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

Ritm intens de lucru 
pe șantierele de construcții
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Iarna încă n-a plecat de pe meleagurile noastre, dar pe șan
tierele de construcții au apărut semnele primăverii. Asemeni unor 
minunați ghiocei, răsar și se înalță noile blocuri a căror con
strucție este prevăzută în planul pe anul 1964. Muncitorii, tehni
cienii și inginerii de pe șantierele grupului Petroșani muncesc in
tens pentru a da viață angajamentului de întrecere de a da în 
folosință pînă la 23 August 505 apartamente, 
menele de execuție, la toate celelalte blocuri, de 
litatea lucrărilor.

Ritmul intens în care se desfășoară lucrul
acestor angajamente.stituie o garanție a înfăptuirii

Front larg de lucru 
lotul L-ive^eni V

atacat
la 10

340 a- 
încre-

4 pag. 20 bani
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Folosind 
lucru, munci- 
au dezvoltat 
de motoare 
un rebut, la
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pe

a reduce ter- 
îmbunătâți ca-

șantiere con-

terminat de pe acum lucrările 
zidărie. Intr-un stadiu avansat 
găsesc, de asemenea, lucrările 
zidărie la blocurile încredin- 

brigăzilor de constructori

I

Pe
Pe lotul Livezeni V s-au 

în luna ianuarie fundațiile 
noi blocuri care însumează 
partamente. Blocurile au fost
dințate pe brigăzi. Acestea, orga- 
ni^îndu-șî munca în acord global 
șl■■ îrrtrecîndu-se între ele pentru 
scurtarea termenelor de execuție, 
lucrări de calitate și economii, ob
țin rezultate de seamă. Brigada de 
zidari condusă de tov. Rădulescu 
Marin care lucrează la blocul В 12 
a 
de 
se 
de
țațe 
conduse de tovarășii Pop Francisc, 
Sandu Marin, Nagy Dezideriu; 
Pîrvu Victor ș. a. Prin angajamen 
tul de întrecere pe acest an, con
structorii grupului Petroșani și-au 
fixat ca sarcină să construiască 
numai apartamente de bună cali
tate, iar un număr de 120 aparta
mente să fie recepționate cu cali
ficativul de „excepțional". Brigăzile 
de pe acest lot se întrec pentru a 
executa asemenea apartamente ca
re la darea în folosință să 
mească acest calificativ.
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intervenite 
al Partidu- 
si Comite-

între reprezentanții condu- 
superioare ale celor două 
urmează să aibă loc un 
de păreri cu privire la re- 

două partide și

Pe baza înțelegerii 
între Comitetul Central 
lui Muncitoresc Romin 
tul Central al Partidului Comunist 
Chinez, 
cerilor 
partid? 
schimb
lațiile dintre cele 
țări ale noastre, precum și cu pri
vire la problemele unității lagăru
lui socialist și a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

In acest 'scop, pe baza invitației 
primite 
Central 
Chinez, 
Central

din partea Comitetului 
al Partidului • Comunist 

o delegație a Comitetului 
al Partidului Muncitoresc

Romîn va face 
martie 1964 o 
in China.

Delegația va
varășul Ion Gheorghe Maurer, mem-

tot-
Pe

Pentru luna aprilie * 
lucrări de finisaj

Lucrările de finisaj încheie 
deauna construcția unui bloc,
șantierul din Petrila noile blocuri 
programate pe acest an, care vor 
cuprinde 344 apartamente, abia au 
fost atacate. Se sapă fundațiile, se

Economii de
Ѳ

Minerii din Lonea au obținut în 
perioada scursă din acest an suc
cese însemnate în reducerea con
sumului de lemn de mină.

Aplicînd pe 
nerea metalică 
frontale și în 
armarea mixtă

Romin. Din 
tovarășii Emil 
Ceaușescu și

delegație fac 
Bodnăraș, Ni- 
Chivu Stoica, 

Politic al Co-
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toarnă betoane, iar brigada tova
rășului Kinal a trecut la efectua
rea lucrărilor de zidărie la blocul 
E 2. Constructorii de pe acest 
șantier și-au organizat astfel mun
ca încît să termine în luna martie 
o bună parte a lucrărilor de zidă
rie la aceste apartamente, spre a 
trece, în luna aprilie, la lucrări de 
finisaj interior. In felul acesta se 
crează condiții pentru ca blocurile 
ce se înalță pe acest șantier să fie 
date în folosință înainte de ter
men.

Majoritatea efectivului secției de 
reparații electrice din Vulcan este 
formată din bobinatori, 
judicios timpul de 
torii secției noastre 
inițiativa de la 100 
rebobinate fără nici 
300 de motoare.

încă de la începutul acestui an, 
bobinatorii s-au străduit să tradu
că în fapte angajamentele luate. 
Printre cei ce execută lucrări de 
bună calitate se numără bobinatorii 
Brădescu Petre, Păstrăvan Viorica, 
Bercea loan, Caraman Ștefan, Ilies
cu Georgeta, Nyka Silvia precum 
și lăcătușii 
Stroie Nicolae 
tribuit din plin 
lor de plan.

Muncind cu
flețire, colectivul 
rații electrice din Vulcan va pu
tea raporta noi și însemnate suc
cese în întrecerea pentru îndepli
nirea angajamentelor luate.

■ >
MARIAN CONSTANȚA

bobinatoare la S.R.E. Vulcan

Popescu Dumitru, 
și alții care au con- 
la realizarea indici-

tot mai multă însu- 
secției de repa-

la începutul lunii 
vizită prietenească

fi condusă de to-

bru al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc 
parte 
colae
membri ai Biroului 
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Delegația Partidului Comunist 
Chinez va fi condusă de tovarășul 
Liu Șao-ți, vicepreședinte al Comi
tetului Central al Partidului Comu- ț 
nist Chinez. Din delegație fac parte 
tovarășii Den Siao-pin, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Pin 
Cijen, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central âl Partidu
lui Comunist Chinez, și Kan Șen, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

O

LA MINA LUPENI

Succese pe calea îndeplinirii planului 
și a angajamentelor

Se extinde lolosirea 
prefabricatelor

Scurtarea termenelor de dare 
folosință necesită folosirea tot mai 
largă a prefabricatelor la lucrările 

■de construcții. In acest scop, 
ducerea grupului de șantiere 
troșani a luat măsuri pentru 
ganizarea a 3 ateliere pentru 
fabricate, in cadrul cărora se 
duc cantități 
drugi, plăcuțe 
tru canalele 
contratrepte 
etc. In afară 
jîtă și în cantități suficiente.
ganizatea prefabricării acestor ele
mente în ateliere aduce importan
te economii de material lemnos.

De un real folos în munca con
structorilor sînt cele două stații 
care centralizează prepararea be- 
toanelor. De aici pornesc neconte
nit basculante încărcate cu beton 
gata preparat, pe care-1 toarnă 
direct în fundații. realizîndu-se 
astfel importante economii de jimp 
și mînă de lucru.

Colectivul minei Lupeni obține 
succese însemnate în realizarea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate în întrecerea socia
listă pe acest an.

