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O fruntașă a întrecerii socialiste de la S.R.E. Vul
can, bobinatoarea Nyika Silvia, lucrînd la bobinarea 
unui motor.

REPORTAJUL ZILEI

In vizita la fabrica de motoare 
Diesel- ilectrice din Reșița
Apa Bîrzavei ce grăbește spre vale, coșuri fume- 

. .gînde. hale înalte, locomotive pufăind de-a lungul 
liniilor uzinale — sînt cîteva detalii ale decorului 
primei uzijie de motoare Diesel-electrice romînești, 
construită la Reșița în urmă cu cinci ani.

Clădirea principală, o hală cam de vreo două ori 
mai mare decît sala Floreasca din București, adăpos
tește o mulțime de complicate mașini automate, ma
carale. poduri rulante și alte utilaje aflate în zestrea 
unei fabrici moderne.

La capătul halei, unde începe fluxul tehnologic, se. 
văd cîteva freze și raboteze portal, cu ajutorul cărora 
se prelucrează piese voluminoase : blocmotorul, car
terul. Alături, o secție de sudură. Mai încolo, finisa
jul chiulaselor, arborilor cotiți, bielei. Apoi multe 
alte sectoare unde se făuresc cele aproape 30 000 de 
piese cîte alcătuiesc motorul cu herghelia lui de 2 100 
CP. Spre celălalt capăt al fluxului tehnologic, își dau 
întîlnire miile de piese și repere, ocupîndu-și fiecare 
locul ce i s-a fixat'. Cîteva ope
rații de prestrîngeri, conectări și 
cuplări și totul intră în faza fi
nală : montajul general. In sfîrșit, 
ultima operație, montarea carcasei, 
care pentru oamenii locului în
seamnă întotdeauna un prilej de 
bucurii și satisfacții. In asemenea 
ocazii, în jurul sectorului mon
taj final, din „întîmplare" își gă
sesc treaba mai mulți muncitori ca 
deobicei. 
bucurie 
muncii 
La un . 
fost și 
din hală s-a prins 
cu inscripția: „Al 
Diesel realizat la 
în octombrie 1963.
reu alte și alte motoare se adaugă 
acestei cifre.

Gata montate, motoarele trec în 
sala standului de probă, un fel de 
policlinică tehnică, unde sînt su
puse 
nire 
faze, 
toate 
Examinatorii și 
ingineri ți tehnicieni ou o înaltă 
calificare tehnico-științifică. Ei ur
măresc pe toată durata probelor 
comportarea motorului, nelăsînd să 
scape nici un amănunt și folosin-

V. MUREȘAN
corespondent Agerpres 
pentru regiunea Banat

, Privirile 
pe care 
împlinite 
asemenea 
noi martori.

lor trădează o 
numai datoria 
o poate dărui, 

eveniment am 
Pe un stîlp

atunci o placă 
100-lea motor 

U.G.M.R.". Era 
De atunci me-

la o serie de examene : por- 
fără aprindere, turație pe 
putere, presiune, consum; 

obligatorii și eliminatorii, 
consultanții sînt

(Continuare în pag. 3-a)
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Din viața și moaca minerbor aomosem

Mancă rodnică

R mie prima zi a lunii !

Sărbătorirea în acest 
an a celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării pa
triei noastre, a constituit 
pentru colectivul minei 
Aninoasa un nou prilej 
de a-și luă angajamen
te sporite 
Printre ele 
extragerea,
August, a 8 000 
cărbune peste 
de plan. In .adînc de mi 
nă, întrecerea pentru tra
ducerea în viață a anga
jamentului a pornit 
nă de entuziasm. Cu 
care zi, 
întrecere 

^realizări.
anului a
de harnicii mineri anirio- 
seni, cu o depășire de 
plan de 1 832 tone de

in întrecere, 
se 

pînă
numără 
la 23 

tone de 
sarcinile

cărbune. La această can
titate s-au mai adăugat în 
luna februarie încă 1 015 
tone așa că numărul to
nelor de cărbune extras 
peste plan, în două luni, 
se ridică la 2 847.

Realizarea, în această 
perioadă, a peste 35 la 
sută din întregul anga
jament, luat în 
celei de- a XX-a 
sări a eliberării, 
tuie garanția că
vele fixate vor fi tradu
se în viață înainte de 
termen" Printre brigăzi
le de mineri 
contribuit .ia 
acestui frumos 
se numără cele conduse 
ae Schneider Francisc, 
Cristea Aurel, David. 
Ioan

la perioada ce a trecut de la în
ceputul • anului, munca minerilor - 
din Valea Jiului s-a desfășurat 
sub semnul luptei pentru realiza
rea angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. Rod al muncii pline de a- 
vînt din abatajele exploatărilor 
noastre și al aplicării unor măsuri 
tehnico-organizatorice, menite să 
asigure brigăzilor condiții optime 
de lucru, minerii 
au extras peste 
putui 
tone 
nate 
vele 
care
dă cu decadă sarcinile de plan. 
Acest fapt a asigurat ca exploată
rile respeetive să realizeze depă
șiri însemnate la sfîrșitul fiecărei 
luni și să asigure desfășurarea 
normală a procesului de producție, 
fără perturbații, fără suprasolici
tări și asalturi la sfîrșitul lunii. 
Iată una din condițiile de primă 
importanță pentru înfăptuirea in
tegrală a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă, 
zînd activitatea 
cursul celor două 
rezultă că numai 
ploatările miniere
ritmic sarcinile de plan, 
activitate a 
Vulcan care în luna februarie a 
rămas sub plan,: iar - in ianuarie 
și-a realizat planul , abia din ulti
ma decadă. Minele Lupeni și Lo-

din Valea Jiului 
plan de la înce- 
bine de 
Rezultate 

mai ales

14 000 
însem- 
colecti-

anului mai 
de cărbune, 
au obținut 
minelor Petrila și Aninoasa
și-au îndeplinit ritmic, deca-

cinstea 
aniver- 
consti- 

obiecti-

pe graficul 
se înscriu 
Prima lună 
fost

pli-
fie- 
de 

noi 
a

încheiată

care au 
obținerea 

I succes

nea au ajuns, de asemenea, cu 
planul la zi abia în ultimele de
cade ale celor două luni. Or, ne- 
ritmicitatea, rămînerea sub plan 
în prima jumătate a lunii, și asal
tul în partea a doua generează o 
serie de greutăți în desfășurarea 
procesului de producție. Munca în 
asalt în a doua jumătate a lunii 
pentru recuperarea rămînerii în 
urmă impune ua ritm susținut de 
lucru, stat suprasolicitate mijloa
cele de transport, apar dese defec
țiuni, se neglijează calitatea pro
ducției. De asemenea, din cauza 
lipsei de timp sînt neglijate lucră
rile de întreținere, organizarea lo
curilor de muncă. Toate acestea, 
deși minusul se recuperează pînă 
la sfîrșitul lunii, au o influentă 
negativă asupra primei decade din 
luna următoare. Așa 
și în luna februarie, 
ianuarie minerii Văii 
tras peste plan 9 200 
bune, în primele 18
februarie pe combinat s-a înregis
trat un minus de peste 10 000 tone 
pentru ca apoi, pînă la sfîrșitul 
lunii, minusul să fie recuperat și 
să se extragă peste plan mai bine 
de 4 800 tone de cărbune. Neritmi- 
citatea în îndeplinirea planului 
duce, totodată, atît la perturbații 
în procesul tehnologic al prepara- 
țiilor cît și la greutăți în ceea ce 
privește achitarea sarcinilor con
tractuale -față de .. beneficiari.

s-a întîmplat 
Dacă în luna 
Jiului au ex- 
tone de căr- 

zile ale lunii

ReGreare plăcută și utilă

A.ici vin 
o parte 

mulți sa- 
gospo-

Unii fac

Clubul din Aninoasa 
cunoaște în fiecare zi o 
vie animație, 
să-și petreacă 
din timpul liber
lariați ai minei, 
dine și elevi, 
parte din echipele ar
tistice , de. amatori, bri-. 
găttla artistică de agitație 
□ri alte formații ce-și 
desfășoară activitatea în 
cadrul clubului. Mulți. 
dintre cei ce vta la club 
sînt prieteni nedespărțiți

La odihnă
Deși încă nu-i sezonul 

în toi, 51 de salariați ai 
miner Aninoasa au ple 
cat sau vor pleca în a 
cest trimestru să-și pe
treacă o parte din con
cediul de odihnă sau să 
se trateze în stațiunile 
balneo-climaterice din 
patria noastră. Minerii 
Nițaș Gheorghe și Mihai 
Pompei au, plecat la tra
tament la Căciulata, mi
nerul Rachiș Nuțu la

Dar, anali- 
desfășurată în 
luni ale anului, 

o parte din ex
iși realizează 

O slabă
avut îndeosebi mina

ai bibliotecii. Numai în 
perioada scursă din acest 
an, cei 670 de iubitori ai 
cărților au împrumutat 
3 420 de volume din cele 
18 182 cu cîte este în
zestrată biblioteca.

