
rile executate fiind de bună cali
tate. La baza acestor succese a 
stat, în primul rînd, creșterea pro
ductivității muncii. Pe sector s-a 
realizat în 1962 un randament me
diu superior celui planificat eu 2,3 
la sută. Creșterea productivității 
muncii a fost asigurată prin apro
vizionarea ritmică a brigăzilor de 
mineri cu cele necesare, prin a- 
cordarea unei asistențe tehnice 
corespunzătoare și prin mecaniza
rea operațiilor grele de muncă. 
Așa de pildă, eca. 80 la sută din 
volumul de steril excavat din lu
crări a fost încărcat cu ajutorul 
benzilor reîncărcătoare. La betona- 
re și lărgire s-au folosit pe o lun

gime de peste 1500m. 1. inele din 
fier Т.Н. de diferite profile. Toate 
aceste îmbunătățiri tehnico-organi- 
zatorice au creat condiții optime 
ca fiecare brigadă din sector să-și 
realizeze sarcinile de plan și chiar 
să le depășească. Cîștigul mediu 
a crescut cu 1,7 la sută peste cel
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Din experiența 
colectivelor fruntașe

prevăzut. Cele mai de seamă rea
lizări au fost dobîndite de brigă
zile conduse de Dogaru Sevastian, 
Boteanu Nicolae și Butuza Petru..

Datorită lucrului bine organizat, 
ridicării productivității muncii, au 
crescut și vitezele de avansare. In 
1962 s-a obținut o medie de avan
sare de 50 m. pe lună, cu 5 metri 
pe lună mai mult declt a fost pla
nificat

Acest lucru a făcut ca planul de 
punere în funcțiune a lucrărilor 
să fie realizat în proporție de 
109,9 la sută.

înarmați eu o experiență bogată, 
ținînd seama de condițiile create, 
minerii sectorului s-au angajat ca 
și în acest an să-și îndeplinească 
ta mod exemplar sarcinile de pian.

toti indicii
Față de 1962, volumul - planificat i 
de- lucrări a crescut- cu peste 12 
la- sută.- Printre lucrările cfele mal 
importante care trebuie executate 
slut: pregătirea orizontului XIV la 
Sectoarele I ■ și 1 II, terminates pu
țului orb nr. 11, găletia de legă
tură cu ■ sectorul IV și altele. In | 
scopul îndeplinirii sarcinilor spo- 1 
rite, colectivul sectorului Și-a Im- I 
bunătățit planul de măsuri tehnico- ( 
organizatoric față de anul trecut, 
In~ scurt timp se prevede extinde- j 
rea la lucrările de betonare a lu- ; 
Й-ului pe tronsoane de 20 m. cu. 
seturi de inele metalice. La săpăi I 
se va pușca In fiecare schimb. In ; 
acest fel se preconizează să se ob- | 
țină avansări medit lunare de cca. 1 
100? m. 1.

Realizările’ obținute în prima 
lună din acest an constituie un i 
pas însemnat pe calea îndeplinirile 
indicilor de plan și -a angajamen
telor ' asumate, ta ianuarie planulI 
fizic pe . sector a fost depășit - cu t 
21,3 la sută la excavări. Și în pri-4 
ma decadă din februarie planul Ia1 
lucrări a fost depășit cu 7 la- su-J 
tă. Toate acestea dovedesc hotă- 
rlrea minerilor de aici de a ob
ține realizări superioare la toti ln- 

‘ dicii, de a se menține pe loa do
frunte ta întrecere./

ȘT. ЕКАЖТ
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Printre sarcinile ce stau in fata 
colectivului pedagogic al Școlii de 
S ani din Uricani privind deaf figu
rarea procesului instructiv-educativ, 
ue loc de seamă 11 ocupa preve
nirea rămînerii in urmă la Invfi- 
tfitură a unor elevL Pentru a-și 
duce la bun sfîrșit aceasta sar
cină, pe baza rezultatelor obți
nute la Învățătură pe trimestrul I, 
conducerea școlii a fixat In tema
tica consiliului pedagogic, o serie 
da referate spre a fi dezbătute de 
învățători și profesori privind ri
dicai ea calitativă a procesului de 
tnvfitămlnt.

Conform acestui pian, la începu
tul trimestrului II, au fost susți
nute referate pe tema : „Cum ш-am 
pregătit pentru Începerea trimes
trului П pentru prelntimpinaraa ră- 
mînerii în urmă la Învățătură". Din 
referatele prezentate si din discu
țiile purtate cu acest prilej a re
ieșit că învățătorii si profesorii 
Încă înainte de începerea trimes
trului II, au studiat în amănun
țime conținutul programelor școla
re si al notelor explicative, pentru 
a întocmi la timp si In cele mai 
bune condițiuni planificările calen
daristic?.

Pentiu ca munca să fie cît 
mai rodnică, planificările calenda
ristice au cuprins numărul de ore 
prevăzute în programa precum si 
materialul didactic pe care-1 vor 
folosi la ore, cadrele didactice,

Ca un lucru bun care a fost 
evidențiat este șl acela că profe
sorii si învățătorii de la școlii? 
din Uricani au pregătit materialul 
didactic instructiv cu citeva zile 
înainte lucru ce le-a permis să 
facă o legătură strlnsfi intre lec
ția veche si lecția nouă. Asemenea 
metode bune folosesc Învățătorii 
iancu Elena, Gaftinlua Aneta, Ki- 
raly Ludovic si profesorii Dună E- 
Ina, Caragea Pomplliu si Le.uren- 
Ші Elena.

Nu același lucru putem spune de 
profesorii Gruian Visalon si Bel- 
dlman Lucrețla care la orele de 
matematică merg numai cu un e- 
cher sau un compas, iar In multe 
cazuri nici de aceste instrumente 
nu se folosesc. Din această cauză 
fit rezultatele muncii lor au fost

-=©=- -------- 

O măsură bună

nesatlsfficătoare. De exemplu, pe 
trimestrul 1 ambii profesori, la ma
tematică, au avut 32 elevi cori- 
gențl, far pe trimestrul II situația 
este, de asemenea, necorespunză

toare. Aceasta ne dovedește slaba 
pregătire a planificării calendaris
tice, superficialitatea întocmirii pla
nurilor de lecții precum $1 nepre- 
gătirea pentru lecțiile pe care le 
predau.

Pe de alta parte sint unii elevi, 
e adevărat un număr mai mic, care 
obțin rezultate mal slabe la învă
țătură din cauza că nu știu să lu
creze în mod sistematic sau sini 
delăsători. Asemenea ' elevi avem 
in clasa V-a pe Beacă Constantin, 
Hegedus Vaslle, Drsguși Gh. Pe
tru, Danciu Gheorghe, în clasa a 
VI-а pe Enacbe Marfa, Paradița 
Dorel, Suciu Elena, iar In clasa a 
Vil-a pe Benea Anton, Heți Mihai, 
Lașa Viorel, Gulaci Alexandru, Pa- 
truș Mihai și Ciobăneecu loan.

