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Măsurile tehnico-organ izatorice
in. sprijinul realizării sarcinilor de plan

apro- 
ajuns 
mate- 

iață

Anul acesta, colectivului de 
muncitori și tehnicieni al grupului 
de șantiere Petroșani îi revin sar
cini importante: construirea și da
rea in folosința oamenilor muncii 
a unul număr de 996 apartamente.

Realizarea acestui volum тате 
de lucrări pune probleme însem
nate in fața colectivului nostru 
pentru rezolvarea cărora au fost 
preconizate o seamă de măsuri 

tehnico-organizatorice. Astfel, una 
din problemele însemnate de care 
depinde in mare măsură realizarea 
planului de construcții este 
vizionarea cu materiale. S-a 
la concluzia că depozitul de 
riale din Livezeni nu face
volumului mare de materiale ce 
vor sosi. De aceea s-au luat mă
suri de lărgire a spațiului de des
cărcare din Livezeni, prin con
struirea unei linii noi de cale fe
rată în lungime de 250 m . Totoda
tă, pentru descărcarea materialelor 
necesare construirii celor 344 a- 
partamente la Petrtla, se va orga
nza o nouă linie de descărcare în 
incinta preparației Petrila; această 
măsură va duce la reducerea pre
țului de cost prin scurtarea dis
tanței de transport pînă la șantier. 
Totodată, la stația Livezeni se vor 
construi patru silozuri noi cu o 
capacitate de 400 tone pentru de
pozitarea cimentului. .

Lucrările dispersate de pe șan
tiere necesită un număr mare de 

, utilaje (betoniere, malaxoare, pom
pe de mortar, benzi tradspnrtbath). 
Pentru îmbunătățirea procesului de 
producție se va trece la executa
rea centralizată a mortarelor și 
betoanelor: se vor construi două 
centrale de mortare și betoane — 
uNa la cartierul Livezeni și alta la

■ f - •
Petrila — iar în gara 
va amenaja o centrală 
și betoane și o pistă 
cutarea 
centrale 
întreaga 
betoane

O mare însemnătate pentru 
sporirea productivității va avea in
troducerea mecanizării unor ope
rații ce necesită efective mari de 
muncitori. Astfel, pentru lucrările 
de săpături în spații largi se vor 
folosi excavatoare și buldozere, 
șantierul avînd la dispoziție două

Livezeni se 
de mortare 

pentru exe-
preîabricatelor. In aceste 
va ii pregătită aproape 
cantitate de mortare 

— circa 60 000 mc.
mare însemnătate

și

excavatoare și un buldozer, iar 
transportul materialelor pe verti
cală va fi făcut cu macarale (cinci 
macarale de 2 tone, o macara de 
5 tone și zece macarale pînă Ia o 
tonă ptttere de ridicare). Totodată 
se vor folosi utilaje de mică i 
citate (macarale-fereastră, 
mecanice, macarale triunghi) 
tru ridicarea materialelor in 
de îinisaj.

Introducerea noii metode 
lucru, de executare a blocurilor 
prin turnarea pereților din betonj 
armat în cofraje glisante (ce con
stituie 
Jiului) 
tei de 
calități 
Prin acest sistem 
la Petrila două blocuri cu 
și nou: etaje.

O atenție deosebită se va 
lității lucrărilor, îndeosebi 
de finisaj. Pardoselile de mozaic 
vor fi executate în fîșii colorate 
(se vor folosi fîșii de geam rezul
tate din deșeuri care vor alterna 
cu fîșii de mozaic), treptele și con- 
tratreptele la scări se vor exe
cuta prefabricat din mozaic de 
marmură; la executarea tencuieli
lor in interiorul camerelor se va 
crea dinlr-un mic profil o delimi
tare intre tavan și pereți și se vor 
folosi vopsele de culori deschise 
la executarea vopsitoriilor, la tîm- 
plării șl pereți. In același timp, 
buna gospodărire a > materialelor, 
.urmărirea consumurilor pe capi
tole de lucrări, folosirea materia
lelor noi (plăci fibrolemnoase și 
tegofilm) la confecționarea cofra- 
jelor, a deșeurilor de fier-beton la 
confecționarea plăcilor de dimen
siuni mai mici, recepționareâ exi
gentă și competentă a materiale
lor livrate de furnizori vor consti
tui măsuri eficiente in vederea re
ducerii ' prețului de cost.

Prin aplicarea măsurilor propu
se, mobilizați de organizația de 
partid, vom realiza sarcina de plan 
trasată contribuind astiei la înfru
musețarea localităților și ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

o noutate tehnică în Valea 
va duce la 
execuție și 
superioare

Vineri
14 februarie

1964

U Thant.
presă în legătură cu încetarea focului în Irak, 

din Cipru.

Declarația lui 
Conferință de 
Evenimentele 
Victorii ale patrioților sud-vietnamezi.
Noi ciocniri la frontiera dintre Etiopia și Somalia. 
Congresul U.T.S. din Japonia.
Un act arbitrar al autorităților engleze.

scurtarea dura- 
obținerea unei 
a lucrărilor, 

se vor executa 
parter

capa- 
trolii
pen

da ca- 
celor

Repararea perforatoarelor rotative necesare mun
cii în subteran cere multă pricepere în ale meseriei. 
Membrul de partid Benceak Frăhcisc (in clișeu) exe
cută toate aceste reparații în mod ireproșabil; Munca 
lui conștiincioasă i-a adus satisfacția de a se număra 
printre evidențiații în întrecere de la sectorul elec
tromecanic al minei Lonea.

©
La mina Petrila

exploatării miniere 
obține noi șucce- 

prima decadă a a- 
luni la mina Pe-

SUCCESE ALE MUNCITORILOR CEFERIȘTI

Vagoane reparate peste plan
Deși toate liniile sînt 

acoperite de zăpadă și 
muncitorii își croiesc cu 
greu drum prin nămeți, 
la atelierul de zonă din 
Petroșani se muncește de 
2or. Preocuparea între
gului colectiv de aici es
te de a repara vagoanele 
la timp, de a le reda cir
culației cît maț grab 
nic.

Echipele de lăcătuși, 
sudori, tîmplari și strun
gari obțin rezultate de 
seamă în întrecerea so
cialistă. Planul pe luna

2,8 
10 
rie
3,7

ianuarie a fost depășit cu 
la sută, іэт în primele 
zile ale lunii februa- 
au fost reparate cu 

la sută mai multe va
goane decît prevede pla
nul. In cadrul atelierului 
s-au evidențiat lăcătușii 
Nenu Nicolae și Носа 
Constantin, tîmplarii Go- 
deanu Ioan II și Dulcescu 
Stefan, Cristescu Gheor- 
ghe, strungar, Pavel 
Constantin forjor și Ghe- 
țu Victor, șef de echipă 
care au efectuat numai 
lucrări de calitate.

Regularitatea circulației 
a fost îmbunătățită

IOAN SITESCU
inginer șef al grupului de construcții

Petroșani

Angajamentele devin fapte
Animat de hotărîrea de 

a transforma în fapte an
gajamentele luate cu oca
zia dezbaterii cifrelor de 
plan, colectivul de mun
că al 
Petrila 
se. In 
cest ei
trila pe graficul întrece
rii au fost înscrise reali
zări de seamă. Astfel, mi
nerii din sectorul I au

Imbold spre
Intr-o consfătuire de 

producție ce a avut 10c 
la mina Petrila la sfîrși- 
tul lunii ianuarie, mine
rii din brigăzile conduse, 
de tovarășii Laszlo Ște
fan, Enache Chiriță, Cîș- 
laru loan au fost decla
rați evidențiați în între
cerea socialistă. Minerii 
au hotărît să-și sporeas
că realizările

extras numai în prima de
cadă peste sarcinile de 
plan 1921 tone de cărbu
ne.

Printre brigăzile ce 
și-au adus contribuția la 
obținerea acestor Succe
se șe numără cele 
duse de tov, Cucoș 
orghe, Ciopleanu
lian, Bunoiu Constantin, 
Stan Gheorghe.