Pînă la data de 25 
harnicul colectiv al 
a extras 2012

a acestei luni, 
sectorului III 
cărbune peste

extras, în afara sarcinilor de plan, 
573 și, respectiv, 537 tone de căr
bune. Brigada condusă de Petre 
Constantin și-a întrecut sarcinile 
de plan în această perioadă cu
147 tone de cărbune. De la înce
putul anului și pînă
colectivul sectorului III 
peste sarcinile 
de cărbune.

O întrecere
pentru cărbune
desfășoară și între brigăzile «lin 
drul sectorului I В, II și V sud.

Brigăzile din sectorul I В
dat peste prevederile planului 1023 
tone cărbune cele de la sectorul 
II, 753 tone, iar cele de la secto
rul V sud 158 tone.

în prezent 
a extras 

de plan 5259 tone
tone

prevederile planu
lui. La obținerea 
acestui rezultat 
contribuția cea 
mai însemnată au 
adus-o brigăzile’ 
de frontaliști con
duse 
loan 
Sabin

con-

pro- 
însemnate de boian- 
de beton armat pen- 

termice. trepte și 
mozaicate, trafoare 
de o execuție îngrl- 

or-

lemn de mină
ră, minerii din Lonea au 
consumul de lemn de mină în 
nile ianuarie și februarie în 
die cu aproape 2 metri cubi 
mia de tone cărbune extrasă, 
au economisit de la începutul
nului peste 2 200 mc lemn de mină.

Matei . Anisia 
lucrează cu hăr
nicie și pricepere 
în secția de ră
sucit a Viscozei 
Lupeni. Ea se 
bucură de buna 
apreciere a tova
rășelor 
muncă.

de Aslău 
șî Ghioancă

care au

însuflețită în lupta 
cît mai mult se

ca-

au

ж
£><
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Pentru oțelăriile din Hunedoara
Printre

muncă patriotică între
prinse de muncitorii de 
la sectorul IX 
nei Lupeni se 
cea organizată 
cute pentru 
fierului vechi
ta atelierului mecanic.

In ciuda temperaturii 
scăzute, zeci de munci
tori au participat cu en-

acțiunile de

A al mi- 
nunrără și 
zilele tre- 
colectarea 
din incin-

tuziasm la colectarea fie
rului vechi. Ei au adu
nat în cîteva ore 15 000 
kg. fier vechi. Tinerii He- 
gedilș A., Miclea FI., 
Serban Șt., Moldovan I., 
Mureșan V.. sînt doar 
cîțiva din cei ce s-au 
evidențiat prin entuzias
mul cu care au muncit.

E. POPA 
corespondent
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scară largă susți- 
în toate abatajele 

galerii și extinzînd 
în 7 abataje came-

redus
Ju-

me-

Strungarul Ciula Alexandru de la preparația Lupeni este cunoscut ca un munci
tor harnic și priceput.

Iată-1 executînd o axă pentru elevatorul intermediar nr. 1.

Prieteni buni cu...
***4««***«**»**»»*«*

♦♦
♦disciplina ♦♦

tînărul cartier mi- 
— Viscoza III. 
zvelte construite 
arhitectonica mo-

în producție, în viață. 
Ceea ce caracterizează 
pe acești elevi este stră
duința, voințe, perseve
rența și mai presus de 
toate disciplina. Am ur
mărit o zi din activitatea
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Aici o clădire fru-

La marginea de vest a 
orașului Lupeni se înaltă 
mîndru 
neresc 
Blocuri 
după
dernă, colorate în nuanțe 
vii, atrăgătoare, între
gesc linia armonioasă a 
tînărului cartier. De aici, 
o potecă îngustă duce 
Spre sud, spre un alt 
cartier al Lupeniului 
Grafit,
moașă domină prin măre
ția ei împrejurimile. Es
te școala profesională, 
unde, în fiecare zi, își dau 
întîlnire 780 de elevi. Să - , 
Iile de clasă încăpătoa
re, atelierele dotate cu 
scule și mașini moderne, 
dormitoarele 
le strălucind 
nie vin să
ansamblul scolii.

Am fost într-una 
zilele , trecute oaspetele 
elevilor de aici, al ace
lora care pe băncile șco
lii și îri ateliere se stră
duiesc să pătrundă taine
le diferitelor meserii, se 
pregătesc pentru intrarea

și vestiare- 
de curăte- 
întregească

din

școlii, a elevilor de aici.
In ateliere, băieții lu

crau de zor. Fiecare ser
tar cu scule deservește 

■ patru echipe de elevi. 
Sertarele sînt mereu des
chise. Lacătele de la ele 
au dispărut de mult. Și, 
deși lucrează mai 
elevi cu aceleași 
acestea sînt mereu 
te, așezate fiecare 
cui lor. Nu au loc
telegeri între elevi pen
tru scule, 
na înțelegere, 
îi

multi 
scule, 
cura- 

la lo- 
neîn-

Prietenia, bu- 
disciplina 

caracterizează. Deschi- 
sînt și dormitoarele,se

vestiarele și chiar dula
purile. Iar ordinea și cu-

rățenia ce domnește pe.-,- 
te tot confirmă grija fie
căruia pentru păstrarae 
bunurilor comune și per
sonale. Elevii de aici 

. manifestă o opinie pu
ternică împotriva acelora 
care se abat de la disci
plina școlară, a acelora 
care nu mențin curățe
nia sau se lasă pe tînjea- 
lă la învățătură.

Dacă în atelier, frea
mătul muncii nu mai con
tenea în sălile de clasă 
se auzeau doar vocile 
profesorilor sau răspunsu
rile elevilor.

Cînd clopoțelul a anun
țat pauza mare, mai multi 
elevi s-a<u îndreptat spre 
chioșcul cu autoservire 
al școlii. Treaba mergea 
repede. Fiecare își ale
gea cele necesare, lăsa 
banii exaCți și pleca. 
Chioșcul funcționează fă
ră vînzător, fără casier, 
fără... lacăt.

La prînz, cînd orele de

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. 3-a)
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Să ne cunoaștem elevii !
Necesitatea cunoașterii elevilor 

ee face simțită la tot pasul în pro
cesul de învățămînt. Chiar și la 
aranjarea în bănci este necesară 
o orientare minimă asupra parti
cularităților individuale ale elevi
lor. Cu atît mai mult se face sim
țită necesitatea cunoașterii elevi
lor în problemele complexe de e- 
ducație care nu admit rezolvări 

»ablon.
Din experiența pe care am acu- 

mulat-o. am văzut că aceeași ac
țiune sau măsură educativă duce 
la rezultate diferite în funcție de 
particularitățile individuale ale e- 
levilor. Bunăoară, sublinierea de
fectelor elevului poate avea efect 
pozitiv în cazul unui școlar încre
zut, ambițios sau efect negativ în 
cazul unui școlar timid, care nu 
are încredere în forțele proprii. 
De . aceea în munca mea cu fie
care copil în parte, în activitatea 
pe care o desfășor pentru a le for
ma frumoase calități morale studiez 
copiii și caut să găsesc la fiecare 
o trăsătură pozitivă și, ce e mai 
important, să-i fac pe școlari să 
aibă încredere în această trăsă
tură, creîpdii-le prin aceasta o 
perspectivă luminoasă atît lor cit 
și părinților. Sprijinindu-mă pe a- 
cest lucru reușesc să înlătur mul

și să nu-1 mai scap. Trebuia însă 
ca înainte de toate să găsesc la 
acest școlar o trăsătură pozitivă, 
să i-o arăt și lui și colectivului 
clasei. Am hotărît să-l fac „spe
cialist" într-unul djn aspectele 
muncii în clasă si am ales munca 
cu materialul didactic pentru abe
cedar. In felul acesta am reușit 
să-i măresc treptat interesul pen
tru abecedar, apoi interesul s-a 
transferat și asupra altor obiecte 
de învățămînt. Cu fiecare zi cu
noștințele lui au devenit tot mai 
complete, mai exacte. In același 
timp, colectivul clasei l-a atras 
mai adtnc în viața lui. Asemenea 
exemple pot da mai multe: Afto- 
nache Marioara. Szilagyi Florița, 
Nicodim Ionel și alții, azi, elemen
te active ale colectivului clasei 
noastre.