La atragerea de noi ci
titori . au contribuit cele 
12 recenzii organizate de 
la începutul anului și pî
nă în prezent serile lite
rare, diminețile de basm 
și celelalte acțiunkdin ca
drul bibliotecii.

și tratament
Printre 
la tra
și mi- 
Gutan 
Petru.

Olănești, iar Iancu loan 
la Călimănești.
cei care au plecat 
lament se numără 
nerii pensionari 
Augustin și Sîn
Primul a plecat la Go
vora, iar al doilea la 
Bazna. Partidul și guver
nul au doair grijă și de 
sănătatea celor ieșiți din 
cîmpul muncii, din cauza 
vîrstei înaintate.

(Continuare in pag. 3-a)

Infruntînd 
tește o nouă

dogoarea cuptorului, turnătorul Curcă Dumitru pregă- 
șarjă de oțel de calitate.

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦■ ♦
♦♦
♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦

Un bărbat de statură potrivită, 
blond, răsfoiește niște fișe pe care 
sînt înscrise nume de scriitori, ti
tluri de cărți. Gu vorbă dOmoa- 
lă, sfioasă chiar, explică ceva

celor trei muncitori care sînt îm- 
brăcați de șut și se pregătesc să 

intre în mină, în 
schimbul II. Dis
cuția se desfășoa
ră în fața unui 
mic dulăpior cu 
cărți și broșuri — 
o bibliotecă vo
lantă. Bărbatul 
blond ia o carte, 
o răsfoiește cu 
grijă. Are mîini 
mari, cu palme 
bătătorite, deprin
se cu munca. Es
te muncitor.

II cheamă Su
mănaru Vasile și 
lucrează ca mi
ner șei de schimb, 
în brigada de 
fruntași condusă 
de Bartok Iosif. 
In fiecare 
boară în 
pentru a
securea, perfora
torul și ciocanul

zi co- 
abataj 
mînui

□ na

de abataj. Vasile are o mare și 
veche pasiune pentru cărți. Mulți 
din eroii lui Sadoveanu, 2aha- 
ria Slancu, Stendhal i-au devenit 
familiari. Recitește cu drag poe
ziile lui Eminescu și Coșbuc.

Văzîndu-i • dragostea . pentru 
cărți, în. urmă cu peste un an, a 
fost numit . bibliotecar voluntar: 
Munca asta este satcina} lui de 
partid. Deseori, înainte de a in
tra în mină sau după ce fes din 
șut, muncitorii din sectorul III de 
la Petrila îl găsesc pe biblioteca
rul lor la post. Vin să ia cărți 
menite să-i lumineze și să-i des
tindă. Află despre întimplări- și 
oameni necunoscuți. își clarifică 
nedumeriri. Cei care au prins gus
tul cititului sînt mulți. Unii din
tre el nu puseseră mîna Pe vreo 
carte, multă vreme, Acum au

. prins dragoste de carte, fac cu
noștință cu Gorki, Heine, Tolstoi, 
Rebreanu, Șolohov. Mulți munci
tori din sector au devenit citi
tori pasionați, . s-au 
după ce 
se simte 
vorbește 
vinge de

omul citește 
parcă altul, 
altfel. S-au
aceasta minerii Kilin Ca

convins că 
citeva cărți 
gîndește și 
putut, con-

•
roi, Meterez Francisc, ajutorii mi- *
neri Ghișan Alexandru, Gavrea ♦
Andrei și Grigore Gheorghe, teh- r ♦

♦
♦
♦ 
♦ 
♦

nicianul Sfistor Petre — deveniti 
azi cititori de frunte.
.— V asile, te rog notează-ți, 

vreau neapărat să-mi aduci „H-a 
fost în zadar" și „Așa s-a călit 
oțelul".. .

. — Tovarășe Sumănaru, aș-vrea 
„Momente 1 și schi- 

Garagiale. Am auzit de 
ortac că-i tare frumoasă

♦♦ ' ♦♦
♦

cu ce satisface aceste ni-

să-mi procuri
le" de 
la im 
cartea.

Are
găminți ; biblioteca numără aproa
pe 150 de volume. Și apoi ține 
mereu legătura cu biblioteca clu
bului unde schimbă, periodic, căr
țile.

Minerul Sumănaru îndeplinește

♦
♦
♦
♦

' ♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦♦

♦♦ o sarcină modestă și frumoasă. Se ♦
« «
♦

bucură știind că prin 
contribuie la luminarea 
îndeplinind 
sarcina lui 
tar a reușit 
cu ■ oamenii
tige, încrederea. Și ce este , mai 
important: a reușit să apropie 
cartea de om.

cu 
de 
să 

din

munca sa 
oamenilor, 
și pasiunedrag

bibliotecar volun- 
se împrietenească 
sector, să le cîș-

FRANCISC VETRO

»
♦
♦
♦ <>
♦♦
♦♦
♦♦♦*♦ ♦♦



CUM FACEM VERIFICAREA 
și notarea cunoștințelor la elevi

A 
♦ 
» 
i i 
i 
i 
* 
♦ i 
I 
i 

i 
І
♦

Ф A **■—"■■■■■■■■« ț

In procesul instrurtiv-educativ In școală, o sarcină de mare im- « 
portantă ce revine cadrelor didactice este verificarea și notarea * 
cunoștințelor elevilor. •

De felul cum fiecare cadru didactic știe să Se achite de această ‘ 
sarcină, depinde in mare măsură volumul de cunoștințe acumulat ! 
de elevi la fiecare oră de curs, de Însăși rezultatele muncii de 21 I 
Cu zi depuse de cadrele didactice. i

In această privință nu există o rețetă dinainte stabilită pe * 
care s-o aplice la fel toate cadrele didactice. Verificarea $1 notarea ‘ 
cunoștințelor elevilor trebuie însă făcute în așa fel ca ele să nu * 
contravină normelor pedagogice, să nu ducă la rezultate contrarii ; 
celor dorite. ;

Acest lucru este insă in funcție de măiestria pedagogică a i 
fiecărui cadru didactic, de felul cum fiecare știe să lucreze cu * 
elevii. І

In legătură cu verificarea și notarea cunoștințelor elevilor, re- * 
dacția ziarului nostru a organizat zilele trecute o consfătuire cu ; 
cadrele didactice de la Școala medie din Lupenl. Redăm In rin- j 
durile ce urmează discuțiile ce s-au purtat pe această temă. «

O CERINȚA a NOTARII
Prof. CÂRAGUȚ SERGIU, direc

torul școlii: Consider consfătui
rea de față ca bine venită. De fapt, 
tema pusă astăzi în discuție preo
cupă in egală măsură pe flecare 
dintre noi. Dar nu numai acum. 
Ea a fost discutată în repetate 
rînduri în cadrul consiliilor peda
gogice și a comisiilor metodice. 
Mă voi referi deci la cerința no
tării. Nota trebuie să constituie 
oglinda fidelă a cunoștințelor ele
vilor — iată cerința principală a 
notării. De aceea, fiecare notă 
date trebuie bine gindită, argu
mentată, pentru că ea constituie 
un puternic stimulent la Învățătu
ră. Or, dacă nota nu reflectă just 
nivelul de cunoștințe al elevului, 
ea poate avea un efect negativ, 
duclnd la descurajarea elevului și 
Ia discuții, ii pune la îndoială în
crederea in justețea aprecierii pro
fesorului, merglnd chiar pini la