Analizlnd in comisiile metodice 
*i în consiliile pedagogice cauzele 
rătoinsril In urmă la învățătura, 
s-a constatat că acestea se dato
rase și atitudinii greșite a unor 
elevi față de învățătură, dificultă
ților pe care le mtlmpină in în
sușirea cunoștințelor care se pre
dau. De aceea ne-am propus ca 
acestor elevi, pentru a-și comple
ta golurile la învățătură, să le a- 
cordăm un volum mai mare de 
meditații $1 consultații de specia
litate. De asemenea, s-a luat mă
sura ca la o serie de clase să fie 
puse In bănci elevi buni la Învă
țătură cu elevi slabi. Aceasta în 
scopul ajutorării elevilor slabi la 
învățătură.

Paralel cu acestea, Învățătorii și 
profesorii și-au intensificat vizitele 
la domiciliile elevilor cu care oca
zie. se urmăresc cauzele rămlneri 
In urmă la Învățătură, precum și 
condițiile de învățătură create de 
părinți.

Folosind din plin metodele și 
procedeele cele mal eficiente, res- 
pectind In permanentă particulari
tățile de vlrstă ale copiilor, spe
răm că vom ajunge ca la sfir- 
șitul anului să avem rezultatele 
dorite.

prof. V. COCHEC1 
directorul Școlii de 8 ani —■

Uricani

In aceste zile, in toate școlile 
din Valea Jiului, ca de altfel din 
întreaga țară, elevii pregătesc 
numeroase concursuri și progra
me artistice consacrate luptei 
ceferiștilor din februarie 1933.

Mîine, la ora 13, tovarășul 
Negruț Clement, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Pe

Coacursuri școlare 
în cinstea 

Zilei ceferiștilor
> ooooeeeooooeoooeeooooooo

i1 troșani va vorbi in fața elevilor 
1, de la școala medie din localitate,

despre însemnătatea zilei de 10 
I februarie. Va urma apoi con

cursul „18 februarie 1933" la ca
re vot participa clasele a IX-a, a

X-a și a Xl-a. Pentru acest concurs 
elevii s-au pregătit cu multă 
conștiinciozitate. Incit este greu 
de anticipat cine va ciștiga.

Profesoara Dună Elena a fost repartizată la Școala de 8 ani din 
Uricani, la începutul acestui an școlar. Conștiincioasă, avînd o bo
gată experiență pedagogică, profesoara Dună Elena a știut de la în
ceput să cîștige stima și simpatia elevilor pe care-i pregătește.

IN CLIȘEU: Profesoara Dună Elena de la Școala de 8 ani din 
Uricani la o oră de geografie. Răspunde elevul fruntaș la învățătură, 
Crișan Vaslle din clasa a Vil-a A.

„ȘCOALA NOAS TRĂ*
...Așa se intitula tema pentiu 

acasă pe cate elevii clasei a V-a 
a Școlii de 8 ani din Banița o 
aveau de scris pentru ora de lim
ba romînă.

„Școala noastre — fși Începu 
lucrarea elevul Mocioileacâ Ioan, 
este situată In centrul comunei, 
in apropiere de șoseaua națională. 
La intrare este străjuită de cîțiva 
brazi lainici, care ii dau un as
pect frumos, plăcut, atrăgător. A- 
cum, pe timp de iarnă, pionierii și 
elevii școlii noastre au instalat în 
acești copaci cuiburi pentru păsă- 
rele, care la primăvară vot pro
teja pomii de omizi.

De asemenea, pe lotul experi
mentai al școlii, sub îndrumarea 
atentă a tovarășei profesoare de 
științe naturale Voin Eufimia, ele
vii școlii noastre se preocupă fn 
fiecare primăvară de sădirea și 
creșterea plantelor...".

Elevul Kobald Andrei Iși Încheie 
astfel lucrarea: „Iubesc mult școa
la in care învăț și mă străduiesc 

zi de zi să acumulez cît mai multe 
cunoștințe și să iiu cît mai dis
ciplinat. Așa ne învață pe noi to
varășii învățători".

Intr-adevăr. Cadrele didactice de 
ia Școala de 8 ani din Banița se 
preocupă cu multă dragoste și .pa
siune de școlarizarea și educated 
elevilor, iar elevii răspund grijii 
pe care Învățătorii ie-o poartă 
prin obținerea de rezultate tot mai 
bune la învățătură șl disciplină 
prin frecvență bună la cursuri și 
punctualitate. Ei știu cd nici o pie
dică nu le stă astăzi în calea spre 
Învățătură.

Cu ani în urma, în Bărdța existe 
o singură școală de 4 ani, în care 
învățau puțini elevi. Astăzi, pe 
lingă cele două școli de 4 ani, 
funcționează o școală de 8 ani în 
care învață peste 120 de elevi.

Fiii țăranilor muncitori șl ai pie
trarilor din Banița au astăzi con
diții optime de viață și Învățătu
ră. De altfel, o dovadă elocventă 
a acestui fapt, o constituie șl no
tele înregistrate In cataloagele 
școlii. Elevii Mociofleacd Iapn, 
Vladislav Maria, Nistor Vaslle, Mă- 
nescu Petre și Armaș Clara sirs 
numai cîțiva dintre elevii fruntași 
din școală.

De asemenea, se poate afirma 
cu certitudine cd procesul de In- 
vățămînt din școală s-a îmbunătă
țit simțitor țață de anii trecuți, 
iar cadrele didactice se preocupă 
cu mult interes de ridicarea nive
lului lor profesional. Jfrrintre aceste 
cadre didactice se numără pro
fesoara Vain Buiimia și ■ învățătorii 
Maister Cecilia, Văduva Constantin, 
Văduva Mana și Antonescu Sil
via.

Bra deci pe deplin justificată 
fraza cu care Iși încheia lucrarea 
la limba remind eleva Vladislav
Marfa. „Noi îi respectăm și li Iu
bim pe tovarășii învățători. Bl ne 
sînt adevărați părinți la școală, 
ne călăuzesc cu hotdrlre pașii spre 
Învățătură",

D. GHIONEA

La exploatarea minieră Vulcan, 
majoritatea celor care lucrează sini 
tineri. Mulți dintre aceștia urmea
ză cursurile școlii medii serale din 
localitate, iar alții ■■ pregătesa 
intens în «adrul școlii de califi
care ae funcționează la mina Vul
can.

Pentru a veni în ajutorul ele
vilor seraliști, conducerea exploa
tării a organizat pentru ei, înce- 
ptod de ia 1 februarie a. c., con
sultații la disciplinele matematică 
și fizică.

Consultațiile au loc zilnic la ca
binetul tehnic al minei, intre orele 
14—18, fiind dale de către un grup 
de ingineri Această măsură a fost 
primită cu bucurie de tinerii sera
liști de la mina Vulcan.

Plnă în prezent au cerut con
sultații vagonetarul Savu loan, lă
cătușul Amzucu Marin, electricia
nul Cazan loan și alți tineri, care 
au fost ajutați In clarificarea di
feritelor probleme de către ingi
nerii Radu Nlcolae, losip Petru și 
Lupta Nlcolae.

D ALBESCU 
corespondent

Cărți pentru școlari
Arkam Mincikovski, ZECE ZILE 

SINGURI (povești). Traducere din 
limba tușă de Ecatenna Bandra - 
bur. Editura tineretului, 132 pag. 
— 2,80 lei.