Vreau să subliniez încă un fapt 
important și anume felul cum ne 
prezentăm cerințele în fața școla
rilor. Și în acest caz deseori tre
buie să ținem seama de particula
ritățile de vîrstă si cele psihice. 
Copiilor răsfățați, capricioși le pre
zentăm cerințele într-o formă ca
tegorică, dar față de copii impul
sivi vom arăta o exigență calmă. 
De-a lungul anilor ne este dat să 
cunoaștem foarte multi copii și

un exem- 
a 

l-a cu o întîrziere 
Era un băiețaș 

gesturi neglijente, 
învețe fără plăcere 
interesa. Am luat

te aspecte negative ale muncii cu 
dasa mea. Iată numai 
piu: Elevul Bolosin Gheorghe 
venit în clasa 
de câteva zile, 
zburdalnic, cu 
A început să 
și nimic nu-1
imediat legătura ' cu părinții care
mi-au furnizat date importante
despre elev. A trecut destul timp
de la începutul anului școlar. Bo
losin Gheorghe era cu mult în ur
ma clasei ca pregătire și nu se 
bucura de nici un fel de apreciere 
din partea celorlalți.

Din studiul , meu asupra acestui 
școlar mi-am dat -seama că el *,,se 
va deschide"
mai aproape s”b observația

dar trebuia să-l iau
mea

varietatea psihologică a acestora-, 
A. S. Makarenko spunea: „Ori- 

cît de unitar ne-ar părea omul luat 
în modul cel mai abstract 
oamenii 
măsură 
tul de 
sarcina 
cație a 
forma constructorul activ al patriei 
noastre. Iar acest . lucru îl putem 
lace numai atunci cînd ne .cu
noaștem îndeaproape elevii pe ca- 
re-i educăm, caracterul lor, parti-' 
cularitătile individuale ale fie
căruia.

Înv. IACOB ELENA
Școala generală de 8 ani nr. 3

Ltrpeni .

totuși 
reprezintă într-o anumită 

un material educativ des- 
eterogen". Deci e clar că 
noastră în opera de edu- 
tinerei generații este de a

®ra de limba rusă Ia clasa a VI-а D, secția maghiară de la Școala 
generală 
îrolează 
tenți la

de 8 ani din Petrila. Tovarășul profesor Lukacs. . Ștefan con- 
temele de casă. Elevii Petti Irma și Hegyi Zoltan privesc a- 
corecturile făcute de profesor.

Pentru o strînsă colaborare

-0-

Lectos'at cu părinții
tregute, la Școala gene-

8 ani nr. 3 din Petroșani 
loc un interesant 

elevilor din 
această ocazie

lectorat 
această 
au fost
antime :

Zilele 
fală de 
a avut
cu părinții 
scoală. Cu 
prezentate trei referate și
„Despre rolul O.N.U. și despre or
ganele și organismele ei" ținut de 
tovarășul prof. Stanciu 
„Despre rolul părinților 
rea educației cetățenești

Ioachim, 
în forma
și obliga-

Colaborarea între școală și fa
milie are o importanță deosebită 
în activitatea instructiv-educativă 
a școlii. Profesdrului-diriginte îi 
revine sarcina importantă de a a- 
trage în munca de educare a ti
nerei generații un număr ci: mai 
mare de părinți.

O primă formă de realizare a a- 
cestei sarcini o constituie vizitele 
la domiciliul elevilor, 
zite nu trebuie 
caracter formal, 
desfășoare sub 
ții cu părinții,
pe cate le asigură aceștia copiilor 
lor pentru învățătură, greutățile 
pe care le întîmpină elevii, rapor
turile existente între elevi și pă
rinți, alcătuirea și respectarea în- 
to'cmai a regimului zilnic, supra
vegherea timpului liber a! 
etc.

La Școala generală de 8 
Petrila, munca individuală
ginteloi cu familia a îmbrăcat și 
o altă formă .Poștei

Aceste vi
să aibă, însă, un 
Ele trebuie să se 

forma unor discu- 
privind condițiile

pro- 
ma-
me

tiile acestora ce decurg din Codul 
familiei" ținută de tovarășul 
curor Davidoiu Ioan și „Rolul 
melor în prevenirea bolilor
lipsitoare șl în păstrarea sănătății 
fiilor lor și colectivității" ținută 
de tovarășul dr. Scărlătoiu Nicolae.

Pe marginea «Rimelor referate 
s-au pus numeroase întrebări de 
către părinții elevilor prezenți în 
număr mare la lectorat.

an școlar, rezultatele n-au 
La început, 

părinți au privit cu neîncre- 
această formă de colaborare 
școală și familie, dar treptat 
dat seama de eficacitatea ei. 
intermediul ■, „Poștei pjomeru- 
deseori am invitat părinții la

elevilor

și familie
pionierului". Folosind- această me
todă, încă din primul trimestru al 
acestui
întîrziat să se arate, 
unii 
dere 
intre 
și-au 
Prin 
.lui",
convorbiri individuale, privind com
portarea și rezultatele la învăță
tură aie copiilor, lor îmbinarea ar
monioasă a acestor forme de cola
borare a școlii cu familia prezintă 
avantajul că se pot aborda proble
me variate, se poate discuta pe îc 
delete cu fiecare părinte 
fiecare ele\ în parte.