CUNOAȘ
POPESCU FELICIA, profesoară 

de geografie: In legătură cu a- 
eeasta aș vrea să spun că este o 
problemă de mare importanță in 
verificarea și notarea cunoștințe
lor elevilor. Fiecare profesor are 
datoria să-și cunoască bine elevii, 
puterea lor de muncă, psihologia 
lor, condițiile lor de viață șl În
vățătură în familie. In această pri
vință voi da următorul exemplu : 
La începutul acestui an școlar, in 
clasa a VIII-a C, a venit printre 
alții șl eleva Gălan Elena. La În
ceput se afla printre cei mai slabi 
elevi din clasă. Am căutat să în
țeleg din ce cauză obține numai 
note slabe. Pentru aceasta am stat 
de mai multe gri de vorbă cu ea. 
Am constatat că muncea conștiin
cios, se pregătea pentru fiecare 
orâ, citea mult, dar... Iși însușea 
puțin. Aceasta, fiindcă îi lipsea 
baza din școala elementară. Am 
avut multă răbdare cu această e- 
levă. Mi-am dat seama că dacă va 
fi ajutată se va putea schimba. Si 
într-adevăr. Am stat de vorbă și 

'«cu ceilalți profesori. Mi-au spus 
că și la ei învață slab. Ne-am ho
tărî! s-0 ajutăm, fiecare la mate
ria lui. S-a stat de vorbă cu pă
rinții ei, cu comitetul U.T.M. pe 
școală, a primit și sprijinul cole
gilor ei de clasă. Și munca noas
tră n-a fost zadarnică. Astăzi r- 
leva Gălan Elena merge din zi în 
zi mai bine, obține note mai mari, 
ieșind din plutonul codașilor. Iată 
deci ce înseamnă să ne cunoaștem 
elevii și să nu ne mulțumim numai 
a le da note.

POPA ROZALIA, profesoară de 
chimie: Și la clasa a Vttî-a A am 
avut două cazuri. Este vorba de 
elevii Steț Mîrcea și Alexe Mihai. 
Au vetiit din școlile elementare 
cu pretenții de ă obține numai 
note mari (fuse.seră probabil prin
tre cei mai buni elevi ai elasei). 
Venind însă la școala medie, si
tuația s-a schimbat. Volumtiî cu- 

antipatie față de materia respec
tivă. Iată deci că atunci cind nota 
nu-1 dată pe merit, ea nu mai con- 
stituie un stimulent, ci îl demobi
lizează pe elev de la învățătură.
Asemenea cazuri se pot înttmpla 
chiar și cu elevi buni. Trebuie să 
arăt Cfi Șl la șeoala noastră au e- 
xistat și chiar mai sînt cazuri de 
verificare și apreciere greșită a 
cunoștințelor, pe care conducerea 
școlii le-a constatat cu ocazia a- 
sistențelor făcute la ore. Asupra 
acestora s-a atras atenția tovară
șilor profesori care le-au comis, 
urmărindu-se pe parcurs dacă au 
fost lichidate. O parte din ele au 
fost înlăturate, ceea ce dovedește 
preocuparea cadrelor didactice 
pentru îmbunătățirea metodelor lor 
de muncă. Dar pentru a face o ne
tara justă este nevoie de o altă 
condiția și anume cunoașterea e- 
levilor.

TEREA E
noștințelor de Însușit este mai 
mare, pretențiile cresc, și apoi 
mal sint și alțl elevi buni. De alt
fel primul a și rămas corigent la 
chimie pe trimestrul I, Iar al doi
lea, deși era un elev mai bun, nu 
era mulțumit niciodată de nota ce 
o primea. Am încereat să mă a- 
propii de acești elevi, spre a-1 a- 
juta. Obișnuiți din școala elemen
tară să obțină numai note mari, 
primind la liceu note mai mici se 
descurajau. Mi-am dat seama de 
aceat lucru într-o discuție avută 
cu ei. Le-am explicat diferența în
tre pretențiile celor două școli, că 
acum trebuie să învețe cu mai 
multă rîvnă, să fie mai maturi în 
glndire, șî ei m-au înțeles. Acum, 
amfndoi obțin rezultate bune.

POPESCU FELICIA: Pentru cu
noașterea elevilor, cadrele didac
tice trebuie să țină o legătură 
permanentă cu părinții acestora, 
să le explice din metodele peda
gogice. cum tre
buie înțeleasă exi
gența față de co
pil. Referitor la 
punctul din urmă 
voi da un exem
plu. Elevul Brădi- 
eeanu loan, deși 
un elev foarte 
bun, deseori făcea 
greșeli mari cînd 
răspundea. Aceas
ta datorită faptu
lui că se grăbea, 
dorind să obți
nă numai note de 
10. Dat greșelile 
comise îl costau. 
Și atunci cînd 
lua un 8 sau 
chiar un 9, pe fa
tă i se citea spai
ma, crisparea. 
Sttiid de vorbă cu 
el am aflat că 
tată] lai îi pretin-

RITMICITATEA NOTARII
CÂRAGUȚ ILEANA, profesoa

ră de limba rusă: In ceea ce 
privește ritmicitatea notării, con
sider că ea trebuie să stea ІП cen
trul atenției tuturor cadrelor di
dactice. Cu cit vom da elevilor 
mai multe note, cu atit controlul 
nostru asupra pregătirii lor va fi 
mai eficient, ne putem da mai bi
ne seama de volumul de cunoș
tințe ce-l posedă, iar ei vor Învă
ța mai temeinic. Notarea sporadi
că, discontinuă aduce deservlcii 
muncii cadrelor didactice la clasă 
șl determină lipsuri In sistemul 
de muncă al elevilor. Din păcate, 
mai sînt unele cadre didactice ca
re nu dau note zile șl chiar săp- 
tămîni întregi, întețind notarea s- 
bia spre sfîrșitul trimestrului. Ă- 
cest lucru duce pe de o parte Ia 
slăbirea ritmului de învățătură al 
elevilor, iar pe de altă parte la 
supunerea elevilor la eforturi prea

----------------- .чтга,двяир‘; ■ ------- ------

Necesitatea pregătirii profesorului pentru lecție
CĂRĂGUȚ SERGIU: In urma 

controalelor făcute, am constatat 
uneori că un profesor Sau altul a 
venit nepregătit la oră. In aseme
nea cazuri lecția nu poate decurge 
normal; atit seminarizarea, cît și 
predarea lecției noi neputîndu-se 
încadra în timpul stabilit, lără a 
mai vorbi de fixarea cunoștințelor. 
Or, este un lucru cunoscut că hu 
poți pretinde elevului să-ți dea 
ceea ce nu i s-a dat. De aceea pre
gătirea conștiincioasă a profeso
rului pentru fiecare lecție duce, 
implicit, la pregătirea corespunză
toare a elevilor.

DUMBRAVĂ DIM1TR1E: in a. 
tenția fiecărui profesor trebuie să 
stea, în primul rind. pregătirea lui 
profesională. Numai un profesor 
bine pregătit știe să Împartă ju
dicios etapele unei lecții, tespec-

LEVIlOR
dea să-i aducă acasă numai note 
de 10, iar cînd aducea cite Un 8 
sau ehiar 9 era repezit. S-a luat 
legătura cu părinții, s-a discutat 
cu ei și se pare că situația s-a 
schimbat.

DUMBRAVĂ DIMITRIE, profesor 
de istorie: Intr-o zi eleva В. M. 
s-a prezentat la școală cu lecțiile 
nepregătite. Fiind ascultată, eleva 
n-a putut răspunde. Normal, tre
buia să-i dau nota cuvenită. Dar 
nu m-am pripit, pentru că fata în
văța bine. După oră am stat de 
vorbă cu ea. Mi-a spus că nu s-a 
putut pregăti dintr-o anumită cau
ză familiară, care a împiedicat-o 
să învețe. Acest caz din familie 
nu era primul. Am discutat și cu 
ceilalți profesori acest caz și am 
hotărît ca începînd din ziua urmă
toare, eleva В. M. să vină să-și 
pregătească lecțiile la școală. A- 
cum, ea obține rezultate bune, pe 
măsura posibilităților el. 

Aspect din timpul consfătuirii.

mari ținlndu-i, în anumite perioa
de, sub o tensiune continuă. Șl In 
acest caz nota nU mai reflectă ba
gajul real de cunoștințe ai elevi
lor. De aceea, notarea ritmică, la 
fiecare lecție, îmbinată cu verifi
carea individuală a elevilor le 
imprimă acestora un ritm sistema
tic de învățătură.