Preozuparea ceferiștilor 
din ramura „mișcare" din 
cadrul regulatorului de 
circulație est'e îndreptată 
spre obținerea unor rea
lizări însemnate la indi
cativul de bază al exploa
tării feroviare „regulari
tatea circulației". In ul
timul tinrp condițiile at
mosferice nu au fost toc
mai prielnice pentru efec
tuarea transporturilor în 
cele mai bune condițiuni. 
Totuși, datorită efortului 
depus de către tdate sta-

țiile s-a putut obține o 
îmbunătățire de 3,1 la su
tă a regularității circula
ției, față de sarcina pla
nificată.

S-au obținut, de ase
menea, realizări de seamă 
și la indicativul „tone 
expediate". La acest in
dicator s-a realizat o de
pășire de 5 la 
de plan. Cele 
moașe rezultate 
ținut ceferiștii
țiile Vulcan, Bănița, 
troșani și Lupeni.

sută 
mai 
le-au 
din

față 
fru- 
ob- 
sta-
Pe-

con-
Ghe-
Emi-

lor

Unelte у jjese de schimb 
calitate
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Pentru să; funcționeze in bune condițiuni, pompa de alimentare din , sala ma
șinilor secției 207 de la Paroșeni trebuie să fie din cînd în cînd revizuită și repa
rată. Această sarcină îi revine lăcătușului principal Vulpe Victor și utemistului 
Cazan loan. După cum se vede și din clișeu, indicațiile date de lăcătușul principal 
slnt respectate întocmai. Rezultatul? Pompa funcționează ireproșabil.

pentru a-și 
menți
ne . a- 
cest ti
tlu de

noi realizări
cinste. Hptărîrea 
prinde viață. După pri
mele zece zile ale lunii 
februarie sectorul III - în 
cadrul căruia aceste bri
găzi se mențin: în fruntea 
întrecerii socialiste, a dat 

■ patriei 540 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan. Brigăzile de mineri 
Conduse de tov. Purda 
Constantin, Bartok Iosif, 
Tereny Ludovic, Șișu Vir

au adus și ele un a- 
însemnat la realiza- 

acestui succes.

sii 
port 
rea

de bună
* . •• v 4. .* . •».

De felul cum sînt apro
vizionate echipele de în
treținere a Căii cu piese 
de schimb depinde în ma
re măsură asigurarea unul 
transport în cele mai op
time condiții de regula
ritate și siguranță. De a- 
ceea, colectivul atelieru
lui de întreținere din ca
drul secției L 5 Petro
șani se străduiește să tri
mită în cel măi scurt timp 
acestor echipe piesele 
și uneltele cerute. In fie
care zi pleacă de aici în- 
semnate cantități de ecli- 
se speciale pentru diferi
te tipuri de șine, tîrnă-

și alte 
plan de 
de aici.

coape de burat 
piese date peste 
către colectivul

Datorită strădaniilor de
puse de către lăcătușii Si- 
coie Ioachim, Filip Ni- 
colae și Tănase Ilie și de 
către Ținea Pompiliu, 
strungar și Tudor Nico- 
lae, sudor, planul de pro
ducție al atelierului a 
fost depășit în perioada 
ce a trecut din acest an 
cu 18 -la'sută, iar piesele 
executate au fost de bu
nă calitate.

I. CRIȘAN
corespondent

Din dezbateri, învățăminte pentru viitor
Printre delegații la confe 

rința sindicatului de. la E.M. 
Vulcan, ce a avut 10c recent, 
se aflau 86 de mineri evi- 
dențiati în întrecerea socia
listă. Dintre ei 69 sînt deco
rați cu ordine 
pentru merite 
muncă.

In conferință 
zată activitatea
de comitetul sndicatului de^ 
la alegerile precedente. Din 
darea de seamă a reieșit că 
sub conducerea comitetului 
de partid, comitetul sindica
tului și-a adus contribuția 
în mobilizarea întregului Co
lectiv de 
can la 
pianului 
rezultat,
colectivul minei a dat peste 
sarcinile de plan 7 18! tone 
de cărbune, iar în anul 1963 
a Economisit suma de 247 000 
lei la prețul de cost. La ob
ținerea acestor succese un 
aport deosebit a fost adus 
de brigăzile conduse de ctfț

și medalii 
deosebite în

a fost anali- 
desfășurată-

muncă al minei Vul- 
realizarea sarcinilor 
de producție. Ca 
în ultimii doi ani

muniștii Drob Gheorghe, Si
ma Mihai, Pădurean Simion, 
Văss Martin. Ionașcu loan, 
Cătană Vespasian.

O problemă dezbătută atît 
în darea de seamă cît și' în 
discuțiile care au urmat a
fost modul cum comitetul
sindicatului a organizat, ur
mărit și condus întrecerea 

'socialistă.
Conferința a apreciat că în 

mobilizarea la întrecere au 
fost obținute unele rezultate 
bune.

Inițiativa „Nici un vago- 
net de cărbune, rebutat pen
tru șist vizibil" a fost extin
să. In sectoarele II și IV. 
upde această inițiativă a fost 
aplicată 
calitatea 
bunătățit 
conduse
Vasile. Nicoară loan, Coștea 
Ioan, Lungu Dinu, care au 
aplicat această inițiativă, nu 
au avut nici un vagonet de 
cărbune rebutat.

In adunările grupelor sin-

au fost făcute nu- 
propuneri, care a-

de toate brigăzile, 
cărbunelui s-a îm- 
simțitor. Brigăzile 

de tovarășii Mihai

dicale au fost analizate pe
riodic probleme ale proce
sului de producție, printre 
care și felul cum decurge în
trecerea socialistă. In aceste 
adunări 
meroase
plicate au dus la îmbunătă
țirea muncii.

Delegații la conferință, a- 
preciind rezultatele obținute 

1 de comitetul sindicatului în 
organizarea întrecerii au 
scos la iveală unele lipsuri, 
spre a îmbunătăți activita
tea de viitor. Astfel, tovară
șii Drob Gheorghe, Fior La- 
dislau, Iepure loan, 
Alfred au arătat în 
lor că rezultatele 
de colectivul minei 
puteau fi mai bune

. fi existat o preocupare per
manentă pentru urmărirea 
felului cum se desfășoară 
întrecerea socialistă. S-a arătat

Sidor 
cuvîntul 
obținute 

Vulcan 
dacă ar

V. STRĂUȚ
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Educarea sentimentelor patriotice 
în orele de lectură literară

Dezvoltarea patriotismului $i in
ternaționalismului proletar în pro
cesul de învățămînt constituie e- 
sențlalul educației morale, care la 
rîndul ei este una din părțile com
ponente ale educației comuniste. 
In procesul educației comuniste, 
Școala noastră trebuie să acorde 
un rol primordial patriotismului, 
dragostei Iată de popor, fată de 
cultura lui, fată de frumusețile și 
bogățiile patriei.

In școlile generale de 8 ani, la 
orele de lectură literară se stu
diază opere sau fragmente din o- 
perele scriitorilor noștri care au 
clntat devotamentul nemărginit 
fată de patrie, ura neîmpăcată față 
de asupritori, încrederea intr-un 
viitor luminos.

In munca mea, pentru a realiza 
alături de obiectivul didactic, sco
pul politic al unei lecții de lec
tură literară, de un real folos 
mi-au fost poeziile : „Iubește țera 
ta" de M. Beniuc, „Partidului” de 
G. Lesnea, „închinare' de D. Deș- 
iiu, In care dragostea fată de pa
trie și partid este evocată în cu
vinte entuziaste și fierbinți. La 
predarea acestor poezii nu m-am 
mărginii numai la o analiză lite
rară succintă, ci le-am vorbit ele
vilor despre patrie și partid, ilțis- 
trînd expunerea cu fotografii și 
planșe, privind realizările regimu
lui nostru democrat.

Aceste realizări constituie de 
altfel și subiectul unor lecturi li
terare aparte, cum ar fi : „Victo
ria de la Oltina” de P. Anghel 
sau „Hunedoara" de G. Bogza. Și 
la aceste categorii de texte, cu a- 
jgtorul materialului didactic, am 
putut scoate în evidență ritmul 
trepidant al construcției socialis
mului, elanul poporului nosUu 
condus de partid.