Uneori, la convorbirile
rinții elevilor din clasa a

despre

CU pă-
Vl-a B,

Comisia metodică a diriginfilor 
un ajutor prețios al cadrelor didactice

di- 
de 
în 
o-

In munca instructiv-educativă 
din școală, comisia metodică a 
riginților are un rol deosebit 
important Problemele dezbătute 
ședințele acestei comisii ajută
perativ cadrele didactice să-și îm
bunătățească stilul de muncă cu 
elevii, să folosească metodele cele 
mai adecvate, să facă sehimb de 
experiență. Planurile 
muncii educative din 
tră sînt dezbătute în 
tei comisii Așa,, de
cadrul comisiei, a fost evidențiată 
tematica orelor educative întocmi
tă de către profesoara 
Victoria, diriginta
G, Planul a cuprins 
„Munca, chestiune de 
„Prietenia este o forță" 
pre sinceritate", lucru ce 
te grija manifestată de 
pentru educarea elevilor, 
a fost apreciat și planul
ducative de la clasa a VII-a В al 
cărei diriginte este tovarășa pro
fesoară Diaconu Elena. Temele in
cluse în plan cum ar fi „Ce înseam
nă să fii om cult", „Disciplina și 
perseverenta în muncă eSte o da-

mai 
piro- 
pen- 
fost

cu temele 
școala noas- 
cadrul aces- 
exemplu, în

același fel a
al orelor 

de profe- 
care, du- 
săptămîni

Rebedea 
clasei a VII-a 

teme ca '■ 
onoare", 

sau . Des- 
dovedeș- 
dirigintă 
Ca bun 

orelor e-

torie patriotică", „Cum trebuie să 
se poarte un elev față de părinții 
săi", dovedesc inițiativa și tactul 
pedagogic în atragerea eît 
largă la discuții a elevilor în 
blemele de importanță majoră 
tru ei. Nu în
apreciat planul tematic 
de dirigenție întocmit 
soara Beldiman Lucreția 
pă ce l-a adus cu trei
întîrziere a fost și sub nivelul ce
rințelor, fiind general, cu teme 
care nu aduc noul în îmbogățirea 
cunoștințelor elevilor.

Membrii comisiei metodice au 
arătat deficientele acestui plan a- 
rătînd totodată și cam ce teme 
trebuiau cuprinse în el.

Dezvoltînd tema „Despre since
ritate" în cadrul comisiei dirigin- 
ților, profesoara Rebedea Victoria a 
arătat că prin aceasta a căutat să 
imprime la elevi trăsăturile omu
lui de tip nou.

In ora de dirigenție elevii au 
învățat că sinceritatea trebuie , să 
se saanifeste sub toate aspectele 
ei, față de părinți, față de profe
sori. de colegi, de prieten’ cu

Partidului, slavii !
La Școala generală de 8 ani nr. 

2 din Lonea se organizează cu re
gularitate diferite acțiuni intere
sante și atractive. In fruntea a- 
cestor acțiuni sint pionierii.

Printre acțiunile organizate de 
către pionierii unității noastre pe 
trimestrul II se numără și aduna
rea de unitate Cu tema „Partidului 
— slavă I".

Cu această ocazie, ni s-a vorbit 
despre grija părintească a parti
dului' fată de noi, tinerele vlăstare, 
despre condițiile minunate de trai 
și învățătură pe care le avem.

După adunare a urmat un scurt 
program artistic dat de către pio
nierii unității noastre și care a 
constat din cîntece și poezii închi
nate partidului.

COJOCARU VIORICA 
Si NISTOR DOINA 
elevi clasa a VII-a 

Școala generală de 8 ani ar. 2 
Lonea

O =—

Presesiune de examene 
ia cursurile fără frecvență 
Pentru a veni în sprijinul elevi

lor din clasele V—XI, care urrt^a- 
ză cursurile școlii medii, secția fără 
frecvență și au de susținut în vară 
mai multe examene, la Școala me

die mixtă din Petroșani se organi
zează între 1—8 martie examenele 
de presesiune. înscrierile pentru 
examenele din această presesiune 
se fac pînă sîmbătă 29 februarie-

între școală
la care sînt dirigintă, am tratat 
teme de interes general, bazate pe 
exemple concrete. Dar la școala 
noastră, nu se organizează convor
biri 
levi 
tură 
toti

numai cu părinții ai căror, e- 
au rezultate slabe la inVăță- 
sau sînt indisciplinați, ci cu 

părinții, elevilor.
Părinții trebuie să vadă in pro- 

iesorul-diriginte un colaborator a- 
propiat. înarmat cu o vastă cul
tură pedagogică. Ei trebuie 
teleagă că 
tnune vor 
omului de

in- 
numai prin eforturi co- 
contribui la formarea 
tip nou.

prof. EDITH BEREGSZASZy 
diriginta clasei a Vl-a В 
Școala de 8 ani Petrila

ani din 
a diri-

elevi 
loan, 
Ioan,

> î
- (

noscufi. Dînd ca exemplu 
cum sint Talpași loan, Letchi 
Sandulache Marinică, Pisău 
Berci Elena, Cristea Georgeta ca
re în multe privințe s-au arătat 
neșinceri, profesoara a arătat și 
urmările pe care le poate avea a- 
cest fapt. Totodată au fost mențio
nați elevii Tînțarcu Florica, Rațiu 
Eugenia, Brici Ecaterina, Drăghici 
Veronica. Tudoran Mihai, Pandiu 
Dumitru și alții, care constituie e- 
xemple dș sinceritate și nu-și as
cund niciodată greșelile comise. 
De altfel, aceștia sînt și cei mai 
buni la învățătură și disciplină.

a diriginților 
închegarea 
precum și 
celor mai

Comisia metodică 
este preocupată de 
lectivelor de elevi, 
folosirea metodelor
trivite pentru educarea lor în 
ritul patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar, 
tru 
ale

pen- 
a le forma trăsăturile morale 
omului de tiD nou.

prof. V. COCHECI
directorul Școlii generale de 8 ani

Uricani

Orele de laborator la fizică sînt așteptate cu multă bucurie de 
elevi. Ele întregesc cunoștințele teoretice din

Deseori cei doi elevi din clișeu. ludorică
Ileana, din clasa a VII-a de la Școala medie
Biți împreună făcînd observații la microscop 
tășesc colegilor.

timpul cursurilor..
Constantin și Ravasz 
din Vulcan, pot fi întîl- 
pe care apoi le împăr-



Bucurie și '/tabel. Carmen știe să se bucure de frumusețile iernii.

И
■■ o

------ ,-----©_---------

Prieteni buni
(Urmare din pag. I-a|

dimineață s-au terminat, i-am vă
zut pe elevii externi stînd grupați, 
în liniște, pe coridor. Din cînd în 
clnd, din primele rînduri ieșea 
cite unul voios. Am fost înștiințat 
că în ziua aceea se dădeau bur- 

4sele. In această acțiune elevii se 
autoservesc. M-am apropiat să 
văcl... mecanismul.

Pe o masă se afla o cutie de 
lemn, lungă, despărțită în atîtea 
compartimente cite litere are al
fabetul. In fiecare compartiment 
se aflau plicuri cu banii elevilor 
al căror nume începea cu litera 
respectivă. Fiecare elev își scotea 
plicul, număra banii, semna lista 
de plată și pleca.

...Peste cîteva minute în biroul 
tovarășului director Okroglici Ioan 
a intrat elevul din anul II B. Man 
Viorel.

Tovarășe director, la mine in 
plic an fost cu 25 'ei mai mult. 
Nu-mi aparțin și nu vreau să mi-i 
însusesc. Poate unui coleg al meu 
i s-au pus mai putini bani în plic.

Directorul l-a felicitat pe elevul
Man pentru spiritul său de cole
gialitate, pentru dovada de disci
plină, pentru înalta =a conștiință.

— Altă dată — spunea tovară
șul Țîmpea Cornel, secretarul co
mitetului U.T.M. pe școală, ele
vul Nuță loan din anul III a gă
sit în curtea școlii 176 Iei. Nu. și 
i-a însușit. I-a predat la direcțiu
nea școlii, de unde au ajuns la 
cel care-i pierduse.

