
Proletari din toate tarile, uniți-vă

iirânT MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE SUPRAFAȚA I
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cînd își va spune ultimul cuvînt? ' %

Minerii Lupeniului au luat și în 
acest an un start bun. După două 
luni de muncă rodnică, săgeata de 
pe graficul întrecerii indică un 
plus pentru colectivul minei Lupeni 
de 7 600 tone.

Cărbune cocsificabil cît mai mult 
economiei naționale — acesta e o- 
biectivul central al exploatării. Dar 
nu e unicul. Al doilea an al cin
cinalului pune în fața tuturor uni
tăților industriale exigențe mari pe

linia sporirii eficienței întregii ac
tivități economice. O cale sigură 
pe linia realizării acestui deziderat 
o constituie extinderea mecaniză
rii. Or, în cazul exploatărilor mi
niere un teren cu largi posibilități 
de extindere a mecanizării o con
stituie lucrările de suprafață.

Ce s-a întreprins și care sînt 
perspectivele mecanizării lucrărilor 
de suprafață ? Iată subiectul inves
tigației noastre la mina Lupeni.

Primul interlocutor, 
tov. Tivig Nicolae, ingi
ner șef adjunct cu pro-

blemele electromecanice, 
ne-a relatat următoarele : 

— Avem rezultate;

Răsună din nou 
ecouri de șantier 
la Uricani

o „pauză" de 9 
Uricani răsună 

de șan-

ianuarie

După 
ani, la

>din nou ecouri 
f tier.

Erau zile de
cînd în apropierea nou
lui liceu al orașului e- 
courile muncii se auzeau 
Ca niște lovituri de 
gong. Erau loviturile ba
rosului, ale târnăcopului 
care vesteau că funda
ția viitorului bloc e in 
săpare. A urmat confec
ționarea și montarea co- 
frajelor, pentru a înce- / Dumitru I. 
p.e turnarea betonului. 
Acum oamenii din echi
pa lui Călina Ioan fixea
ză bile pe verticală, bat 
placajul de-a lungul șan
țurilor. In ploaie, în vînt, 
in viscol ori ninsoare 
aici se lucrează intens. 
Cele 120 de garsoniere 
din blocul turn vor trebui 
să fie gata pînă la 1 no
iembrie a.c. Centrala de 
termoficare va fi și ea 
gata. Cele 120 de apar
tamente garsonieră 
fi primele 
termoficate.
racorda la 
termoficare 
curi, din apropierea cen
tralei.

Toate acestea sînt cu
noscute de oamenii din 

'cele două echipe care 
lucrează aici. Iată moti
vul care ii face să lu
creze cu zor. Dulgherii 
din echipa lui Călina 
Ioan se află cu monta
rea cofrajelor în avans 
rată de plan : 5 la sută 
depășiri lunare. Fierar-

betoniștii din echipa lui 
Nebunu Dumitru I nu-i 
slăbesc însă deloc. Intre 
ei e o întrecere mai ve
che. Cei doi șefi de e- 
chipă lucrează de mulți 
ani împreună. Călina 
Ioan a venit mai repede 
la Uricani, în 1952, cînd 
începuseră primele con
strucții, Avea meseria 
de fierar. In șantier s-a 

ca dulgher, 
a venit 
Nebunu 

n-avea 
Indem-

vor 
din Uricani 
Apoi se vor 
rețeaua de 

încă trei blo-

calificat și 
In anul Următor' 
la Uricani si 
“ El
nici o meserie, 
nat de Călina s-a înscris 
și el la școala de cali
ficare, alegîndu-și bran
șa de zidar. De atunci 
cei doi constructori au 
rămas nedespărțiți. Au 
lucrat împreună Ia cele 
48 de blocuri cu 975 de 
apartamente construite 
în Uricani pînă în 1958. 
Apoi s-au mutat la Lu
peni. Dar în 1961 
reîntors la Uricani unde 
au lucrat la școala noua 
cu 16 săli de clasă. Du
pă aceea au pus teme
lia altor blocuri la' Lu
peni. In acest an, pe la 
jumătatea lunii ianuarie, 
cei doi colegi s-au în
tors la Uricani. Și proba
bil nu vor pleca din U- 
ricani pînă nu vor pune 
temelie și celor 500 de 
apartamente și a școlii 
cu 8 săli de clasă care 
se vor construi aici pînă 
în 1970.