Tudor Opri», POPAS PRINTRE 
FRUNZE SI FLORI. Ilustrații și 
copertă de Constantin Plăcintă 
Colecția „Să știm". Editura tine
retului. 96 pag. —- 9,50 lei.

Necesitatea pregătirii planului fle lecție 
In predarea limbii romlnc

Rezultatele muncii unui profe
sor sau învățător depind în mare 
parte de felul cum Iși organizează 
și-și sistematizează eunoștințele ce 
urmează a fi transmise elevilor.

Oglinda acestei munci, a pre
gătirii de zi cu zi a profesorilor 
pentru lecție și mai ales a profe
sorilor tineri, o constituie planul 
de lecție.

La ce ne ajută, în mod con
cret, alcătuirea acestui plan 1

In primul rînd un plan bine în
tocmit asigură buna desfășurare a 
lecției și parcurgerea eu succes a 
tuturor verigelor ei. Pe de altă 
parte, în cursul alcătuirii lui ne 
putem da seama de unele lacune 
se se pot tvi In cunoștințele noas
tre și pe care astfel le putem în
lătură la timp.

In ce privește desfășurarea lec
ției, o verigă importanță o consti
tuie verificai ea cunoștințelor. Fie eă 
e vorba de o lecție de literatură, 
fie de gramatică, profesorul tre
buie să se fixeze asupra unui 
chestionar precis în verificarea cu
noștințelor. Fără a trece In pian 
un astfel de chestionar, se poate 
ivi situația ca la lecție să se creeze 
confuzii, profesorul să nu poată 
dirija răspunsurile elevilor și ast
fel lecția să fie compromisa. Pen
tru alcătuirea chestionarului, pro
fesorul trebuie să consulte ma
nualul care constituie pentru e- 
lev, după lecția din clasă, prin
cipalul instrument de lutru și să 
țină seama de faptul că ta orice 

leație trebuie să se facă legătura 
cu capitolele studiate de elevi în 
aceeași «lasă sau to clasele ante
rioare și să se stabilească o strin- 
să legătură între lecțiile de limbă 
și cele de literatură. Așa de exem
plu, la leețiile de gramatică, ști
ind că sinteza gramaticală și lexi
cală ajută adasăori la înțelegerea 
mai profundă a conținutului și a 
formei operei literare, trebuie să 
alegem pentru analiza gramaticală 
texte din operele celor mai cu- 
nosouți și mai valoroși scriitori 
studiați în școală

O altă problemă, deosebit de 
importantă, este felul in care se 
pregătește predarea noilor eunoș- 
tințe. Această parte a planului, 
□uprinzînd comunicarea noilor cu
noștințe prezintă desigur o impor
tanță de prim ordin, deoareee de 
felul cum se tace predarea de
pinde în bună măsură nivelul de 
cunoștințe al elevilor. Pentru a 
putea întocmi satisfăcător această 
parte a planului, profesorul trebuie 
să cunoașcfi bine programa și ma
nualul, numărul de ore prevăzute 
pentru fiecare capitol.

Studierea programelor și ma
nualelor școlare este necesară 
pentru a lua eunoștință de cerin
țele actuale ale îuvățămîntului de 
cultură generală în domeniul lim
bii și literaturii romîne și totodată 
pentru prevenirea tendinței unor 
profesori de a-i supraîncărca pe 
elevi.

Pregătirea temeinică pentru lec

ție, înțelegînd prin asta, stăpîni- 
rea de către profesor a cunoștin
țelor ce urmează a fi expuse, este 
sarcina fiecărui cadru didaotie in
diferent de vechimea lui în învă- 
țămînt.

In predarea limbii $1 literaturii, 
legătura dintre teorie și practică 
rămîne valabilă ca in orice altă 
știință, elevii neputind fixa cele 
expuse de profesor decit cu aju
torul exemplelor concrete.

Tabelele, schemele, listele com
parative, tablourile recapitulative, 
schemele propozițiilor și frazelor, 
toate acestea au la bază caracte
rul generalizator și abstract al 
noțiunilor și regulilor gramaticale 
și constituie citeva din materia
lele didactice folosite în preda
rea gramaticii. Dar fără o alegere 
și analiză minuțioasă a exemple
lor, fără fixarea lor dinainte in 
plan, cunoștințele nu vor putea fi 
puse în valoare cu succes.

Literatura este un domeniu in 
care materialul didactic ce poate 
fi prezentat elevilor este mult mai 
vast Dar și aici studiul atent, se
lectarea acestui material se im
pune eu necesitate. De exemplu, 
la analiza operei unui scriitor tre
buie să căutăm a prezenta în fața 
elevilor fragmente din operele cele 
u.ai valoroase, respectiv poeziile 
«e’e mai valoroase.

© alegere superficială, lipsită de 
exigență, poate duce la crearea de 
către elevi a unor imagini confu

ze despre valoarea operei scriito
rul^ respectiv.

Dată fiind varietatea aspectelor 
pe «are le cuprinde literatura prin 
trăsătura ei caracteristică de a a- 
vea viața și omul în centrul ei, 
desigur că se pot stabili legături 
și comparații între literatură și 
celelalte ramuri ale artei ca mu
zica, artele plastice etc. Aceste 
comparații necesită, de asemenea, 
material didactic: tablouri, discuri 
ets. care, bineînțeles, trebuie fi
xate dinainte in urma unei ale
geri minuțioase.

Dacă predarea cunoștințelor și 
verificarea lor necesită pregătire 
specială pe baza planului, nu mai 
puțină atenție trebuie să acordăm 
fixării cunoștințelor și temelor 
date pentru acasă. Alegerea unor 
texte pentru analiza ; gramaticală 
sau alcătuirea întrebărilor în le
gătură cu un text literar au aici 
menirea de a clarifies pe deplin 
problemele noi ridicate la lecție și 
de a Ie fixa.

Am trecut in revistă cîteva din 
aspectele pregătirii pentru lecție a 
profesorului de limbă și literatură 
romînă căutînd să scot în eviden
tă pe baza lor necesitatea întoc
mirii cu conștiinciozitate și regu
laritate a planurilor de lecții.

Desigur, așa cum am mai amin
tit, acest plan ortcît de bine Si 
conștiincios ar fi întocmit, are va
loare numai atunci cînd profesorul 
tî dă viață printr-o expunere la 
fel de conștiincioasă reușind să 
trezească interesul elevilor pentru 
lecția predată.

prof. GLORIA BALOG
Școala medie mixtă — Vulcan
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Angajamente
Zilele trecute, la Preparația Lu- 

peni a avut loc conferința sindi
cala. Cu acest prilej, s-a analizat 
felul cum s-au realizat prevede
rile Contractului colectiv pe anul 
trecut și s-a Încheiat noul con
tract colectiv pe anul 1963.

Vorbitorii, care au luat cuvin
tul, printre care amintim pe tova
rășii Filip Gheorghe, Marcu Va- 
slle, Bedean Gheorghe și multi 
alții, au arătat că rezultatei? obți
nute în anul 1962 atit pe linie e- 
conomică, soGial-culturală cit și de 
protecția muncii sint reflectarea 
muncii politice duse in rindul co
lectivului preparației.

