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clubul muncitoresc din 
contractul colectiv pre- 
lie antrenate 90—100 

la cor, 30 la fanfară,
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ÎN GRAIUL 
CIFRELOR

Deși graiul cifrelor e sec, lapi
dar, el spune totuși multe. In 
contractul colectiv al minei Vul
can sint înscrise multe cifre. O 
bună pai te din ele vorbesc des
pre condițiile de viață și cultura
lizare ale salariafilor minei, ba 
activitatea culturală ce se desfă
șoară la 
localitate, 
vede să 
persoane
iar alții, în celelalte iormații cul- 
tural-artistice. Se preconizează, de 
asemenea, ca 70 la sută din sa

lariații minei să devină cititori 
permanenfi ai bibliotecii clubu
lui. Citindu-le, gîndul te poor

fl tă cu ani în urmă, cind stă- 
, pini pe bogățiile țării erau capi- 
l taliștii. Existau și pe acea vre- 
• те cifre. Unele, și acestea erau 
J mari, vorbeau despre profiturile 

obținute de stăpînii de atunci ai 
j minelor. Altele, despre miile de 
ț șomeri rămași pe drumuri după 
i- închiderea minelor. Pe acea vre- 
! те Vulcanul număra doar citeva 

mii de locuitori се-și duceau via- 
ța de mizerie în case insalubre și 

i igrasioase. Astăzi numărul locui- 
i torilor orașului Vulcan a crescut

\ centru au apărut zeci de blocuri 
7 C * лпп ------------------------------
5 țioase
} școală din Vulcan era și ea frec

ventată de prea puțini copiii de 
mineri. Cei mai multi stăteau, cît 
era ziulica, la haldă scormonind 
printre bolovani după cîțiva bul
gări de cărbune amestecați cu 
șist. Acum nu există unul fără 
carte. Mulți din ei învață la 
școala medie, nou construită, iar 
alții Ia institutul de mine din Pe
troșani, sau la alte universități 
din țară.

Alături de blocurile deja ter
minate se înalță altele 
planului de 
a 300. S-ar 
constructori 
apart ament e 
planului, 
numărul 
plus de 
multe și 

Nu se
cifre fără să amintești că în acest 
ah aproape 600 din salariații mi
nei își vor petrece concediu! de 
odihnă ori vor merge la tratament 
în frumoasele stațiuni balneo-cli- 
materice.

Cifrele de mai sus nu cuprind 
decît doar citeva aspecte ale vie
ții noi pe care o trăiesc astăzi 
locuitorii Vulcanului. Sînt cifre 
ce vorbesc despre bunăstare și 
fericire.

de mai bine de patru ori. in

cu circa 1 000 de apaitamente spa-
> și confortabile. Vechea

у

Mișcarea de inovații — strins legată 
de problemele producției
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noi. Potrivit 
constrv.cfii în jurul 
putea ca 

să ridice
peste 

cu cit e

muncitorii 
însă multe 
prevederile 
mai mare
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Șutul s-a terminat. Pe chipurile minerilor Carcea Dumitru, Velcu 
Toma, Konert Wilmos și Bercaru loan din brigada lui loniță Aure
lian din sectorul IV al minei Petrlia se citește mulțumirea. Au și de 
ce. Munca a fost spornică.

Anul 1964 pune în 
fața lucrătorilor de la 
O.C.L. Produse Indus
triale sarcini spori

te. Pentru traducerea 
lor în viață s-au luat 
o seamă de măsuri, 
s-a intensificat între
cerea socialistă ale 
cărei obiective prin
cipale constau în a- 
prov-izionarea din a—• 
bundență și cu măr
furi variate a maga
zinelor precum și de-

servirea promptă și 
civilizată a cumpără
torilor. Măsurile luate 
au dat roade. Prima 
lună din acest an a 
fost încheiată cu suc
ces. Planul de desfa
cere a fost îndeplinit 
în proporție de 105 
la sută. Cu același 
elan continuă între
cerea .și în luna, fe- 31, .69, 71
bruarie. Depășirea de 
plan pe prima jumă
tate a lunii se ridică

la sută, vînzîn- 
cu 2 800 000 lei 
multe mărfuri 

în aceeași peri- 
a anului trecut.

la 2 
du-se 
mai 
decît 
oadă

Pentru obținerea a- 
cestor succese merită 
a fi evidențiate co
lectivele magazinelor 
nr. 1, 6, 9, 61, 64 și 
74 din Petroșani, 30, 

■ din ' Lu-
peni.
LUIZA MOLDOVEANU 

corespondentă

Ѳ

Luna cărții la sate
In cadrul lunii cărții la sate, 

biblioteca căminului cultural din 
Bărbăteni și-a propus să organi
zeze 3 recenzii la cărțile „Cordo- 
vanii", ,,Desfășurarea" și „Omul 
amfibie" precum și un număr în
semnat 
Tot cu 
reanțu.

stand de cărți difuzînd 
decadă a acestei luni un 
142 volume în valoare 
600 lei.

în prima 
număr de 
de peste

R. BALȘAN 
corespondent

La succesele obținute în anul 
1963 de colectivele unităților 

C.C.V.J. o contribuție valoroasă au 
adus, prin propunerile lor în vede
rea perfecționării procesului de 
producție, și inovatorii. Prin acti
vitatea lor creatoare, inovatorii au 
rezolvat diferite probleme ridicate 
de procesul de producție, au aju
tat Ia punerea în valoare a noi re
zerve interne în scopul realizării 
ritmice și depășirii sarcinilor de 
plan.

In cursul anului 1963 cei 550 
inovatori de la unitățile C.C.V.J. 
au propus un număr de 679 de ino
vații care au fost înregistrate la 
cabinetele tehnice, iar 420 inovații 
au fost aplicate în producție cu 
rezultate bune. Valoarea econo
miilor postcalculăte in cursul anu
lui se ridică la 2 722 573 lei. Pen
tru inovațiile aplicate în producție 
autorii acestora au primit recom
pense ce se 
237 835 
dă s-au 
rilor și 
zare.

Din planurile tematice 
tăților s-au rezolvat prin inovații 
aplicate 28 teme precum și două 
teme din planul tematic al Direc
ției generale a cărbunelui din 
M.M.E.E. De asemenea, un , număr 
de 9 teme se află in curs de rezol
vare, experimentare. Inovațiile a- 
plicate anul trecut au rezolvat di
ferite probleme legate de mecani
zarea și automatizarea procesului 
de producție, reducerea consumu
lui specific de material lemnos, 
îmbunătățirea calității producției.

De relevat că cele mai bune re
zultate in mișcarea de inovații pe 
anul 1963 le-au obținut 
Lupeni, mina Lupeni, 
Petrila, minele Vulcan 
care au înregistrat cele
propuneri și inovații aplicate. De 
asemenea, și în realizarea planu
lui tematic tot aceste unități sînt 
fruntașe. In concursul de inovații 
pe anul 1963 organizat de minister, 
au obținut rezultate bune prepara- 
țiile Lț’peni și Petrila șl mina Vul
can.

Cifrele de plan prevăzute pe a- 
nul 1964 conțin sarcini mobiliza
toare pentru toate unitățile noas
tre economice. Sarcinile sînt spori
te față de anii precedenți, iar rea
lizarea lor necesită o activitate 
susținută din partea fiecărui colec
tiv al exploatărilor noastre.

Avînd în vedere că inovatorii 
pot aduce o contribuție importan
tă la realizarea unor prevederi din 
planurile tehnice pe anul 1964,

ridică la suma de 
Iei. Tot în această perioa- 
aplicat în cadrul 
29 Inovații prin

exploată- 
generali-

ale uni-

preparația 
preparația 
și Lonea 
mai multe

conducerile întreprinderilor, în co
laborare cu organele sindicale, sînt 
chemate să acorde o deosebită a- 
tenție activității inovatorilor, să le 
orienteze preocuparea spre rezol
varea problemelor esențiale ale 
producției. In acest scop prin ca
binetele tehnice trebuie întreprin
să o largă acțiune de popularizare 
a diferitelor probleme ale produc
ției ce necesită rezolvare, a teme
lor din planul tematic de inovații, 
spre a dirija munca și creația ino
vatorilor spre găsirea soluțiilor 
celor mai optime de rezolvare a 
acestora. Accentul trebuie pus în 
continuare pe studierea metodelor 
de susținere a lucrărilor miniere 
in vederea reducerii consumului de 
material lemnos, pe organizarea 
lucrului in abataje în vederea ob
ținerii unor indici superiori in 
creșterea producției și a producti
vității muncii. O atenție deosebită 
va trebui acordată problemelor 
mecanizare și automatizare a 
verselor operații și instalații.