Realizările în privința vieții fe
ricite a copiilor din țara noastră 
au o deosebită importanță în e- 
ducația patriotismului elevilor, de
oarece este vorba despre o rea
litate pe care o simt în modul cel 
mai direct. In acest sens operele : 
,,Lenin si prichindeii" de V. Tul
bure sau „Ucigașul de porumbei" 
de Asztalos Istvan au prilejuit e- 
levilor pe lîngă o lectură plăcută 
și discuții vii, interesante, în care 
au fost reliefate multiplele aspec
te ale grijii partidului față de 
copii.

Operele cu caracter istoric „So- 
biețchi și romînii" de C. Negruzzi

te

însemnări pe marginea unei inspecții
Pentru a urmări felul cum se 

desfășoară procesul instructiv-edu- 
cativ din școlile din Valea Jiului, 
o brigadă a secției de învățămînt 
a Sfatului popular orășenesc Petro
șani, condusă de tovarășul Panfilie 
Gheorghe, șeful secției, s-a depla
sat la mai multe școli. Printre șco
lile vizitate se numără școala ge
nerală de 8 ani din Uricani. Aici 
brigada a urmărit calitatea lecțiilor 
ținute de către profesori și învăță
tori, munca diriginților, activita
tea de îndrumare și control a 
conducerii școlii etc.

Concluziile brigăzii au fost con
semnate în registrul de inspecții 
care au fost apoi aduse la cunoș
tința tuturor cadrelor didactice din 
școală.

Vom reda cîteva din constatările 
brigăzii.

☆

Atit in anul școlar trecut cit mai 
ales în cel actual, conducerea șco
lii a luat măsuri concrete in vede
rea bunei organizări și desfășurări 
a procesului instructiv-educatlv. 
Au fost date îndrumări fiecărui 
cadru didactic în legătură cu în
tocmirea planurilor de muncă, în 
legătură cu felul cum trebuie duse 
la îndeplinire sarcinile instructiv- 
educative. De asemenea, planul ge

sau „Scrisoarea Ш-a" de M. Emi- 
nescu au oferit elevilor un puter
nic exemplu, în care dragostea 
pentru popor și patrie este expri
mată cu o excepțională forță, a- 
vînt și sinceritate. Patriotismul 
lui C. Negruzzi și M. Eminescu 
inspiră elevilor mindrie, admira
ția pentru strămoșii noștri, care au 
luptat pentru libertate si apăra
rea drepturilor, care au năzuit 
spre o viață mai bună, mai lumi
noasă.

Este de remarcat faptul că stu
dierea bucății „Ardealul" de N. 
Bălcescu trezește în sufletele co
piilor admirația pentru capodope
rele naturale ale acestei regfunî 
minunate.

Sarcina de a educa patriotis
mul nu-i revine însă numai școlii, 
ci și familiei care are misiunea 
de a forma la elevi concepții și 
convingeri patriotice, o voință 
activă și un caracter ferm. Elevii 
trebuie să-și manifeste prin fapte 
sentimentele și năzuințele patrio
tice, la fel ca pilda minunatului 
patriotism desprins din opeiele 
scriitorilor noștri.

prof. LUCIA DANIEL
Școala generală de 8 ani nr. 1 

Petrila

~ ----- --- ' —----- -

Lupșanik Rodica a pășit anul acesta pentru prima dată pragul 
școlii. De la început ea s-a dovedit a fi o elevă sîrguincioasă. Notele 
de 9 și 10 din catalog din dreptul numelui ei sînt edificatoare in 
acest sens.

IN CLIȘEU : Eleva Lupșanik Rodica din clasa I-a B, de la Școala 
generală de 8 ani din Cimpa, la o oră de aritmetică.

neral de muncă al școlii ca de alt
fel și cele trimestriale și săptămî- 
naie care au fost întocmite la 
timp, au fost discutate și îmbună
tățite în consiliul pedagogic, ținîn- 
du-se seama de experiența anilor 
trecu ți.

La rîndul lor, comisiile metodice 
își desfășoară activitatea pe baza 
unor planuri concrete. Activitatea 
acestora constă din referate, lecții 
deschise, schimburi de experiență 
cu teme legate de îmbunătățirea 
muncii metodice.

In acest an, legătura cu părin
ții a fost bună, eficientă, s-au e- 
fectuat mai multe ore de asisten
țe și interasistențe.

Cu toate acestea în munca ds 
îndrumare și control conducerea 
școlii a avut și unele lipsuri. Așa 
de exemplu, ea nu a verificat pla
nurile de muncă pe trimestrul II 
ale cadrelor didactice. Acestea au 
fost intocmits fără să cuprindă da
tele necesare cura ar fi: materialul 
didactic, tipul lecției, partea apli
cativă a lecțiilor. Tot din această 
cauză diriginții nu au planuri de 
muncă propriu-zise ci numai tema
tica orelor educative în care sînt 
trecute doar temele ce vor trebui 
dezbătute.

Nici registrul de activitate me
todică și culturală a cadrelor di

Multi pionieri de la cele patru 
școli generale de 8 ani din Lu- 
peni activează în cadrul Casei 
pionierilor din localitate, desfășu- 
rînd o rodnică activitate culturală, 
sportivă și obștească. Printre ulti
mele acțiuni organizate aici este 
și concursul literar „Cine știe, cîș» 
tigă I" pe tema „Viața și opera 
lui Ion Creangă, cel mai iubit po
vestitor al copiilor". Concurenții 
— elevi ai claselor а ѴП-а A și a

Ni atiliifatu 
Casei piMleriiis tin Liperii

■•мекпоамбммаомааоомммевееоі

ѴІІ-а В de la Școala generals de 
8 ani nr. 1 au dovedit o bună 
pregătire dînd răspunsuri precise. 
Juriul a acordat frumoase premii 
în cărți cîștigătorlior — elevi din 
clasa а ѴІІ-а B. Printre cei care 
s-au dovedit a fi mai temeinic 1 
pregătiți se numără Crainic Ma- I 
riana, Astafi Silvia, Ghizelea Ma- 
rilena, Dănău Maria, Voronca 
Cristina, Maltanec Anton.

Apoi a fost organizată o fru-
. moașă reuniune.

Astfel de activități atractive și 
insțructiv-educative se Otganizează 
cu regularitate la Casa pionieri
lor din orașul nostru.

PRNEST ZELENEAC
elev

dactice nu a fost controlat siste
matic. Așa se explică faptul că 
sînt cadre didactice ca tovarășii 
Camen Mihai și Gaftiniuc Aneta 
care de mai multe luni nu au tre
cute în acest registru niei un fel de 
activitate.

Lipsuri s-au manifestat și în ce 
privește controlul asupra notării 
și aprecierii cunoștințelor elevilor, 
asupra felului cum se desfășoară 
educația igiehico-sanitară, ridicarea 
nivelului politic al cadrelor didac
tice, cum acestea își duc la înde
plinire sarcinile etc.

*

In timpul controlului efectuat de 
către brigadă, membrii acesteia au 
asistat la lecțiile ținute de cadrele 
didactice ale școlii. Cu această o- 
cazie s-a constatat că cea mai 
mare parte dintre profesori și în
vățători se pregătesc cu toată se
riozitatea pentru lecții, reușesc să 
asigure predării un conținut știin
țific și ideologic corespunzăto., 
o bună orientare politică, folosesc 
metode și procedee pedagogice va
riate, transmit elevilor cunoștin
țele prevăzute de programele șco
lare, reușesc să țină lecții la un 
nivel corespunzător, să cultive în 
conștiința elevilor ttăsStuiile o- 
mului nou al societății socialiste.

iDorinf ă

♦ mate pasiune pentru profesia de 
» învățătoare. Așa se face cd, dură 
J terminarea școlii elementare reu- 

i șește printre primii candidați ia 
T Școala pedagogică din Deva. In 
4 perioada anilor de studiu eleva 
? Pardos Aurica nu a precupețit
♦
; mei un efort pentru a-și însuși
* cunoștințele predate in școală.
i 1
j urmărind stilul de muncă al ca,
♦ drelor didactice, manifestînd un 
’ interes deosebit hi orele de pe- 
î clacjogie pentru a deveni o bună 
j învățătoare. Dea'ltei, utemlsla 
ț I ardos Aurica a lost una dintre 
i cete mai bune eleve ale Scolii 
J pedagogice din Deva, cweciatd de
• cadrele didactice și de colegi. 
? Buna sa pregătire profesională a 
i fost confirmată și cu p/ile;ui exa- 
: menului de stat din falie 1X3 
t

Să învățăm mereu mai bine
S-a consumat o lună din cel 

de-al doilea trimestru al anului 
școlar. Pe filele cataloagelor s-au 
așternut multe note bune și foar
te bune. In clasa а ѴІІ-а A a 
Școlii generale de 8 ani nr. 5 din 
Petroșani, in eare învăț și eu, se 
observă o îmbunătățire a situa
ției la învățătură a elevilor față 
de trimestrul I. Elevi ca Radu Ga
briela, Covrig Rodica, Golguț Zam
fira, Țețu Georgeta sînt fruntașii 

■ârr.'
să-i educe în spiritul patriotismu
lui socialist și al internaționalismu
lui proletar.

