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Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la mina 
Vulcan, cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe 
anul 1965, și-au exprimat hotărîȚea de a obține 
în acest an realizări din cele mai bune. Colec
tivul exploatării s-a angajat ca în întrecerea 
socialistă pe acest an:

— să extragă, peste sarcinile de plan, 6000 
tone cărbune, din care 2000 tone pînă la 1 Mai;

— să depășească productivitatea muncii pla
nificată cu 5 kg pe post;

— să
de cost,

— de 
nușă și 
fiilor.

Pentru a asigura îndeplinirea 
cestor angajamente, în planul
vede a fi realizate peste sarcină:

— 1 000 tone cărbune prin
(cu combina);

— 15 000 tone cărbune din
tinere metalică;

— 200 m 1 galerie susținută
— I 000 m c steril încărcat mecanic la lucră

rile de pregătiri și investiții;
— I m 

văzută
— 2

văzută

realizeze 200000 lei economii la prețui 
din care pînă la 1 Mai 20000 lei;
a se încadra în norma admisă de ce- 
umiditate la cărbunele livrat prepara-

integrală a a* 
tehnic se pre

tăiere mecanică

abataje cu sus-

metalic;

ia 
m 
ia

1/lună peste viteza de avansare pre- 
abatajele frontale;
1/lună peste viteza de - avansare pre- 
abatajele cameră.

zatla toți indicatorii cu 5 zile 
iar economiile ce se vor obține 
325000 lei.

Dîhtre angajamentele luate de către subuni
tăți în întrecerea socialistă pe acest an amintim:

— depășirea 
sută;
— reducerea 

zia reparațiilor

Atelierul de zonă
planului de producție cu 1 la

imobilizării vagoanelor cu оса- 
си 2 la sută.

Depoul de locomotive
° — .reducerea consumului specific de combusti
bil cu 4 la sută.

— depășirea planului de transport cu 1 la sută.

. Revizia de vagoane
— -creșterea productivității muncii cu 4 la 

sută ;
— depășirea plenului de osii revizuite la tre

nuri-de marfă și călători cu 3 la sută;

— depășirea 
suia;

— reducerea
— colectarea 

plan.

Secfia L 5
planului de producție cu

prețului de cost cu 00 la 
a 90000 kg fier vechi

1 la

sută; 
peste

Stafia Petroșani
— reducerea staționării- vagoanelor la încăr-

Regularitate și siguranță Care^descărcare cu 4 la. sută; 

în transport
ceferiști din complexul -Pătroșani 
cu ocazia dezbaterii saromHor de 
anul 1965, să nu precupețească

Pregătiri pentru alegerile

(Continuare în pag. 3-a)

de la 7 martie

(tiiim іошшііе 
№ listele de alegatori
In aceste zile, în localitățile Văii 

Jiului continuă înscrierile pe listele 
de alegători în vederea alegerilor de 
deputați în Marea Adunare Națională 
și sfaturile populare. Pînă în pre
zent s-au înscris pe listele electorale 
peste 72 000 de oameni ai muncii din 
Valea Jiului care se buctîră de drep
tul de vot. Listele de alegători se în
tocmesc pe secții de votare, pe 
străzi și grupuri de blocuri — la orașe 
— iar la sate și comune în ordinea 
alfabetică a alegătorilor.

Listele electorale întocmite în ve
derea alegerilor de la 7 martie, vor 
fi afișate de către comitetele executive 
ale sfaturilor populare, cel tîrziu la 
data de 5 februarie 1965, la sediul 
sfaturilor populare, la casele alegă
torului, precum și în alte locuri sta
bilite pentru acest scop.

După afișarea listelor, fiecare ale
gător are îndatorirea să verifice dacă 
se află înscris. Dacă un alegător nu 
se găsește trecut în liste, el va face 
întîmpinare la comitetul executiv al 
sfatului popular respectiv în perioada 
6-8 februarie 1965, pentru a fi trecut 
în listele de alegători. Alegătorii vor 
sesiza totodată comitetul executiv de

ȘTEFAN COROIESGU

Muncitorii 
s-au angajat, 
producție pe 
nici un efort pentru ca sarcinile de plan să 
fie realizate la timp și în cele măi optime con
diții de regularitate și siguranță. Totodată, prin 
folosirea rezervelor interne, ei s-au angajai să 
etfbnomisească materialele și combustibilal și, 
în același timp, să îmbunătățească toți indica
torii de căUtate incit planul anual să fie reali-

— creșterea sarcinii statice cu 1,5 la sută;
— tonajului pe tren адеайк eu 

la зиМ.
■

R. С. M. Petroșani
— îmbunătățirea rulajului vagoanelor de 

marfă cu 13 la sută;
— transportarea a 100000 tone/km mărfuri 

peste plan;
— depășirea planului de încărcări cU 20 la 

sută.

, Aspect coti
dian de la mi
na Lupeni-, Mi
nerii
spre

z"*

pornesc 
adine uri.
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însemnări de reporter

DUPÂ CINCI LUNI
e Pe cine punem brigadier ? 

tatea la loc de cinste

Anul trecut, prin august, la sec
torul IV al minei Aninoasa s-a 
pus problema înființării unei bri
găzi care urma să fie plasată la 
pregătirea abatajului frontal și apoi 
la abatajul cameră nr 7 din stratul 
3. Ceea ce frămînta îndeosebi con
ducerea sectorului era: cui să i se 
încredințeze conducerea brigăzii ca
re trebuia înființată 7 S-au făcut 
mai multe propuneri; un nume re
venea însă cu insistență — Dediu.

Absolvent al școlii de mineri, tî- 
nărul Dediu Vasile lucra pe atunci 
ca șef de schimb la una din bri
găzile fruntașe din sector, cea con
dusă de lanc Victor. Șeful secto
rului, inginerul Chicinaș Vasile. 
maistrul principal Ceuță, maistrul 
miner Marinca au fost cu toții de 
acord ca Dediu să fie numit bri
gadier li cunoșteau puterea de 
muncă, priceperea de a organiza 
treburile în abataj și aveau încre
dere în el. Și mai țineau seama de 
ceva important: că Dediu are iscu
sința să se apropie de oameni, 
să-i convingă, să-i mobilizeze in 
muncă. Unii tovarăși din conduce
rea sectorului n-au fost de acord 
cu numirea lut Dediu ca brigadier. 
Se gîndeau probabil la faptul că 
la nr 7 era greu de muncit; aba
tajul fusese aproape tot timpul în 
presiune, cu armături frînte.

Dar, îndoielile s-au risipit pînă 
th urmă.

In noua brigadă a lui Dediu au 
fost repartizați oameni de la mai

■ Treptele succesului ■ Caii-
■ Un maistru supărat..

multe abataje, cei mai mulți aolnd 
o calificare bună și experiență în 
muncă.

...Septembrie. Prima lună de 
muncă la abatajul nr 7. Totul s-a 
desfășurat mai bine decîi se aștep
tau toți. Realizările erau dovada 
că munca este condusă aici de un

om hotărît să nu rămină de rușine.
— Parcă ar fi fost brigadier de 

cind lumea —- și-a dat cu părerea, 
despre Dediu Vasile, șeful secto
rului.