Sînt fapte reale petrecute în zi
lele noastre. Sînt fapte dențne de tî- 
năra generație, fapte care vorbesc 
despre înalta conștiință a elevilor 
de la Școala profesională din Lu-

-------------------------- ■. ■.—■BWWff ........................ —------------------

PE PLAIURI MUREȘENE
Mașina gonește pe șoseaua în 

tinsă ca o panglică printre dealuri 
semețe. Unde oare să ne oprim 
mai întîi ? Este --intr-adevăr greu 
să cuprinzi întreaga dimensiune a 
realizărilor pe care oamenii mun
cii din regiunea Mureș Autonomă 
Maghiară le-au înfăptuit în anii de 
democrație populară.

In oronica mureșană se înscrii-, 
numele unor mari întreprinderi in
dustriale, cămine culturale, spitale 
școli și alte edificii care împîn 
zesc harta regiunii de la un capăt 
la altul.

Călătorul care vizitează orașul 
Toplița este plăcut impresionat de 
edificiile care adăpostesc fabricile 
de prelucrare a lemnului. Ca ut 
mare a modernizării utilajelor, lem
nul capătă aici o metamorfoză 
nouă, demnă de zilele pe care le 
trăim.

Pe Valea Mureșului se află șl 
Remetea. In trecut această locali
tate era prea puțin cunoscută, in 
Ultimii ani insă aici au avut loc 
mari transformări. Remetea, este 
astăzi renumită prin fabrica de lap. 
te-praf, prima unitate de acest fel 
din țara noastră, dotată cu ma 
șini moderne. Surioara ei. fabrica 
de lactate Cristurul Secuiesc, este 
unul din minunatele obiective in
dustriale date în exploatare în a-

cu... disciplina
peni, despre disciplina și buna cu
viință ce-i caracterizează. Astfel 
de trăsături trebuie să caracteri
zeze pe fiecare elev din școlile 
noastre. Iar munca acelora care 
se ocupă de educarea acestor elevi 
dă roade. Conducerea școlii, diri- 
ginții, educatorii, organizația U.T.M., 
fac totul pentru a imprima elevi
lor de aici o disciplină liber con
simțită, le formează trăsături mo
rale curate, sănătoase. Aici, pe 
băncile școlii, viitorii muncitori în
vață cum să se comporte în școa
lă, în familie, în societate. Aici se 
formează profilul omului nou, cin
stit, civilizat.

nul trecut. Fabrica prelucrează zil
nic peste 80 000 litri de lapte și 
este înzestrată cu mașini de o înal
tă productivitate, cum sînt de pil
dă pasteurizatoarele cu o capaci
tate de 5 000 litri/oră.

Gălăuțașul, Reghin-ul și alte lo 
calități au dus, de asemenea, fai
ma regiunii Mureș Autonomă Ma.
ооооооооогоооооеооооооѳоооооеоооосос 

Note de călătorie 
моеоѳоооеееооооооолеоооееоэоооекэоx- ■ 

ghiară. In aceste locuri o mare 
pondere o are exploatarea și in 
dustrializarea lemnului.

...Sintem în Tg. Mureș. Orașul 
ș-a împodobit cu veșmintele, tine 
reții, cu arhitectura modernă a 
construcțiilor. Pe terenul fostului 
obor, de pildă, harnicii construc
tori au ridicat un mic orășel. Noi 
și noi blocuri apar mereu. Numai 
într-o perioadă de opt luni au fost 
date în folosință 13 blocuri cu 204 
apartamente. Eleganța liniilor șt 
coloritul pastelat Incintă privirea.

Dar cei mai minunați sînt oa
menii de pe meleagurile mureșene 
care făuresc cu mîinile lor bogății 
imense. In fabricile și uzinele din 
întreaga regiune lucrează înfrățiți, 
muncitori romîni și maghiari prin

NOTĂNU AJUNGE UN RAU ?
Unul din principalele obiective 

pentru care se întrec minerii Văii 
Jiului îl constituie îmbunătățirea 
calității producției. In cele două 
luni care au trecut de la începu
tul anului, la mina Lonea nu s-au 
înregistrat rezultate pe linia îmbu
nătățirii calității cărbunelui trimis 
preparației. Datorită neglijării ale
gerii șistului vizibil din cărbune, 
mina Lonea a depășit în cea de-a 
doua decadă a lunii februarie nor
ma admisă de cenușă cu 1,3 puncte.

Dar oare nu ajunge un rău ? 
Precum se vede și din clișeul a- 
lăturat. producția extrasă din a- 
dîncurile minei Jieț, în loc să fie 
încărcată din silozuri în vagonete 
și trimisă preparației Petrila, ee 
varsă pe vatră în incinta minei. 
Cauza ? Din lipsa de vagoane 
C.F.R, preparația Petrila nu poate 

recepționa producția minei Lonea. 
In acest fel cărbunele este expus 
intemperiilor iernii, este reîncar

nat apoi din nou în silozuri, iar de 

aici în vagonete, deci trece prin- 

tr-un șir de operații care îl degra

dează și din punct de vedere al 
granulației.

Oare nu s-ar putea evita această 
situație ? Iată o întrebare la care 

se așteaptă răspuns din partea 
C.C.V.J. și a stației C.F.R. Petro

șani.

tre care tovarășii Moga Teodoi, 
Lukacs Petre, Munteanu Florea și 
alții. Despre succesele lor ne voi 
besc cifrele. Numai muncitorii din 
brigăzile și echipele care lucrează 
la secția de carbid de la Combina 
tul din Țîrnăveni au dat peste 
plan în ultimele luni peste 300 
tone de carbid.

O puternică dezvoltare au cu
noscut nu numai orașele ci și sa
tele. Sa luăm spre exemplu, co
muna Rîciu. înainte de a intra în 
sat se află tarlalele gospodăriei 
colective. Valurile de pămîht ne
gru ca păcura se întind pînă în 
depărtare. Dacă în Rîciu. în urmă 
cu 20 de ani se obțineați pe comu
nă, 18 vagoane de grîu, se spunea 
că a fost un an rodnic. In 1963 însă 
gospodăria agricolă colectivă a rea
lizat peste 180 de vagoane de grîu. 
Au crescut oare suprafețele de pă- 
mînt ? Nicidecum I Au crescut oa
menii. Cu ajutorul mașinilor mo
derne ei au reușit să obțină re
colte bogate nemaiîntîlnite pe a- 
ceste meleaguri.

Iată doar cîteva imagini, cîteva 
fapte cuprinse în noua cronică mu
reșană, în care oamenii muncii, 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, înscriu noi și însemnate 
realizări.

A, RUS

LICITAT

Preparata cărbunelui Cwoești

- 14
angajează imediat

electricieni cahlîcafi
Condițiile de 

vigoare.
Cererile de 

din Corcești.

j 
li

A N U N T 

de 15 
Petri ia

Sncepînd cu dala 
clubut sindicatelor din 
scrieri pentru cercul de croitorie, cu durata de 
funcționare de 6 luni (3 luni teorie și 3 practi
că) care va începe ia data de 1 martie.