Conform prevederilor contrac
tului colectiv ale anului 1962 s-au 
organizat schimburi de experiență, 
la preparația Pîtrila, I.C.T. Petro
șani și C S. Hunedoara. In urma 
schimburilor de experiență s-a îm
bunătățit sistemul de frînă, de la 
benzile Înclinate, s-a adaptat un 
dispozitiv de dirijare a benzilor 
de cauciuc și s-au adus o serie 
<je alte Îmbunătățiri instalațiilor 
de preparare. Munca colectivului, 
Îmbunătățirile aduse. au dus la de
pășirea sarcinilor de plan.

Participant!! la discuții au cri
ticat faptul că din lipsa de pre
ocupare a comitetului sindicatului 
prevederile contractuale la punc
tul „realizări culturale'* nu au fost 
respectate întocmai. Activitatea 
cultural-artistică desfășurată anul 
trecut a rămas mult sub nivelul 
posibilităților.

mobilizatoare
Noul contract colectiv prevede, 

de asemenea, confecționarea unei 
vitrine pentru popularizarea căi
ților tehnice și beletristic? cît și 
confecționarea în centrul orașului 
Lupani, a unui panou pentru frun
tașii preparației.

Pentru ridicarea nivelului cul
tural al salariaților s-a preconi
zat tinerea unui număr de 22 con
ferințe tehnice, politice și de cul
tură generală. Salariații prepara
ți ?i și in special tinerii vor fi 
atrași spre activitățile clubului, 
iar prin popularizarea cărții în 
secții se prevede mărirea număru
lui de cititori în proporție cu 50 
la sută.

Muncitorii preparației s-au an
gajat să recepționeze peste plan 
31 000 tone cărbune brut, să Îm
bunătățească recuperarea globală 
cu 0,5 puncte, să reducă cenușa 
globală cu 0,2 puncte, umiditatea 
cărbunelui livrat cu 0,2 puncte, să 
realizeze economii lâ prețul de 
cost în valoare de 200 000 lei. Pen
tru realizarea angajamentelor s-au 
stabilit următoarele măsuri mai im
portante : determinarea cenușii 
cărbunilor pentru cocs cu aparatul 
cu raze X, care este in curs de 
montare i montarea unei centrifuge 
pehtru reducerea umidității; mon
tarea unui număr de 3 elevatoare 
la jgheabul nr. 2> modificarea de
poului de locomotive și montarea 
a 4 vinciuri.

. Contractul colectiv pe anul 1963 
I prevede principalele măsuri ce se 
;vor lua în scopul realizării sar
cinilor economice, social-cultural e 
și de protecție a muncii.

Pentru pregătirea cadrelor pro
fesionale și pentru reîmprospăta
rea cunoștințelor se prevede or
ganizarea de cursuri de ridicare 
a calificării.

Privitor la protecția muncii, 
noul contract colectiv prevede: 
executarea unor lucrări, instrui
rea noilor angajați, reinstruirea 
periodică a tuturor angajaților.

FLOREA TIGOIANU
corespondent

*
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♦ .......... ...............,______ ,
de mentori de la preparațla căr- 

I ce se construiește la 
Coroiești îl cheamă Covaci Io
sif. Este om intre două virate, 
Vinjos și viguros. Am aflat de 
la un Însoțitor care m-a purtat 
pe la toate lucrările ce se exe
cută de către constructori, că a- 
cest om dă lucrări de bună cali
tate. Mai tirzlu, cînd am ajuns 
la locul de muncă al lui Covaci, 
am putut constata că dac* el 
realizează lucrări de bună caii-

O inițiativă 
binevenită

Pe unul dintre șefii de brigadă

f bunelul 
Coroieș
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Deranjamentul
a fost remediat
La telefoane munca nu Încetea

ză o clipă. Fie zi său noapte, ger 
sau ninsoare, convorbirile telefo
nice nu contenesc.

Diferite obligații de serviciu sau 
personale îi fac pe multi să ridice 
receptorul și să spună :

— Alo, centrala ? Dați-mi vă 
rog nr... sau vreau o comandă cu 
orașul... Indemînaticile operatoare 
deservesc cu iuțeală pe cliențL

In tabloul din fața operatoarei 
se aprinse un beculeț. Operatoa
rea introduse fișa și întrebi;

— Cu cine doriți să vorbiți?
— Sunați vă rog la 309 — răs

punse o voce de la capătul celă
lalt al firului.

— Aveți legătura — spuse o- 
peraioarea și făcu obișnuitul apel.

După cîtva timp operatoarea in- 
*ră din nou pe circuit și întrebă 
dacă se mai vorbește.

— Dar nu am vorbit încă eu 
nimeni — răspunse abonatul.

— Se prea poate ca cel chemat 
să nu fie acasă.

— Da de unde, mă așteaptă, tre
buie să-i comunic ceva urgent.

— Un deranjament, lși spuse o-i 
parate area, iar abonatului ii co-i 
munisă I

- - Așteptați că în curlnd vă 
vom suna.

Telefonul de la subcentrul teh
nic sună prelung. Liniorul Delu- 
rințiu Nicolae ridică receptorul 
dar nu avu timp să întrebe seva 
că auzi vocea operatoarei. »

— I.a abonatul 309 e un deran
jament.

Liniorul i«l luă telefonul porta
tiv și celelalte scule și plecă spre 
abonatul în cauză. Zăpada se ri
dica pînă aproape de genunchi, 
iar de sus cădea într-una, că a- 
proape nu se mai vedeau firele te
lefonice.

Nu după mult timp găsi firul. îl 
rupsese povara de zăpadă.

Mănușile 11 împiedicau să lu
creze, așa că renunță la ele.

Nici 30 de minute nu treeură 
de la constatarea deranjamentului 
pînă clnd Delurințiu, de pe stîlp,

NOTA

„ESCRO TtMPLAROC№ERiEK
N-ați mai intiJnit cuvîntul a- 

cesta ? Păi sd vd spun eu ce-n- 
seamnă. Este vorba de... Dar să 
știți nu e tocmai atit de sim
plu de explicat. Ё o poveste mut 
lungă. In tot cazul, erou! princi
pal este Plnghert Gheorghe. Me
seria- Spune câ e timplar. Are. 
și un atelier particular pe care, 
dacă vă interesează, 11 puteți găsi 
cu ușurință puțin mai Jos de clu
bul ѴЯ.ѴМ.Р., pe strada Crișan. 
Dar nu vă sfdtuiesc să-1 căutațt. 
Studii: în prezent studiază dlte- 
rite posibilități de eschivare a- 
tunci cînd e vorba să execute 
la timp comenzile făcute de cli
ent!, lapt pentru care se zice că 
materia lui preferată e istoria, de 
unde lși Îmbogățește cunoștințele 
cu diferite „istorii" pe care le 
povestește apoi clienților.