Lunile următoare au. însemnat 
trepte noi. trepte urcate pe călea 
succesului: randamentul planificat 
a fost depășit lună de lună eu 
1,35, 134, apoi cu 205 tone pe 
post în decembrie. Procentul de 
îndeplinire a planului a fost, la

fel, în continuă ascensiune — 1Ѳ1, 
111, 114 la sută. Cu cărbunele dat 
peste plan pînă la sfîrșitul anului 
1964 de către Dediu și ortacii, săi 
s-ar fi putut încărca 48 vagoane. 
Un tren întreg...

Dediu conduce azi o brigadă 
destoinică. Vasș, Hoțea, frații La- 
zâr, Doroftei, Deliu, Cădere și Da
rie sini acum ortacii lui de nă
dejde. Brigada aplică inițiativa 
„două clmpuri pe aripă și schimb". 
O aplică cu succes, după cum se 
poate vedea din realizări, din vi
teza de avansare de 170—ISO m l 
pe lună, din calitatea cărbunelui 
extras din abatajul nr 7. In abataj, 
pe poditură găsești în tot timpul 
mormane de piatră, dovadă că se 
perseverează în alegerea șistului 
din cărbune. O rema ■■a pe care o 
fac tehnicienii sectorului: „La De
diu se lucrează minerește; fiecare 
își cunoaște precis sarcinile, scu
lele se păstrează cu grijă, iar siîl- 
pii sînt așezați „sfoară" parcă i-ăr 
fi plantat topograful, cu teodolitul. 
Despre absențe nemotivate nici nu 
poate fi vorba în brigadă".

Cind am cerut relații la sectorul 
IV despre brigada lui Dediu, 
maistrul minier Marinca eră su
părat...

Terminind de exploatat felia de 
la nr 7, brigada lui Dediu a fost 
mutată la stratul 5. în revirul 

' maistrului miner Her Dumitru. 
Aici își găsește explicația părerea 
de rău a maistrului Marinca: i-a 
plecat din revir un colectiv pe ca
re se bizuia. Și are după ce regre
ta maistrul. In ianuarie, după Ыпсі 
luni de la constituire, brigada con
dusă de către minerul Dediu Va- 
sile ocupă un loc de frunte în în
trecerea dintre brigăzile sectorului...

FRANGISC VETRO

ilele trecute. 
“■ le «lina Vul

can a avut loc o 
solemnitate deo
sebită : într-o a- 
dunare festivă, co 
lectivului sectoru
lui III al exploa
tării i s-a înmînat 
diploma de sector

fruntaș în întrecerea socialistă pe 
anul 1964. E un semn de prețuire 
pentru munca neobosită depusă în 
cursul anului trecut de minerii sec 
torului pentru sporirea producției de 
cărbune eocsificabil, pentru randamen
te tot mai înalte.

întrecerea pentru realizarea an-
* gajamentelor asumate pe anul 

1964 a devenit un teren larg de afir
mare a inițiativei, a spiritului creator 
al întregului colectiv. Atenționăm' una 
din inițiativele ce au fost Îmbrățișate 
cu căldură în sector: „două cîmpuri 
pe schimb și aripă în abatajele ca
meră". Prima brigadă care a aplicat 
inițiativa a fost cea condusă de co
munistul Drob Gheorghe Brigada a 
ajuns să realizeze pe această cale 
viteze de avansare record în sector 
— 150 ml/lună și randamente de 7-8 
tone pe post, cu peste 1-1,5 tone pe 
post randament mai mare decit cel 
planificat. După un timp, brigada a 
avut oaspeți zi de zi la locul de 
muncă. Minerii din abatajele vecine 
au venit să învețe din experiența 
brigăzii fruntașe. Cele învățate și-au 
dovedit eficiența și în celelalte aba

ta ie^ афОДа -a fost șt
de brigăzile conduse de Gantz ’Șfe’- 
fan, Leșan Mihai șl Buciulea Dumi
tru. Așa s-a ajuns ca și acestea să 
realizeze avansări de peste 100 ml pe 
lună și randamente de cite 7 tone 
pe post, cu cîte o tonă pe post mai 
mari decit cele planificate. Iată ce 
a condus Ia realizarea unei viteze 
medii de avansare pe sector de 98 
ml/lună.

$i acum să amintim o altă ini
țiativă ce a stat la baza suc

ceselor colectivului-:
Intr-un timp situația brigăzii Iui 

Sfitlic loan a constituit subiectul 
multor discuții în sector. Brigada ră
măsese de mai multe luni sub plan. 
In abatajul vecin și în condiții asemă
nătoare brigăzii Iui Sfitlic, lucra o 
brigadă fruntașă — cea condusă de 
minerul Gantz Ștefan. Soluția pentru 
ajutorarea brigăzii rămase în urmă a 
fost dată chiar de. brigadierul Gantz. 
A cerut să fie mutat pentru două 
săptămîni în brigada Iui Sfitlic. Ce
rerea i-a fost satisfăcută. Lucrînd cot 
la cot cu ortacii lui Sfitlic, '■ Gantz 
Ștefan a introdus în sinul brigăzii 
o ordine nouă, bazată pe întărirea 
disciplinei, folosirea rațională a tim
pului de lucru, organizarea superi
oară a muncii și executarea corectă 
a susținerii abatajului. Rezultatele 
n-au întîrziat: brigada lui Sfitlic a

I. DUBEK

Una din echipele de frunte' de la șantierul de construcții Livezeni, 
cea de zugravi-vopsitori . condusă de muncitorul Ene Dionisie (în clișeu, 
primul din stînga).
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ZILE DE EXAMENE LA 1.11. P.
Prima sesiune de examene din anul universitar 1964—1065 se apro

pie de sfîrșit. Doar cîteva zile îi mai despart pe studenti de mult aș
teptata vacanță. Pînă atunci însă mai trăiesc emoțiile, bucuriile, iar 
din cînd în cînd, unii și... olurile examenelor.

Rezultatele obținute pină acum de către siudenji reflectă pregătirea 
lor temeinică, conștiincioasă de zi cu zi de-a lungul unui semestru 
de învățătură.

Ne-am propus să redăm în pagina de față cîteva aspecte din 
actuala sesiune de examene de la I.M.P., rezultatele obținute de unii 
studenți. măsurile iuate de conducerea institutului pentru buna desfă
șurare a sesiunii. Desigur că aspectele și*rezultatele obținute depășesc 
cu mult o pagină de ziar. Noi însă ne vom rezuma doar Ia atîtea 
cite poate cuprinde pagina de față.

Pregătirea temeinică — 
baza succeselor obținute Trei studenți din grupa 1119, anul IV* mine, își pregătesc subiectele la examenul de fizică înainte de a 

ieși la răspuns. ;

Pentru a cunoaște măturile luate 
de conducerea institutului în vederea 
bunei desfășurări a actualei sesiuni 
de examene, cit și pentru a cunoaș
te situația pe institut a rezultate
lor obținute la examenele susținute 
pînă acum, ne-am adresat tovarășu
lui cont. univ. POPA ARON, recto
rul institutului de mine din Petro 
șani.

Ce măsuri s-au luat pentru buna 
desfășurare a actualei sesiuni de 
examene universitare ?

Conducerea institutului, decanatele 
și colectivele de catedră au mani
festat o preocupare deosebită pentru 
terminarea predării la timp a ma
teriei prevăzute în acest semestru, 
încheierea lucrărilor de laborator, sta
bilirea orelor de consultații indivi
duale și colective, 
prezentarea unor
expuneri de sin
teză asupra unor Interviul nostru
capitole cu o im-, F T ,,_____ ■ -
portantă mai mare.