In aeelași timp insă s-au consta
tat și unele deficiențe în activita
tea instructiv-educativă a cadre
lor didactice.

S-au inthnplat, de pildă, cazuri 
ciad s-au dat definiții greșite, sau 
au fost comise greșeli în efectuarea 
unor exerciții, a fost neglijată re
zolvarea unor probleme, puntn- 
du-se accent doar pe exerciții.

De asemenea, noai stat profe
sori a căror lecții prezintă nea
junsuri din punct de vedere me
todic. S-a observat, de exemplu, 
că nu totdeauna se repartizează 
judicios timpul pe etapele lec- 
.iilor mixte. De regulă se prelun
gește prea mult etapa verificării 
cunoștințelor in dauna predării. De 
multe ori se acordă fixării cunoș
tințelor doar 2—3 minute sau 
se renunță cu totul la ea, iar în 
unele cazuri se răpește din recrea
ția elevilor.

Sînt unii profesori care în tim
pul predării atribute un roi cu to
tul pasiv clasei, mulțumindu-se ca 
elevii să nu facă altceva decît 
să ia notițe detailate sau în tim
pul verificării cunoștințelor să lu
creze doar cu 1—2 elevi, restul 
fiind neglijați.

Există cazări ciad se manifestă 
tendința de supraaglomerare a ele
vilor prin depășirea volumului nori 
mal de cunoștințe ce se put preda

<■■»»<« «e**»»** •»

împlinită 
(ind a obținut diploma d? învă
țătoare cu calificativul fonte bi
ne.

După absolvirea școlii pedago
gice, tîrfăra învățătoare a fost 
eprutizată la Școala elementară 

din Сотое ști,
...15 septembrie 196? ...iș, va

aminti întotdeauna cu deosebita 
plăcere această zi. Nu • venea 
să-și creadă octiilor... Cita bucurie. 
Si emoție... I-a fost încredințată 
clasa а l-a. 29 de cobii a; int >- 
vârășițilbr din Coroești învață ori 
sub Îndrumarea tinerei Învățătoare 
Pardos Aurica. La început a fos‘ 
mai greu. De... cu fiecare if.ee- 
put. Dar, de la o zi Iu alia, Ură
rii învățătoare... a învățat s-а n- 
comodat cu noua sa proteste. 
Viodestă și sîrguincioasă ttlțpd’ 
tușește cu dragoste ș: oasiutie 
copiilor din cunoștințele și expe 
rtența ei. le dezvoltă interesul 
pentru învățătură, ajutiridu-i să 
pătrundă tot mai adine in tainele 
abecedarului. Cu răbdare se ocu
pă de fiecare elev, alcătuiește 
planșe demonstrative cu literei^ 
alfabetului în așa iei ca lecțiile 
predate să lie mai lesne de în
țeles de cei mici.

Deși îi în primul an de invăță- 
mint, utemisla Pardos Aurica es
te apreciată de conducerea școlii, 
de celelalte cadre didactice din 
școală. Copiii o ascultă cu plăce
re, o iubesc ca de altfel șl pă
rinții lor •, pentru că tinăra POrdos 
Aurica este intr-adevăr o învăță
toare harnică și pricepută.

D. ALBESCU 
corespondent

clasei. Pe lingă învățătură, ei des
fășoară și o rodnică activitate 
obștească, participînd la toate ac
țiunile organizate de școală.

Elevii din clasa noastră și-au 
luat angajamentul să obțină in a- 
cest trimestru numai note pește 
șapte. începutul este promițător. 
Vom continua tot așa.

ELENA POPESCU 
corespondentă

într-o oră sau unele abateri de la 
manual, care constituie de fapt 
ghidul profesorului și sursă de stu
diu pentru elevi.

Abateri au fost și in ceea ce 
privește notarea elevilor. Unii pro
fesori și învățători nu au apre
ciat cu destul discernămînt cunoș
tințele elevilor, acordînd note mai 
mari sau mai mici decit cele ce se 
cuveneau.

Desigur că toate aceste lipsuri 
puteau fi evitate dacă cei doi 
directori ai școlii ar fi manifestat 
mai multă exigență față de pre
gătirea pentru lecții a cadrelor di
dactice și dacă la rîndul lor și ca
drele didactice s-ar fi preocupat 
mai idtens de aspectul calitativ al 
lecțiilor, de ridicarea nivelului lor 
profesional.

Se poate aprecia că recenta ins
pecție efectuată de către brigada 
secției de învățămînt la Școala ge
nerală de 8 ani din Uricani, a fost 
de un real folos conducerii școlii 
și cadrelor didactice de aîci. A- 
ceasta cu atlt mai mult cu cît a 
dat și o serie de soluții practice 
pentru înlăturarea deficientelor 
constatate.

Este necesar ce conducerea șco
lii să prelucreze constatările brigă
zii și pe această bază să-și întoc
mească un plan de măsuri care să 
ducă la îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ din școală '

С. COT ® SPAN
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Lăcătușul Ciobanu Mihai face parte din echipa de întreținere a 
OMfiuUcr de răsucit de Ia Viscoza Lupeni.

Iată-1 efectuînd o verificare la una din mașinile de răsucit.

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

hi scopul гикати сашкиги
La urina Petri la, în ultimii ani 

au fost introduse sute de utilaje 
noi, cu' o înaltă productivitate. 
Tehnica nouă a pătruns în galerii 
și abataje. Pe această bază pro
ductivitatea muncii a sporit an de 
an. In anul 1963, productivitatea 
muncii la mina Petrila a crescut 
cu 1,33 la sută față de plan, iar 
față de anul 1962 a crescut cu 
4,3 la sută. Creșterea productivi
tății muncii a contribuit în anul 
1963 la realizarea unor economii 
de 504 000 lei la prețul de cost. 
In anul acesta colectivul minei Pe
trila a luat noi măsuri pentru ex
tinderea tehnicii noi. Astfel, în 
17 abataje se va extinde armarea 
cu stîlpi metalici tubulari. Secto
rul III, de pildă, va extrage cu 
încărcare mecanică 33 000 tone 
de cărbune.

Pentru a fi folosit întregul randa
ment al noilor mașini și utilaje, 
muncitorii și tehnicienii au ne
voie de o mai mare pricepere, de 
bogate cunoștințe tehnice. De aci 
rezultă necesitatea ridicării con
tinue a calificării lor profesionale. 
Conducerea tehnico-administrativă 
a minei, cu sprijinul comitetului

Cu planul de desfacere depășit
Magazinul O.L.F. 

nr. 16 din Petroșani, 
condus de tovarășul 
Lăpădatu Anastasie, 
se bucură de o bună 
apreciere . din partea 
gospodinelor.

Bine aprovizionat 
cu mărfurile cele mai 
solicitate de cumpă
rători, curat și în
grijit, magazinul cu-

noaște pe zi ce tre
ce o afluență cres- 
cindă de cumpără
tori.

Așa se explică și 
faptul că pe prima 
lună a acestui an 
magazinul și-a depă
șit planul de desfa
cere cu peste 40 000 
lei.

De asemenea, ma

metalurgia viitorului
Cum va arăta o uzină metalur

gică peste 20 de ani ? In uzina 
metalurgică a viitorului „toate 
procesele tehnologice trebuie să 
fie continue", după cum scrie cu
noscutul om de știință acad. I. 
Bardin.

La dra actuală producția „celor 
trei mari" ai siderurgiei este dis
continuă. Intr-un furnal șarja este 
gata în 3—6 ore, într-un cuptor 
Martin după 12 ore, iar într-un 
convertizor după o jumătate de 
oră.