V Irst a ? E îmbătrinit... în năra
vuri (și aici vă rog să fiți atenți 
cd am ajuns ia „miezul" cuvîntu- 
lui din titlu). fiu clleva săptă- 
mini in urma, un client din Ant- 
noasa a comandat la sus-numitul 
„timplar" o masă de dimensiunile

I

70 pe 70 cenUmetri, al cdrui preț 
•! •

l-a stabilit „inițial" la 450 lei. 
Spun „inițial", deoarece după ce 
clientul plătise un acont de 225 
lei, (adică jumătate din preț) cînd 
masa a lost gata, a trebuit să 
mai plătească încă 255 lei, adică 
In total masa l-a costat 480 fel. 
(Cei 30 de lei majorare au costat 
probabil nenumăratele „istorii" ce 
l-au tost povestite de timplar 
de ilecare dată cînd venea ia 
Petroșani și masa nu era gata).

Insă vorba aia: „dai un ban, 
dar tace". Astfel și-a zis clientul 
din Aninoasa atunci cînd In Sflr- 
$it masa a lost gata și și-a dus-o 
acasă. Si încă ce masă! Patcă-i 
vie. Aproape In ilecare săptămâ
nă lși schimbă culoarea. (In pre
zent are mai multe culori întru- 
cît e plină de pete). Dac-ați ve
dea-o I Se și mișcă. Da, da. SI ( 
încă din toate încheieturile. (

De-aceea zic, cd acum, pe lingă І 
faptul cd ați înțeles de unde vine > 
cuvintul f.escrotîmplatocherie", ați ) 
ghicit desigur care sint și sem- t 
nele... particulare ale așa-zisului r 
„timplar" Pînghert Gheorghe... (

5

O. VĂLESCU

--------e--------

Cu forța vie a locomotivei
(Urmare din pag. l-a)

Convoiul de vagoane a ajuns la 
timp în stația Petroșani.

Miuț Constantin pășea gînditor 
în drumul său spre casă. Din bu
zunarul din dreapta al paltonului 
a scos un carnețel Învelit cu hir- 
tie. lși aruncă ochii pe el. In el 
sint treGute detaliile călătoriei pe 
care a făcut-o pe ruta Petroșani- 
Simerla și retur. In carnet, alături 
de celelalte cifre, a mai trecut Încă 
două: Bl6 kg. combustibil conven
țional economisit pe acel drum și 
al 7-lea tren remorcat in acest an 
eu supr atonaj.

Ir> acea seară mecanicul Miuț 
Constantin a făcut un calcul. De 
la Începutul acestui an și pînă în 
prezent a economisit aproape 
25 000 kg. combustibil convențio
nal cu care se pot remorca 5 tre
nuri de marfă pe ruta Petroșani— 
Simeria și retur.

Miuț Constantin și Andronaehe 
loan sînt apreciați de colectivul 
depoului pentru strădania ce o de
pun in remorcarea vagoanelor de 
marfă pe drumurile de fler ale ță
rii El sînt doi tineri entuziaști, 
constructori ai vieții noi, socialis
te, doi tineri ai гііеіог noastre.

Z. ȘUȘTAC

♦

♦
4 

fr

♦

♦
♦
♦
J
9
9
9
9
9
9f
*
♦
♦
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9 
І

9
9
•
9
9
9 
i 
І

i

к
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
♦ 
4 
4 
4

tete, acestea își au izvorul în- 4 
tr-o inițiativă,

Inițiativa constă In termina
rea lucrărilor de montaj cu cele 
mai amănunțite finisări. Ea s-a 
născut tntr-o ședință clnd con
ducerea șantierului critica aspru 
lucrările făcute pe Jumătate. A- 
tunci țelul de brigadă Coi 
Iosif s-a ridicat, nemulțumit 
pe bancă ?! a spus:

— Uneori și brigada mea
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neglijat finisarea completă a iu- * 
crlrtlor. Abia acum Îmi dau sea- •

duce această situație. J 
la perioada clnd agre- ;

4 

ма ] 
un î 
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mai perfectă;
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Intra fn rodaj. Nn 
plnă atunci.

da< ă noi lăsăm

va

ma unde 
Ml refer 
gatul va 
fi mult 
gîndesc:
șurub nestrins, sau o piesă 
asamblată in cea 
stare, clnd agregatul va intra în 
roda] vom fi siliți să dăm din 
colț in colț căutind micile de
fecțiuni pentru remediere. De 
al nu le evităm din timp 1 
aceea eu, in numele brigăzii, 
angajai să asigur lucrările 
montaj ale agregatelor cu 
mele iinisări necesare.

Timpul a. trecut. Inițiativa co
munistului Covaci Iosif a prins 
viață. Mai mult, ea a fost îmbră
țișată și de celelalte brigăzi ca 
de exemplu de cele conduse de 
Maițenbac Mibai, Popa loan.

ce 
De 
mă 
de

ulti-

C. BRĂDESCU
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Printre fruntașele întreprinderii 
Viscoza-ѣирепі in preocuparea 
petdsu calitatea producției se nu
mără și tovarășa Poenaru Otilia. 
Calitatea mătăsii impune pricepe
re, experiență, răspundere. Sorta- 
toarea Poenaru obține depășiri zil
nice de plan de 19—25 la sutd.

cu portativul, anunță centrala.
Deranjamentul de la abona

tul 309 a fost remediat, puteți 
relua convorbirile.

Astfel se lichidează, operativ, 
deranjamentele ce apar pe circui
tul telefonic.

Datorită muneli depuse de În
treg colectivul subcentrulul tehnic 
nr. 3 Petroșani, atit numărul de
ranjamentelor, cît și durata de re
mediere a lor a seăzut simțitor 
chiar șl în perioada de iarnl.

I. CRIȘAN 
corespondent

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

------------- ©--------------

Bilanț al desfășurării alegerilor 
în grupele sindicale

(Urmare din pag. l-a)

uleL Tovarășul Popescu Victor, 
tot de la U.R.UJVI.P., a propus gru
pei sindicale ca în consfătuirile de 
producție ale grupei să se discute 
mai des și mai concret problema 
îmbunătățirii ealității produselor și 
să se acorde asistență tehnică ne
cesară tinerilor meseriași. Aseme
nea propuneri au mai făeut și to
varășii Firoiu Ioan, Ghioancă Sa

Munca — factor principal în educarea 
comunistă a tineretului

(Urmare din pag. l-a) 

masă de tineri de la mina Ani- 
noasa. Mun<.a și preocupările co
mune in cadrul brigăzii, pentru 
rezolvarea , diverselor probleme 
ale producției formează la tineri 
deprinderi de buni gospodari, de 
buni organizatori, dezvoltă spiritul 
de solidaritate și tovărășie.

In activitatea de producție, un 
rol important în educarea tinere
tului îl au ' posturile utemiste de 
control. Cele nouă posturi utemis
te de control din organizațiile 
U.T.M. de la mina Aninoasa au ca 
preocupări de bază popularizarea 
rezultatelor obținute de tineri în 
producție, a metodelor înaintate 
de muncă, descoperirea rezervelor 
interne, îmbunătățirea calității căr
bunelui, combaterea manifestărilor 
de lene și neglijență, descoperirea 
deficiențelor din producție și sem
nalarea lor pentru a fi remediate. 
Datorită sprijinului ce și-1 aduc în 
munca de educare a tinerilor, în 
mobilizarea lor la obținerea de re
zultate însemnate în muncă, de o 
bună apreciere se bucură posturile

utemiste de control din organiza
țiile de bază U.T.M. nr. 1, 2, 5, 
6 și 8.