Dacă în anii precedenți s-a 
mărit îndeosebi realizarea
număr cît mai mare de inovații, în 
prezent este necesar să se urmă
rească mai cu seamă calitatea ă-, 
cestora în scopul realizării unor 
propuneri cu un nivel tehnic 
mai ridicat, propuneri care să 
zolve problemele legate direct 
procesul de producție și prin,a 
ror aplicare să se obțină cît 
multe economii.

Un sprijin prețios în această di
recție ii pot și trebuie să-l acorde 
inovatorilor comisiile inginerilor și 
tehnicienilor de pe lingă comitetele 
sindicatelor de Ia exploatări, prin 
îndrumarea inovatorilor spre rezol
varea problemelor ce le ridică pro
ducția, 
tehnic 
tivă a 
numai 
tic pe
încă totul. Comisiile de inovații și 
cabinetele tehnice trebuie să ur
mărească îndeaproape activitatea 
acestor colective, să le îndrume și 
să le ajute efectiv pînă Ia realiza- 

a-

de 
di-

ur- 
unui

cit 
re
de 

ca
rnal

prin acordarea sprijinului 
necesar in realizarea efec- 
propunerilor. Repartizarea 

a temelor din planul tema- 
diverse colective nu este

zi 
în

rea definitivă a propunerilor și 
plicarea acestora în producție.

Printr-o muncă susținută de 
cu zi avem toate condițiile ca
anul 1964 să obținem noi succese 
în mișcarea de inovații, să sporim 
contribuția inovatorilor Ia realiza
rea sarcinilor ce revin exploatări
lor în creșterea producției și pro
ductivității muncii.

ing. LUCIA MINDIRIGIU
C.C.V.J.

de prezentări de cărți, 
acest prilej, tovarășa Ne- 

Valentina a organizat
__«©=----

Curs de croitorie

Si
apartamentelor date in 
plan, cu at it sînt mai 

bucuriile.
iace să vorbești despre

D. CRI ȘAN
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In cadrul -clubului din Uricani 
a fost redeschis în acest an un 
curs de croitorie cu un număr de 
90 elevi. Cursul îșî desfășoară ac
tivitatea de 3 ori pe săptămînă. El 
are o durată de 6 luni pentru fe
meile căre se perfecționează în 
domeniul croitoriei' și 9 luni pen
tru începătoare.

Printre cele mai bune cursante 
se numără tovarășele Moldea Na
talia, Georgescu Ioana, Rotman 
Elfrida.

О tiitîiuplave...
înserase. Peste orașul 
între munți se lăsase 
lăptoasă. Totul părea 
Din cînd in cînd se

as-
o

li-
au-

la marginea 
pe rînd se 

care privite 
ceață se a- 
licurici.

grăbiți se întorceau

In secția repa
rații auto de la 
l.P.I.P, Livezeni 
lucrează și strun
garul Ciocan Voi- 
cu. Piesele de 
schimb executate 
de
nă 

ce 
de
întrecere.

el sînt de bu- 
calitate, fapt 

i-a adus titlul 
evidențiat

Se 
cuns 
ceață 
niștit.
zea fluieratul vreunei locomoti
ve din stația de 
orașului. Apoi rînd 
aprinseră luminile, 
prin stratul gros de 
semănau cu sute, de

Oamenii
la casele lor.

Pe o stradă lăturalnică, un 
năr îmbrăcat într-o scurtă și 
un basc tras pe ochi mergea 
niștit. Privindu-1 îți făcea impre
sia că nimic nu poate să-i „tre
zească" din glodurile care-1 fră 
mi ni au. Codate ae sisră 
ciieva cape. №■■ M șm. Ite Bfcs- 

L FeCisr ăi Mrs 
e ur. sedam de 

copii. Vn» so-я continue іпж . 
Se opri insa din nou ciad ob
servă că de ra gearmi unei cose 
iețeraj șuvițe de fum negricios. 
După сЯеѵв secunde o Dată de 
ioc Ліяягй
ditd sd disperă. Corpul i> Fu stră
bătut parco de un curent electric. 
In nunte ii suna an întâi: incen
diu.

Ce sa iacă f Unde este un te
lefon ț Dai în casă cine o fi ? Co
pii I

Alergă în sis și in jos căutind 
ajutor...

ti-
CLl

li-

De după coif se ivi un puști. 
Din cit ev a salturi a fost lingă 
ei, reușind să spună doar at îl :

— Anunță pompierii. Incendiu 
lingă stafia de radioficare.

Cu aceeași iuțeală se întoarse 
și ajunse din nou in fața casei. 
Portița era Încuiată. Fără să mai 
stea pe ginduri, dintr-un salt se 
trezi în curte, apoi la geam. As
cultă citeva clipe. Se auzeau 
trosnituri, iar fumul înecăcios țîș- 
nea cu putere. O lovitură și gea
mul se făcu țăndări. Din casă nă
văliră valuri de turn, iar vîlvă- 
tăile țîșniră spie ei. Simțea pata 
focului care îi învăluia țața.

Împins parcă de a tar^p а₽Лва-

— La spital. Copilul...
Se avîntă din nou în camera 

învăluită în flăcări și fum. Ime
diat după el mai veniră și alții. 
Erau pompierii militari. In cite
va minute flăcările s-au dovedit 
a fi neputincioase. Focul a fost 
stins, iar o parte din 
vale.

...Tînărul își șterse 
cu funingine și oftă 
spate auzi o voce:

— Iți mulțumim, tovarășe. Ai 
dat dovadă de curaj și inițiati
vă. Ai salvat viața unui copil și 
ne-ai ajutat să prevenim extinde
rea incendiului...

Era căpitanul, comandantul for
mației de pompieri militari.

— Dacă era altul în locul meu, 
ia fel ar ii procedat — lăspusse

lucruri sal-

fața plină 
ușurat. In

§
>

■

^***a~ar cw • aM <*e fcm- 
bHe de foc, începu sd cerceteze 
strigi nd: „Cine-i aici, unde sin- 
leti f Nu veni insă nici un nJs- 
ouns, Cercetă in continuare cu 
tetrniitrăe Simp o arsură c îm- 
p&ă pe iafa. apoi una pe mină. 
Se retrase fntr-un colț. Focul cu
prinse recamierul și un pătuț ce 
se atic tinqă ei. Din nou începu 
să caute. Numai ținea seama de 
ioc. de rum. Răscolind așternutul, 
dădu peste un copil. I! st rinse la 
piept și sări pe geam.

In curte se adunase lume mul
tă. Pe stradă se auzea mașinile 
pompierilor. Se apropie de o fe
meie spunindu-i:

Otf de tufă îi priviră cu res
pect și admirație. Se auzeau mur
mure și întrebări „Cine este ? 
Unde merează Г*.

Tînărul ieși pe poartă și 
continuă drumul mai departe.

...Este o poveste adevărată, 
ne-a iost relatată de către
pompier militar care ne-a rugat 
să scriem despre fapta 
năr. Ne-a mai rugat 
cd se numește Lupu 
și lucrează ca Iinior 
P.T.T.R. din Petroșani.

I-am satisfăcut dorința, 
pre asemenea fapte merită 
scrie.

ÎS»

Ea 
un

acestui fi
să scriem 
Constantin 
la oficiul

Des-
să se

FLAVIU ISTRATE
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La începutul unm non drum...
Lucra ca maistru minier ia ex

ploatarea din Ghelar. Se achita 
conștiincios de sarcinile de pro
ducție și de cele obșiești. Condu
cerea exploatării era mulțumită de 
Activitatea tîaăruiui maistru, iar 
tovarășii de muncă îi respectau. 
In vara anului 1956, conducerea 
exploatării trebuia să selecțione
ze fi să dea recomandări celor mai 
merituoși muncitori pentru a ur
ma învățămîntul superior. A tost 
chemat printre primii la comitetul 
de partid. I s-a spus despre ce 
este vorba. A fost, întrebat unde 
vrea să meargă să studieze. La ca 
facultate. Răspunsul a lost dat pe 
loc: „La Institutul de mine din 
Petroșani. Doar lucrez in minerit. 
Este o meserie frumoasă care îmi 
place. N-o s-o schimb niciodată 
cu alta. Și-apoi n-o să mă despart 
de bunii mei prieteni Florea Va- 
stle, Anghei Gheorghe, State Ioan 
alături de care an» pătruns tainele 
mineritului''.