DUMBRAVA DIMITRIS; Intr-a
devăr, elevul trebuie să știe că in
diferent de numărul notelor, el 
poate fi notat In orice zi șl la orice 
lecție, în tot cursul trimestrului 
Iată cum se poate face o notare 
ritmică. La fiecare lecție este ne
cesar să fie notați 2—4 elevi, dar 
in același timp alțl 10—12 elevi 
să fie verificați cu ajutorul unor 
întrebări. Răspunsurile cele mai 
bune ale acestora din urmă să fie 
notate chiar dată elevii respec
tivi au mai multe note. Așa tre
buie procedat în speciei cu elevii 

tiv seminarizarea, predarea și fi
xarea cunoștințelor. Desigur, greul 
cade de regulă pe predare șl fi
xare. La o lecție mai grea timpul 
de expunere va fi Întotdeauna 
mai lung, ca de altfel și cel de 
fixare. Pe cînd la o lecție mai u- 
șoată, mai mult timp trebuie afec
tat seminarizării și notării elevi
lor. Pentru a veni bine pregătit la 
clasă, fiecare profesor trebuie să 
citească bibliografia suplimentară, 
sa fie la curent cu noutățile din 
domeniul predat, să-și întocmeas
că întotdeauna un plan al lecției

POPESCU FELICIA: Intr-adevăr, 
pentru a te prezenta bine pregă-
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PENTRU CE DĂM NOTA ?
CĂRĂGUȚ SERGIU ; Această 

întrebare ar putea Să pară nelalo
cul el, deoarece se știe precis că 
nota se dă în funcție de cunoștin
țe, pentru aprecierea acestora. Mai 
sînt insă și lipsuri. Dăr Să exem
plificăm. Un elev este prins co
piind la o lucrare. Cum procedăm 
în acest caz ?

POPESCU FELICIA: Persona] 
am avut un astfel de caz. Desco
perind pe un elev copiind la o 
lucrare, i-am dat pe loc nota 3.

PUPĂZĂ MATEI: După mine, e 
un procedeu greșit. Eu am prins 
mai mulți elevi copiind, dar nu 
le-am dat notă. Le-am luat lucră
rile și le-am dat un alt subiect. 
Și iată din ce cauză am procedat 
așa. Am considerat că a fost o a- 
batere de la disciplina școlară. 
Pentru nivelul de cunoștințe au 
primit note in funcție de cum au 
tratat noul subiect, avînd grijă, 
bineînțeles, ca abaterile respecti
ve să le aduc la cunoștința diri- 
ginților pentru a fi notați la pur
tare.

care fac eforturi vizibile de a ieși 
din mediocritate.

PUPĂZĂ MATEI, profesor de 
matematică: Notarea se poate 
face șl în alte etape ale lecției 
(comunicarea sau fixarea cunoș
tințelor) dacă, bineînțeles, cei ca
re răspund aduc In tot timpul orei 
de curs o contribuție substanțială 
și profesorul consideră că merită 
să fie notați. Acest lucru stimu
lează atenția elevilor pentru cele 
ce se petrec la ore. Important este 
șl faptul ca flecare notă să fie 
explicată, pentru ca elevul să nu 
rămtnă cu impresia că a fost ne
dreptățit. Aceasta presupune ca 
nota să se dea în fața clasei șl 
nu In cancelarie cum se mai o- 
bîțnuiește uneori; nota bună tre
buie să producă bucurie In sufle
tul elevului, iar cea slabă Îngri
jorare atlt elevului care a primit-o, 
cit și întregii clase.

tit la oră este necesară o lectură 
suplimentare care se realizează 
prin consultarea de reviste, ziare 
șl publicații. Referitor la geogra
fie — materia pe care o predau — 
iau întotdeauna cunoștință de nou
tățile ce apar, pe care caut să le 
transmit elevilor, fără Insă a-i 
»upraîncărca. Deși predau de mult 
timp în îr.vățămînt și am o oare
care experiență, nu înseamnă Că 
nu trebuie să mă mai pregătesc. 
Oricum, lucrurile se mai... uită. 
De aceea ele trebuie mereu reîm- 
nrospatate.

CÂRAGUȚ SERGIU: hi acest 
caz tovarășul Pupăză a procedat 
bine. Nota dată pentru Cunoștințe 
nu trebuie confundată cu nota de 
la purtare. Cînd un elev este prins 
copiind (astfel de cazuri sînt tot 
îtlai rare) la începutul lucrării, 
după ce profesorul i-a înlăturat... 
,.sursa de inspirație", îi va cere 
elevului să-și continue lucrarea, 
dind notă mimai pentru ceea ce a 
scris de la petrecerea... inciden
tului, fără a tine seama însă de 
Încercarea de copiere a elevului, 
Dacă un elev este prins copiind 
spre sfîrșitul lucrării este bine să 
i se schimbe subiectul.

• • • • • • »

În loc de concluzii î 
f

Consiătuirea cu cadrele di- I 
dactice de la Școala medie din * 
Lupeni, in problema .verificării • 
și notării cunoștințelor la e- • 
levi, a tost deosebit de utilă. J 
Ea a scos în evidență o serie « 
de procedee șl metode bune J 
folosite de cadrele didactice j 
de aici în activitatea lor. Con- * 
Sfătuifea a constituit un ade- » 
vârât schimb de experiență » 
intre cadrele didactice tinere J 

’ și cele cu mal multă expe- j 
■ riență in munca' pedagogică. * 

n Totodată, prin publicarea în » 
« ziar a discuțiilor purtate, con- *
♦ siderăm că ele vor constitui J
• un schimb de experiență și cu J
• celelalte Cadre didactice din ♦
* școlile Văii Jiului
,, Discuțiile în problema veri- J 
" ficarii și notării cunoștințelor J 

la elevi nu s-au .epuizat. De.i 
aceea, le considerăm deschise ț 
și așteptăm Ca și alfi profesori * 

; șl invă(ător! să împărtășească J 
din metodele lor de muned, ♦

1 spunîndu-și totodată părerile • 
- asupra discuțiilor din această » 
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OțetariHor patriei
In acest an, colectivul minei 

Lupeni are .planif icat să colecteze 
o cantitate de 1250 tone fier vechi 
ți 125 tone de fontă, Pentru reali* 
zarea acestui obiectiv, în mai mul
te sectoare ale exploatării S*au for* 
mat echipe de tineri ți virstnici, 
care s-au deplasat, în subteran »i 
în sectoarele de la suprafață pen
tru a strînge fiecare bucată de fier 
vechi. In ziua de 23 februarie a.c., 
de pildă, un grup format din 23 
tovarăși din cadrul sectorului IX 
A, a colectat peste 15000 kg fler 
vechi. In această acțiune s-au evi
dențiat tovarășii Miclea Florian. 
Șerban Stelian, Hegeduș Andrei, 
Moldovan Ioan I, Mureșan Visile, 
Moldovan lean II. Mai bine de 
două vagoane de fier vechi a 
colectat și predat I.C.M.-ului In lu
na trecută și echipa alcătuită din 
muncitori ai sectorului VIII, con
dusă de tov. Nemeș Ilarie, care a 

—------------ o---------------

Id viziia la fabiita de motoare fliml-elettrite dia Huila
(Urmare din pag. l-a)

du-se, în această muncă da mare 
importantă, de un vast aparataj 
electrotehnic modern, dirijat prin 
relee electrice, tablouri de măsu
rători, legate între ele prin zeci de 
km de cabluri și fire. Motorul,, 
absolvent Și al acestui Ultim exa
men, poate părăsi fabrica. A pri
mit certificatul unei garanții sigu
re. El ia drumul uzinelor eraiove- 
ne făuritoare de locomotive Diesel* 
electrice, reșlțenit fiind astfel unii 
din principalii realizatori ai aces
tei mîndrii a industriei rotnînești

Să facem cunoștința cu eîțiva 
dintre constructorii motoarelor re- 
șițene. îată-1 pe strungarul Fila 
Ion Damaschln. Lucrează diferite 
operații de finisaj a carterului mo
torului. Cînd a venit în secție, cu 
toate că avea o calificare temei
nică, nu era încă familiarizat cu 
ceea ce se numește motor Diesel 
de 2 100 CP. Ajutat de specltffișlii 
Uzinei, el a ajuns să mînuiască azi 
complicate mașini. Muncitor frun
taș, Fila Ion Dnmaschin se con
sacră cu multă pasiune și proble 
melor de interes Cetățenesc. Avînd 
încrederea și mandatul metalurgiș- 
tllor resiteni, el este deputat în 
Marea Adunare Națională. Un alt 
strungar- vestit printre dieseliștu 
reșițehi este și Mihu Bîrțu. Nu e- 
xistă mașină automată de așchiaf 
în secție pe care el să n-o cu
noască. Maistrul Petru Radu, a 
cărui sete de cunoaștere a în
demnat pe prietenii lui să-i zică 
„studiosul", cu 10 ani iu urma, pe 
cînd era încă strungar, a reușit la 
examenul de admitere la Institutul 
de... medicină. După un an de stu
dii. Radu a înțeles ca vocația î! 
cheamă spre arta modelării meta
lului. Maistrul este tot așa de sir- 
guincios la studiu, ca și odinioară. 
Biblioteca lui este mereu comple
tată cu noi cărți și tratate de me
talurgie. Spre deosebire de el, lă
cătușii Ion Blîndu și Petre Miclea că...