Cuptoarele nu funcționează si
multan, ele au viteze variate.

...Un pod rulant duce de Ia 
gura cuptorului într-o imensă „lin
gură" plină de metal incandescent 
șarja spre lingotierele încărcate 
pe vagoane platformă, trase de o 
locomotivă.

Diferitele verigi ale procesului 
tehnologic sînt legate încă prin- 
tr-un mijloc de transport așa de 
primitiv chiar și în întreprinderile 
siderurgice cele mai moderne.

Pentru a se înlocui aceste pro
cedee primitive au fost propuse o 
serie de variante ale metalurgiei 
viitorului.

Furnalul este tipul de instalație 
cu funcționare continuă. La gura 
furnalului, așezată în partea de 
sus. se încarcă materiile prime, 
și fonta se adună în mod neîntre
rupt în partea de jos a furnalului.

Bacă furnalul este suficient de 
mare, dacă este capabil să produ

sindicatuluî și al comitetului U.T.M. 
pune la dispoziția muncitorilor nu
meroase forme și mijloace de în
vățătură, de perfecționare profe
sională. Biblioteca din cadrul ca
binetului tehnic, conferințe tehnice 
pe profesii, schimburi de experien
ță între diferite colective de 
muncă sînt doar cîteva din aceste 
forme. Un rol deosebit revine însă 
cursurilor de ridicare a califică
rii. Eficacitatea acestor cursuri a 
fost dovedită practic de realiză
rile obținute în anul trecut de 
colectivul de muncă al minei Pe
trila. Cei 895 de muncitori care au 
urmat în anul trecut cursurile de 
ridicare a calificării, au contri
buit din plin la realizările -obți
nute în producție. Este suficient să 
arătăm că numărul brigăzilor ră
mase sub plan a scăzut și ca ur
mare în anul trecut, planul anual 
de producție a fost îndeplinit cu 
zece zile înainte de termen.

Anul 1964 pune sarcini de seamă 
în fata colectivului de muncă al 
minei Petrila. In scopul realizării 
lor, este necesar să se organizeze 
cît rrrai temeinic cursurile de ri
dicare a calificării.

gazinul O.L.F. nr. 4 
al cărui responsabil 
este tovarășul I.iiă 
Marin și-a depășit 
planul de desfacere 
la legume și fructe 
cu mai bine de 
33 000 lei.

C. IO AN 
corespondent

că mai multe mii de tone de me
tal pe zi, se poate lăsa deschisă 
gura de scurgere a metalului, 
curgerea metalului efectuîndu-se 
neîntrerupt. Astfel este posibil ca 
furnalul să fie închis într-o sche
mă de producție continuă. Dar cum 
se va face transportul metalului ?

In 1947 un tînăr inginer electri
cian sovietic, L. Verte, a conceput 
un mijloc de transportare a me
talului lichid. Un tub din materiale 
refractare acționat de o „pompă" 
care utilizează proprietățile mag
netice ale metalelor, inducția. A- 
ceastă „pompă" este un stator de 
motor electric așezat orizontal.

☆

Elaborarea oțelului însă opune 
rezistentă principiului continuității. 
Acest principiu este valabil pen
tru furnale, dar la cuptoarele Mar
tin este foarte greu de aplicat. 
Elaborarea fontei începe de la 
gura furnalului, o dată cu încărca
rea, și se termină cîteva zeci de 
metri mai jos, la partea inferioară 
a cuptorului. Toate reacțiile chi
mice au loc pe verticală. Cînd 
șarja ajunge la baza cuptorului 
ea a participat la toate reacțiile, 
a devenit un produs finit, care 
ește obținut în timp ce topirea 
continuă.

Nu același lucru se petrece și 
la elaborarea oțelului.

In instalațiile actuale oțelul mi

In вгиігігеа Нйпіііі
Angajată în mod direct în lupta 

pentru titlu, echipa de popice a 
minerilor din Vulcan a oținut o 
nouă victorie, Intîlnind, pe teren 
propriu pe Viscoza Lupeni, po
picarii din Vulcan au doborît 4 7Й0 
de popice față de 4 336 realizate de 
adversarii lor. La acest succes și-au 
adus din plin contribuția toți ju
cătorii și mai ales Torok, Balog șl 
Bloc care au doborît în ordine, 
851, 831 și, respectiv, 815 popice, 
din cele 200 bile mixte lansate.

La feminin, echipa din locali
tate n-a putut face faiă reprezen
tativei minerilor din Lupeni, fiind 
învinsă cu 2054—1835 popice do- 
borite.

Noi arbitri de box 
în regiunea Hunedoara

In ziua de 9 februarie, la Lu
peni, în prezența tovarășului Vic
tor Schiopu, delegat al Federației 
rotnîne de box, a avut loc exa
minarea a 17 arbitri de box din 
Cugir, Hunedoara, Petroșani, Pe
trila, Vulcan și Lupeni.

S-au evidențiat în timpul exa
menului toți arbitrii hunedoreni și 
Mîndru Eugen — Vulcan, Bucur 
N. — Lupeni, Pancu Gh. — Petro
șani și Panduru Ioan din Deva.

I. CIORTEA 
corespondent

Din dezbateri, 
învățăminte pentru viitor
(Urmare din pag. l-a)

că acțiunile organizate în spriji
nul creșterii productivității muncii 
nu au fost duse pînă la capăt. De 
pildă, comitetul sindicatului nu a 
desfășurat o muncă susținută pen
tru extinderea unor inițiative va
loroase cum sînt două fîșii pe zi 
în abatajele cu front lung" și 
„două fîșii pe aripă și schimb" în 
abatajele cameră. Ca urmare, a- 
ceste inițiative au fost aplicate 
de puține brigăzi, nu au fost ge
neralizate. La acest lucru a con
tribuit și lipsa unei evidente cla
re a rezultatelor obținute de bri
găzi în întrecerea socialistă.

Comitetele organizațiilor de sin
dicat pe secții, nu au fost îndru
mate îndeaproape de comitetul 
sindicatului în activitatea lor, ast
fel încît unele brigăzi nu au fost 
orientate să-și ia angajamente con
crete în întrecere. Așa se explică 
în bună parte de ce 25 de brigăzi 
nu și-au îndeplinit sarcinile de 
plan.

poate fi turnat decît după ce toate 
materiile prime au participat Ia 
toate reacțiile necesare. De abia 
după' aceea se golește cuptorul și 
se umple din nou. In aceste con
diții este evident că nici cuptorul 
Martin, nici convertizorul nu se 
pot încadra în procesul de fabri
cație continuă.

Topitorii de oțel de la cuptoa
rele Martin în timpul elaborării 
șarjei modifică temperatura, com
poziția materiei prime, adăugind 
sau scoțînd din cuptor, pe măsura 
necesităților, lucru care face foarte 
grea standardizarea elaborării u- 
nei șarje. Același lucru se petrece 
și cu convertizorul,

Savanții sovietici au elaborat o 
schemă (numită SAND — după 
inițialele cuvintelor rusești Insta
lații de fabricare continuă a oțe
lului) în care procesul de fabrica
re este divizat într-un număr de 
stadii care se succed nu numai în 
timp (ca la elaborarea actuală a 
otelului) ci și în spațiu (ca la 
furnale). încăperea unică este în
locuită prin mai multe recipiente 
reunite printr-un sistem de cana
lizare.

‘Fiecare parte componentă a in
stalației de elaborare este specia
lizată. Unele dintre ele sînt des
tinate eliminării fosforului și res
pectiv sulfului. Metalul trece apoi 
în alte sectoare ale instalației, 
unde este elaborat definitiv.

Această schemă rezolvă mai

Organizația U.T.M- 
de pe șantier se întărește

In cadrul șantierului de construc
ții din Lupeni muncesc nrulți ti
neri. Alături de cei vîrstnici, tine
rii constructori contribuie efectiv 
la traducerea în viață a sarcini
lor ce stau în fața colectivului șan
tierului. Numeroși- tineri de pe 
șantieiul din Lupeni sîrit membri 
ai organizației U.T.M.