Un alt factor care a contribuit 
la educarea tinerilor, la obținerea 
rezultatelor în producție, este ri
dicarea continuă a calificării. Sub 
îndrumarea organizației de partid, 
comitetul U.T.M. și-a fixat pro
blema ridicării calificării tinerilor 
printre obiectivele de seamă ale 
activității de zi cu zi. Astfel în 
anul 1962 au urmat cursurile de 
calificare peste 70 de tineri, iar 
alți 480 au frecventat cercurile de 
ridicare a calificării. Rezultatele 
acestei activități iși găsesc expre
sia și in faptul că la mișcarea de 
inovații participă tot mai mulți 
tineri. In anul ce a trecut, din 
inovațiile propuse de tineri și 
care au fost aplicate deja In pro
cesul de producție, s-a adus o 
economie exploatării în valoare de 
peste 150 000 lei.

Atitudinea nouă față de muncă, 
entuziasmul cu care tinerii răspund 
la toate chemările partidului, se 
oglindesc și în fenomenul nou care 
este munca patriotică. In ariul ce

a trecut, tinerii aninoseni Încadrați 
in brigăzi de muncă patriotică au 
prestat peste 10 500 ore de muncă 
patriotică, economiile realizat? prin 
acestea fiind de peste 40 000 
lei. Prin activitatea lor ob
ștească, tinerii aninoseni au trimis 
spre oțelăriile patriei cantitatea 
de peste 260 000 kg. fier vechi.

Cu toate realizările obținute pipă 
acum in munca de educare comu
nistă a tinerilor în dezvoltarea 
la toți tinerii a dragostei fată 
de muncă, a răspunderii față de 
îndeplinirea sarcinilor economice, 
totuși In această activitate s-au 
manifestat $1 unele deficiențe. Mai 
sînt încă manifestări de indiscipli
nă. cazuri de lipsă de grijă fată 
de avutul obștesc.

Llchidfnd cu llpsuril? existente, 
luptlnd pentru ca activitatea or
ganizației U.T.M. de la mina Ani
noasa să se desfășoare la un ni
vel moi Înalt, cu un bogat conținut 
educativ, mai strlns legat de via

ta și munca tinerilor, vom retiși 
ca in viitor să aducem o contri
buție $1 mai Însemnată la realiza
rea sarcinilor mereu cresclnde ce 
stdtt în fata colectivului minei

bin. Alexandru Ioan, Olteanu loan 
și alții.

Desfășurarea adunărilor de dări 
de seamă $1 alegeri s-a ridicat la 
un nivel mal înalt decit In anii 
trecuți. Adunările de alegeri au 
dovedit simțul de răspundere al 
membrilor de sindicat față de sar
cinile ce le-au stat In față, pozi
ția combativă a acestora față de 
lipsurile ce s-au manifestat în 
muncă. Grupele sindicale au primit 
un sprijin prețios din partea or
ganelor și organizațiilor de partid
care au orientat și îndrumat mun
ca comitetelor de secții, a comi
tetelor sindicatelor) a grupelor sin
dicale, au recomandat organelor 
sindicale ca în fruntea grupelor 
sindicale să fie aleși cel mal buni 
muncitori, tehnicieni, ingineri si 
funcționari. Din noile organe ale 
grupelor sindicale fac parte 383 
femei, care muncesc stăruitor pen
tru a traduce în viată sarcinile ce 
le revin din planul de producție 
al întreprinderii.

Simțul de răspundere cu care 
au lucrat organele sindicale a do
vedit atașamentul lor fată de linia 
partidului nostru, dragostea de a 
munci cu $1 mai mult simț de răs
pundere pentru traducerea In via
tă a sarcinilor mărețe trasate de 
partid.

------

Joc de antrenament 
la Vulcan

lntr-un joc de verificare, echipa 
Minerul Vulcan, una din frunta
șele campionatului regional, a în- 
tîlnlt formația de tineret a Mine

rului Lupeni. Desfășurînd un joc 
bun, vulcănenii au obținut victo
ria cu scorul de 2-0.
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N. S. Hrușciov s-a întîlnit 
cu Suvanna Fumma

MOSCOVA 13 (Agerpres). TASS 
transmite:

La 14 februarie N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.. s-a întîlnit la Krem
lin cu prințul Suvanna Fumma, 
primul ministru al Laosului.

La întîlnire au fost de față

Quinim Folsena, ministrul aface
rilor externe al Laosului, și am
basadorul Khamphan Panya.

La întîlnire a participat, de a- 
semenea, Andrei Gromîko ministrul 
afacerilor externe, și Serghei Afa
nasiev, ambasadorul U.R.S.S. în 
Laos.

Nici un fel de arma 
nucleară 

pentru Canada*
Manifestul P. C. din Canada

Lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

o

Acțiunile populare împotriva regimului 
se intensificălui Betancourt

patru ani de la preluarea 
de președinte de către 
Betancourt, care s-a dis- 
în fața poporului.
cum menționează agenția 

Presse, în cursul zilei de

nava se 
de mile

Frontului

CARACAS 14 (Agerpres).
Acțiunile populare împotriva re

gimului dictatorial din Venezuela 
s-au intensificat simțitor în ultima 
vreme, mai ales cu prilejul împli
nirii a 
funcției 
Romulo 
creditat

După 
France
miercuri au avut Ioc la Caracas 
noi ciocniri între demonstranți și 
poliție în special în cartierele pe
riferice ale capitalei. Zece per
soane au fost rănite.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relatează că un grup da 
membri ai Frontului de Eliberare 
Națională din Venezuela au cap
turat nava „Anzoategui" la bordul

căreia se aflau aproximativ 40 da 
persoane, pe cînd aceasta se afla 
în larg. Din mesajul căpitanului 
navei, transmis la Caracas, reiese 
că ofițerii și oamenii echipajului 
navei sînt sănătoși și că 
află la aproximativ 400 
fto Venezuela

Grupul de membri ai
de Eliberare Națională de pe nava 
„Anzoategui" a transmis o procla
mație în care își exprimă protes
tul împotriva actualului regim din 
Venezuela

Agenția United Press Interna
tional anunță că două distrugătoa
re se pregătesc să pornească în 
căutarea navei care reeditează 
glorioasa acțiune a navei „Santa 
Maria" capturată de un grup 
revoluționari portughezi.

©

SWAZILAND CERE DREPTUL 
LA AUTODETERMINARE

LONDRA 14 (Agerpres).
La Londra a luat sfîrșit confe

rința în problema elaborării con- 
sțituției Swazilandului — protecto
rat britanic în 'Africa de Sud. La 
tratative au participat delegațiile 
principalelor partide politice din 
Swaziland, conducătorii triburilor 
și D. Sandys, ministrul pentru pro
blemele Commonwealthului și co
loniilor al Angliei.