Atelierele de
La producerea de bolțari de be

ton pentru mine, atelierele de pre
fabricate Petroșani au nevoie de 
mari cantități de materiale diver
se, printre care, mai ales de pia
tră concasată cu caracteristici bi
ne determinate de granulație și 
rezistentă.

— Zilnic avem nevoie de ce) 
puțin 50 ШС piatră CollCasată — 
spunea tov. Grigoraș Constantin, 
șeful atelierelor de prefabricate. 
Dar, furnizorul nostru, I.O.LL. Pe
troșani nu ne asigură ritmic can
titatea necesară. Chiar și piatra 
sosită are pîhă la 20 la sută praf 
și sfărîmătuii, neputînd fi folosită 
integral. Din cauza lipsei de pia* 
trS, nu putem lucra din plin 1

...Cariera de piatră ' „Gambrinus", 
apartinînd în prezent de I.O.I.L. 
are o veche poveste. Cu peste 20 
de ani în urmă, aici era o carieră 
din care se extrăgeau plăci de pia
tră pentru placarea diferitelor lu
crări de artă în construcția de căi 
ferate. Ca urmare, după pușcarea 
masivului de stîncă, se alegea nu
mai piatra bună de placat, iar res
tul rămînea. Acum cariera e aco
perită, în parte, de pStnînt șl sfă- 
rîtnături.

cantități sporite de fler vechi I
sttîfis importante cantități de fier 
vechi, âtae au început acțiunea 
de colectare a flerului vechi și co
lectivele sectoarelor IU, IV В ș.a.

Cu toate acestea, trebuie arătat 
ca № mina Lupeni nu s-a făcut 
totul pentru realizarea ritmică, 
lună de lună a plenului de colec
tare a fierului vechi. In luna ia
nuarie, de exemplu, colectivul mi
nei a colectat doar 84 tone fier 
vechi, fată de 104 tone cît a fost 
planificat, Iar în luna februarie 
a.c., respectiv pină la data de 25 
ale lunii se colectaseră numai 63 
tone de fier vechi, față de W5 
tone cît prevedea planul.

Faptul că în cele două luni tre
cute din acest an, colectivul mi
nei Lupeni a rămas dator oțelă- 
rlilor patriei cu 62 000 kg fier 
vechi, dovedește că această pro
blemă importantă a fost neglijată 
attt de conducerea tehnico-admi- 

au pășit direct pe drumul pasiu
nii lor. Primul este acum Inginer 
la grupul Diesel, unde se ocupă 
cu adaptarea pe diferite mașini a 
unor noi dispozitive cu perfor
manțe înalte,' al doilea este tehni
cian cu înaltă calificare în secto
rul electricienilor. Același drum îl 
urmează în prezent si numeroși 
alți tineri conștructori de motoare 
Diesel. 2ІЗ strungari. lăcătuși, 
montori sudori, electricieni sînt 
elevi la cursurile serale sau fără 
frecvehță ale școlii medii. Alți 14 
tineri au fost trimiși la diferite 
institute de învățăttiînt
140 de construe- ___  

superior.

lori urmează cursul 
de ridicare a ca
lificării profesio
nale,

Cînd am plecat 
din secția motoa
re Diesel, coșurile 
înalte ale Reșițet 
nu se mai vedeau 
din ceața plum- 

hurie ce învăluia 
orașul. Ici, colo, 
cite o locomotivă 
suera vesel, trfi- 
rrînd vagoane în
cărcate cu produ
se ale Reșlței de 
azi i turbine, mo
toare. laminate. 
Prin ferestrele lar
gi ale halelor răz
batea pină depar
te o lumină fe
erică, în timp re 
zumzetul ritmic ,il 
unui motor, aflat 
pe standul de pro
bă, ne însoțea încă 
multă vreme, ca 
semn al unei noi 
victorii în mun

prefabricate așteaptă piatră 1
De atunci, în acest punct, I.O.LL, 

a mai avut carieră valorlfictnd 
bolovanii găsiți la suprafață, apoi 
a abandonat-o ca „nerentabilă". A 
fost deschisă iar de C.C.V.J. și 
preluată acum din nou de indus
tria locală. In prezent aici se gă
sesc două concasoare, o bandă de 
transport și un siloz, avînd o ca
pacitate de 70 mc piatră concasată.

— Unde este însă cariera ? — 
se ridică pe bună dreptate între
barea. Concasoarele, banda, silo
zul constituie doar grupul de mă
cinare.

Cariera, în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, mi există. Un grup de 
13 muncitori scurmă pămîntul din 
coasta dealului: bolovanii găsiți 
îi ihtroduc în coneasor. iar pămîn- 
tul îl aruncă la haldă. Aceasta 
este în prezent toată cariera „Gam
brinus" I

Atelierele de prefabricate au 
însă nevoie ritmică de piatră con
casată pentru betonîte. Piatră con
casată trebuie șl la șantierele de 
construcții «ociabculturale, șantie
rele indus'd ie, cele de întreținere 
și modernizare a șoselelor. Cerin
țele de asemenea, piatră sînt deci 
mari în Valea Jiului. 

nistrttivă cît șl de organixtțiile 
U.T.M. din MCtoarele exploatlfrti. 
La mina Lupeni,, atît in subteran 
cit $î la suprafață există rezerve 
ca planul de colectare a fierului 
vechi să se realizeze. In sectorul 
II, de pildă, la planul Adamuș ae 
găsește casat un crațer, care âr 
putea fi scos. Tot în acest seator, 
la planul Drumus stau mai multe 
scocuri de cratere degradate, care 
nu mal pot fi folosite ți trebuie 
scoase afară și predate I.GM.-ului.

Organizația U.T.M., comitetul de 
secție și conducerea sectorului II 
trebuie să manifeste mai multă 
preocupare pentru colectarea fie
rului vechi.

La funicularul Planir o mare 
parte din cablul casat a fost, trans
portat și predat I.GM.-ului. Totuși 
aici a mai rămas o bună parte din 
cablu, precum și un pilon de funi
cular, care trebuie transportate și 
predate. Cantități însemnate de 
fier vechi se găsesc și la puțul 
Ștefan, în sectoarele Ш, IV A, IV 
B, precum și la suprafață,

Pentru a asigura îndeplinirea 
planului de colectare a fierului 
vechi este necesar ca periodic co
mitetul U.T.M., organizațiile de 
bază să analizeze felul cum tine
retul sprijină această importantă 
acțiune de colectare a fierului 
vechi. Secretarii birourilor orga
nizațiilor U.T.M., președinții comi
tetelor de secții să ceară de la 
șefii sectoarelor planul de colec
tare a fierului vechi pe anul І964, 
care este defalcat pe luni și în 
funcție de aceasta să mobilizeze 
toate forțele la acțiunea de colec
tare a fierului vechi.

Sub supravegherea atentă a lui Moldovan Nistor și a ortacilor săi, cărbunele coc- 
sîfîcabil, spălat Si sortat la preparația Lupeni, aleargă pe bandă de unde se rostogo
lește în vagoane. Pline ochi vagoanele o pornesc spre oțelării.

Pentru a avea piatră suficientă, 
una din condițiile de seamă este 
organizarea carierei de extracție. 
Aici la „Gambrinus" există două 
posibilități: ori se merge pe ata
carea coâstei dealului — prin cu
rățire — pină se ajunge la baza 
stlncii, ori se atacă direct vfrful 
stîncîi, unde masivul de piatră este 
ridicat Ia suprafață. In primul caz, 
pe curățire, lucrîndu-se manual ca 
acum, trebuie cel puțin un an, pină 
ce se va ajunge Ia baza slincii. 