An de an rîndurile organiza
țiilor U.T.M. de pe șantier se în
tăresc continuu prin primirea ce
lor mai buni tineri. In anul 1963 
în organizațiile U.T.M. de pe șan
tier au fost primiți 32 de tineri. 
Despre cei ce au devenit utemiști 
în anul trecut, comitetul U.T.M. 
are numai cuvinte de laudă. De 
pildă, după ce a devenit utemisl, 
tînărul Neagoe loan, datorită ati
tudinii lui înaintate față de mun
că și fată de îndatoririle obștești, 
a fost primit recent în rîndul căn- 
didaților de partid. De asemenea, 
după ce au fost primiți în U.T.M. 
tinerii Ilieș Vasile, zidar și Cons
tantin Gheorghe, instalator, s-au 
evidențiat în întrecerea socialis
tă. Ei constituie în prezent exem
ple demne de urmat pentru ceilalți 
tineri de pe șantier.

Sarcinile sporite ce se pun în 
anul 1964 în fața constructorilor 
de la Lupeni cer organizației U.T.M. 
de pe șantier să-și întărească con
tinuu rîndurile, să primească în

Delegații la conferință au reco
mandat noului comitet ales să dea 
dovadă de o preocupare susținută 
pentru extinderea inițiativelor îna
intate, a metodelor bune de mun
că, să ceară comitetelor de secții 
o evidentă clară a rezultatelor ob
ținute în întrecere și să-și îndrepte 
toată atenția spre ridicarea Ia plan 
a tuturor brigăzilor rămase în 
urmă.

Conferința a mat recomandat 
noului comitet afe sindicatului să 
pună în organizarea întrecerii so
cialiste pe prim plan cele mai 
importante obiective ale produc
ției — creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

Numeroși delegați, printre care 
tov. Tucaciuc Mihai, Manciu A- 
drian, Bîldea Nicolae s-au anga
jat să întîmpine cea de-a XX-a a- 
niversare a eliberării patriei cu 
noi realizări. Ei și-au exprimat în 
numele colectivelor în mijlocul 
cărora muncesc hotărîrea de a 
traduce în viață sarcinile trasate 
de partid.

multe problem^. Intîi — cu toate 
că este de dimensiuni relativ re
duse, noua instalație are produc
tivitatea unei mari săli cu 10—12 
cuptoare Martin. In al doilea rînd 
— specializarea pe părți compo
nente — celule — creează condi
ții optime pentru reacțiile chimice 
și tipizarea lor — oțelul obținut 
prin acest procedeu fiind mai pur 
decît cel obținut actualmente.

In sfîrșit, în mod practic pro
cesul de fabricare în acest caz 
este continuu.

In uzina metalurgică a viitoru
lui, automatizată, nu va mai exis
ta forfota actuală, nici torentele 
de metal incandescent, nici jer
bele de scîntei.

Mașini de calculat electronice 
vor dirija instalații și ateliere în
tregi. Ele vor primi rapoartele de 
la mii de captatori de informații 
și vor anaiiza informațiile primite, 
vor aprecia situația și vor da or
dine mecanismelor. De asemenea, 
vor controla executarea comen
zilor și vor găsi cele mai bune 
soluții la nenumărate probleme. 
Intr-un cuvînt, ele vor dirija un 
proces continuu de fabricație foar
te complex, începînd cu materiile 
prime și terminînd cu metalul.

Procesul de tratare a minereu
rilor nu se va putea, bineînțeles, 
dispensa de foc. Dar focul va fi 
închis sub carapace groase, căci 
aparatele de captare a informați
ilor nu au nevoie de „ferestre" 
largi pentru urmărirea mersului 
procesului de producție. 

marea familie a utemiștilor cît 
mai mulți dintre cei mai vrednici 
tineri.

Sub conducerea organizației de 
partid, comitetul U.T.M. a desfă
șurat în luna ianuarie a.c. o rod
nică activitate în rîndul tinerilor 
utemiști de pe șantier. Unii neute- 
miști au fost invitați să participe 
Ia adunările generale deschise ale 
organizației U.T.M., au ascultat re
ferate cu privire la caracterul și 
scopul Uniunii Tineretului Munci
tor etc. Alți neutemiști sînt atrași 
la diferite acțiuni de muncă pa
triotică sau la activitățile cultu- 
ral-snortive. Aceste activități își 
arată din plin roadele. In luna 
ianuarie tinerii Ghimigeanu Traian. 
Torțan Gheorghe, Szilagyi loan, 
Bobîrneț loan și Tresa loan au ce
rut și au fost primriți în rîndurile 
organizației U.T.M.

----.0,-

Grijă pentru 
tinerii neutemiști

Comitetul U.T.M. de la sectoral 
IV В al minei Lupeni se îngri
jește de educarea tinerilor neu
temiști din sector. Multi tineri 
neutemiști din sector frecventează 
învățămîntul politic U.T.M. Ei sînt' 
invitați să. participe la adunărilă 
generale deschise ale organizați
ilor de bază U.T.M.

Utsmiștii din sector au primit 
sarcina de a se ocupa îndeaproa
pe de tinerii neutemiști. Ca re
zultat. mulți dintre tinerii de la 
sectorul IV B, la îndemnul ute
miștilor, au cerut să fie înscriși 
la cursurile de calificare și de 
ridicare a calificării. De pildă, to
varășul Silvester Tiberhr, urmînd 
sfatul secretarului comitetului 
U.TM., s-a înscris la cursurile de 
caHIicare și le-a frecventat cu re
gularitate. In prezent el esta miner 
șef de schimb.

15 februarie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me- 

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,40 Soliști de muzică popu
lară, 10,41 Muzică ușoară, 11,30 
Muzică de estradă, 12,00 Orchestre 
de muzică populară, 13,10 Pagini 
din opere comice și operete. 14,00 
Prelucrări de folclor, 15,30 Actua
litatea literară in ziarele și revis
tele noastre, 16,15 Vorbește Mos
cova, 18,00 „Melodia și interpre
tul preferat" — muzică ușoară ro- 
mînească, 19,00 Almanah științific, 
19,25 Muzică de dans, 20,10 Melo
dii populare îndrăgite de ascultă
tori, 20,30 Pe teme internaționale, 
20,40 Muzică de dans, 21,15 Carnet 
plastic. Maeștri ai picturii univer
sale in muzeele din Rominia, Pre
zintă acad. prof. George Oprescu,
21.30 Muzică de dans. PROGRA
MUL II, 9,00 Roza vînturilor (re
luarea emisiunii din 12 februarie),
9.30 Melodii de excursie, 10,05 
Muzică populară, 11,30 Arii cu cor 
din operete, 12,30 Lecția de limbă 
engleză. Ciclul II, (reluare), 12,45 
Din muzica popoarelor, 14,30 Mu
zică ușoară de compozitori romini, 
15,00 Muzică populară romînească 
și a minorităților naționale. 16,30 
Știința în slujba păcii, 17,00 Me
lodii populare cerute de ascultă
tori, 18,30 Arii și duete din ope
rete, 19,00 Program de romanțe,
19.30 Capodopere ale literaturii 
universale. Evgheni Oneghin dă 
Pușkin, 20,00 Muzică de dans, 
20,40 Muzică populară, 21,20 Arii 
din operele lui Puccini, interpre
tate de Virginia Zeani, 21.45 E- 
misiune literară.
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15 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Pisica de mare; REPUBLICA : Cu
cerirea Everestului; LONEA : Tu
dor seria I-IL- ISCRONI : Bunica 
Sabella; PAROȘEN1 : Omul de 
lîngă tine,- BĂRBATENI: Oaral 
amfibie.



STEAGUL ROȘU

ULTIMELE ultimele știri *ULTIMELE ȘTIRI

LiliidHlliuiwu

Congresul U. T. S. 
din Japonia

TOKIO 13 (Agerpres).
La Tokio a luat sfîrșlt cel de-al 

IV-lea Congres al Uniunii Tinere
tului Socialist din Japonia. In ra
portul Comitetului central execu
tiv se arată că Tratatul de la 
Moscova privitor la interzicerea 
experiențelor nucleare în trei 
medii constituie un pas spre pace. 
Congresul îndeamnă tineretul ja
ponez să desfășoare lupta împo
triva amplasării ’în Japonia a a- 
vioanelor purtătoare de bombe 
nucleare, împotriva accesului în 
porturile japoneze a submarinelor 
atomice, precum și împotriva în
cercărilor de a se revizui Consti
tuția japoneză.