De asemenea, se fac noi înscrieri și pentru 
cercul de balet (pentru copii) care funcționează 
de două ori pe săptămînă.

februarie a. c. la 
se fac zilnic în-

ANUNȚ
Ca prilejul DECADEI CADOURIIOR PEN- 

TRU FEMEI, O.C.L. Produse Industriale Petroșani 
anunfă publicul consumator că între 27 febru
arie și 8 Martie 1964, vor fi puse în vînzare 
la toate magazinele specializate un bogat sor
timent și modele noi de articole pentru cadouri 
ca articole de : parfumerie, cosmetice, marochi- 
nărie, galanterie, confecții de sezon, tricotaje, 
lenjerie, aparate de uz casnic, radiouri, ceasuri, 
articole muzicale etc.

Io alenlia vlaalonlor îi nri№ sooitioi
fn baza ordinului nr. 20 200 din 1963 al A.G.V.P.S., viza per

miselor de vinătoare pe anul 1964 se efectuează între 1 ianuarie 
— 15 martie curent, dată după care nu se va mai acorda nici o 
viză.

Comitetul filialei A.G.V.P.S. Petroșani anunță pe toți membrii 
vînători ai filialei Petroșani și ai subfilialei Hațeg să se prezinte I 
la biroul filialei din Petroșani cu permisele Ia viză in termenele 1 
arătate mai sus. Cu ocazia vizei permiselor, membrii vînători vor 
achita în întregime cotizația pentru anul curent, restanțele și alte 
datorii fa(ă de îHială.

Viza permiselor de peșcuit se efectuează între 1 ianuarie — 
31 martie 1964. dată după care nu se vor mai acorda vize. Odată 
cu viza permiselor, pescarii sportivi vor achita in întregime co
tizația pe anul curent și alte datorii iață de filială.

29 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică de estradă, 8,58 
Cîntece și jocuri populare, 9,40 
Dansuri populare din țări socialis
te, 10,42 Muzică ușoară romîneas- 
că, 11,30 Valsuri nemuritoare, 12,00 
Muzică populară interpretată de 
Ana Pop Corondan și Gheorghe 
Gigea, 13,10 Din operetele lui Nico 
Dostal, 14,00 Program de melodii 
populare. 15,00 Melodii distractive,
15.30 Actualitatea literară în zia
rele și revistele noastre, 15,45 
Fragmente din opera „Răpirea din 
Serai" de Mozart, 16,15 Vorbește 
Moscova, 18,04 Cîntă orchestra de 
estradă a Radioteleviziunii, 18,40 
Muzică populară chiliana interpre
tată de Maria Luiza Buchina, 19,00 
Almanah științific, 19,25 Muzică 
ușoară de Gherase Dendrino, 19,45 
Muzică de dans, 20,10 Melodii 
populare cerute de ascultători,
20.30 Pe teme internaționale, 20,40 
Muzică de dans, 21,15 Carneț plas
tic, 21,30 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,40 Ansambluri vo
cale din operete, 9,00 Roza vîntu- 
rilor (reluarea emisiunii din 26 
februarie), 9,30 Potpuriuri de es
tradă, 10,05 Melodii populare, 10,30 
Cîntece patriotice, 11,15 Universi
tatea tehnică radio (reluarea emi

salarizare, conform indicatorului tarifar
I

I 
I

o

angajare se vor depune la sediul prepasației ,|
1

siunii din 28 februarie), 11,30 In
terpret! de opergță, 12,05 Muzică 
ușoară, 12,30 Lecția de limba en
gleză. Ciclul II (reluarea emisiu
nii din 28 februarie), 12,45 Melodii 
populare interpretate de Maria 
Sterian, Ion Crețu și Petru Unc. 
13,40 Muzică corală romînească,
14.30 Buchet de melodii de muzică 
ușoară romînească, 15,00 Din mu
zica popoarelor, 16,12 Cîntă corul 
Ansamblului Artistic al C.C.S.,
16.30 Știința în slujba păcii, 17,00 
Muzică populară la cererea ascul
tătorilor, 18,30 Muzică din operete 
cerută de ascultători, 19,00 Pro
gram de romanțe, 19,30 Capodope
re ale literaturii universale : ,,Colas 
Breugnon" de Romain Rolland, 
20,00 Muzică de dans, 20,40 Inter
pret! de odinioară aî muzicii popu
lare romînești, 21,20 Arii din opere,

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cavalerul Pardaillani REPUBLICA: 
Podul rupt, LONEA: Căpitanul 
Francassei IȘCRONI: Meșter la 
toate,- BARBĂTENI : Lunga noapte 
din 43: PAROȘENI: învierea.
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Înî

capa- 
de a 
arată 

recent 
Cu ochii

SARATOV 27 (Agerpres).
Copilul Sașa Sosnin, 

vîrstă de 9 ani posedă 
citatea extrem de rară 
„vedea" prin pipăit, se 
într-un articol publicat 
de ziarul „Trud",

i
:i

î
4 
4

І legați el poate să citească cu j
ajutorul degetelor rînduri seri - 4

ii se cu litere mari și mici și să 
/stabilească fără greș culoarea 
/unui lichid dintr-un flacon.

Prin același mijloc, el poate 
să reeunoască o persoană în
fățișată într-o fotografie. Și 
mai ciudat este faptul că Sașa j 
poate să „vadă" și cu ajuto- * 
rul degetelor de la picioare. e 

Oamenii de știință din Sara- ♦ 
tov, orașul în care trăiește • 
Sașa, urmăresc cu atenție sta- j

4 
4 

cestui copil neobișnuit. Ei e- I
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MOSCOVA 27 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că Minis

terul afacerilor externe al U.R.S.S. 
a remis o declarație ambasadoru
lui Angliei la Moscova, în care 
se arată, între altele :

Guvernul U.R.S.S., împărtășind 
neliniștea guvernului Cambodgiei, 
susține cererea cu privire la con
vocarea urgentă a Conferinței in
ternaționale în problema Cambod
giei și propune din nou guvernu
lui Marii Britanii să ia măsuri pen
tru convocarea ei. In același timp,

guvernul U.R.S.S. a propus guver
nului Marii Britanii ca textul tele
gramei lui Norodom Sianuk să fie 
trimis de copreședinții Conferinței 
de la Geneva pentru Indochina tu
turor participanților la această 
conferință. (Această telegramă a- 
ducea la cunoștință că forțele mi
litare ale Vietnamului de sud au 
săvîrșit o nouă provocare împo
triva Cambodgiei, care s-a soldat 
cu morți și răniți în rîndurile popu
lației civile, precum și cu pagube 
materiale).

©

Desfășurarea procesului lui Jack Ruby

rea sănătății și dezvoltarea a-

fectuiază studii amănunțite І 

pentru a descoperi 
mul „vederii"

4mecanis- 4 
prin pipăit. I

Lucrările Comitetului 
celor Î8 state 

pentru dezarmare 
GENEVA 27 (Agerpres).
Ședința de joi a Comitetului 

celor 18 state pentru dezarmare, 
prezidată de William Foster, con
ducătorul delegației S.U.A., a în
ceput prin discutarea problemelor 
procedurale.