De aceea este necesar să se pro
cure un excavator pe pneuri cu 
ajutorul căruia să se încarce tot 

pămîntul. sfărîmăturile care aco
peră bolovanii de stîncă.

Dacâ se alege varianta a doua, 
atacarea piscului de stîncă, atunci 
cel mai practic ar fi instalarea unui 
funicular care să ducă piatra con
casată (sau blocurile) jos la șo*- 
sea, scutind mașinile de un drum 
foarte greu de parcurs, care le u- 
zeazâ mult.

Conducerea întreprinderii tre
buie să ia măsuri pentru asigura
rea permanenta a unui artificier, 
precum și a explozivilor necesari

Ritmic, din prima zi a lunii!
(Urmare din pag. l-a)

Neritmlaitatea constituie un fe
nomen cu attt mal rău și impune 
măsuri eficiente de remediere, cu 
cît ea se manifestă de mai mult 
timp. Edificator in acest sens este 
și exemplul celui de-al IV-lea tri
mestru din anul trecut cînd, deși 
exploatările noastre au avut crea
te condiții optime de lucru, In de
cada I-a a fiecărei luni planul a 
fost îndeplinit pe combinat In me
die, doar intr-un procent de 99,1 
la sută. In decadele a doua și a 
treia, In aceleași condiții, planul a 
fost îndeplinit în proporție de 
100,2, respectiv, 105,7 la sută.

Gare sînt cauzele care fac Ca 
la exploatările noastre sarcinile de 
plan să nu fie realizate ritmic, din 
prima decada a fiecărei luni ? Sînt 
cauze de natură subiectivă, gene
rate de lipsa unor măsuri tehîlico- 
organizatorice luate din timp pen
tru asigurarea condițiilor necesare 
realizării sarcinilor de plan din 
prima zi a lunii. Nu se acordă a- 
tenția cuvenită, la unele exploatări, 
lucrărilor de pregătire pentru asi
gurarea liniei de front necesare, 
pentru pregătirea fronturilor de 
abataj. Se neglijează, mal ales, 
executarea din timp a lucrărilor 
de pregătire a noilor panouri și 
felii, nu se creează condiții tehni
ce și organizatorice pentru ca 
noile abataje să-și înceapă acti
vitatea din plin din prima zi a 
lunii. Noile abataje nu au mon
tate instalațiile de energie, de 
transport, liniile ferate, de multe 
ori nici atacările nu sînt făcute 
din timp. De asemenea, interviru o 

pentru pușcarea slincii, procura
rea unui motocompresor (cel ac
tual este luat cu împrumut) și or
ganizarea lucrului pe baze tehni
ce, eu treaptă și front de exploa
tare conform normelor legale. 
(Inspectoratul geologic-minier a vi
zitat „cariera" aceasta?)

Există posibilități pentru a se 
organiza aici o carieră de piatră 
bună, care să furnizeze piatră con
casată — și piatră blocuri — la 
toate șantierele din Valea Jiului. 
Este necesar însă să se dea toată 
atenția organizării unei exploatări 
rationale, pe baze tehnice și nu o 
simplă „culegere" cum se face a- 
eum. La nevoie, întreprinderea 
poate apela la sprijin din partea 
băncii, care în cadrul fondurilor 
de mică mecanizare poate avansa 
sumele necesare organizării carie
rei și dotării ei.

Printre angajamentele I.O.LL. pe 
anul acesta este $i producerea a 
5 000 tone piatră concasată peste 
plan. Au trecut deja două luhi 
фп an și sectorul extractiv al în
treprinderii nici plănui lunar de 
livrări nu și l-a făcut. Angajamen
tul trebuie însă realizat. Atelierele 
de prefabricate așteaptă piatră, nu 
promisiuni.

ȘT. MIHAI 

seamă de deficiențe da natură or
ganizatorică. Brigăzile care ur
mează să lucreze la noile abataje 
nu sînt incuncștiințate despre noile 
lor locuri de muncă. Așa se expli
că faptul că în primele zile ale 
noii luni, brigăzile sînt nevoite să 
lucreze la amenajarea abatajelor 
fără să dea producție. Asemenea 
deficiente se manifestă mai ales 
la minele Vulcan și Lonea. O altă 
deficientă constă în slaba asis
tență tehnică și controlul insufi
cient efectuat de maiștrii mineri 
la locurile de muncă în primele 
zile ale fiecărei luni. In multe sec
toare maiștrii mineri neglijează 
întocmirea foilor de acord. Astfel, 
brigăzile intră în posesia foilor a- 
bia in a treia sau a patra zi, pină 
cînd se lucrează fără a se cunoaș
te sarcinile de plan. Este o defi
cientă pentru remedierea căreia 
conducerile . exploatărilor trebuie 
să dovedească o răspundere mai 
mare.

La nerealizarea sarcinilor de 
plan din prima decadă mai contri
buie și deficiențele existente- în a- 
pfovizionarea locurilor de muncă, 
în transportul de materiale și 
rambleierea abatajelor. Exemplul 
minei Vulcan este concludent în 
această privință. In luna februarie, 
mai multe brigăzi de la această 
mină au rămas sub plan pentru 
că nu le-a fost asigurat rambleul 
necesar precum și vagonete goale 
din cauza funcționării defectuoase 
a parcului de locomotive. Defi
cientele în privința ratnbleuluî se 
datoresc lipsei de preocupare pen
tru eșalonarea lucrului în abata
jele cu rambleu și astfel se ajun* 
ge în situația ea zile la rînd rata* 
bleierea să stagneze, iar în alte 
dăti nu se poate face fată necesa
rului de rambleu.

Iată doar cîteva din cauzele ca
re determină fleritmtcitatea în rea
lizarea Sarcinilor de plan, cauze 
care printr-o preocupare susținu
tă, pot fi remediate. Exploatările 
miniere din Valea Jiului au toate 
condițiile ca, prin lichidarea defi
ciențelor în organizarea muncii și 
asistență tehnică, prift aplicarea 
unor măsuri tehnico-organizatorice 
eficiente, să îndeplinească ritmic, 
decadă cu decadă și zi de Zi sar
cinile de plan. Aceasta va elimina 
și asalturile, suprasolicitarea for
țelor de lucru și a utilajelor șl va 
chezăștii înfăptuirea integrală a o- 
biectivelor de întrecere în privin
ța sporirii producției, a producti
vității muncii și îmbunătățirea ca
lității cărbunelui.

7 martie
PROGRAMUL I. 7,06 Prelucrări 

corale, 7,45 Jocuri populare, 8,00 
Radiojurnal. Sumarul presei cen
trale, 8,59 Program interpretat de 
ansambluri artistice școlare, 9,40 
Cîntece și jocuri populare, 10,41 
Muzică ușoară rornînească, 11,03 
Arii din opere, 11,30 Melodii de 
estradă, 12,03 Noi înregistrări ale 
orchestrei de muzică populară a 
întreprinderii „Independența" din 
Sibiu, 13,00 Pagini din operete, 
14,10 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 15,45 Muzică ușoară,
16.30 Emisiune muzicală de la Mos
cova, 17,00 Muzică simfonică, 19,25 
Muzică de dans, 20,10 Melodii 
populare cerute de ascultători,
21.30 Muzică de dans. PROGRA
MUL II, 9,03 Piese de estradă, 10,00 
Muzică populară, 11,03 Muzică de 
estradă, 12,05 Muzică ușoară romî- 
nească, 12,45 Melodii populare, 
13,41 „Cîntăm patria socialistă" —- 
emisiune de cintece, 14,30 Gintă 
orchestra de estradă a Radiotele- 
viziunii, 16,00 Muzică distractivă, 
18,34 Melodii de mare popularitate 
din operete, 19,05 Romanțe, 29,40 
Muzică populară, 22,40 Canțonete.
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Peatru relații comerciale 
îatre Peru 

și țările socialiste
LIMA 5 (Agerpres).
Ziarul Peruvian. „Correo" se 

pronunță într-un articol redacțio
nal pentru stabilirea de relații co
merciale între Peru și țările socia
liste.