...A venit și ziua examenului de 
admitere. Era bine pregătit. In fa
ța comisiei a răspuns calm, sigur, 
hotărit. Cind s-a afișat lista celor 
admiși iigura printre primii. In
trate cu media 10. N-o să uite 
niciodată acea zi frumoasă de sep
tembrie.

Toamna anului 1953 11 găsește 
așadar pe tinărui maistru de la 
Ghelar, Catargiu Eremia pe băn
cile amfiteatrului nr. 4 de la Ins
titutul de mine din Petroșani. Pen
tru el începea atunci « nouă pe
rioada de muncă și învățătură asi
duă. încă din primele zile de stu
denție muncea conștippips, își pre
gătea lecțiile sistematic, participa 
cv regularitate ia cursuri. Rezul
tatul ? Prima sesiune de exame
ne universitare a trecut-o cu suc
ces .• numai note de 9 și 10. La iei 
a muncit și in următorii ani de 
Studenție. Ba chiar mai bine. A- 
pteciindu-i activitatea, în anul II, 
studenții l-au ales șeful comisiei 
sociale din Consiliul A.S. pe cen
tru universitar, sarcină pe care a 
avut-o pînă la terminarea institu
tului ți de care s-a achitat cu 
cinste. In timpul anilor de studiu 
a mai avut și alte sarcini obștești, 
iar in anul 1962, participlnd Ia un 
seminar național de automatizări, 
ținut la București, a primit men
țiune, dovada bpnei sale pregă

tiri. Din anul Hl, el a fost iără 
întrerupere bursier republican.

Dar studentul Catargiu Eremia 
n-a lost numai un exemplu de În
vățătură și disciplină El a căutat 
să-și ajute Întotdeauna colegii, ața 
cum și In producție se ocupa cu 
d răgește de calificarea tinerilor.

Cu ctleva zile in urmă a susți
nut ultimul său examen universitar 
— cel de diplomă. L-a așteptat cu 
nerăbdare. S-a prezentat în fata 
comisiei de examinare calm ca În
totdeauna. A răspuns fără greș. In 
carnetul de note a fost înscris ul
timul 10 din activitatea sa de stu
dent. Cu nota 10 obținută la exa
menul de diplomă a Încheiat tînărui 
Catargiu Eremia Institutul de mi
ne din Petroșani. A fost nespus 
de fericit de acest din urmă suc
ces. A primit multe felicitări de 
la cunoscuți. Dar de fiecare dată, 
după fiecare sesiune, după fiecare 
succes, o inimă tlriări din Ghelar 
îi amplifica felicitările primite de 
la prieteni. In toți anii de studiu, 
odată pe lună, in gara Petroșani, 
cu un buchet de flori în mină, 
studentul Catargiu Eremia aștepta 
o ființă dragă. $i tot odată pe 
lună, pe linia îngustă Hunedoara— 
Retișoara, un trenuleț îl ducea pe 
tfndru! student acasă, la soția lui.

De-acum vor fi mereu Împreună. 
Zilele trecute, Eremia s-a despăr
țit de facultate, de colegii de an, 
de prietenii săi, Suciu Nicolae și 
vietnamezul Ngu Minh Huap. A 
iost o despărțire caldă, au trăit 
cu toții un moment solemn pe care 
nit-l vor uita niciodată. Ețar așa 
trebuia să se întîmple. Eremia a 
ajuns Ia capăt de drum. Acum se 
va ‘întoarce fn mijlocul prieteni
lor de unde a plecat in urmă cu 
cinci ani. Acum, inginerii Florea 
Vasile și Anghel Gheorghe, foști 
ortaci de muncă ai lui Eremia II 
așteaptă să vină alături de ei, să 
pună umărul pentru dezvoltarea 
minei de fier de la Ghelar, pentru 
dezvoltarea economiei noastre na
ționale. Eremia a ajuns ia capăt 
de drum. Dar de acum va porni pe 
un nou drum, mai lung, pentru 
parcurgerea căruia va trebui să 
pună în aplicare toate cunoștințele 
asimilate în timpul celor cinci ani 
de studenție la Institutul de mine 
din Petroșani.

DUMITRU GHEONEA

ce ? Pentru că e o materie 
bază în majoritatea școli- 
și facultăților, avtnd o lar- 
intrebulntare In numeroase

Dintre cele 9 materii care se 
predau în dasa a Vl-a, mate
matica îmi place cel mai mult. 
De 
de 
lor 
Să
domenii de activitate. Șl apoi 
pentru că o Înțeleg și e fru
moasă. La orele de curs sint 
atentă la predare, iar acasă
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} caut să rezolv singură cit mai 
5 multe probleme *1 exerciții.
< știu că matematica se învață
< numai cu creionul fn mină. 
? Cind mă lovesc de unele greu- 
' tăți, mi Ie notez si a doua z! 
I îl întreb la școală pe tovară- 
’ șui profesor, care Îmi dă in- 
S totdeauna explicații prețioase. 
'■ Dar nu numai mie. Tovară-
< sui profesor de matematică se 
S ocupă cu dragoste de flecare
< elev, se străduiește să ne pre- 
j dea lecțiile pe înțeles. De alt-
? fel, din cei 28 de elevi cîți j 
' sîntem în clasa а ѴІ-а A a
S Școlii generale de 8 ani nr. 5
Ș Petroșani, 25 obținem numai 
5 note de Ia 7 In sus ia mate-
> matică. Desigur că nu negli- 
I jez nici celelalte materii, dar 
, parcă matematica...
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X-

Acțiuni pionierești
Conform programului de activi

tate al unității de pionieri, la 
Școala generală de 8 ani din Ur'.- 
cani se organizează cu regularitate 
diferite manifestări culturale și 
sportive la care participă nume
roși pionieri și elevi din școală.

Printre manfestările culturale ce 
au avut Joc sici se numără și 
o adunare cu temă, în cadrul că
reia tovarășul inginer Vofchiță 
loan, președintele comitetului de pă
rinți pe școală, ne-a vorbit des
pre evenimentele petrecute la 16 
Februarie 1933 la atelierele Gri- 
vița din București.

A urmat apoi un scurt program 
artistic prezentat de elevii școlii-.

MIHAI TODORAN 
elev în clasa а ѴІІ-а В

Aspect de la o oră de limba rcmînă la clasa a V-a A de la 
Școala medie Vulcan. Profesoara Antoce Maria predă o nouă lecție.

Un plan al lecției de dirigenție
in sistemul muncii dirigintelui, 

lecția de dirigenție de analiza 
muncii ocupă un loc deosebit de 
important. Ea se organizează în 
mod obligatoriu la sfîrșit de tri
mestru, dar și pe parcursul trimes
trului, cind situația o cere.

Deoarece lecția de analiza mun
cii de la sfîrșit de trimestru pre
supune culegerea unui bogat ma
terial informativ, se recomandă să 
fie făcută de diriginte, întrucît el 
poate să stabilească legătura cu 
factorii care pot furniza datele 
de care are nevoie.

La o astfel de lecție e bine să 
participe profesorii clasei și direc
torul școlii.

Pentru a asigura lecției o efi
ciență sporită, dirigintele trebuie 
ca, pe lingă planul propriu-zis al 
lecției de dirigenție, să alcătuias
că un plan de pregătire a orei de 
dirigenție de analiza muncii.

Iată ce trebuie să urmărească 
dirigintele în planul de pregătire 
a orei de analiza muncii: cerceta
rea documentelor școlare (catalogul, 
note, absențe, întîrzieri, jurnalul 
clasei, volumul temelor, însemnări
le profesorilor etc.); discuții cu 
profesorii clasei, cu privire la dis
ciplina elevilor în timpul orelor, 
cum își însușesc materia predată, 
cum își îndeplinesc sarcinile date 
de profesorii clasei ; discuții cu 
colectivul clasei, cu responsabilul 
de clasă și cu secretarul organiza
ției U.T.M. ; contribuția adusă de 

elevi la realizarea sarcinilor ob
ștești ; comportarea elevilor în 
timpul trimestrului etc.

Abia după aceea urmează planul 
lecției de dirigenție, care are ur
mătoarea înfățișare :

I. Clasa а ѴІП-а B. Data 14 mar
tie 1964, Felul orei de dirigenție; 
analiza muncii. Tema : analiza
muncii pe trimestrul 11. Scopul: 
să popularizez metodele bune de 
muncă și să determin pe cei mai 
slabi șă-și îmbunătățească activi
tatea.