Studenților din anul V preparaie, 
care au lucrat lâ elaborarea proiec
telor de an. li s-au dat îndrumări me 
todologice suplimentare, li s-au re
comandat bibliografii actuale, indieîn- 
du-lc totodată cele mai bune me
tode in elaborarea proiectelor.

S a ținut, de asemenea, seama de 
lipsa de experiență a studenților din 
anii 1, cărora Ii s-a acordat sprijin 
melodic pentru folosirea chibzuită a 
timpului de învățătură.

Colectivele de catedră au acordat 
o atenție sporită întocmirii biletelor 
de examene, verificării caietelor de 
casă pentru disciplinele cu caracter 
matematic: s-au organizat cu studen
ții anului IV mine și 1 electromeca
nică concursuri piofesionale, care au 
oferit posibilitatea verificării gradului 
de asimilare a materiei.

Organizațiile de partid, de U.T.M. 
și A.S., au desfășurat o muncă poli
tică susținută în direcția dezvoltării 
la studenți a simțului de răspundere 
față de principala lor îndatorire — 
învățătura.

Vacantă plăcută
Prima sesiune de examene se în

cheie peste patru zile. Din 5 februa
rie începe vacanța studențească — 
prilej de odihnă și reconfortare după 
un semestru de învățătură. Pentru 
petrecerea cit mai plăcută a vacan
ței A. S. din Institut a luat din 
timp măsurile necesare. Cele 159 de 
locuri au foat repartizate, cum era 
și firesc, studenților care au obținut 
cele mai bune rezultate la examene. 
Astfel, studenții petroșăneni își 
vor petrece și această vacantă de 
iarnă în cele mai renumite și pito
rești stațiuni din țară, cum sînt: 
Tușnad, Borsec, Predeal, Sinaia, Buș
teni. La Pîrîul Rece vor poposi în ta
băra sportivă 30 de sportivi fruntași 
de la 1.М.Р., iar Ia cabana Rusu 
peste 60 de studenți petroșăneni se 
vor întîlni cu aproape 70 de studenți 
din Craiova.

Vacanță plăcută, prieteni I

Față de sesiunile anterioare, cum 
apreciafi actuala sesiune?

De la bun început vreau să arăt 
că actuala sesiune se desfășoară în 
condițiile unei exigențe principiale 
spetite, astfel incit să asigurăm o ca
litate superioară pregătirii viitorilor 
ingineri mineri. Măsurile despre care 
am vorbit mai inainte au permis ca 
exigența să sporească, asigurind creș
terea cantitativă șl calitativă a ni
velului sesiunii actuale față de 
cea precedentă. Astfel, printr-o 
mai bună recrutare a studenți
lor din anul 1, s-a ajuns ca și la 
acest an să se obțină in prima se
siune de examene rezultate îmbucu
rătoare, ca de exemplu la anii I 
topografie și exploatare.

O altă caracteristică a acestei se
siuni este scăderea procentului de 

neprezentări Ia e- 
xamene. S-a muncit 
mal ritmic In tim
pul semestrului, s-a 
controlat mai îndea
proape gradul de 

pregătire, iar munca educativă dusă 
de organizațiile de tineret a fost mai 
mobilizatoare.

Prin creșterea nivelului de con- 
știiță al studenților, dar și prin exi
gența pe care cadrele didactice au 
avut-o în anul precedent, s-a reușit 
ca și Ia anii superiori să avem ace
leași succese. Dau de exemplu anii 
IV mine și electromecanică, care au 
avut Ia încheierea anului universitar 
1963-1964 un procent mai mare ds 
repetențl și care acum obțin rezultate 
bune,

Mergînd pe aceeași linie a conștiin
ciozității profesionale, anii V prepara
re și electromecanică sînt fruntașii 
de pină acum ai sesiunii.

Pe de aită pai te însă este regre
tabil că mai avem studenți, ce-i drept 
în număr din ce in ce mai redus, 
care continuă să se mulțumască cu 
obținerea unor note la limită. Față 
de ei vom avea o preocupare deo
sebită în viitor.

Studentul Kwanka Walter din anul I mine este bucuros. Examina
torul, conf. univ. Мааса Gheorghe, îi înminează carnetul cu nota 9 ob
ținută la algebră.

Instantanee

UN CUPLU... 
PUTERNIC

Cînd am intrat în sala unde dă
dea examene grupa 1132 din anul 
UI mine, examinatorul, lector ing. 
Cornel Hirean, ne-a intîmpinat bine 
dispus.

— Aff nimerit bine. O să vedeți 
la lucru un cuplu... puternic.

La tablă ne-a atras atenția, prin 
asemănarea lor, două nume: Dulfu 
Eugenia Dulfu loan. Examina
torul ne-a surprins privirea între
bătoare. Apoi zîmbind ne-a spus:

— Sini soț pi soție.
Am început să-i urmărim cu a- 

tenție. Vorbea Eugenia. La sfîrșif, 
in dreptul primei întrebări de pe 
bilet, examinatorul a consemnat 
nota 10. A urmat iu rind loan. A- 
celași răspuns foarte bun, aceSași 
notei: 16. Mal ааваи- cite două în- 
trebăr.i pe bilet. Fiecare din ei se 
străduia să expună cit mai bine, 
bucurîndu-se reciproc de orice răs
puns bun dat de către unul din ei. 
Ne-am bucurat și noi cînd. la sfîr- 
fit, examinatorul le-a trecut in car
nete soților Dulfu cite un 10 la 
disciplina Mecanica rocilor. Ne-am 
aruncat privirea și asupra celorlal
te note obținute în această sesiune 
de cei doi studenți. Eugenia avea 
numai 10 pe linie. In carnetul lui 
loan însă, pe lingă doi de 10 se 
strecurase și... un 9.

Notele obținute de soții Dulfu nu 
sînt surprinzătoare. Și celelalte se
siuni universitare le-au adus nu
mai note bune, așa cum îi stă bine 
unui cuplu... puternic.

Așa ne-am pregătit noi
PISICĂ N1COLAE,
anul III mine: I_____ _____ I

Am căutat, încă din primele zile 
ale anului universitar, să mă pre
gătesc la materiile pentru examen. 
In afară de cursuri am studiat și 
bibliografia suplimentară, am par
ticipat cu regularitate la cursuri și 
seminarii. Notele obținute pînă-acum : 
doi de 10 și un 9.

PLĂMĂDEALA GHEORGHE, 
anul IV electromecanică:

Am învățat. Nu am avut o me
todă specială. Am considerat foarte 
eficace studiul individual și apro
fundarea cunoștințelor predate la 
timpul potrivit, nu în asalt în preaj
ma sesiunii. Pînă acum am dat două 
examene la care am obținut note 
de 10. ____________________

I
NICOLAF.SCU PAVEL.

anul II mine:

Pe lingă frecventarea tuturor 
cursurilor ?i a. seminariilor am luat

Prima sesiune
Cei mai tineri studenți ai Institu

tului de mine, care în toamna anu
lui trecui au intrat pe poarta învăță- 
mîntului superior, s-au prezentat la 
prima lor sesiune de examene uni
versitare cu încredere și optimism. 
Pregătirea temeinică le-a adus sa
tisfacțiile pe care orice student și le 
dorește Ia examene. Acum „bobocii" 
nu mai sînt... boboci. Sînt studenți 
în anuf i și am putea spune... cu un 
picior în anul II. Chiar așa, pentru 
că s-au prezentat bine pregătiți, cu 
fața senină la examene. I-am urmă
rit pe cfțiva susțîntnd examenul de 
matematică. Vorbeau frumos, clar, 
convingător. I-am văzut apoi pe co
ridor asaltați de colegi. Abia mai 
puteau să înglM nota abținută: 10, 
9, 8. Emoțiile ti copleșeau, dar erau 
mîndrt de ei, de notele obținute la 
primele examene universitare. Pe 
chipurile lor tinere se citea satisfac-

...și penultima
Penultima sesiune de examene u- 

niversltare o consumă în aceste zile 
studenții din anul V. Ultima și cea 
mai... forte — după cum afirmau 
deunăzi cîțiva studenți — va fi cea 
din vară, care va culmina cu pre
zentarea și susținerea, la iarna vi
itoare a proiectului de stat. Dar 
pînă atunci mai e timp. Să vorbim 
deci despre actuala sesiune, care în 
4 februarie IȘi va consuma ultima 
filă.