Republica Peru, arată ziarul, tre
buie să facă comerț cu toate ță
rile dacă relațiile comerciale sînt 
într-adevăr avantajoase țării. Zia
rul menționează că Anglia, Franța 
și alte țări occidentale au relații 
comerciale cu țările socialiste. De 
ce ar trebui' Peru să-și limiteze 
contactele comerciale, dacă acestea 
sînt avantajoase economiei țării ? 
— întreabă „Correo".

—=©=—

Arestări în Ecttatlor
QUITO 5 (Agerpres).
Potrivit unor știri difuzate de 

posturile de radio și publicate în 
ziare din Ecuador, în cursul ulti
melor două luni în această țară 
au fost’ arestați 500 de activiști 
sindicali, profesori universitari1 și 
studenți. Ei sînt acuzați de încăl
carea dispozițiilor guvernului care 
interzic nu numai activitatea parti
delor democratice, dar și organiza
rea de adunări.

Opinia publică ecuadoriană a 
aflat cu indignare despre asasina
rea lui Luis Valdiveso, cunoscut 
lider sindical, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Ecuador, 
care potrivit comunicatului poliției, 
s-ar fi aruncat de Ia etajul III al 
clădirii unde era interogat.

—=0=—

(BREVA ÎN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager

pres).
Miercuri a avut loc o grevă a 

lucrătorilor din întreprinderile și 
instituțiile de stat din Chile, de
clarată la chemarea Centralei uni
ce a oamenilor muncii din această 
țară.

La grevă au participat aproxi
mativ 100 000 de persoane — lu
crători din transportul orășenesc 
instituții medicale, învățători, fe
roviari.

In cursul ziled pe străzile capi
talei au circulat patrule întărite

ln Camera deputaților

Memorandumul guvernului polonez 
în legătură ca dezarmarea

VARȘOVIA 5 (Agerpres).
După cum anunță agenția P.A.P., 

la Varșovia a avut loc o confe
rință de presă în cadrul căreia A. 
Rapacki, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone, a prezentat 
memorandumul guvernului polonez 
în care se formulează propunerea 
de a se îngheța înarmările nuclea
re și termonucleare în Europa Cen
trală.

Conform memorandumului, zone 
de înghețare a înarmărilor nuclea
re și termonucleare ar urma să cu
prindă în principal teritoriile RtP. 
Polone, R.S. Cehoslovace, R.D. Ger
mane și R.F. Gernfane și s-ar pu
tea extinde și prin alăturarea al
tor state europene. Obiectul în
ghețării J-ar constitui toate tipu
rile de încărcături nucleare și ter
monucleare, indiferent de modul 
lor de întrebuințare sau de trans
portare. Părțile care dispun de 
forțe armate în regiunea înghe
țării urmează să-și asume obli
gația de a nu produce, de a nu

ceasta regiune armele nucleare și 
termonucleare sus-menționate. Pen
tru a se asigura îndeplinirea aces
tor obligații se propune institui
rea unui sistem corespunzător de 
inspecție care ar putea fi efectuată 
de către comisii, mixte, pe bazî 
paritare, alcătuite din reprezentanți 
ai statelor participante la Trata
tul de la Varșovia și ai statelor 
pttrMipante lai N.A.T.O., precum 
și din reprezentanți ai altor state.

In cursul conferinței de presă 
Rapacki a spus că această propu
nere a guvernului polonez este re
zultatul năzuinței consecvente a 
Poloniei de a îndrepta evoluția e- 
venimentelor- din Europa Centrală 
pe calea destinderii, dezarmării și 
securității reciproce. Sîntem con
vinși, a spus ministrul, că adop 
tarea ei ar avea, de asemenea, o 
mate importanță pentru consolida
rea păcii în lumea întreagă. El 
a declarat, de asemenea, că conti
nuă să rămînă actuală o propune
re anterioară a guvernului polo-

introduce sau de a nu importa, de 
a nu transmite altor părți din a-

nez de a se crea o zonă denuclea- 
rizată în Europa Centrală.

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

In legat» â cu situația din Cipru
publi- 
a gu- 
cu a-

NICOSIA 5 (Agerpres).
La Nicosia a fost dată 

cității o declarație oficială 
vernului cipriot în legătură
doptarea de către Consiliul de 
Securitate a rezoluției asupra Ci
prului, prezentată de cinci mem
bri nepermanenți ai Consiliului.

Rezoluția, se arată în declarație, 
„deschide drumul unei acțiuni vi
itoare pentru salvgardarea dreptu
lui poporului cipriot". Declarația 
precizează că rezoluția va per
mite guvernului cipriot să în
treprindă pașii necesari pentru 
restabilirea păcii în Cipru, fiind 
totodată o piedică în calea ori
cărui pericol de intervenție străi
nă.

Declarația subliniază că rezoluția 
a fost adoptată, deși Anglia și 
S.U.A. au insistat ca această pro
blemă să nu fie adusă în fața 
Consiliului de Securitate și ca 
guvernul cipriot să accepte pro-

declarație făcută miercuri 
Nicosia, președintele Ma- 
arătat că rezoluția adop- 
Consiliul de Securitate

punerea de a se trimite în Cipru 
o forță de poliție a N.A.T.O.

Intr-o
seara la 
karios a 
tată de
„constituie un succes în prima fa
ză a luptei noastre pe tărîm in
ternațional". El 
biectul principal 
vernului cipriot 
de Securitate a 
doptării unei
protejeze Ciprul 
cărei intervenții 
împotriva oricărei 
intervenția armată 
„Noi ne-am atins

Dezbateri asupra politicii 
a Italiei

internațională". Rezoluția a- 
de Consiliul de Securitate, 
el, nu asigură și nu poate 
soluționarea problemei ci- 
Dar rezoluția marchează

externe
R0MA 5 — Corespondentul A- 

gerpree, G. Pastore transmite i 
I Miercuri au început în Comisia 
, pentru afacerile externe a Came
rei deputaților dezbaterile asupra 
politicii externe a Italiei. Presa ita
liană prevede că dezbaterile se 
vor concentra îndeosebi asupra 
problemei proiectatei forțe nuclea
re multilaterale, relațiilor Italiei

Ie cu întreaga lume. Moțiunea li
berală mai cere guvernului să ac
ționeze în vederea intrării Angliei 
în Piața comună europeană și în 
direcția dezvoltării și coordonării 
ajutorului tehnic și financiar a- 
cordat țărilor în curs de dezvol
tare.

a subliniat că p- 
al demersului gu
pe lingă Consiliul 
fost obținerea a- 

rezolutii care să 
împotriva ori- 

armate sau 
amenințări cu 

din exterior, 
scopul nostru,

a subliniat Makarios, Consiliul de 
Securitate recunoscînd suveranita
tea Ciprului și adresînd un apel 
tuturor statelor membre de a se 
abține de Ia orice acțiune suscep
tibilă de a agrava situația în in
sulă și de a pune în pericol pa
cea
îdoptată 
в spus 
asigura 
priote.
cadrul soluționării problemei și ea 
trebuie să se realizeze în deplină 
concordanță cu Carta O.N.U.

Comentînd rezoluția Consiliului 
'de Securitate, vicepreședintele Ci
prului, dr. Kuciuk, a declarat că 
acceptă cu rezerve rezoluția și își 
exprimă speranța că forța inter
națională va fi constituită într-un 
timp cît mai scurt.

IiKftila toni nrezrdMliale 
in legaterâ io asasinarea iui 1. Kennedy

WASHINGTON 5 (Agerpres).
Miercuri au început primele au

dieri publice ale comisiei prezi
dențiale pentru anchetarea împre
jurărilor în care a fost' asasinat 
președintele Kennedy, comisie pre
zidată de judecătorul Curții Su
preme, Warren.

Primul a fost audiat avocatul 
newyorkez Mark Lane, care îl re
prezintă pe Lee Harvey Oswald, 
asasinul prezumtiv al lui John 
Kennedy. Lane a declarat în fața 
comisiei c‘ă a fost informat despre 
o întîlnire care a avut loc în lo
calul de noapte al lui Jack Ruby 
din Dallas cu opt zile înainte de 
asasinat, și la care au participat 
trei persoane. Una dintre acestea 
a fost Tippit, agentul de poliție 
despre care se spune că a fost 
omorît de Oswald pe cînd încerca 
să-1 aresteze. La întîlnire a mai 
participat un individ din New 
York, care a plasat într-un ziar 
din Dallas, un anunț calomnios 
la adresa lui Kennedy chiar în 
ziua asasinării acestuia. A treia

persoană nu a fost identificată.
Lane a contestat teoria că Ken

nedy a fost asasinat de Oswald. 
Referindu-se la fotografiile arătîn- 
du-1 pe Oswald cu o pușcă în 
mînă, el a spus că acestea au fost 
„retușate" înainte de a apare în 
ziare și reviste. Unele din ele a- 
rată pușca cu lunetă și altele 
fără. Arma nu are forma carabinei 
italiene identificată de poliția din 
Dallas ca fiind pușca cu care s-a 
tras asupra președintelui.