©

Scopul vizitei 
lui Bilpatric la Bonn

BONN 14 (Agerpres).
Adjunctul ministrului de război 

al S.U.A., Gilpatric, care se afla 
în capitala Republicii Federale 

: Germane în vizită oficială, a avut 
miercuri întrevederi cu cancelarul 
Adenauer, cu ministrul de externe. 
Schroder, și cu ministrul de război 
vest-german, von Hassel. După cum 
relatează agențiile de presă, aces
te întrevederi au urmărit să cla
rifice urmările pe eare le-ar putea 
avea pentru relațiile dintre R.F.G 
si S.U.A. consolidarea axei Paris 
Bonn anunțată în urma recentelor 
tratative franto-vest-germane șl a 
„acordului de colaborare" între 
Franța și Germania federală. A- 
genția americană Associated Press 
scrie în legătură cu aceasta că 
Gilpatric a dorit să se încredin 
țeze că prin „apropierea" față de 
guvernul gaullist. Bonn-ul nu va 
da uitării angajamentele precise 
pe care le-a contractat față de 
Washington și față de politica 
N.A.T.O. inițiată de S.U.A. In a- 
ceastă privință un subiect impor
tant l-a constituit eererea vizita
torului american ca Germania oe- 
cidentală să-și respecte angajamen
tul privind achiziționarea din S.U.A. 
de arme și material de război in 
valoare de cel puțin 700 milioane 
dolari anual

Nil s-a anunțat nimic concret în 
ce privește rezultatele tratative
lor, însă agenția Reuter mențio
nează că în ciuda unor declarații 
oficiale despre un așa-zis 
complet" între Adenauer 
patrie,, surse din capitala ' 
cii Federale menționează 
ța unor divergențe în ce 
semnificația • colaborării 
vest-germane pentru planurile a- 
meticane în cadrul Ы.А.Т.Ѳ.

; „acord 
și Gil- 

Republi- 
existen- 
privește 
franco-

de

După cum rezultă din declara
ția Ministerului pentru problemele 
coloniilor, conferința nu a dat re
zultate concrete. In cadrul ei nu 
au fost examinate decît punctele 
de vedere ale delegațiilor. Popu
lația africană din Swaziland cere 
introducerea dreptului electoral u- 
niversal și acordarea dreptului de 
autoguvernare pentru Swaziland ca 
un prim pas pe calea spre inde
pendență.

Rezultatele conferinței vor fi e- 
xaminate de guvernul englez, după 
care vor fi formulate principiile 
privind modificările constituției în 
Swaziland.

OTTAWA 14 (Agerpres).
„Nici un fel de armă nucleară 

pentru Canada !", „Să respingem 
cererile nucleare ale yankeilor 1" 
— se arată în manifestul electo
ral al Partidului Comunist din Ca
nada adresat poporului.

Partidul Comunist din Canada a 
chemat pe toți cei cărora le este 
scumpă pacea la luptă comună 
împotriva acceptării de către Ca
nada a armei nucleare, pentru re
tragerea țării din blocurile militare.

Pe zi ce trece poporul canadian 
protestează tot mai viguros împo
triva amplasării armei nucleare 
pe teritoriul țării. In fața clădiri
lor consulatelor americane din mai 
multe orașe canadiene au avut loc 
demonstrații de protest care s-au 
desfășurat sub lozincile: „Canada 
zonă denuclearizată", „Nici un fel 
de amestec al S.U.A. în politica 
canadiană".

cea 
Co- 
de- 
de-

de

a 
S.

i măsuri eficiente pen- 
preîntîmpinarea prime]- 

unui război, în spe- 
unui război nuclear.
Cehoslovacă, a spus Kurka,

-=©

Un nou transport de utilaje 
din U.R.S.S. a sosit în RJ D.

GENEVA 14 De la trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga:

Joi dimineața, la ora 10,30 ora 
locală a avut Ioc în sala Consi
liului din Palatul Națiunilor 
de-a 97-a ședință ordinară a 
antetului celor 18 state pentru 
zarmare prezidată de șeful 
legației Nigeriei, M. T. Mbu.

Luînd primul cuvîntul reprezen
tantul R. S. Cehoslovace, Karel 
Kurka, a subliniat că în momentul 
de față se impune de urgență lua
rea 
tru 
diei 
cial

R.
sprijină întrutotul proiectul de de
clarație propus de Uniunea Sovie
tică marți după-amiază în șe
dința plenară a Comitetului, pri
vind renunțarea la folosirea terito
riilor străine pentru amplasarea 
mijloacelor strategice de transpor
tare la țintă a armei nucleare.

Delegatul Italiei, P. Cavaletti, a 
încercat să justifice cursa înarmă
rilor desfășurate de puterile oc-

©

ancorat 
a adus 

Republi-

CAIRO 14 (Agerpres).
In portul Alexandria a 

motonava „Irkutsk" care 
din Uniunea Sovietică In
ca Arabă Unită 4 500 tone utilaje 
și materiale industriale printre 
care 2500 tone diferite încărcături 
pentru construcția nodului hidrau- 
lie de la Assuan. Utilajul industrial 
a fost adus în R.A.U. 
creditului 
dului cu 
conomică 
și R.A.U.

în contul 
acordat pe baza acor- 

privire la colaborarea e- 
și tehnică dintre U.R.S.S.

Sărbătorirea zilei
RANGOON 14 (Agerpres).
Birmanîa a sărbătorit la 13 fe

bruarie Ziua unirii.
In

Ziua 
rînd 
nale
oameni au participat

urma hotărîrii guvernului, 
unirii se sărbătorește pe 
în capitalele statelor națio- 

ale Birmaniei. Peste 70 000 de 
la mitingul

pe pozițiile adoptate 
problemă de S.U.A. și

a respins propunerile

cidentale prin cunoscuta teorie 
a „menținerii echilibrului de forțe". 
El a apărat ideea creării .forțelor 
nucleare multilaterale" ale NAT.O. 
situîndu-se 
în această 
Anglia.

Cavaletti
sovietice făcute în cursul ședin
ței de marți, menite să contribuie 
la reducerea amenințării războ
iului nuclear.

In ce privește controlul asupra 
dezarmării Cavaletti s-a situat pe 
cunoscuta poziție a puterilor nu
cleare occidentale în această pro
blemă.

Burns, șeful delegației canadie
ne, și-a exprimat părerea că în 
momentul de față este necesar să 
se facă totul pentru a se ajunge 
la un acord privind încetarea ex
periențelor cu arma nucleară, ceea 
ce a spus el, constituie principala 
sarcină a Comitetului celor 18.

Următoarea ședință a Comitetului 
celor 18 are loc vineri 15 februa
rie.

JOHANNESBURG 14 (Agerpres).
In Republica Sud-Africană con

tinuă represiunile și provocările 
împotriva populației de culoare șl 
persoanelor cu vederi progresiste 
care se pronunță împotriva poli
ticii de discriminare rasială dusă 
de către guvernul lui Verwoerd.