Reprezentantul U.R.S.S., S. K. 
Țaraipkin, a propus ca, în scopul 
unei mai bune organizări a activi
tății Comitetului, să se pună pe 
primul plan două din seria de mă
suri colaterale propuse : problema 
seducerii bugetelor militare și a- 
eeia a preîntîmpinării răspîndirii 
armei nucleare.

Delegațiile S.U.A., Angliei și Ita
liei s-au opus acestei propuneri.

Majoritatea participanților s-au 
pronunțat pentru organizarea unei 
ședințe speciale consacrate proble
melor de procedură.

In continuarea ședinței au fost 
discutate măsurile colaterale în 
ansamblu. Au luat cuvîntul repre
zentanții Cehoslovaciei, Indiei, Bul
gariei, U.R.S.S., S.U.A.

DALLAS 27 (Agerpres).
In cursul audierilor de miercuri 

după-amiază în procesul lui Jack 
Ruby au mai fost selecționați încă 
doi jurați. Astfel, pînă în prezent, 
numărul de jurați aleși este de opt. 
Ultimii doi jurați selecționați sînt 
contabila Gwen English și funcțio
narul de poștă M. J. G. Holton. 
Urmează să mai fie aleși încă pa
tru jurați.

Judecătorul Joe Brown a decla
rat că procesul propriu-zis „va 
putea începe vineri, dacă ritmul 
actual al selecționării juraților 
menține".

In ultima ședință apărarea a 
curs de două ori la privilegiul
de excludere automată, reducînd 
la patru numărul candidaților ju
rați pe care îi va mai putea recuza 
fără a indica motivuL

doaria sa de apărare bazată pe 
„tulburările mintale" ale lui Jack 
Ruby.

se

re-
ei

☆

spus că va face 
fie examinat de 
că va recurge 

mai

Melvin Belli a 
ca clientul său să 
un „psihiatru" și
la „metodele științifice cele 
moderne" pentru a încerca să de
monstreze teza sa 
sia psiho-motrice" 
feri acuzatul. El a
teleagă că consideră 
riului drept un fapt 
că își pregătește de

despre „epilep- 
de care ar 
lăsat să se 

alegerea 
inevitabil

pe acum ple-

su- 
în- 
ju- 

și

Relatările acuzatului Hefelmann 
la procesul de la Limburg

LIMBURG 27 (Agerp res).
In timpul interogatoriului acu

zatul Hans Hefelmann, vinovat de 
uciderea a 73 000 de persoane prin 
aplicarea planului hitlerist de eu- 
tanasie, cunoscut 
„acțiunea T-4", 
mărea lichidarea 
lor incurabili și 
tali, a

După 
France 
curi că
Germania funcționau 30 de centre 
de eutanasie, și că fiecare caz de 
trimitere la moarte era hotărît de 
trei „experți": Castel, Heinze și 
Wentzler. Din relatările acuzatului 
reiese că semnul unei cruci făcut

sub denumirea 
prin care se ur- 
fizică a bolnavi- 
a debililor min- 
mărturisiri.

agenția
făcut noi

cum transmite
Presse, el a declarat mier
la sfîrșitul anului 1939, în

pe fișa bolnavului indica trimite
rea acestuia la „moarte fără sufe
rință", iar două cruei însemna ne
cesitatea unei anchete asupra ca
zului respectiv. Acuzatul a adău
gat că practicarea anesteziilor 
mortale pentru persoanele bolnave 
a fost autorizată de Hitler.

Procesul, care s-a întrerupt mier
curi, va fi reluat luni. Hefelmann 
este singurul acuzat sare este ju
decat, întrucît se știe că ceilalți 
executanți ai aeestui plan, Frie
drich Tillman și dr. Werner Heyde, 
s-au sinucis cu cîteva zile înainte 
de începerea procesului, iar fostul 
avoeat nazist Bohne a fugit în 
merica de Sud pentru a scăpa 
judecată.

A-
de

©

Cererea adresată de Jomo Kenyatta 
guvernului somalez

IN JURUL EVENIMENTELOR DIN CIPRU

Guvernul grec sprijină poziția 
președintelui Makarios

ATENA 27 (Agerpres).
Primul ministru al Greciei, Pa- 

pandreu, a declarat ambasadorilor 
Angliei și S.U.A. la Atena, eu ca
re a avut întrevederi, că guvernul 
grec a hotărît să sprijine poziția 
președintelui Makarios și să ajute 
la restabilirea păcii și democrației 
în Cipru, anunță agenția Reuter.

In legătură cu aceasta, Papan- 
dreu, a trimis un mesaj special lui 
Makarios. „Cercurile politice din 
Grecia, transmite corespondentul a- 
genției France Presse, își exprimă 
neliniștea și sînt unanime în a 
sublinia că guvernul grec va fi în 
toate împrejurările de partea pre
ședintelui Makarios și va răspunde

prin toate mijloacele pe care le 
are la dispoziție oricărei încercări 
de invadare a insulei".

☆

ANKARA 27 (Agerpres).
Președintele grupului parlamentar 

turc, Gulek, a cerut miercuri la 
conferința parlamentară a N.A.T.©. 
convocarea comisiei permanente și 
a comisiei politice a N.A.T.O. pen
tru a studia problema cipriotă, a- 
nunță agenția France Presse.

Intr-o telegramă, adresată pre
ședintelui conferinței parlamentare 
a N.A.T.0., Gulek 
mentul este foarte 
această studiere".

afirmă că „mo- 
propice pentru

SAS*
*

i

Raportul Băncii federale 
de rezerve a S. U. A

NAIROBI 27 (Agerpres).
La actuala sesiune a Adunării 

Naționale a Kenyei a fost luat în 
discuție conflictul de frontieră cu 
Somalia. Primul ministru, Jomo 
Kenyatta, a adresat guvernului so
malez cererea de a înceta raidu
rile la frontiera cu Kenya și cam
pania ostilă desfășurată, îndeosebi, 
la postul de . radio Mogadiscio. El 
și-a exprimat speranța eă la con
ferința de la Lagos a miniștrilor

de externe africani se va ajunge 
la o soluționare a acestui conflict.

Kenyatta a avertizat apoi popu
lația din regiunea de nord a Ke
nyei, revendicată de Somalia, eă 
guvernul său va întreprinde noi 
măsuri și va pedepsi persoanele 
care desfășoară activitate antigu
vernamentală, în sprijinul Soma
liei. El a propus prelungirea cu 
încă două luni a stării excepțio
nale în aceste provincii.

NEW YORK 27 (Agerpres).
In raportul anual publicat de 

Banca federală de rezerve se arată 
că economia americană continuă 
să nu folosească pe deplin capa
citățile sale de producție și că a- 
nul 1963 „a lăsat numeroase pro
bleme nerezolvate".

Raportul consideră că cele mai 
grele probleme constau în existen
ța regiunilor afectate de sărăcie 
în diferite state și nivelul gene
ral al șomajului. De asemenea, ra
portul exprimă îngrijorarea față de 
„presiunile inflaționiste" care s-au 
făcut simțite la sfîrșitul anului.

Raportul consideră că problema

extinderii folosirii brațelor 
muncă poate fi rezolvată prin 
dicarea nivelului general al învă- 
țămîntului și intensificării pregă
tirii tehnice a tineretului.