Examenele susținute pînă la ora 
cînd scriem aceste rinduri au fost 
trecute cu succes de către studenții 
anului V exploatare, dovadă a pre
gătirii lor de-a lungul întregului se
mestru. In fișele de examinare, pro
fesorii au consemnat cu plăcere nu
mele studenților Dogaru Petre și E- 
nache Mihai, Florescu Iulian. Geor
gescu Mircea, Bursașiu Nicolae. Bor 
luliu și ale altora, iar în carnetele de 
student le-au trecut cu aceeași plă
cere numai note de 9 și 10. îndeo
sebi primii doi și ultimul au obținut 

parte și la consultațiile și medita
țiile organizate de către cadrele di
dactice, cu prilejul cărora mi-am 

clarificat o serie de probleme. 
Studiul planificat, ritmic, pe tot par

cursul semestrului, mi-a înlesnit tre
cerea eu succes a celor două exa

mene susținute la care am obținut 

nota 9 și 10.

N'EAG PETRU,
anul IV electromecanică:

Cele două note de 10 ^ținute 
la examenele susținute pînă acum 
mi-au răsplătit pe deplin munca. 
„Secretul" pregătirii mele constă :n 
participarea la toate cursurile și 
seminariile, consultarea cu atenție a 
bibliografie: de specialitate, studiul 
riguros, individual. Aș vrea c« și..le 
Organe de mașini aă obțin hota 
maximă.

universitară...
ția datoriei împlinite, pentru care de 
multe ori i-au prins zorile aplecați 
asupra manualelor, repetînd formule, 
rezolvînd exerciții complicate, făcînd 
cunoștință cu... necunoscutele X, Y, 
Z. Iar truda le-a fost răsplătită cum 
se cuvine de către profesorii exami
natori. Vom aminti doar cîțiva din
tre cei mai tineri studenți ai I.M.P., 
în carnetele cărora stau aliniate nu
mai note de 9 și 10, și care merită 
toată considerația pentru trecerea cu 
succes a primei etape din viața lor 
universitară : lanăș luliu, Petterfi 
Attffa, Goldstein Beniamin. Simțea 
Ancuța, Voiculescu Costei. Oșan Vic
tor, Giumancu Mi-rcea. Pali Deszo, 
Șendroiu Daniel. Băcuieți Mihai, toți 
din anul I electromecanică, Ion 
Gheorghe, Vranău Radu, Her Petru, 
Kwanka Walter, din anul I exploa
tare. Desigur că enumerarea ar pu
tea continua, dar spațiul e restrîne 
și ne obligă să punem punct.

la cele două examene susținute și 
Ia proiectul de an, nota 10. Deci, 
pînă acum. 10 pe toată linia. Felici
tări I „Secretul" acestor frumoase 
rezultate nu mai este un secret, ci 
este — cum afirmau la unison in
tr-o discuție recentă primii patru 
studenți amintiți rodul pregătirii 
conștiincioase ia fiecare materie, 
este învățătura planificată din pri
ma zi a semestrului.

Viitorii ingineri mineri trebuie să fie 
foarte bine pregătiți, să stapinească 
eu siguranță tehnica nouă, pentru a 
face față cu succes sarcinilor ce li 
se vor încredința in producție con
tribuind din plin la dezvoltarea in
dustriei noastre miniere. Pregătirea 
și rezultatele obținute de studenții 
din anul V exploatare confirmă pe 
deplin acest iucru.

Pagină redactată de
C. COTOȘPAN și D. GHEONEA
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Continuă înscrierile pe listele 
de alegători

(Urmare din pag. l-a)

greșelile care s-au făcut eventual la 
întocmirea listelor, erorile referitoare 
la numele, vîrsta sau domiciliul vreu
nui alegător.

In perioada de la încheierea listelor 
de alegător și pînă la data alegerilor 
se pot produce schimbări de domici
liu a unor cetățeni cu drept de vot, 
respectiv plecări din localitatea de 
domiciliu. In acest caz, alegătorii 
in cauză se vor prezenta între zilele 
de 18 februarie și 6 martie 1966 la 
sfatul popular la care au fost tre- 
cufi în liste, unde li se vor elibera a- 
deverințe pentru dreptul de a alege. 
La noul domiciliu sau acolo unde se 
află temporar în ziua alegerilor, ale

PREȚUIREA muncii
(Urmare din pag. l-a)

ajuns 
ritmic 
emile

V

O

în scurt timp să-și realizeze 
și chiar să-și depășească sar
de plan.

altă inițiativă valoroasă a por
nit chiar de la conducerea 

sectorului — -de Ia tînărul inginer 
Stoica Petru. In urma unui studiu 
asupra încărcării cărbunelui în aba
tajele cameră, operație ce solicită cei 
mal mare volum de muncă, ingine
rul a propus inovația „Dispozitiv pen 
tru Încărcarea cărbunelui în abataje 
cameră", care a redus cu mult (pes
te 80 la sută) timpul de evacuare a căr
bunelui. Aplicarea inovației a dus la

In orașul Deva, ca și în toate celeilalte localități din regiunea Hunedoara, au avut loc profunde transfor
mări în anii regimului de democrație populară. In ultimii ani, înnoirile au pus stăpînire într-un ritm vertiginos 
pe orașul de pe Mureș; s-au înălțat blocuri moderne, magazine spațioase, un cinematograf elegant, o impună
toare clădire P.T.T.R. și multe alte așezăminte social-cuiturale.

Fotografia înfățișează interiorul noului magazin de artizanat din orașul Deva.

Regulile Iglenlco-sanltare — 
învățate și aplicate cu perseverență în școli

Formarea deprinderilor igienico-sa- 
nitare, este unul din principalele 
scopuri ale educației sanitare în 
școală.

Formele educativ-sanitare ce pot fi 
aplicate in școală sînt multiple și 
variate. Unele se adresează în pri
mul rînd elevilor, altele părinților și 
altele personalului administrativ și 
de îngrijire din școli. Principalele 
forme de educație sanitară în rîndul 
elevilor sînt: orele de educație sani
tară ținute în cadrul orelor de diri- 
genție, cinci minute autocontrol, con
trolul igienico-sanitar la clasele 
l—VIII și conferințele educativ-sa
nitare.

Cele 10 ore / de educație sanitară 
ce se țin în cadrul orelor de dirigen- 
ție se predau după o tematică sta
bilită de M.S.P.S. și C.C. al Crucii 
Roșii. Pentru clasele unde se predă 
o singură oră de. educație sanitară 
pe trimestru, tematica se stabilește 
finind cont de vîrsta elevilor, sex"' 
specificul localității etc.