-=©=-

Un act arbitrar 
al autorităților engleze

LONDRA 13 (Agerpres).
Agostino Netto, conducător al 

Mișcării populare pentru elibera
rea Angolei a fost anunțat de că
tre ministrul de interne al Angliei, 
Henry Brooke la sosirea la Lon
dra, că îi este interzisă intrarea 
în Anglia.

Agostino Netto urma să ia cu- 
vîntul la un miting organizat Ia 
Londra în sprijinul mișcării de e- 
liberare națională din Angola.

In urma acestei hotărîri, Agos
tino Netto a fost nevoit să se îna
poieze Ia Paris, unde cu o zi îna
inte, a făcut o declarație în cadrul 
unui miting asemănător.

ИІ ILE №11011108 III-IIEWI
SAIGON 13 (Agerpres).
Victoriile repurtate în ultimele 

zile de patrioții. sud-vietnamezl, 
atacurile puternice lansate de că
tre aceștia în toate regiunile Viet
namului de sud, au găăit un ecou, 
nu lipsit de îngrijorare, în presa 
americană. Generalul Nguen Khanh, 
organizatorul recentei lovituri de 
stat și șeful noului guvern sud- 
vielnamez, scria ziarul „New York 
Herald Tribune", a declarat că va 
stabiliza situația politică din Viet
namul de sud; iată însă că parti
zanii și-au reluat activitatea. 
Francois Sully, de multă vreme 
corespondent in Vietnamul de sud, 
a publicat în revista „Newsweek" 
un articol edificator asupra actua
lei situații din Vietnamul de sud și 
asupra stadiului războiului nede
clarat împotriva patrioților. Cu 15 
luni în urmă, se spune printre al
tele în articol, partizanii e- 
rau capabili să atace o com

-----------------©----------------

Comunicai comun filipino-cambodgian

Declarația
NEW YORK 13 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a propus fuzionarea pro
gramului de asistență tehnică cțr 
fondul special al Națiunilor Uni
te. Aceste două organisme chel
tuiesc 137 milioane dolari anual 
pentru ajutorarea țărilor în curs 
de dezvoltare.

Propunerea lui U Thant va fi 
examinată de un comitet special 
care se va întruni săptămîna vu
itoare la sediul O.N.U, După •- 
ceea ea va fi prezentată spre a- 
probare Consiliului economic și 
social și Adunării Generale.

Potrivit declarației lui U Thant, 
fuzionarea celor două organisme

-----------------Q----------------

EVENIMENTELE DIN CIPRU
NICOSIA 13 (Agerpres).
Subsecretarul de stat al S.U.A., 

George Ball, a avut miercuri după- 
amiază o a doua întrevedere cu 
președintele Makarios. El s-a întîl- 
nit, de asemenea, cu vicepreședin
tele Kuciuk. Referindu-se la surse 
autorizate ale ciprioților greci, a- 
genția Associated Press relatează 
că „Președintele Makarios a res
pins noul plan anglo-american pen
tru staționarea unei forțe inter
naționale de menținere a păcii în 

panie. Acum ei atacă un ba
talion. Referindu-se la constată
rile unui colonel american potri
vit cărora soldații din trupele gu
vernamentale sud-vietnameze sînt 
dintre cei mai bine instruiți și e- 
chipați din lume, corespondentul 
relevă că adesea trupele guver
namentale, bine echipate, nu pot 
să oprească un atac ăl partizani
lor, care nu rareori sînt înarmați 
cu grenade de mînă și cu arme 
fabricate de ei. O oficialitate de 
la Pentagon care a vizitat Vietna
mul de sud sublinia că „partizanii 
sînt ingenioși și hotărîți în luptă". 
La aceasta, corespondentul Francois 
Sully adaugă o constatare de mare 
importanță: „In regiunile elibera
te de partizani, mai bine de 1,5 
milioane de locuitori sprijină ac
tiv lupta acestora". Partizanilor li 
se alătură și populația din cele
lalte provincii sud-vietnameze a- 
flate sub control guvernamental.

lui V Thant
în cadrul unui „program de dez
voltare al Națiunilor Unite", ar 
coordona activitatea unui număr 
de 11 organisme specializate, ar 
simplifica administrația și ar face 
ca ajutorul pentru țările în curs 
de dezvoltare să fie acordat în 
coijdițiuni de „maximă eficacitate”. 

Comitetul special, care va exa
mina propunerea secretarului ge
neral, cuprinde reprezentanți ai 
următoarelor țări : Brazilia, Etio
pia, Indonezia, Franța, Japonia, 
Marea Britanie, Uniunea Sovietică, 
R.A.U., Statele Unite și Iordania. 
Comitetul va fi prezidat de Johan 
Maramis, reprezentantul Indoneziei.

Cipru". Agenția France Presse a- 
nunță că un purtător de cuvînt al 
Înaltului comisar englez la Nico
sia a declarat că „negocierile cu 
autoritățile cipriote au atins 
miercuri seara o fază extrem de 
delicată". La Nicosia se apreciază 
că noul plan anglo-american di
feră în prea mică măsură de cel 
precedent și nu satisface cererea 
principală a guvernului cipriot ca 
orice forță de poliție ce urmează 
să fie trimisă în Cipru să fie sub
ordonată Consiliului de Securitate 
al O.N.U.

După întrevederile de miercuri, 
Ball a anunțat o modificare în 
programul său, urmînd să rămînă 
și joi la Nicosia pentru noi tra
tative cu reprezentanții ciprioți. 
După aceea el va pleca la Londra 
unde va duce tratative cu repre
zentanții guvernului englez, înain
te de a se înapoia la Washington 
pentru a raporta președintelui 
Johnson asupra turneului’ său.

„In timp ce la Nicosia era li
niște în prima zi a vizitei subse
cretarului de stat american, trans
mite Associated Press, s-au sem
nalat lupte între ciprioții greci șl 
turci în al doilea oraș al Ciprului 
— portul Limassol, de pe coasta 
de sud". Postul de radio Nicosia 
a anunțat că s-au înregistrat 21 
de victime la Limassol. Generalul 
englez Peter Young, comandantul 
forței unite anglo-greco-turce din 
Cipru, a dat publicității un comu
nicat în care a anunțat că luptele 
au încetat miercuri după-amiază. 
S-au semnalat doar împușcături 
sporadide.

Conferință de presă în legătură 
cu încetarea focului in Irak

BAGDAD 13 (Agerpres).
După cum anunță agenția France 

Presse, la Bagdad a fost organiza
tă o conferință de presă pentru 
ziariștii locali și străini. In cadrul 
ei a luat cuvîntul Abdel Karim 
Farhan. ministrul informațiilor al 
Irakului.

Referindu-se la recentul acord 
cu privire la încetarea focului în 
nordul Irakului, el a declarat că 
„acesta nu însemnează numai o 
simplă încetare a focului, dar și 
un punct de plecare în dezvolta
rea regiunii de nord a țării".

Răspunzînd la întrebarea unui 
ziarist, Farhan a dezmințit știrea 
potrivit căreia Barzani, comandan
tul detașamentelor kurde, ar fi 
hotărît să părăsească Irakul, sub
liniind că de acum înainte Barzani 
„se bucură de toate drepturile de 
cetățean irakian,. fiind liber să se 
deplaseze în Irak sau în afara 
țării, așa cum o va dori".

El a făcut apoi cunoscut că ar
mata irakiană aflată in regiunile 
nordice ale Irakului va fi readusă 
treptat în cazărmi.

Farhan a vorbit apoi despre 
planurile de dezvoltare a provin
ciilor nordice ale țării în scopul

Noi ciocniri la frontiera 
dintre Etiopia și Somalia

ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). 
Agențiile de presă anunță că la 

frontiera dintre Somalia și Etiopia, 
îndeosebi în regiunea de est și de 
sud, au continuat ciocnirile mili
tare. Schimburi de focuri violente 
au avut loc îndeosebi în localită
țile Debrogorialle și Ferfer. In pre
zent sînt semnalate noi deplasări 
de trupe deoparte și de alta a 
frontierei.

împăratul Haile Selassie al E- 
tiopiei a adresat secretarului ge
neral U Thant un nou mesaj în 
care anunță că ciocnirile de la 
frontiera somalo-etiopiană nu au 
încetat, declinîndu-și răspunderea 
pentru încălcarea acordului cu pri
vire la încetarea focului.