II. Desfășurarea orei : 1. Orga
nizarea clasei; controlul ținutei 
elevilor, igiena, prezența 2. Anun
țarea temei care se va dezbate 3^ 
Prezentarea referatului (în care se 
va face o succintă analiză a muncii 
pe baza datelor culese în prealabil 
conform planului de pregătire a 
orei de dirigenție. 4. Discuții pe 
marginea celor prezentate. La dis
cuții vor fi ascultate părerile pro
fesorilor și directorului școlii ca- 
re-și vor expune constatările culese 
din activitatea nemijlocită la cla
să. 5. Concluzii și sarcini; Dirigin
tele subliniază felul cum participă 
elevii la discuții, aspectele din 
munca la care s-au referit în dis
cuții, subliniază aspectele pozi
tive, dă sfaturi concrete pentru 
munca de viitor. 6. Tema pentru 
ora viitoare.

prof. NICOLAE CHERCIU 
directorul Școlii medii din Lonea

Recent, la Școala medie mixtă 
din Lupeni a avut loc o adunare 
deschisă de partid, la care au luat 
parte toate cadrele didactice ale 
școlii care predau la învătămîntul 
de zi și seral. La ordinea de zi a 
adunării a figurat un singur punct 
și anume situația la învățătură și 
disciplină a elevilor precum și 
măsurile luate de conducerea școlii 
■pentru îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ în trimestrul II.

Referatul prezentat în adunare 
de către tovarășul profesor Cără- 
guț Sergiu, directorul școlii cît și 
discuțiile care s-au purtat pe mar
ginea lui au scos în evidență o 
serie de rezultate bune obținute 
în procesul instructiv-educativ în 
școală cît și unele lipsuri.

Astfel, s-a reliefat faptul că pro
centajul promovaților în primul tri
mestru al acestui an școlar a fost 
Ihai bun fată de aceeași perioadă 
a anului trecut, crescînd de la 74 
la sută, la 80 la sută. De aseme
nea, a crescut mult și numărul e- 
levilor cu medii între 7 și 10, iar 
la unele materii ca, de pildă, eco
nomia politică și socialism nu a 
fost nici un corigent. Aceste suc
cese se datoresc pe de o parte 
muncii educative susținute desfă
șurate de către ' organizația de 
partid, organizația de U.T.M. și 

conducerea școlii în rîndul elevi
lor, iar pe de altă parte îmbună
tățirii procedeelor pedagogice fo
losite de către cadrele didactice.

Rezultatele obținute puteau însă 
fi și mai bune. Cei care au luat 
cuvîntul nu s-au declarat mulțu
miți de faptul că numărul elevi
lor mediocri este încă mare, iar 
cel al corigenților destul de ridi
cat. De pildă, Ia clasele a VIII-a 
procentajul corigențllor reprezintă 

Situația la învățătură a elevilor 
în discufia organizației de bază

aproape 50 la sută din totalul pe 
școală.

Adunarea a analizat cauzele ca
re au determinat această situație. 
Atît referatul cît și vorbitorii au 
arătat că una din cauzele princi
pale care au dus la aceste rezul
tate slabe este în primul rînd fap
tul că multi elevi au încălcat dis
ciplina școlară. Aceștia au avut o 
frecvență slabă la cursuri, nu au 
învățat sistematic, într-un cuvînt 
au neglijat tnvățătura. Totodată 
însă au fost și cauze de ordin me
todologic.

Așa bunăoară s-a arătat faptul 
că nu s-au ținut suficiente oTe de 

consultații și meditații cum ar fi 
la chimie, matematică, limba rusă, 
fizică, unde de altfel sînt și cei 
man multi corigenți, nu s-a urmă
rit îndeaproape activitatea inde
pendentă a elevilor, nu s-a ținut 
legătura cu familia și întreprinde
rile unde lucrează elevii seraliști. 
Unele deficiențe s-au manifestat și 
în ceea ce privește notarea și ve
rificarea cunoștințelor. In predarea 
unor lecții etc.

Ținînd cont de toate aceste lip
suri, conducerea școlii a luat o 
serie de măsuri care să ducă la 
îmbunătățirea procesului instruc- 
tiv-educatiy în școală in trimes
trul II.

Astfel, s-a trasat ca sarcină fie
cărui diriginte de a organiza, în 
colaborare cu organizația U.T.M.. 
grupe de întrajutorare. De aseme
nea, în noul trimestru, pe baza 
unei planificări se vor organiza 
mai multe ore de consultații și 
meditații, în special la disciplinele 
matematică, fizică, chimie, limba 
romînă. limba rusă precum și la 

alte materii unde numărul cori- 
gențiior a fost mai ridicat.

O mare atenție se va acorda 
frecvenței elevilor la cursuri. In 
acest scop, se vor efectua mai mul
te vizite la domiciliile elevilor, iar 
pentru seraliști la întreprinderi.

In cuvîntul său tovarășul prof. 
Pupăză Matei, a arătat că la în
ceputul trimestrului, ca diriginte 
al clasei а ѴПІ-а A, a ținut o con
sfătuire cu profesorii care predau 

la această clasă în urma căreia 
s-au luat o serie de măsuri cum 
ar fi : săptăminal dirigintele va 
face vizite la domiciliile elevilor 
sau va chema părinții ia școală.

Despre măsurile luate a vorbit 
și tovarășa prof. Mureșan Silvia, 
diriginta clasei a IX-a A seral. Ea 
a făcut propunerea ca lunar să se 
tină la întreprinderi ședințe des
chise in care să se discute situa
ția Ia învățătură și frecvență a e- 
leviior seraliști. La aceste ședințe 
să ia parte pe lingă elevi, maiștrii 
și șefii de sectoare. Totodată, ca 
profesoară de limba romînă a pro
pus să existe o unitate de actiunț 

între toți profesorii în ceea ce pri. 
vește ortografierea corectă.

Susținînd cele de mai sus, cu 
propuneri prețioase au venit șl 
profesorii Cărăguț Ileana și Dum
bravă Dumitru. In cuvîntul lor. au 
arătat că e necesar un control mai 
riguros din partea profesorilor a- 
supra felului cum își petrec ele
vii timpul liber, cum studiază in
dividual.

In adunarea deschisă de partid 
de la Școala medie mixtă I upeni 
s-au făcut propuneri concrete pri
vind verititarea și notarea cunoș
tințelor elevilor, îmbunătățirea 
metodelor și procedeelor de nre- 
dare, interasistențele la ore, mun
ca de perfecționare a cadrelor di
dactice, activitatea comisiilor me
todice, mpnea diriginților, măsu
rile pentru pregătirea elevilor în 
vederea examenului de maturitate 
și altele.

Prin problemele dezbătute, nive
lul ridicat al discuțiilor cit și prin 
măsurile care s-au luat, adunarea 
deschisă de partid de la Școala 
medie mixtă Lupeni a constituit 
un ajutor prețios dat conducerii 
școlii și cadrelor didactice pentru 
îmbunătățirea procesului instructiv- 
educativ în trimestrul П.

C. COTOȘPAN



E casa ta - ingrijește-o!
Activitatea comitetelor de Ыос 

la nivelul sarcinilor I
Vitrina de curiozități

De Ія Uricani și pînă la Lonea 
pe firul celor două Jiuri s-au pe
trecut în ultimii ani transformări 
importante. Pe terenuri virane și 
în locul unor locuințe insalubre 
au fost înălțate mii de apartamente 
noi, confortabile, dispuse in blo
curi cu cîte 2—3 si chiar mai mul
te etaje. Cit de departe au rămas 
vremurile cind scriitorul Geo Bogza 
compara Valea Jiului cu o Vale a 
plîngerii...

Astăzi Valea Jiului cunoaște 
prefaceri menite să-i schimbe com
plet înfățișarea. In localitățile sale 
care păreau încremenite de dece
nii, intr-o veșnică nesctumbăre, a 
pătruns spiritul înnoitor: cartiere 
de blocuri moderne, înconjurate de 
spații verzi. Privită în perspectivă 
Valea Jiului va cunoaște în viitor 
o înflorire și mai шаге.

Casele acestea noi și frumoase 
care an fost date în folosință 
cele care se construiesc sint 
bun comun al tuturor celor
muncesc, o avuție obștească care 

< trebuie păstrată cu cea mai mare 
grijă.