Programul de 5 minute contn- 
igienic are c.a scop antrenarea tutu
ror elevilor în acțiunea de autocon
trol și control igienic reciproc. Aut- - 
controlul va ajuta pe elevi să-și dez
volte spiritul de observație și simțul 
le răspundere personală. Ei se vor 

deprinde să-și descopere singuri lip- 
surite igienei personale, vor participa 
Ia perfecționarea condițiilor de igie

gătorul va fi trecut de către sfatul 
popular respectiv pe o listă de ale
gători separată, pe baza adeverinței 
pentru dreptul de a alege și a ac- 
telor de identitate pe care le pre
zintă.

Pentru a asigura ca alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națională 
și sfaturile populare să se desfășoare 
în cele mai bune condițiuni, comite
tele executive, consiliile orășenești 
și comunale ale Frontului Democra
ției Populare, colectivele caselor ale
gătorului, sînt chemate să lămureas
că pe cetățeni asupra tuturor drep
turilor și îndatoririlor pe care le au 
în legătura cu exercitarea dreptului 
de vot, în alegerile de la 7 martie 

creșterea productivității muncii în a 
tatajeie cameră cu cite 500-600 kg 

pe post La extinderea inovației, și 
în general a experienței avansate, 
și-au adus contribuția tehnicienii Far- 
kaș Laurențiu, Munteanu Sabin, Băl- 
tățescu Mircea, Trestia л Alexandru.

lată doar cîteva din faptele aces
tui destoinic colectiv — fapte, care 
au stat Ia baza depășirii planului pe 
1964 cu 16 622 tone cărbune, rea
lizării unei productivități pe sector de 
2,211 tone/post, cu 160 kg pe post 
mai mare decft indicele planificat și 
obținerii unei economii de 874 000 
Iei. Sînt roade ce atestă că harni
cul colectiv merită cu prisosință ti
tlul de fruntaș.

nă atît în școală cît și în familie. 
Pentru ca acest program de 5 mi
nute să-și aducă pe deplin aportul 
este necesară o continuă suprave
ghere și îndrumare din partea cadre
lor didactice, o colaborare strîns? 
între acestea și medicul școlii și mai 
ales o colaborare activă cu părinții. 
Cu multă eficiență se respectă pro
gramul de 5 minute de control igie
nic la școlile generale de 8 ani nr 1 
și 2 din Lupeni, unde cadrele didac-

Pe tema educației 
sanitare

lice, sub îndrumarea responsabililor 
de Cruce Roșie din școală, exercită 
un control igienic permanent.

O altă formă de educație sanita
ră ce se poate realiza in școală cu 
elevii sînt conferințele educativ-sani- 
tare care se recomandă a fi expuse, 
nai ales, în fața- elevilor din clasele 

înari. Aceste conferințe, ținute de me
dici specialiști, trebuie să aibă o te
matică inspirată din viața școlii. 
Foarte bune rezultate se obțin atunci 
■înd expunerile sînt însoțite de pre
zentarea unor schițe, proiecții de dia
pozitive. filme cu teme educativ-sa
nitare. Panourile, fotomontajele, ga
zeta de perete sint tot atîtea forme 
dă educație sanitară vizuală care pot

VIAȚA DE PARTID

Alaiuri de
In sala ss. așternu liniștea. De la 

masa prezidiului se anunțase ordinea 
de zi a adunării generale a organi
zației de bază . discutarea cererii de 
primire in rindurile membrilor de 
partid a minerului șef de schimb 
Scoarță Alexandru Acesta privea m 
stînga, în dreapta, lâ masa prezidiu
lui. Iși stăplnea cu greu emoțiile. 
Era și firesc.

In referatul biroului organizației 
de bază din sectorul IV al minei Pe
trila. în . discuțiile purtate de comu
niști, au fost pe larg arătate meri
tele în muncă ale șefului de schimb, 
felul cum organizează lucrul în aba
taj. cum sprijină și se ocupă de ri
dicarea calificării profesipnale a to
varășilor săi de muncă. Membrii de 
partid Ignat Nicolae, Kovacs Andrei. 
Hoszu Victor aveau multe lucruri bu 
ne de spus despre tînărul miner 
Scoarță Alexandru. Erau satisfăcuți 
de vrednicia și perseverența lui. de 
felul cum și-a îndeplinit sarcinile ce 
i-au fost încredințate în perioada sta 
giului de candidatură.

In adunare comunistul Alexă Con
stantin, șeful brigăzii din care face 
parte Scoarță Alexandru, spunea că 
șeful său de schimb face parte din
tre acei care se situează în primele 
rînduri pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de între
cere. Din abatajul cameră nr. 19, 
unde lucrează Scoarță Alexandru, iau 

influența formarea deprinderilor igie
nice.

Pentru Ъ acțiunea de . educație 
sanitară a elevilor să fie completă și 
eficientă, nu trebuie neglijată nici 
familia. Părinții sînt chemați să ur
mărească și să îndrume în perma
nență respectarea, în șînul familiei, 
a regulilor de igienă. Lectoratele 
pentru părinți pe teme igienico-săni- 
tare constituie o altă formă de edu
cație sanitară care se efectuează pe 
baza colaborării dintre corpui didac
tic, fanrfflie și- medic. Ele se organi
zează de conducerile școlijor în co- 
laborare cu medicul școlar. Aborda
rea temelor igienico-sanitare în ca
drul lectoratelor ou părinții este o 
formă mult practicată în școlile din 
orașul Lupeni, mai ales la școlile ge
nerale de 8 ani nr 1, 2 și 3 din a- 
ceastă localitate. In cadrul lectorate
lor cu părinții din aceste școli s-au 
expus teme ca : „Alimentația copi
lului", „Igiena procesului de învăță- 
mînt*’, „Bolile contagioase ia copii" • 
etc, Nu trebuie să rămînă în afara 
diferitelor forme de educație sanita
ră nici personalul administrativ și de 
îngrijire care răspunde direct de igie
na școlii, a claselor etc. De aceea, 
se recomandă să se țină cu acesta 
instructaje periodice pe teme educa
tiv-sanitare.

Dr. ALDICA NICOLAE 
Spitalul unificat Lupeni

cei ce merg in frunte
în fiecare lună drumul spre ziuă în
tre 150-400 tone de cărbune peste 
plan. Pentru meritele lui în produc
ție. pentru faptul că se ocupă în 
permanență de ridicarea nivelului său 
politic șl profesional, comuniștii l-au 
primit cu drag și în unanimitate de 
voturi în rindurile membrilor de 
partid. Era și firesc acest lucru. Ei, 
comuniștii l-au crescut și educat în 
acest spirit, ei i-au insuflat încredere 
în partid și i-au îndreptat pașii spre 
abținerea succeselor cu care se mîn 
drește astăzi colectivul de muncă al 
sectorului. Dacă Scoarță Alexandru i 
spus în adunare că nu-1 mulțumesc 
pe deplin rezultatele obținute, în
seamnă că-i hotărît să muncească și 
mai bine în viitor, să dea patriei îm
preună cu ortacii săi cantități sporite 
de cărbune peste plan. Ținînd pe mai 
departe seama de ajutorul și sfaturi
le comuniștilor, cu siguranță că va 
reuși să înfăptuiască tot ceea ce-și 
propune. Ca Scoarță Alexandru sînt 
mulți muncitori în sectoarele minei 
Petrila; despre toți se pot spune ast 
fed de cuvinte. Flecare în parte con
stituie la locul său de muncă un fac
tor activ în îmbunătățirea neconte
nită a procesului de producție.