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
în Etiopia, A. V. Budakov, a în- 
mînat împăratului Haile Selassie I 
un mesaj din partea lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., conținînd 
îndemnul de a se pune capăt ac
țiunilor militare de la frontiera 
somalezo-etiopiană. Totodată, în 
mesaj se exprimă speranța că di- 
ferengul dintre aceste două țări 
poate fi rezolvat pe cale pașnică.

Primind acest mesaj, împăratul 
Etiopiei a declarat că litigiul de 
frontieră dintre Somalia și Etiopia 

punerii în valoare a tuturor resur
selor de care dispun acestea. Toate 
pămiriturile vor fi cultivate și vor 
fi construite și reconstruite dru
muri, spitale, școli, sate distrușe 
în timpul operațiunilor militare.

Elaborarea proiectului 
noii constifufii irakiene
BAGDAD 13 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

MEN, proiectul noii constituții pro
vizorii a Irakului va fi dat publi
cității în următoarele zile. Consti
tuția urmează să garanteze drep
turile naționale ale populației 
kurde, ca parte integrantă a po
porului irakian.

Elaborarea proiectului noii con
stituții a fost încredințată unei 
comisii, create în acest scop cu 
două luni în urmă. El nu a fost 
dat publicității pînă în prezent, 
întrucît s-au așteptat rezultatele 
tratativelor dintre guvernul irakian 
și reprezentanții populației kurde.

După cum se știe, aceste trata
tive s-au încheiat prin realizarea 
unui acord privind încetarea Ig- 
cului.

provoacă prejudicii serioase po
poarelor din aceste țări.

Un mesaj cu conținut asemănă
tor a fost adresat de N. S. Hrușciov 
și președintelui Somaliei, Abdullah 
Osman.

Pe de altă parte, președintele 
Nasser a adresat și el" împăratului 
Etiopiei și președintelui Somaliei 
mesaje în care subliniază necesi
tatea discutării și rezolvării con
flictului de către Organizația uni» 
tății africane.

Orice vărsare de sînge african, 
scrie președintele Nasser, nu con
stituie numai o pierdere de vieți 
omenești ci și o lovitură dată so
lidarității, unității și onoarei afri
canilor. Președintele Burghiba a 
adresat împăratului Etiopiei o 
scrisoare în care recomandă exa
minarea relațiilor somalo-etiopiene 
la apropiata conferință a miniștri
lor de externe ai tarilor africane 
membre ale Organizației unității 
africane de la Lagos.

Intr-o scrisoare de răspuns a- 
dresată președintelui Ibrahim- Ab- 
bud al Sudanului, președintele So
maliei a afirmat că este gata ‘ă 
accepte soluționarea pașnică a 
conflictului cu Etiopia prin medie
re, fie din partea Organizației u- 
nitătii africane, fie din partea ori
cărui alt stat african.

PNOM PENH 13 (Agerpres).
După o vizită de cinci zile în 

capitala Cambodgiei, președintele 
Filipinelor, Macapagal, care a dus 
tratative cu prințul Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian și 
cu Abdul Rahman, primul minis
tru al Federației Malayeze, a ple
cat spre Manila.

Intr-un comunicat comun dat 
publicității în legătură cu tratati
vele avute cu prințul Norodom 
Sianuk, președintele Macapagal 
și-a exprimat speranța că statul 
cambodgian și Statele Unite „își 
vor menține relațiile diplomatice 
pentru a facilita discutarea și so
luționarea problemelor lor". Tot- 
■odată, președintele Filipinelor a

---------- o
Protest împotriva unor 

ale Pieței
WASHINGTON 13 (Agerpres).
Agenția Associated Press anun

ță că David Macdonald, președin
tele sindicatului unit al metalur- 
giștilor din Ș.U.A., a adresat lui 
Christian Herter, reprezentantul 
specia] al Statelor Unite pentru 

mulțumit prințului Norodom Sia
nuk pentru că i-a oferit ocazia de 
a avea întrevederi cu primul mi
nistru al Federației Malayeze. In 
comunicat se arată că aceste între
vederi „vor fi probabil urmate de 
o conferință tripartită la nivel 
înalt" în vederea reglementării 
problemelor care interesează Ma- 
layezia, Indonezia și Filipinele. La 
rîndul său prințul Norodom Sia
nuk și-a exprimat speranța că dis
cuțiile dintre Abdul Rahman și 
Macapagal, „care au creat o at
mosferă de apropiere între punc
tele de vedere ale celor două 
țări" vor duce la „reconcilierea 
dintre ele și la soluționarea dife
rendelor din relațiile lor".

măsuri protecțfoniște 
comune

negocierile vamale, o scrisoare în 
care protestează împotriva inten
ției țărilor Pieței comune de a 
majora tarifele la importul de o- 
tel și cere ca S.U.A. să ia contra- 
măsuri dacă aceste țări nu vor re
nunța la intenția lor.

BAGDAD. In urma tratativelor 
dintre guvernele Irakului și Ku
weitului, care au avut loc intre 8 
și 12 februarie, la Bagdad a fost 
semnat un acord potrivit căruia 
Kuweitului i se acordă dreptul de 
a folosi apa potabilă a fluviului 
irakian Sațt-El-Arab.

WASHINGTON. Ministrul flotei 
maritime militare a S.U.A., Paul 
Nitze, a anunțat că aviatori ame
ricani au descoperit un masiv 
muntos în Antarctica. Acest masiv 
se află într-o regiune, care nu este 
trecută pe hărți, din așa numita 
Tară a reginei Maud. Masivul, cu 
vîrfuri pînă la 2 000 de metri, este 
situat Ia 80—100 mile vest de ma
sivul Shackleton.

CIUDAD DE MEXICO. La spita
lul din Jalapa, localitate situată in 
apropiere de capitala Mexicului, о 
femeie а născut patru gemeni. 
Mama și gemenii, toate fete, se 
simt satisfăcător.

CAIRO. In conformitate cu o 
hotărîre adoptată de Conferința a

rabă la nivel înalt de Ia Cairo, a 
fost creat un organism permanent 
al țărilor arabe în care au fost 
incluși reprezentanții șefilor state
lor arabe. Ei au primit sarcina dc 
a veghea la executarea hotărîri- 
lor adoptate de conferință. Prima 
ședință va avea loc în luna mar
tie la Cairo, care este sediul per
manent al acestui organism.

PHILADELPHIA. După cum in
formează agenția UPI, la monetă- 
riile de stat din Denver și Phila
delphia, a început baterea mone
zilor de 50 cenți purtind efigia de
functului președinte Kennedy.

Primele exemplare din aceste 
monezi se vor trimite văduvei și 
copiilor lui John Kennedy.

Monezile vor fi puse in circula
ție începind din martie sau aprilie.

NEW YORK. Recent, s-a propus 
la New York înființarea unei noi 
clinici destinată fumătorilor. Dr. 
Alvan L. Barach a declarat că me
nirea acestei clinici va fi „de a 
învăța pe fumători cum trebuie 

să fumeze cu atenție, fără să in
haleze fumul", deoarece se pare 
că inhalarea fumului ar contribui 
la provocarea cancerului pulmo
nar.

.TUNIS. Uniunea ziariștilor din 
Tunisia a anunțat că va participa 
la lucrările Comitetului de pre
gătire a creării Federației ziariști
lor arabi, care vor avea loc la 
Cairo, la 19 februarie.

LONDRA. Citind surse oficiale 
britanice, agenția France Presse 
anunță că la sfîrșitul tratativelor 
dintre experții britanici și cei 
vest-germani care s-au desfășurat 
marți și miercuri la Londra în le
gătură cu cheltuielile privind în
treținerea trupelor engleze stațio
nate în R. F. Germană, s-a căzut 
de acord să se organizeze noi tra
tative la nivel ministerial în viito
rul apropiat, pentru reglementa
rea problemelor financiare „în 
suspensie".

OTTAWA. Potrivit datelor ofi
ciale, numărul șomerilor din Ca
nada s-a ridicat la cifra de 466 000 
persoane ceea ce reprezintă 7 Ia 
sută din numărul total al brațelor 
de muncă din țară.
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