Alfred Nzo și Thomas Nkobi, 
lideri ai partidului Congresul na
țional african, interzis nu de mult 
de către autoritățile sud-africane,

protestat împotriva discrimi- 
a 

li- 
in-

rasiale. Aceeași măsură 
luată și împotriva unor 

Congresul

unirii Birmaniei
festiv care a avut loc în orașul 

Loiko, (statul național Kaias). Cei 
mai buni sportivi al țării au adus 
aiei din Rangoon ștafeta reprezen- 
tînd steagul de stat al Uniunii 
Birmane. La Loiko au sosit, de a- 
semenea, reprezentanții statelor 
naționale și regiunilor țării.

agențiile 
în regiunea 

Cape) au în-

de

ai partidului 
din Transvaal.
același timp, 

anunță că 
(provincia
noaptea de 12 spre 13 
ciocniri între polițiști și 
africană. Potrivit relată1-

au fost puși sub stare de arest 
la domiciliu, interzicîndu-le pe o 
perioadă de 5 ani participarea la 
întrunirile politice sau întreține
rea de legături cu alte persoane 
sancționate pentru aceeași vină de 
a fi 
nării 
fost 
deri 
dian

In 
presă
Transkei 
ceput în 
februarie 
populația
rilor agenției France Presse, popu
lația africană din această regiund 
se pronunță împotriva planului gu
vernului sud-african de a crea o 
provincie cu o așa-zisă autoguver
nare dar care în realitate să ser
vească interesele rasiștilor sud- 
africani.

GENEVA. — Да Palatul Națiuni
lor din Geneva, în cadrul confe
rinței Națiunilor Unite pentru fo
losirea științei și tehnicii în in
teresul regiunilor insuficient dez
voltate, miercuri după-amiază au 
avut ioc ședințe specializate, în 
care s-au discutat probleme lega
te de importanța îngrășămintelor 
chimice pentru agricultură, îmbu
nătățirea transporturilor fluviale 
și cabotajului și altele.

SALISBURY. — Administrația u- 
neia dintre cele mai mari explo 
atări miniere Mufulira din Rho
desia de nord, situată în renumita 
„centură de cupru", a hotărît să 
suspende provizoriu întreaga ac
tivitate a exploatării. După cum 
anunță agenția Associated Press, 
această hotărîre a fost luată în 
legătură cu greva minerilor care 
cer majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă.

NEW YORK. — Да New York 
a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva discriminării rasiale 
din S.U.A., la care au luat parte 
cîteva sute de negri. Participanții 
la demonstrație au difuzat manifes
te intitulate „Pentru cei 20000000 
de negri America a devenit un 
stat polițienesc". In manifeste s-a 
exprimat indignarea față de Înă
bușirea drepturilor cetățenești și 
omenești ale populației de culoare.

SAIGON. — După cum relatează 
postul de radio Saigon autorită
țile diemiste au ordonat construi
rea unei „centuri strategice" în 
jurul cîtorva cartiere ale capita
lei, în scopul prevenirii pătrunde
rii forțelor patriotice. Prin constau-

irea acestei instalații militare — 
un zid lung de șase kilometri și 
înalt de 1,5 metri — se urmăreș
te, de asemenea, izolarea popula
ției, în majoritate muncitori, de 
restul populației forțîndu-i să 
trăiască în condiții de adevăra
te lagăre de concentrare.

COLOMBO. — Sindicatul Cey- 
lonez al surorilor medicale a a 
dresat o scrisoare primului minis
tru, d-na Bandyfanaike, în caie 
subliniază că toți cetățenii cey 
lonezi sprijină poziția fermă a gu
vernului lor, care a respins preten 
ția S.U.A. de a se plăti despăgu 
biri pentru o parte din avutul na
ționalizat al societăților petrolie
re americane.

ACCRA. — Guvernul Ghanei a 
anunțat că a fost constituită a 
bancă națională de investiții avînd 
un capital de 10000000 lire. A- 
ceastă bancă va contribui la cons
trucția, lărgirea și modernizarea 
întreprinderilor industriale, comer
ciale, agricole și altor întreprin
deri din țară. Activitatea băncii 
se va extinde asupra tuturor sec
toarelor economiei naționale a 
Ghansi, inclusiv de stat, coopera ■ 
tist și privat.

BRUXELLES. — Proiesorii de la 
universitățile din Liege și Gând 
cele mai -mari institdții de învăță 
mint superior din Belgja,,au deda 
rat grevă. Ei cer guvernului sd 
le fie îmbunătățite condițiile de 
trai.

ROMA. — Un grup numeros 
de deputata ai parlamentului I- 
taliei, membri ai partidelor comu 
nist și socialist, au cerut guver
nului să retragă ordinul acordat 
cu șapte ani în urmă, în numele 
poporului italian, hitleristului 
Globke care ocupă în prezent un 
post de răspundere în guvernul 
R.F.G. In scrisoarea adresată lui 
Fanfani, președintele Consiliului de 
Miniștri, și ministrului afaceriloi 
externe, Piccioni deputății amin
tesc că Globke, căruia în 1956 I 
s-a acordat ordinul italian „Marea 
cruce a republicii", s-a dovedit, 
după cum reiese din documentele 
publicate ulterior, unul din autorii 
legilor rasiste ale lui Hitler.

ANKARA. — In cadrul măso 
rilor adoptate de guvernul turc 
pentru combaterea deficitului bu 
getar, a fost anunțată scumpirea 
prețurilor la o serie de produse 
de larg consum, precum și ia ta 
rifele telefonice și telegrafice.

LONDRA. — Ministrul vest-ger- 
man pentru problemele cooperării 
economice, Walter Scheel, a sosit 
la Londra într-o vizită de două 
zile. Pe aeroportul londonez, Scheel 
a declarat reprezentanților presei 
că va discuta „situația politică 
generală" care a luat naștere în 
Europa după eșecul tratativelor 
de la Bruxelles privind aderarea 
Angliei la Piața Comună.

TOKIO. — La 14 februarie la 
Curtea Supremă din Japonia a În
ceput rejudecarea „procesului M.a-

țukawa". In ședința din 14 februa
rie au luat cuvintul reprezentanți 
ai procuraturii. Ei au prezentat 
o „nouă" variantă a „procesului" 
pus la cale aproape cu 14 ani în 
urmă. Judecarea acestui proces va 
dura trei zile.

FRAGA. — După cum anunță 
CTK comisia internațională pen
tru apărarea drepturilor sindicale 
a FSM a adresat o telegramă de 
protest curții supreme din Tokio 
împotriva rejudecării așazisului 
„proces Mațukawa".

PARIS. — Peste 100 000 de pa
rizieni au participat la manifesta
ția de masă organizată în seara 
zilei de 13 februarie în fața cimi
tirului Pere Lachalse pentru a co
memora pe cei nouă martiri uciși 
cu un an în urmă în timp ce po
liția împrăștia o demonstrație anti
fascistă. Reprezentanți ai munci
torilor, funcționarilor, studenților 
din Paris, care au trecut Intr-un 
cortegiu neîntrerupt au depus co
roane de ilori la monumentul de 
la intrarea în cimitir unde se aflau 
cele nouă portrete îndoliate ale 
antifasciștilor uciși cu un an în 
urmă.

MADRID. — La tribunalul mili
tar din Madrid a început procesul 
intentat unui grup de democrata 
spanioli. Pe banca acuzaților se 
află 32 de spanioli, care fac par
te din Frontul de eliberare na
țională. Ei au fost învinuiți de or
ganizarea grevelor din anul trecut 
și de participare la o așa numită 
„răzmeriță militară". Mai mult de 
jumătate dintre ei au fost tortu
rați în timpul anchetelor. ,
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