Faptul că în anul trecut colectivul 
sectorului III al minei Petrila s-a 
situat pe primul loc în întrecerea so
cialistă pe exploatare, confirmă că 
aici își desfășoară activitatea o or
ganizație de partid puternică, care 
are un rol hotărîtor în bunul mers 
al producției, in antrenarea colectivu
lui la înfăptuirea sarcinilor de pro 
ducție și a angajamentelor de între
cere. Cei 158 de membri și candidați

Cadre noi pentru comerț
O preocupare de seamă a condu 

Cerii și comitetului sindicatului OC.l 
Alimentara Petroșani este creștere», 
cadrelor. De curînd,1 fii cadrul aces 
tei unități .-.-a încheiat un curs d. 
calificare, iără scoatere din producție 
cu durată de 4 luni. In acest curs 
s-au calificai un număr de 50 tava 
răși, din cei 58 eîți au fost înscris: 
inițial.

Atît în perioada desfășurării cursu 
lui, cit și la examenul de absolvire 
s-au evidențiat o serie de lucrători 
care s-au străduit să-și însușească 
cunoștințele necesare spre a deveni

PUBLICITATE
întreprinderea

Centrala Termoelectrică. Paroșenl 
ANGAJEAZĂ

10 muncitori necalificafi
pentru Uzina electrică Vulcan secția combustibil

Pentru informații suplimentare, doritorii se pot prezenta la uzina 
electrică Vulcan secția combustibil între orele 6—14.

PROGRAM DE RADI©
1 februarie

PROGRAMUL I. 7.45 Muzică u- 
șoară romînească. 8,00 Sumarul zia
rului „Scîntela", 9,02 Muzică popu
lară, 9,39 Pagini din opere, 10.30 
Buchet de melodii — muzică ușoară 
11,30 Muzică populară. 12,03 Cîntă 
orchestra de estradă a Radtotelevi- 
ziunfi, 13,00 Concert din operete, 14.30 
Vreau să știu, 15,27 Gintece de dra
goste și jocuri populare. 16,43 Arii și 
duete din opere. 18,05 Melodii popu
lare îndrăgite de ascultători, 18,30 
Colocviu despre tinerețe, 18,50 Con
cert distractiv, 20,00 Radiogazeta de 
seară, 20,30 Muzică de estradă, 21,20 
Cine știe câștigă (reluare), 22,20 
Concert de muzică ușoară. PROGRA
MUL II: 7,56 Muzică populară, 8,35 
Valsuri de estradă. 9,45 Muzică u- 
șoară, 10,05 Melodii populare. 10,30 
Pagini orchestrale din opere, 11,30 
De toate pentru toți (reluare). 12,30 
Din cele mai cunoscute melodii popu
lare, 14,00 Duete din operete, 14,35 

de partid pe care îi numără în pre 
zent organizația de bază sînt nu nu- 

.mai exemple demne de urmat pentru 
toți muncitorii, inginerii și tehnicienii, 
dar și таЬЯ К.a lori activi ai aces
tora. Îndemnul tor, Bazat pe fapte 
concrete, determină un elan sporit, 
o răspundere permanentă în rîndul 
colectivului pentru soarta producției. 
Numai un asemenea elan, o aseme
nea răspundere explică faptul că și- 
in luna aceasta minerii sectorului 
stau cel mai bine pe exploatare în 
ce privește îndeplinirea planului. Ei 
au extras în luna ianuarie 2 273 tone 
■-irbune în afara sarcinilor de produc
ție și au obținut o productivitate in 
abataje ce întrece cit pînă la 200 
kg. indicele planificat.

Prin grija permanentă a biroului 
organizației de bază, a comuniștilor, 
flecare brigada din sectorul ПІ a fost 
întărită cu noi membri și candidați 
de partid. Nu trece lună în care or 
ganizația de bază să nu primească 
în rindurile sale între 2-4 membri și 
candidați. Printre cei primiți în ul
tima vreme se numără și minerul 
tonică Florea și ajutorul de miner 
Toma Ștefan. Primul lucrează în bri
gada lui Miclea Ioan, iar celălalt în 
brigada comunistului Laszlo Ștefan, 
secretarul organizației de bază.

Organizațiile de partid din sectoa- 
Irele minei Petrila au reușit să-și în
tărească simțitor rindurile cu eei mai 
vrednici și mai înaintați oameni ai 
muncii. Aceasta a permis o reparti
zare mai justă a comuniștilor în lo
curile cele mai importante ale pro
ducției, a contribuit la creșterea ro
lului de conducător al organizațiilor 
de bază în activitatea de produc
ție.

Z. ȘUȘTAC

cadre de nădejde în comerțul nostru 
socialist. Pentru’ felul • conștiincios în 
care s-au achitat de sarcina de 
cursanți merită a fi evidențiați tova
rășii : Șandru Petruța, Negru Ала, 
Kovacs irina, Cepeliuc Dumitru, Teoc 
Elena, Hening Rozina, Naprodașn 
iuliana, Pană Aurelia.

Conducerea O G.L. Alimentara are 
convingerea că toți absolvenții aces
tui curs de scurtă durată vor da do
vadă că au învățat să depună o mun
că susținută pentru o deservite co
respunzătoare în magazine.

Gintece și jocuri populare. 15,03 So
liști și orchestre de muzică ușoară. 
16,30 Jocuri populare, 17,10 Muiica 
ușoară de Emanuel lonescu, 18,30 
„înfrățiți în muncă, cintec și joc" — 
program de muzică populară romî- 
riească și a minorităților naționale, 
19,50 Concert de estradă, 20,40 Me
lodii populare interpretate de Ion 
Lulcan și Iosif MHu, 21,35 Mnzfcă 
de dans.

Cinem atograf e
1 februarie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE: 
Roșu și negru seria I—11; REPU
BLICA: Ziua fericirii; PETRILA. 
Ah, acest tineret; AN1NOASA: Jur 
rămîntul soldatului Pooley; LUPENI 
— MUNCITORESC: Feriga de aur; 
URICANI; Cei patru călugări.
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Un plan de reglementare 
a problemei congoleze

ALGER1 30 (Agerpres).
Ia^cadrul unei conferințe de presă 

ținute vineri seara la Alger, Cristophe 
Gbenye, șeful guvernului revoluțio
nar congolez, a prezentat un plan 
de reglementare a problemei congo
leze. Programul prezentat cuprinde 
următoarele puncte: eliberarea ime
diată , a lui Antoine Gizenga, Louis 
Lumumba și a altor prizonieri poli
tici închiși de regimul de la Leopold
ville; îndepărtarea imediată a tutu
ror mercenarilor și a tuturor forțe
lor armate străine din Congo; con
stituirea unei comisii care să pună 
în practică hotărîrile Consiliului de 
Securitate din 21 februarie 1961 și a 
Comisiei de anchetă a O.N.U.. pri- 

sancționarea asasinilor lui Pa- 
Lumumba, Maurice -Mpolo. Jo- 
Okito și a celorlalți conducă- 

congolezi; lărgirea guvernului 
cu noi persoane care

în regiunile controlate de guvernul 
de la Leopoldville.