Referiridu-se la deficitul balan
ței de plăți, raportul cere ca cele
lalte țări capitaliste industrializate 
să-și asume „o sarcină mai mare" 
în ce privește ajutorul acordat .ță
rilor în curs de dezvoltare. Potri
vit raportului, înrăutățirea situa
ției balanței de plăți a S.U.A s-a 
datorat intensificării scurgerii de 
capitaluri particulare din Statele 
Unite.

O

Dezbaterile din Camera Comunelor
guvernului 
menținerea 

și sporirea 
a

mi-

LONDRA 27 (Agerpres).
Politica militară a 

conservator prevede 
armamentului nuclear
genurilor clasice de armament, 
declarat Peter Thorneycroft, 
nistrul apărării al Marii Britanii, 
în cadrul dezbaterilor începute 
miercuri în Camera Comunelor în 
legătură cu Cartea Albă, care ex
pune programul militar al Marii 
Britanii pe anul fiscal 1964—1965. 
Potrivit declarației lui Thorney
croft, guvernul intenționează să a- 
loce două' miliarde de lire sterli
ne în scopuri militare. Motivînd

de
ri-

27 (Agerpres). 
Departamentul 

că Fraser Wil- 
S.U.A. în Cipru, 
la Washington6 
Fraser, a spus 

cuvînt,

WASHINGTON 
La 26 februarie, 

de Stat a anunțat 
kins, ambasadorul ! 
a fost rechemat 
pentru consultări, 
un purtător de cuvînt, „va pre
zenta un raport și va face o apre
ciere asupra situației".

Agenția Associated Press rela
tează că reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U.. A. Stevenson, 
a prezentat într-o ședință secretă 
a Comisiei senatoriale pentru pro
blemele externe un raport asupra 
situației din Cipru.

ministrul apărării a 
armamentul nuclear 
Angliei pentru 
îndeplini rolul

ca 
în

a-

aceste alocări, 
afirmat că 
este necesar 
să-și poată 

lume".
Totodată, ministrul apărării a 

nunțat că vor fi construite cinci 
submarine înzestrate cu rachete 
Polaris în loc de trei, cum era pre
văzut inițial, fiecare submarin 
costînd aproximativ 70 milioane 
lire sterline.

Principalul purtător de cuvînt 
al opoziției laburiste în problemele 
apărării, D. Healey, a cerut res
pingerea acestui document.

Carlos Alfredo Bernardes 
a continuat miercuri co..- 
cu reprezentanții altor 
membre nepermanente ale 

(Bolivia Ceh'oslovacia, 
Fildeș. Maroc. Norve- 

unei for-

[OilSDlIdrilf din (Olllllnl 
dt Secaritate

NEW YORK 27 (Agerpres).
Președintele Consiliului de Se

curitate, 
(Brazilia) 
sultările 
cinci țări
Consiliului
Coasta de Fildeș. Maroc, 
gia) în vederea găsirii 
muie care să permită scoaterea din 
impas a problemei cipriote.

Miercuri seara, Carlos Bernardes 
a avut o întrevedere și cu Zenon 
Rossides, reprezentantul Ciprului la 
O.N.U. Nu s-a înregistrat, potrivit 
agenției France Presse, o apropie
re a pozițiilor.

OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO OOOOOO 00-00 00 00 00 00 00 00 CC ОЭОООООООО ОС OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

o o
8 
8 
8 o o b o 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 O o 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 O o 
8 
8 
8 
8 O o 
8 
8 
8 
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

TOKIO. Un avion de pasageri 
japonez, în care se aflau 43 de 
persoane, s-a prăbușit joi, in flă
cări, pe aeroportul Oița din in
sula Kyushu. In acest accident 
au pierit 30 de persoane.

SAN SALVADOR. La 26 ie- 
bruarie a fost semnat la San 
Salvador un acord de uniune 
monetară între cinci țări ale A- 
mericii centrale.

Semnat de directorii băncilor 
centrale din Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua, Costa Rica și 
Salvador, acest acord are meni
rea să contribuie la stabilitatea 
și convertibilitatea monedelor 
din republicile Americii Centrale.

NEW YORK. Primul cosmo
naut american, John Glenn, ca
re și-a pus candidatura 
Senatul S.U.A., a fost 
unui accident. In timp ce 
Ia locuința sa din orașul 
bus (statul Ohio) el a 
in baie lovindu-se cu capul de 
cadă. După ce a fost transportat 
de urgență Ia spital, medicii au 
declarat că cosmonautul a sufe
rit o ușoară comoție cerebrală 
exprimindu-și totodată speranța 
că se va reface în scurt timp.

pentru 
victima 
se afla 
Colum-

aiunecat

WASHINGTON. Anunțind în- 
tr-un discurs radiotelevizat că a 
semnat legea cu privire la redu
cerea impozitelor, votată la 26 
februarie de Senatul american, 
președintele S. U. A., Lyndon 
Johnson — transmite agenția As
sociated Press I— și-a exprimat 
speranța că această lege va con
stitui un stimulent pentru econo
mia americană și va crea „con
diții favorabile pentru lărgirea 
activității de aiacerl".

BRUXELLES. Agenția Associa
ted Press anunță că Belgia a ra
tificat tratatul de asociere la 
Piața comună a celor 18 state a- 
îricane. Franța a 
a Pieței comune 
acest tratat.

MOSCOVA. In
de 27 februarie, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a primit Ia 
Kremlin pe Jens Otto Krag, pri
mul ministru al Danemarcei, cu 
care a avut o convorbire.

LONDRA. După cum transmite 
agenția United Press Internatio
nal, primul ministru al Angliei, 
Douglas Home, a anunțat că, la 
invitația primului ministru al

fost prima țară 
care a ratificat

dimineața zilei

Nigeriei, Abubakar Tafawa Ba- 
lewa, între 18 și 21 martie va 
face o vizită Ia Lagos.

ALGER. După cum anunță a- 
genția ghaneză de informații, la 
Alger are loc în prezent o con
ferință a reprezentanților sindi
catelor din Africa. La lucrări 
participă reprezentanți ai sindica
telor din Republica Ghana, Alge
ria, Mali, Guineea, R.A.U., Maroc.

MOSCOVA. Oamenii sovietici 
au sărbătorit la 26 februarie îm
plinirea a 95 de ani de la naște
rea Nedejdei Krupskaia (1869— 
1939), soția și tovarășa de luptă 
a lui Lenin, fruntașă a partidu
lui și statului sovietic, creatoare 
a noii pedagogii sovietice.

ALGER. Președintele Algeriei, 
Ben Bella, l-a primit miercuri 
după-amiază pe Jean de Broglie, 
ministru de stat francez pentru 
problemele algeriene, care i-a 
remis un mesaj personal al pre
ședintelui Franței, de Gaulle.

După întrevedere, Jean de 
Broglie a declarat ziariștilor că 
a avut loc „o trecere în revistă 
foarte amplă a situației", men- 
ționind că întrevederea a fost 
cordială. Au fost abordate nu
meroase probleme precise, a 
spus el, relevînd că urmează să 
aibă convorbiri și cu ministrul 
algerian al economiei.
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