In prezent cartierele noi de pe 
cuprinsul Văii Jiului numără peste 
330 comitete de bloc, care cuprind 
mai bine de 2 400 de membri. Multe 
din comitetele de bloc desfășoară 
o activitate rodnică,
mate de către grupele 
Printre acestea se află 
de la blocul 23 cartierul 
trov — Petroșani, de la 
— Orașul nou Uricani,
cartierul Viscoza III Lupeni și din 
cartierul „6 August" Lonea,

Să luăm, de exemplu, comitetul 
de bloc nr. 13 Uricani. Punind în 
centrul activității sale munca de 
educare și sprijinit îndeaproape de 
grupa de partid, al cărui organiza
tor este minerul Piloiu Ferdinand, 

i a reușit să dezvolte spiritul gospo
dăresc astfel că blocul respectiv se 
numără printre cele mai bine în-

ți
un
ce

fiind îndru- 
de partid, 
comitetele 
Gh. Dlmi- 
blocul 13 
cele din

grijile. O mînă de ajutor s-a primit 
și din partea comitetului femeilor 
ca și din partea deputatului Cara- 
gea Pompiliu — unul din animato
rii întrecerii pentru buna gospodă
rire și Înfrumusețare a. blocului. 
Comitetul de bloc a grupat in ju
rul său locatari cu dragoste de 
muncă și frumos, ca tovarășele 
Marinaș Margareta, Cazan Olimpia, 
Blleț Maria și Gașpar Terezia, ca
re la rîndul lor, in ședințele cercu
rilor de citit au cultivat la locatare 
simțul gospodăresc, grija atentă 
pentru avutul obștesc.

Comitetul blocului 23 din car
tierul Gh. Dimitrov-Petroșanî este 
deținătorul drapelului cfștigat pen
tru cel mai frumos și bine întreți
nut bloc. Desigur că fără o activi
tate bine organizată nu ar fi obți
nut această răsplată a muncii sale.

Dar dacă multe comitete de bloc 
au avut o asemenea preocupare se 
mai găsesc unele care par inexis
tente. Este suficient să vizităm cîte- 
va blocuri, mai precis blocul JK2 de 
Ia Uricani, cel din Lonea unde este 
președinte de bloc Feraru Sava, 
ori blocurile 16, 17, 18 și 20 dire 
Lupeni ca să ne dăm seama că aici 
comitetele de bloc s-au complăcut 
într-o atitudine de nepăsare fată 
de problemele de organizare a 
gospodăririi spațiilor comune. Și 
acestea nu sînt singurele comitete 
de bloc cu asemenea „rezultate". 
O vină o poartă însă și I.L.L. că nu 
s-a îngrijit de reorganizarea și ac
tivizarea comitetelor de bloc, acolo 
unde ele sînt inactive, să 
iască și pregătească în 
acțiunilor patriotice.

Activitatea comitetelor 
va trebui sprijinită de toți factorii, 
căci numai astfel se vor putea a- 
trage toți locatarii Ia buna gospo
dărire a locuințelor, la crearea 
unui cadru frumos și plăcut care 
să aducă mulțumirea generală.

0---------------
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le instru- 
vederei

de bloc

INGENIOZITATE6499-
Așa sînt unii, „ingenioși", mai 

cu seamă în probleme... gospodă
rești.

Pînă nu de mult. în blocul 19 
din cartierul Gh. Dimitrov Petro
șani locuia familia unei femei „in
genioase" pe nume Tamba Livia.

„Ingenioasa" locatară, cit timp 
a ocupat apartamentul respectiv 
в-a făcut altceva decît să producă 
stricăciuni. Și ca să-și dovedească 
„ingeniozitatea" s-a mutat în car
tierul Livezeni, lăsînd pe seama 
noului locatar să se îngrijească de 
repararea stricăciunilor sale.

„Ingeniozitate" dovedește și lo
catara Petrescu din blocul 24, car
tierul Viscoza III, curățind încăl
țămintea familiei întregi în... ho-

lul comun al blocului respectiv 
eschivîndu-se de la îndatoririle de 
a contribui la întreținerea spa
țiilor comune.

Dar pe lîngă „ingeniozitatea" 
celor două „gospodine", cea a lo
catarei Gudasz, din blocul H-Lu- 
peni e mai presus. Ea a „soluțio
nat" procurarea de apă caldă, fo- 
losiedu-se de un furtun cu. ajuto
rul căruia scoate apa caldă nece
sară din... conducta de aerisire a 
caloriferului. Ingenios nu, și eum 
numita locatară stă pe ultimul etaj, 
ca să-i fie „ingeniozitatea" deplină 
își scutură covoarele la fereastra 
deschisă pe cind comitetul de bloc 
trece cu pasivitate pe lîngă ase
menea încălcări grave ale norme
lor de conviețuire.

Si

INVITAȚIE LA... 
CURĂȚENIE

Invitațiile in general sînt lucruri 
plăcute. Ele dovedesc spirit de os
pitalitate, în afară de unele cazuri. 
Ce-i drept, tot mai puțini sînt 
aceia care așteaptă invitații, bună
oară la... măturarea casei scărilor 
ori la alte acțiuni de gospodărire 
organizată a spațiilor folosite în 
comun de către locatarii blocurilor.

O asemenea „invitație" i s-a tri
mis în mai multe rînduri locatarei 
Bîrlog Elena de la blocul 10 Lu
peni, întrucît ea a desconsiderat 
hotărîrea adunării locatarilor de a 
contribui fiecare ia întreținerea 
curățeniei în casa scărilor. Dar 
n-a răspuns la nici o invitație pînă 
nu i-a venit „invitația" chiar de 
la secția financiară a sfatului 
popular, sub forma unei amenzi.

Altă „invitație" la ^curățenie a 
primit Elekes loan locatar al apar
tamentului 29, din blocul B, car
tierul Mihail Eminescu —> orașul 
Petrila. Parcă s-ar fi înțeles între 
ei, locatarii Stoica Constantin, Mi
tică Gheorghe și Manea Nicolae, 
se complac în situația de a fi me
reu îndemnați să contribuie la cu
rățenia blocului 30 din cartierul 
Viscoza I ca șl locatara Maroș Vio
rica de la blocul 13, cartierul Gh. 
Dimitrov,

Oare се-or fi așteptînd acești 
oameni : o... invitație specială la 
„invitație" ?

notA Ar fi necesară 
o stație...

noului puț de mină, 
celor două blocuri 

apartamente, iar în 
amenaja incinta pu-

In ultimul timp s-ац început 
multe lucrări noi în imediata a- 
propiere a arenei de fotbal din A- 
ninoasa. Printre acestea se numă
ră construcția 
apoi șaiitierul 
însumînd 64 
curînd se va
tului nou, funicularul de legătură 
cu preparația Coroeșți etc.

Cu toate că la aceste șantiere 
vin să lucreze numeroși muncitori 
și tehnicieni, ei trebuie să facă o 
cale lungă de la stația de autobuz 
pînă la locul unde lucrează.

Ar fi bine dacă Sfatul popular 
al comunei Aninoasa, împreună cu 
I.C.O. Petroșani ar stabili și în a- 
cest punct o stație de autobuz 
pentru ca muncitorii să nu facă 
drumuri prea lungi pe jos de la 
actualele stații la șantiere. Este în 
folosul oamenilor.

Ѳ

Vizavi de blocul fruntaș
j

La intrarea în cvartalul de lo
cuințe Viscoza Lupeni, primul bloc 
care-ți răsare în față este cel ce 
poartă numărul 10, El este încon
jurat de puteți de brazi și arbori 
plantați în primăvara anului tre
cut. Aspectul său interior și în ex
terior dovedește grija gospodă
rească ai unui colectiv unit în ac
țiune, In aceet bloc păstrarea în 
bune condițiuni a fondului de lo
cuințe nrerge mînă în mină cu res
pectarea bunei conviețuiri între 
locatari. Intr-un cuvînt locatarii 
blocului 10, în frunte cu comite
tul de bloc, se situează printre 
fruntașii din node noastre 
tiere. Ei au meritat drapelul 
tigat în întrecere pentru cel 
frumos și cel mai bine îngrijit 
din cartierul Viscoza II.