Programul prevede, de asemenea, 
angajamentul guvernului revoluțio
nar de a organiza. în termen de șase 
luni de la formarea sa. 
generale și invitarea cu titlu 
servator" a unei comisii a

In cursul conferinței , de 
Gbenye a adus vii critici 
premier Adoula pe care l-a 
„de a fi început represiunile împo
triva patrioților congolezi" și de a 
fi refuzat organizarea unei anchete 
privind moartea lui Patrice Lu
mumba.

alegerile 
de „ob- 
O.U.A.
presă, 

fostului 
învinuit

schimb - A.E.L.S. — care 
la Geneva, partenerii Marii 
„au luat din nou sub foc" 
comerciale externe adoptate

a lin
GENEVA 30 (Agerpres).
Corespondentul agenției D.P.A. re

latează că la sesiunea comitetului 
consultativ al Asociației europene a 
liberului 
se ține 
Britanii 
măsurile
de guvernul Wilson. Ei au criticai 
noile credite de export acordate in
dustriei britanice și au cerut guver
nului laburist să reducă sau să su
prime cît mai curînd taxa suplimen
tară de 15 la sută adoptată Ia sfâr
șitul lui octombrie anul trecut. In 
caz contrar, au subliniat vorbitorii.

Brita- 
îngri-

к

IN QITEVA RINDURIvind 
trice 
seph 
tori
revoluționar 
se bucură de încrederea poporului 
congolez și care se mai află încă

Incepînd din luna martie,VIENA.
Austria va participa la sistemul in
ternațional comercial de comunicații 
prin sateliți. Direcția generală pen-

Tulburări politice în Nigeria

tru administrația poștei și telegra
fului a cerut reprezentanților diplo
matici ai Austriei la Washington să 
semneze aderarea acestei 
temui de telecomunicații 
liți.

TOKIO. In Japonia a

țări la sis- 
prin sate-

LAGOS 30 (Agerpres).
Postul de radio Lagos a anunțat 

că în urma tulburărilor politice care 
au avut loc in regiunile de est ale 
țării au fost arestate 190 de persoa
ne.' In cursul ciocnirilor care au a- 
vut loc între demonstranți și forțele 
polițienești au fost omorîte două per-'

soane, iar alte 9 au fost rănite.
Nemulțumirile politice din Nigeria 

sînt o urmare a alegerilor parlamen
tare care au avut loc la sfîrșîtul a- 
nului trecut și pe care coaliția poli
tică Marea alianță progresistă unită 
(U.P.G.A.) le-a boicotat considerîn- 
du-le ilegale.

avut loc o 
nouă scumpire a mărfurilor de larg 
consum. Prețurile la orez au crescut 
cu aproape 15 la sută, taxele pentru 

9 
la

viitorul comerțului cu Marea 
nie se întrevede sub cele ma 
jorătoare perspective.

Participanții la ședință 
insistent că se așteaptă 
măsuri concrete din 
Britanii și anume într-un interval de 
săptămîni și nu de luni, cum au de
clarat reprezentanții guvernului bri
tanic la sesiunea din noiembrie a 
Consiliului ministerial al A.E.L.S. 
Partenerii Marii Britanii au mers atît 
de departe încît au cerut aplicarea 
articolului 31 al acordului de la 
Stockholm, în cazul cînd Marea Bri- 
tanie nu va lua măsuri energice pen
tru rezolvarea problemelor existente. 
Potrivit acestui articol, un membru 
a) A.E.L.S. poate fi exclus din a- 
ceastă asociație dacă nu își înde
plinește angajamentele.

Reprezentantul industriei britanice, 
în răspunsul său la 
violente, 
porar al 
spus că 
mercială 
bilească 
deoarece 
comerțului.

arătatau
în prezent 

partea Marii

aceste critici 
a subliniat caracterul tem- 
măsurilor britanice, dar a 
din motive de politică со
пи este posibil să se sta- 
dinainte termene precise, 
aceasta ar duce la blocarea

asistența medicală au crescut cu 
la sută, prețurile la cereale cu 10 
sută, la legume cu 13 la sută etc.

al

PIN ȚĂRILE
Hîrtie neinflamabilă

- MOSCOVA 30 (Agerpres).
După Sutti relatează revista 

„Ogoniok", la Leningrad, la Insti
tutul tehnoio^’c al industriei ceta- 
lozei și hîftiei a fost pusă la punct 
producția unei hîrtii neinflamabile, 
care poate înlocui cu succes mate
rialele folosite la confecționarea 
cortinelor, tapetelor, îmbrăcămintei 

'de protecție.

SOCIALISTE

Protocol cu privire 
la schimbul de mărfuri 

între Turcia și R.P. Bulgaria
ANKARA 30 (Agerpres).
După cum anunță radio Ankara, 

la 29 ianuarie s-a semnat protocolul 
cu privire la schimbul de mărfuri 
între Turcia și R. P. Bulgaria pe a- 
nul 1965 care se ridică la 6 500000 
dolari pentru fiecare țară. Turcia va 
livra produse textile, bumbac, lînă, 
crom, medicamente, pește, citrice și 
va importa materii prime pentru in
dustrie, mașini, utilaje și alte măr* 
furi.

*4-,

Inh examinat iia поп 
le ui psiDiatru

DALLAS 30 (Agerpres).
Jack Ruby, condamnat la moarte 

pentru uciderea lui Lee Harvey Os»-* ’ 
wald, asasinul presupus al președin- ’ 
telui Kennedy, a fost examinat joi, 
timp de peste o oră, în celula sa din 
închisoarea din Dallas de către un 
psihiatru, dr. West, profesor de me
dicină la Universitatea din 
homa. Noul examen a avut 
cererea noului avocat al lui 
Phil Burleson.

Okla- 
loc la
Ruby,

Realizări ale colectivelor 
de cercetători științifici

VLAN BATOR 30 (Agerpres).
Anul 1964 a fost un an rodnic 

pentru colectivele Institutelor de 
cercetări și laboratoarelor Acade
miei de Științe a R. P. Mongoie. 
Rezultatele a 65 de lucrări științi
fice vor fi aplicate în producție.

In cursul anului trecut au fost 
editate

. sacrale 
află în 
istoriei
Academia de Științe.

ferea producției ae îngrășăminte 
chimice. In prezent, în fabricile 
de îngrășăminte chimice, paratei 
cu construirea de instalațti și o- 
biective noi se desfășoară mișca
rea de inovații tehnice pentru spo
rirea capacității utilajelor. De ase
menea, se construiesc noi ateliere 
de reparații pe lingă uzinele chi
mice și se construiește o fabrică 
de uree sintetică la Aoji.

Cantități tot mai mari ae îngră
șăminte chimice sînt livrate agri
culturii, în vederea apropiatei 
campanii de primăvară.

QUITO. Ministrul de finanțe 
Ecuadorului, Alberto Quevedo Toro, 
a anunțat vineri că în scopul des
chiderii de noi debușee pentru măr
furile ecuadoriene, junta guverna
mentală ecuadoriană a adoptat un 
decret prin care se autoriză schim
burile comerciale între Ecuador 
țările socialiste.

?i

SAIGON. Ministrul australian 
Apărării, Paltridga, a anunțat la 
ianuarie că guvernul țării sale a ho
tărît să trimită alți 17 consilieri mi
litari și materiale de război în Viet
namul de sud, conform programului 
de ajutor pe care îl acordă guvernu
lui de la Saigon.

al
29

numeroase monografii con- 
istoriei țării. In prezent se 
pregătire primul volum al 

R. P. Mongole, editată de

LISABONA. După cum relatează 
agenția de presă vest-germană D.P.A., 
citând surse oficiale, în cursul anu
lui 1964 tribunalele portugheze au 
înscenat 49 procese politice condam- 
nîrid la închisoare pe diferite terme
ne, variind între cîteva luni și mai 
multi ani, un număr de 286 per
soane.