Lane a mai spus că a stat de 
vorbă cu numeroși martori oculari, 
care i-au spus că focurile au fost 
trase de pe o movilă acoperită 
de iarbă, de unde se poate vedea 
bulevardul pe care a trecut ma
șina prezidențială și nu de la eta
jul al șaselea al unei clădiri de 
pe acest bulevard, așa cum se 
spune în versiunea oficială.

Declarația lui Lane contrazice 
teoria unor organe guvernamen
tale’ și a autorităților din Texas 
care susține că Oswald a acționat 
singur în asasinarea lui Kennedy.^

O-------------

PROCESUL DE LA DALLAS
DALLAS 5 (Agerpres).
Procesul lui Jack Ruby a intrat

că nu au văzut la el „Nimic ne
obișnuit". Aceste depoziții contra-

în faza sa activă miercuri, la Dal
las, o dată cu audierea primilor 
martori. Aceasta a fost posibil după 
ce în decurs de peste două săptă- 
mîni, au fost desemnați cei 12 
jurați, opt bărbați și patru femei, 
prevăzuți de 
Texas, 
fondul 
Ruby 
pentru

legislația statului 
înainte de a se intra în 
procesului, apărătorii lui 

au întreprins noi eforturi 
a obține transferarea de

liberărilor în fata unui tribunal 
dintr-un alt oraș. In ședința din 
dimineața zilei de miercuri, tri
bunalul a audiat șapte din 27 
de martori în acest proces. Unul 
din martori, Georgia Mayor, se
cretară la secția de publicitate я 
ziarului „Dallas Morning News", a 
declarat că Ruby, care se afla în 
secția ziarului unde alcătuia tex
tul unui anunț publicitar, „nu a 
arătat nici o tulburare în momen
tul cînd a aflat vestea asasinării 
președintelui Kennedy". Potrivit a- 
genției U.P.I., martorii care se 
aflau împreună cu Ruby în sala de 
publicitate a ziarului au declarat

apărării, care pretinde 
a împușcat pe Oswald 

răzbuna familia Ken- 
din cauza „puternicului 

pe care l-a a- 
știrii asasinării

zic tezele 
că Ruby 
„pentru a 
nedy" sau
șoc emoțional 
vut" la aflarea 
președintelui.

Alți trei martori, membri ai po
liției din Dallas, au declarat că 
Ruby a încercat' să pătrundă în 
incinta politiei în momentul cînd 
Oswald era interogat și se găsea 
într-un grup de ziariști care l-au 
văzut pe Oswald în noaptea care 
a • urmat asasinării președintelui,^

După cum transmite agenția 
France Presse, procurorul Henry 
Wade a refuzat să răspundă la o 
întrebare a ziariștilor dacă consi
deră că „ar putea dovedi că exis
tă o legătură între Ruby și Os
wald". Potrivit agenției, Wade lu
crează acum la rechizitoriul său 
care se bazează pe teza că Ruby 
„a ucis cu premeditare în scopuri 
publicitare și pentru a obține cîș- 
tiguri materiale".

Se așteaptă ca audierea 
rilor să dureze trei zile.

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

marto-

Conferința organizației de femei 
a partidului laburist din Anglia

LONDRA 5 (Agerpres).
La Eastbourne se desfășoară lu

crările celei de-a 41 conferințe a 
Organizației de femei a partidu
lui laburist. Luînd cuvîntul la des
chiderea conferinței, Nora Douglas 
a criticat politica guvernului con
servator, în special activitatea lui 
pe tărîm social.

rezolu- 
Trata- 
privire 
expe-

Conferința a adoptat o 
tie care salută încheierea 
tului de la Moscova cu 
la interzicerea parțială a
riențelor cu arma nucleară și chea
mă la adoptarea de măsuri pentru 
interzicerea tuturor experiențelor.

O altă 
conferința 
partidului 
pregătirile

cu Statele Unite și a relațiilor din
tre țările vest-europene.

Tullio Vecchitti, secretar ge
neral al Partidului socialist ita
lian al unității proletare, a pre
zentat în ședința de miercuri o 
moțiune în care invită guvernul 
italian să nu admită aderarea Ita
liei la o forță nucleară multila
terală propusă de S.U.A. Moțiunea 
mai preconizează instituirea unei 
zone de desangajare în Europa 
centrală, cuprinzînd cele două sta
te german'e, precum și promova
rea de către guvernul italian a 
unei politici independente de des
tindere. Au mai fost prezentate și 
alte moțiuni, printre care una a 
deputaților liberali în care se cere 
ca Italia „să contribuie la efortu
rile pentru dezarmarea generală, 
echilibrată și controlată" și la in
tensificarea schimburilor comercia-

FRANKFURT PE MAIN. „Sfîrși- 
tul lumii noastre", noul film po
lonez în legătură cu lagărul de 
concentrare de la Auschwitz, după 
romanul cu același nume al scriito
rului polonez Tadeusz Holuj, a 
fost prezentat la 4 martie la Frank
furt pe Main, unde are loc în pre
zent procesul criminalilor naziști, 
care au participat la masacrele să- 
vîrșit'e în acest lagăr.

MUNCHEN. Agenția D.P.A. a- 
nunță că autoritățile din Munchen 
ați confiscat un mare stoc de nar
cotice provenite in R.F.G. prin 
contrabandă. Valoarea, la bursa 
neagră, a acestui stoc de' narcoti
ce este evaluată la aproape 4 mi
lioane de mărci vest-germane. Pî-

nă în prezent au fost arestate două 
persoane implicate în această afa
cere.

NAIROBI. Ministrul britanic pen
tru relațiile cu Commonwealthul, 
Duncan Sandys, care se află la 
Nairobi, a avut miercuri după- 
arniază o convorbire cu primul mi
nistru al Kenyei, Jomo Kenyatta. 
Un comunicat oficial arată că în 
timpul convorbirii au fost abordate 
„probleme de interes comun".

WASHINGTON. Corespondentul 
din Washington al agenției D.P.A. 
relatează că pe „lista neagră" a 
guvernului american se găsesc în
registrate 200 de vase care au in
trat în porturile cubane cu înce
pere de la 1 ianuarie. In fruntea

listei se află 66 de vase briianice, 
45 libaneze și 44 grecești

NEW YORK. Ziarul „New York 
Herald Tribune" anunță că cunos
cutul compozitor Igor Stravinsky 
compune o lucrare corală în me
moria fostului președinte John Ken
nedy. El l-a solicitat pe poetul 
W. H. Auden să scrie textul pen
tru această lucrare intitulată „A la 
memoire de Kennedy"

ROMA. Potrivit datelor publi
cate de Ministerul Muncii și al A- 
sigurărilor Sociale, în anul 1962 
din Italia au emigrat 365 600 oa
meni, iar în 1063 numărul emigran- 
Iilor a fost 301 200.

ASUNCION. Ministrul afacerilor 
externe al Paraguayului a anunțat 
miercuri că președintele Franței, 
de Gaulle, va face o vizită oficia
lă în Paraguay în cursul acestei 
primăveri.

parlamentare.

rezoluție adoptată de 
organizației de femei a 
laburist se referă la 
în vederea alegerilor

- = ©=-
Deficitul comerțului 

extern france?
PARIS 5 (Agerpres).
Ministerul Finanțelor al Franței 

a dat publicității miercuri un co
municat în care se arată că de
ficitul comerțului exterior al Fran
ței s-a cifrat în luna ianuarie la 
suma de 643 milioane franci.

Acest deficit reprezintă un re
cord, în ciuda creșterii cu 21 la 
sută a exporturilor, față de aceeași 
perioadă a anului trecut. El se da- 
torește masivelor achiziții în străi
nătate de produse agroalimentare 
și de mașini care au ridicat totalul 
importurilor la o cifră superioară 
cu 31 la sută celeia înregistrată în 
luna ianuarie 1963.
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