Vizavi de acest bloc este un 
tul care nici pe departe nu 
aseamănă cu blocul 10. Blocul
21 nu se aseamănă cu blocul frun
taș pentru că nu are un comitat 
activ care să organizeze acțiuni 
cu locatarii pentru întreținerea 
spațiului comun și pentru educa
rea cetățenilor în spiritul bunei 
conviețuiri. Asta explică aspectul 
neîngrijit al părților comune : gea-

coi- 
cîș- 
mai 
bloc

al
so

mur; sparte, uși stricate, clanțe 
rupte, pereți zgîriați, gălăgie și 
certuri interminabile. Ba. soția lo
catarului Negru Gheorghe cultă 
de răsună tot blocul (dar la matu
ratul și spălatul casei scărilor se 
lasă așteptată), ba Căldărar Flo
rin are „chef să „concerteze' 
(la un instrument de alamă) ca 
vecinii care sînt in schimbul III 
să nu se poată odihni, ori apare 
locatarul Horvath Alexandru și 
face „ordine" certîndu-se cu toți 
vecinii.

Sectorul I.L.L. Lupeni cunoaște 
toate aceste aspecte din viața 
blocului și știe că de mai multe 
Juni comitetul respectiv de bloc 
este compus numai din președinte 
(restul membrilor fiind plecați) dar 
nu s-a îngrijit de organizarea unei 
adunări populare cu locatarii a- 
cestui bloc în vederea reorganiză
rii comitetului de bloc

E timpul ca președintele comi
tetului de bloc și ceilalți locatari 
cu dragoste de ordine și curățenie 
să fie ajutați de I.L.L. să porneas
că Ia acțiune organizată pentru li
chidarea lipsurilor care situează 
blocul 21 printre blocurile coda
șe.

Scrisoare deschisă

Să stăm de vorbă tovarășe Chișu!
Sîntem colocatari. Locuim cu 

toții în blocul F din cartierul 
Braia Lupeni ocupînd fiecare cîte 
un apartament modern și confor
tabil. In cadrul unei adunări am 
ales un comitet de bloc care să 
ne îndrume și conducă acțiunile 
de bună întreținere a blocului. Tot 
atunci am hotărît să educăm co
piii în spiritul grijii pentru avu
tul obștesc.

Să stăm de vorbă tovarășe Chi
șu și să 
din ceea 
cern :

Blocul 
în luna
contribuție colectivă, 
dobit cu perdele la uși și ferestre, 
cu tablouri și suporți pentru flori. 
Tot prin contribuție colectivă 
ne-am îngrijit de menținerea cu
rățeniei în spațiile comune. Nu
mai de copii 
cum se
Chișu ? Altfel 
dumitale cu 
praștie să ia 
țintă geamul 
la intrarea 
scara a
a blocului. Cînd 
ți-апт cerut să

are valoa- 
trecut mai 
intimplare 
atîtea dis-

analizăm ce am realizat 
ce пе-аш propus să fa-

nostru, dat. în folosință 
iunie anul trecut, prin 

l-am împo-

repari stricăciunea produsă 
prin „joaca" copilului te-ai revol
tat și ai declarat că nu ești dis
pus să plătești decît numai... ju
mătatea valorii geamului, întruzît 
geamul nu a fost spart ci... plesnit, 
(parcă un geam plesnit 
rea unuia întreg). Au 
multe luni de la acea 
neplăcută care a creat
cuții între comitetul blocului și 
dumneata, dar te-ai postat pe a- 
ceeași poziție greșită față de un 
bun comun. Te-ai gîndit oare cui 
îi servește această atitudine, dia
metral opusă cu hotărîrea unani
mă a locatarilor, adoptată în adu
narea generală de constituire a co
mitetului de bloc ? Ei judecă bine 
faptele. Repară urgent, înlocuind 
geamul spart și imprimînd copi
lului grija pentru avutul comun.

cere.
nu 
o

ca 
de 
pe

doua

nu пе-аш oqupat 
Nu-i ața tovarășe 

s-ar fi jucat fiul
LOCATARII BLOCULUI F

scara II

O PROPUNERE
Salutară a fost inițiativa I.L.L. de a înființa cutii 

poștale colective la fiecare bloc. Pe lîngă faptul că 
sini estetice și

Intr-un interior frumos ți bine întreținut, viata ți-e mai dragă...

îsi 
sau 

prin 
este

/. oPd’l

Я,
sfe * LX*

Ai.

practice, cutiile colective cu căsuță 
poștală pentru fiecare apartament 
în parte, ușurează mult munca 
factorilor poștali în distribuirea 
corespondentei. Așezate la intrarea 
în bloc, cutiile poștale colective 
sînt în cîmpul vizual al tuturor 
locatarilor și astfel fiecare 
poate ridica corespondența 
ziarul pe care îl primește, 
factorul poștal. Inconvenientul
că aceste „căsuțe poștale" nu au 
încuietori și deci nu prezintă si
guranță. La unele blocuri, cum 

blocurile 23, 24, 25 în cartie- 
Gh. Dimitrov locatarii au așe- 
lacăte la căsuțele lor poștale 
să-și asigure securitatea co

respondenței. Dar cum lacătele sînt 
de diferite mărimi ele dăunează 
esteticii cutiilor poștale.

Ar fi bine să se creeze un fond 
colectiv din contribuția locatarilor 
și să se procure încuietori 
forma celor utilizate la 
prevăzute cu chei pentru 
„căsuță poștală" în parte, 
estetica să nu sufere dar 
ritatea corespondenței depuse 
cutiile poștale să fie asigurată.

de 
mobilă, 
fiecare 

ca nici 
și secu- 

îu
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liN LOC DE 
8
8 Raidul anchetă orga- 
8 nizat de ziarul „Steagul 
8 roșu", cu concursul co- 
8 respondenților voluntari 
8 Topală loan, Schuszter 
8 Maria, Nagy Ștefan, Kri- 
8 șanovski Elisabeta, Ko

vacs Iuliana și Varga 
Alexandru a scos în e- 
vidență rolul important 
al muncii comitetelor dc 
bloc în Întreținerea noi
lor cartiere ale Văii 
Jiului. Acolo unde a exis
tat preocupare pentru 
antrenarea locatarilor lu 

8 întreținerea apartamen- 
8 telor și spatiilor folosite 
8 în comun, cetățenii au 
8 dovedit grijă pentru păs- 
8 trarea fondului de locu- 
Ș ințe. Este de remarcat 

faptul că In conducerile 
comitetelor de bloc se 
cflă locatari care se bu
cură de prestigiu: Unele 
comitete de bloc au or
ganizat întreținerea spa
țiilor comune pe bază de 
grafic, munca efectuîn-

§ 
o o
§
8
8
8
8
8
8
8

c
8
8
8
8 
o o
8
8
9
8 du-se prin rotație de că-
8 tre toți locatarii, pe cind 
8 adele folosesc forma 
§ contribuției In bani. Am, 
8 bele iotme sint bune și 
o.......................
6
8

CONCLUZII*
8 

temei, a constituit un g 
sprijin de nădejde acor- g 
dat comitetelor de bloc g 
In antrenarea locatarilor 8 
la acțiuni. Bine venite 8 
au iost și consfătuirile 8 
ținute, precum și folosi-8 
rea gazetelor de perete 8 
ca mijloc de populariza- ? 
re a rezultatelor obținu- ® 
te și de educare cetă
țenească, de lichidare a 
lipsurilor din activita
tea comitetelor de bloc.

8 
8 
o 
8 
o

Exista insă lipsuri se- g 
rioase care se resimt din g 
cauză 
ocupat 
truirea 
bloc, 
celor descompletate 
de înființarea lor acolo 
unde încă nu există. De 
asemenea, funcționarea 
defectuoasă a unor cen
trale termice, lipsa de 
apă caldă și pe alocuri g 
chiar și de apă rece, a- g 
poi greutățile provocate 8 
de I.C.O. prin neridica- 8 
rea la timp a resturilor 8 
menajere au produs ne- 8 
mulțumiri care s-au res- 8 
frint negativ asupra ac
tivității unor comitete 
de bloc care nu au avut 
inițiativa realizării legă- g 
turil cu i.b.L. și I.C.O. g 
pentru lichidarea lipsuri- 8 
lor semnalate. 8

8

cd I.L.L. nu S-a g 
îndeajuns de ins- g 
comitetelor de

de reorganizarea
Și

8
O o
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8

la fel de eficiente.
S-a constatat, de ase- 

g menea, că munca educa
ți tivi dusă de grupele de 
® partid și de comisiile de

xooooooaoosMaoooao t^aoooo naoooooaooooooooocaou



STEAGUL ROȘU

ШЬаігввгві й. p. Roroine 
la Mia si-a prezeniat 
striioriie de atrediiaie

LONDRA 20 (Agerpres).
In urma acordului intervenit în

tre guvernele R.P. Romîne și Ma
rii Britanii cu privire la ridicarea 
misiunilor diplomatice ale celor 
două țări la rangul de ambasadă, 
la 19 februarie 1964, M. S. Regina 
Elisabeta a П-a a Angliei a pri
mit pe Alexandru Lăzăreanu, am
basadorul R.P. Romîne la Londra, 
cu ocazia prezentării scrisorilor de 
acreditare in calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.R. la Londra.