Creșterea producției 
de îngrășăminte chimice

PHENIAN 30 (Agerpres).
tina din principalele sarcini ale 

planului economiei naționale a 
R.P.D. Coreene pe 1965 este creș-

agriculturii și 
Avioanele ae- 
o contribuție 
împotriva in-

In sprijinul agriculturii 
și industriei forestiere

VARȘOVIA 30 (Agerpres).
In afara de dezvoltarea sportu

lui aeronautic, „Aeroclubul" polo
nez desfășoară și o largă activi
tate de sprijinire a 
industriei forestiere, 
roclubului își aduc 
importantă în lupta
cendiilor. Valoarea serviciilor pres
tate agriculturii in 1964 s-a cifrai 
la 11,2 milioane zloți, avioanele a- 
vînd un rol important în răspindi- 
rea îngrășămintelor minerale și a 
mijloacelor de apărare a plantelor. 
Potrivit calculelor Ministerului A- 
griculturii și al Economiei l-ores- 
г. ier e. aceste lucrări au adus eco
nomiei naționale in 1963 și 1964 
un beneficiu de circa 2 miliarde 
zloți.

R. P. POLONA. Elefanți aparținind Circului internațional, într-o 
cavalcadă originală pe una din străzile principale ale Varșoviei.

Popoarele Africn se pronunță 
împotriva

BRAZZAVILLE 30 (Agerpres).
Popoarele Africii se pronunță cu 

hoiărîre. împotriva forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., a decla
rat Glande Ndâlla, redactor-șef al 
săptămînalului „Dipanda", care apa
re la Brazzaville.

Opinia publică africană, a spus 
Ndalla, își dă seama de faptul că 
aceste planuri nucleare ale N.A.T.O.

F. N. M.
vin în contradicție cu aspirațiile po
poarelor și statelor iubitoare de pace 
care năzuiesc spre consolidarea pă
cii în întreaga lume, lichîdștrea pe
ricolului de izbucnire a unuf conflict 
nuclear mondial, realizarea dezarmă
rii generale și totale, precum și con
stituirea de zone denuclearizate ÎU 
diferite regiuni ale globului.
£ . Șș s îi., fe . « - ; -Ț '

încetarea din via|6 
a lui Frol Kozlov

ținut, de asemenea, funcția de prim- 
vicepreședinfe al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și a fost membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Pentru activitatea sa, Fre! 
Kozlov a fost distins cu titlul de Erou 
al Muncii 
corații.

C.C. al
Miniștri al
Frol Kozlov să fie
gă zidul Kremlinului. Pentru orga
nizarea funeraliilor a fost constituită 
ѳ comisie guvernamentală.

Parti- 
Sovie-

Kozlov
Socialiste și ca alte de-

MOSCOVA 30 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că la 30 ia

nuarie, după o boală îndelungată, a 
încetat din viață la Moscova Frol 
Kozlov, cunoscut militant al 
dului Comunist al Uniunii 
tice.

Născut în anul 1908, Frol
a îndeplinit, din 1940, diferite sar
cini pe linie de partid, iar la Con
gresul al XIX-lea al P.C.U.S. (1952) 
a fost ales membru al C.C. al 
P.C.U.S. Ulterior el a fost ales 
membru al Prezidiului și apoi se
cretar al C.C. al P.C.U.S. Н a de

P.C.U.S.
U.R.S.S.

Consiliul 
hotăfît

Și
au

înmormîntat

de
ca

lîn-

Aspecte ale problemei acoperirii monetare 
în țările occidentale

V. „

Intr-o recent apărută „Scrisoare 
economică" a lui „First National 
City Bank" din New York se face о 
expunere asupra situației rezervelor 
de aur existente în lumea occiden
tală și a problemelor legate de a- 
ceasta. Autorii scrisorii pornesc de la 
importanța pe care o prezintă aurul 
ca rezervă internațională a mone
dei. Pentru a-și feri moneda de pri
mejdiile unei devalorizări, guvernele 
și băncile centrale se străduiesc să 
achiziționeze aur. In prezent, circa 
două cincimi din rezervele de devize 
constă din aur. După mărimea aces
tor rezerve, S.U.A. se află pe primiu 
loc, urmate de Germania occidentală. 
Franța. Elveția și Marea Britanie.

In scrisoarea lui „First National 
City Bank" se spune că rezervele de 
aur ale Marii Britanii sînt fără în
doială prea mici pentru o țară a eă- 

•rei monedă este folosită la finanța
rea a circa unei treimi din volumul 
comerțului mondial, și ale cărei an
gajamente pe termen scurt față de 
alte guverne și bănci centrale sînt 
considerabile. In momentul de față 
nu sînt încă vizibile efectele credi
telor în valoare de 3 miliarde do
lari. puse în noiembrie 1964 la dis
poziția Marii Britanii de 11 țări oc
cidentale.,

Statele Unite, în ciuda scurgerii 
confinuie de aur, dispun încă de 
circa două cincimi din rezervele de 
aur ale lumii occidentale, față de 
trei cincimi în urmă cu zece ani. 
Trebuie menționat însă că rezervele 
de aur ale S.U.A. rămîn în prezent, 
mult în urma angajamentelor sale 
in valoare de 27,5 miliarde dolari

Notă externă
OOOOOOOOOOOOOOOQOOQOOO000000000000000000000000

față de alte țări și organizații finan
ciare internaționale. Scrisoarea nu 
vede in aceasta un pericol deoarece 
consideră că guvernele și băncile 
centrale străine пи-și vor converti 
dolarii în aur. Acest optimism nu 
pare însă justificat mai ales ținînd 
seama de acțiunea Franței de a-și 
converti rezervele de dolari în aur, 
fapt care a și stîrnit alarmă în cer
curile guvernamentale și financiare 
din Statele Unite. De pe acum, ce
rerile organizațiilor financiare inter
naționale, aie guvernelor 
centrale se ridică la circa 
din angajamentele totale 
de 27,5 miliarde dolari.

și băncilor
17 miliarde 
menționate

Presupunerea că guvernele și băn
cile centrale străine nu vor emite 
pretenții „exagerate" de convertire 
a dolarilor lor în aur pentru a men
ține actualul sistem internațional de 
devize, deși este rezonabilă, se lo
vește astfel de anumite interese spe
ciale ale țărilor respective. Situația 
se complică și prin faptul că cere
rea particulară de aur s-a intensifi
cat în țările occidentale și, sub in
fluența crizei lirei sterline, în ulti
mele luni ale anului trecut tot aurul 
disponibil din noua producție a fost 
acaparat de bănci și persoane par
ticulare.

Un indiciu al seriozității cu care 
cercurile de răspundere din Statele 
Unite privesc această situație este 
de altfel oglindit și în mesajul a- 
nual economic 
dintele Johnson 
la 28 ianuarie, 
ză abandonarea 
în aur de 25 la 
ricane pentru ca, prin eliberarea unei 
sume de aproximativ 5 miliarde do
lari aur, Statele Unite să poată face 
față cererilor de convertire din par
tea deținătorilor de dedări din străi
nătate. I

A. B. ;

prezentat de preșe- 
Congresului S.U;A. 
Mesajul preconizea- 
parțială a acoperirii 
sută a monedei - me/"
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