La înmînarea scrisorilor a fost 
prezent sir Harold Caccia, secretar 
permanent la Foreign Office.

După prezentarea scrisorilor, re
gina Elisabeta a Il-a s-a întreținut' 
în mod amical cu ambasadorul 
R.P. Romîne.

Cu aceeași ocazie, ambasadorul 
R.P. Romîne la Londra a prezentat 
M. S. pe principalii colaboratori ai 
ambasadei.

- = ©=-

Grevă în Anglia
LONDRA 20 (Agerpres).
Greva declarată pe șantierul 

centralei electrice din Fieddlers 
Ferry (Comitatul Lancashire), la 
care au participat inițial 500 de 
muncitori, a cuprins întregul șan
tier. Greva a fost declarată la 17 
februarie în semn de protest îm
potriva concedierii unor munci
tori. Toate lucrările de construc
ție au fost întrerupte.

- = © =-----

Vulcanul Etna a încetat 
să mai erupă

ROMA 20 (Agerpres).
Vulcanul Etna a încetat să mai 

erupă. Lava însă continuă să se 
reverse în Valea del Bove, iar 
magma se răspîndește în nume
roase ramificații.

Centrele locuite din jurul vul
canului sînt în afara oricărui pe
ricol.

Expediția aeriana „Sever-16"
MOSCOVA 20 (Agerpres).
Expediția aeriană „Sever-16", 

care se efectuează ca și toate cele 
precedente, o dată cu venirea pri
măverii, urmează să transporte în 
regiunea Polului Nord peste 1 000 
de tone de încărcături. La aceas
tă expediție, carte este cea mai im
portantă din întreaga istorie a cu
ceririi Arcticii, vor lua parte zeci de 
avioane și elicoptere, sute de pi
lot! și colaboratori științifici.

DiN PRESA STRĂINA

„Newsweek“ despre sărăcia din S.U.A.
Referindu-se la apelul președin

telui Johnson cu priyire la „răz
boiul necruțător împotriva sără
ciei", revista americană „Newswe
ek” arată că „americanii găsesc 
cîmpurile de luptă împotriva să
răciei pretutindeni împrejurul 
lor". In cartierele de cocioabe de 
la periferiile orașului Chicago, în 
regiunile de sud ale Californiei, 
la New York City — unde 430 000 
de bărbați, femei și copii trăiesc 
din ajutoare, — în regiunile minie
re din Appalachia se pot auzi stri
gătele de desnădejde ale celor 
săraci : „De ce trebuie să umblăm 
flămînzi și goi „Cînd cîștig un 
gologan îl împart în 100", „Tre
buie să cheltuim ultimul ban pen
tru boală".

Referindu-se la faptul subliniat 
de un studiu al economistului Har
rington, intitulată „Cealaltă Ame
rică", în care se spune că o Cin
cime din populația americană tră
iește într-o stare de pauperitate, 
„■Newsweek" arată că 30 milioane 
de americani fac parte din familii 
cu venituri de mai puțin de 60 dte 
dolari pe săptămînă. Jumătate din 
numărul acestora trăiesc cu mai 
puțin de 38 de dolari pe săptă
mînă, iar 5 milioane de persoane

Membrii acestei expediții îi vor 
înlocui pe exploratorii polari, care 
au petrecut sezonul de iarnă în 
Arctica și vor transporta echipa
ment, alimente și combustibil spre 
stațiile în derivă „Polul Nord-10" 
și „Polul Nord-12". Colaboratorii 
științifici vor desfășura diferite 
cercetări, vor instala pe ghețarii 
în derivă stațiuni radiometeorolo- 
gice automate.
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fără familie nu dispun decît de 
30 de dolari pe săptămînă.

Categoria numeroasă a celor cu 
venituri mici în S.U.A. este for
mată în special din munictori in
dustriali aruncați în stare de șo
maj din cauza automatizării sau 
transferării fabricilor, muncitorii 
migratori prost plătiți, muncitorii 
agricoli și cei cu venituri spora
dice. In aceeași categorie intră, de 
asemenea, bătrînii, bolnavii și cei 
cu o slabă calificare.

La începutul anului 1963, într-un 
reportaj asupra situației din re
giunile miniere din Kentucky, re
vista ..Newsweek" a publicat pe 
copertă fotografia minerului șo
mer Ellis Grigsby „ca un simbol 
al americanilor fără de lucru, dar 
care nu au pierdut curajul".

Un an mai tirzîu, reporterul pu
blicației americane a vizitat din 
nou locuința Iui Grigsby. El a 
constatat că în această perioadă 
de timp situația acestui muncitor 
șomer nu s-a îmbunătățit cu ni
mic. „Sărăcia nimicitoare continuă 
să apese asupra acestui om de 47 
de ani și asupra familiei sale for
mată din 5 persoane. în cocioaba 
lor nenorocită" constată revista.

Un cercetător al Fundației Ford, 
făcînd o anchetă pe întregul cu-

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

NEW YORK 20 (Agerpres).
Miercuri au continuat dezbate

rile Consiliului de Securitate în 
problema Ciprului. La această șe
dință, care s-a desfășurat sub pre
ședinția lui Bernardes (Brazilia), 
primul a luat cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice. Fedoren
ko, care a subliniat că există pe
ricolul unui atentat direct la in
dependența și integritatea teritoria
lă a Ciprului. Fedorenko a relevai 
că în această regiune sînt con
centrate trupe ale N.A.T.O., fapt 
care preocupă și Uniunea Sovieti
că, întrucît această regiune nu este 
departe de granița de sud a 
U.R.S.S. El a arătat că nici o pu 
tere străină nu are dreptul să tri
mită forțe armate de intervenție 
în Cipru, unde singurul în drept 
să-și rezolve problemele sale inter
ne este poporul cipriot. Consiliul 
de Securitate, a declarat Fedoren
ko. nu trebuie să tolereze ca un 
stat mic să fie amenințat cu forța. 
El a insistat să se adreseze un 
ape! în acest' sens tuturor state
lor interesate.

După intervenția reprezentantu
lui sovietic, a luat cuvîntul repre
zentantul Marii Britanii, Patrick 
Dean, care a arătat că trupele 
britanice se află în Cipru cu asen
timentul guvernului cipriot. El a 
afirmat din nou că acordurile de 
lă Zurich și Londra ar constitui
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Demersul vicepreședintelui Kuciuk 
adresat Consiliului de Securitate

NEW YORK 20 (Agerpres).
După cum transmite agenția Reu

ter, dr, Fadil Kuciuk, vicepreșe
dintele Republicii Cipru, a adre
sat președintelui Consiliului de Se
curitate o telegramă, cerîndu-i să 
admită ca un reprezentant al co
munității turce din Cipru să ;a 
cuvîntul în fața Consiliului de Se- 

o garanție a independenței Ci
prului,

Reprezentantul S.LT.A., Steven
son, a sprijinit planul anglo-ame- 
rican privind crearea unei forțe 
internaționale de poliție care să 
fie trimisă în Cipru. El a afirmat 
că independența Ciprului nu ar fi 
amenințată de nimeni.

S.U.A., a spus el, sînt gata să 
participe la forța de poliție, da
că toate părțile vor fi de acord. 
Stevenson a relevat că sarcina 
Consiliului de Securitate este de 
a restabili pacea între cele două 
comunități, pentru a preîntîmpi- 
na noi incidente.

In încheierea declarației sale, 
Stevenson a cerut Consiliului de 
Securitate să adreseze un apel 
Hărților interesate, pentru a se 
pune de acord asupra componen
tei forței internaționale, forță care 
trebuie să aibă asentimentul se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant. El a sugerat, de asemenea- 
ca guvernele Ciprului și ale celor 
trei țări garante — Anglia, Grecia* 
și Turcia — să desemneze un me
diator, care să le ajute să găseas
că o soluție problemei cipriote.

Intr-o scurtă intervenție, repre
zentantul Greciei, Bitsios, și-a ex
primat îndoiala, în legătură cu 
declarația lui Stevenson, că Ci
prul nu ar fi amenințat de ni
meni.

Examinarea problemei cipriote 
va continua în ședința de vineri.

legației cipriote Ia lucrările Con- . 
silfului de Securitate de a vorbi 
în numele întregii populații din 
Cipru.

Demersul vicepreședintelui Ku
ciuk a fost sprijinit și de repre
zentantul Turciei -la O.N.U.
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Procesul Iui J. Ruby
DALLAS 20 (Agerpres).
Procesul lui Jack Ruby, asasinul 

lui Lee Oswald, a intrat joi în 
cea de-a patra zi și pînă acum nu 
a putut fi desemnat nici unul din 
cei 12 jurați prevăzuți de lege. La 
sfîrșitul celei de-a treia zi a pro
cesului, bilanțul este următorul î 

16 candidați-jurați examinați, 16 
respinși. Încă de la începutul pro
cesului s-a întrevăzut o proce
dură îndelungată în legătură cu 
desemnarea juraților. Apărătorii 

lui Ruby, care depun eforturi sus
ținute pentru a obține ca acțiu
nea judiciară să fie transferată 
din Dallas în fața unui tribunal 
din alt oraș, manifestă acum opti
mism în ce privește succesul ac
țiunilor lor. Ei 's-au folosit de patru 
ori de dreptul pe care îl au de a 
recuza fără nici un motiv pînă 
la 15 candidați-jurați. Ceilalți au 
fost respinși întrucît, din interoga
toriul luat, a reieșit că nu întru
nesc condițiile procedurale pre 
văzute de legislația statului Texas.

Primele trei zile ale procesului

Un act abuziv al autorifăfilor 
din sfatul Florida

NEW YORK 20 (Agerpres).
Tribunalul din Key West, Flo

rida, a pronunțat sentința în pro
cesul echipajelor vaselor de pes
cuit cubane, reținute în mod ile
gal la începutul acestei luni în 
Golful Mexic, condamnînd pe cei 
patru căpitani la 6 luni închisoa
re și amenzi de 500 dolari. Tot
odată, tribunalul a hotărît pune
rea în libertate a membrilor echi

au prilejuit o serie de incidente în
tre apărare și acuzare, unele dintre 
ele îmbrăcînd forma unor atacuri 
virulente. Referindu-se la străduin
țele pe care le depune principalul 
avocat al apărării, Melvin Belli, 
pentru a obține transferarea proce
sului într-un alt oraș, agenția 
France Presse scrie că, potrivit 
anumitor surse, el încearcă să pro
voace populația orașului Dallas 
împotriva lui pentru a demonstra 
că există o aversiune chiar fată 
de avocații acuzatului. Agenția se 
întreabă dacă judecătorul Joe 
Brown va fi în stare să se opună 
acestor tactici și afirmă că acest 
lucru nu este sigur.

Procesul din Dallas a provocat 
o atmosferă de tensiune în acest 
oraș. Miercuri, pe aeroportul mu
nicipal, o femeie a tras un foc de 
revolver în direcția unei persoane 
necunoscute despre care a bănuit 
că este Gordon McLendon, can
didat democrat la postul de se
nator din partea statului Texas.
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pajelor și înapoierea vaselor de 
pescuit Cubei.

Avocații pescarilor cubani au de
clarat că vor înainta recurs la un 
tribunal federal din Florida. Ei 
au menționat că acțiunile autorită
ților din Florida contravin Cons
tituției S.U.A., potrivit căreia doar 
guvernul federal are . dreptul să 
soluționeze probleme legate de re
lațiile cu alte state. 

prins al Statelor Unite, a ajuns la 
constatarea că „săracii își dau 
seama că nimănui nu îi pasă de 
ei" și că „există două lumi : a 
lor și a noastră".

BAGDAD. După vizita oficială 
de două săptămlni întreprinsă in 
Irak, delegația omaneză, condusă 
de imamul Gaieb Ben Aii, a pără
sit miercuri Bagdadul plecînd spre 
Damasc.

Intr-o declarație tăcută agenției 
irakiene de presă, imamul Gaieb 
Ben Aii a subliniat că în cursul vi
zitei sale, el a prezentat reprezen
tanților guvernului irakian și pre
ședintelui Aref problemele luptei 
pentru independentă a poporului 
omanez.

Delegația Omanului a vizitat 
pînă acum Republica Arabă Uni
tă, Tunisia și Algeria.

OTTAWA. Răspunzînd unei in
terpelări primul ministru al Ca
nadei a declarat miercuri în Ca
mera Comunelor că pînă în. pre
zent guvernul acestei țări nu a 
luat nici o hotărîre în ceea ce 
privește participarea la forța in
ternațională însărcinată cu men
ținerea păcii în Cipru Pearson a 
precizat că o eventuală partici
pare a Canadei la această forță 
nu va interveni dec’t după ce se 
va cunoaște precis compoziția sa, 
durata misiunii sale, personalitatea 
desemnată ca mediator, acordul 
guvernului Ciprului, precum și 
existenta unei legături între aceas
tă forță și O.N.U.

LONDRA. De cgația Consiliului 
generai ai Congrese,or sindicate 
iar din Scoția a fost primită de 

curitate care examinează în pre
zent situația din Cipru. In legă
tură cu aceasta, agenția Reuter 
arată că, anterior, vicepreședin
tele Kuciuk contestase dreptul de-

primul ministru al Marii Britanii, 
Douglas-Home, pentru a examina 
situația economică a Scoției. După 
cum se știe, in ciuda tuturor pro
misiunilor, situația economică a 
Scofiei continuă să se înrăută
țească. In Scoția, numărul șome
rilor a ajuns la 100 000 inregis- 
trindu-se procentul cel mai ridicat 
din Anglia.

OTTAWA. Peste 250 de profe
sori de la școlile din regiunea 
Sherbrooke, situată la 100 km. 
est de Montreal, au fost conce
diat! miercuri de comisiile școla
re respective. Această măsură este 
urmarea unei greve declarate a- 
cum 12 zile de profesorii din a- 
ceastă regiune în sprijinul cere
rilor privind reînnoirea contrac
tului colectiv.

NEW YORK. Un grup de fizi
cieni de la Laboratorul național 
din Brookhaven (S.U.A.) a anun
țat descoperirea unei noi parti
cule atomice denumită „Omega". 
Această particulă a fost izolată 
și fotografiată într-un accelerator 
puternic al laboratorului.

Fizicienii din Brookhaven au 
declarat că „Omega" joacă uri rol 
primordial în structura nucleului 
atomic. Potrivit datelor prelimi
nare, încă necontrolate masa ei 
este de 3 400 de ori mai mare de
cît a unui electron, iar durata me
die a vieții este de ordinul unei 
zecimi de miliardime de secundă.

TELEGMNA 101 №№№111$
NEW YORK 20 (Agerpres).
Arhiepiscopul Makarios, preșe

dintele Republicii Cipru, a adresat 
secretarului general al Organiza
ției Națiunilor Unite, U Thant, o 
telegramă în care se arată că gu
vernul Ciprului depune toate e- 
forturile pentru menținerea păcii 
pe insulă și pentru evitarea ori
căror incidente izolate între co
munitatea greacă și turcă. Sînt 
absolut convins, scrie Makarios, 
că problema cipriotă poate fi re
glementată numai într-o atmosfe
ră de pace și eforturile noastre, 
în măsura în care aceasta depin
de de noi. sînt îndreptate tocmai 
în acest sens.

Ne punem mari speranțe în rolul 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
se arată în telegramă, și credem 
că el va aduce un aport însem
nat la rez.olvarea problemei ci
priote.
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In Camera Comunelor
LONDRA 20 (Agerpres).
Luind cuvîntul in Camera Co

munelor, deputatul laburist E. Hu
ghes a cerut guvernului englez ca 
oaza militară din Cipru să fie pu
să sub controlul Organizației Na
țiunilor Unite.

Răspunzînd la interpelarea labu
ristului Hughes, ministrul apără
rii al Angliei, Peter Thorneycraft, 
a respins această propunere, de- 
clarind că „Cipru rămîne princi
pala bază militară aeriană a An
gliei".

Ministrul apărării al Angliei a 
precizat că din 1962 guvernul en
glez a cheltuit pentru această bază 
20L milioane lire sterline.
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