după multe promisiuni, 
toamna trecută am re
zolvat unul din punctele 
cele mai nevralgice, din 
cadrul minei — mecani
zarea culbutării produc
ției. Culbutarea manuală 
a provocat mari neca
zuri, a stînjenit, mai a- 
les iarna, activitatea în
tregii mine necesitînd 
totodată zilnic cite 9—10 
posturi suplimentare. Am 
întocmit noi proiectul 
lucrării, am adoptat 
stalațiile necesare 
le-am montat cu

■ țe proprii. Astfel, 
mărit capacitatea de 
cepționare, am 
ștrangulările iar numărul 
posturilor necesare 
culbutor au scăzut 
jumătate.

încă 
evitat 
lui. la 
toamna 
în funcțiune a doua ma-

in- 
Și 

for
am 
re- 

evitat

la
la

Amo realizare : 
haldărea sterilu

lui. Tot din 
trecută a intrat

de curățat vagone- 
Rău e, însă, că a- 

ceste mașini nu-s folo
site' la capacitatea ma
ximă.

Deci sînt realizări. 
Problema ce se ridică 
însă e: ce se face în 
continuare ? Cu. siguran
ță posibilitățile de me
canizare n-au fost încă 
epuizate.

— Intr-adevăr la de
pozitul de lemne, la în
cărcarea și descărcarea 
materialelor de masă e- 
xistă încă posibilități de 
mecanizare. Pentru de
pozit știu că a sosit și 
un proiect. Dar... ?

Spre a ne edifica mai 
bine asupra posibilități
lor de mecanizare la su
prafața minei ne-am a- 
dresat tov. Goanță Grî- 
gore, șeful depozitului 
de lemn.

— Ne descurcăm des
tul de 
cerea 
relor 
ceasta 
mentul 
prin mari 
primul rînd, cu efectivul 
existent nu facem fată. 
Fără îndoială, lipsa de 
efective s-ăr pute^ re
compensa prin mecani
zarea unor lucrări, prin 
modernizarea depozitu
lui. Dar «depozitul e așa 
cum a fost acum 100 de 
ani...

șină 
te.

ce

s-au

Petre BREBEN

ha Aninoasa este în curs de amenajare un atelier 
pentru reparat vagonete în subteran. Echipa de con
strucții metalice a lui Punci Iosif execută uțile me
talice pentru Aeui atelier.

t M 1I

greoi în satisfa
ceri nțelor sectoa- 
productive și a- 
o facem în detri- 
altor activități și 

eforturi. In

[Continuare în pag. a 3-a)

Plecarea în R. D. Germană 
a unei delegafii 

guvernamentale române
Joi dimineața a pă

răsit Capitala, plecînd 
în R. D. Germană, o 
delegație guvernamental 
lă română condusă de 
Constantin Scarlat, mi
nistrul

mice, care va participa 
la deschiderea 
din primăvara 
an a Tîrgului 
tional de la Leipzig.

ediției 
acestui 

interna-

^7.
sk1l

industriei chi- (Agerpres)

CRONICA

de 
tot

Pe rampa de încărcare Pleșa, din sectorul Cîmpu lui Neag vin fagi 
dimensiuni diferite. Fie bușteanul cit de gros, fierăstrăul mecanic 
îl retează.

In stația C. F. R. Petroșani

Mai multă preocupare pentru cazarea 
echipajelor in staționare

Prin 
siliului 
publicii 
mânia,

Decret al Con
de Stat al Re-

Socialiste Ro- 
Alexandru Voiti-

novici a fost revocat din 
funcția de președinte al 
Tribunalului Suprem.

Cazarea personalului de drum 
£n stațiile finale in condiții de- 
pline de liniște și curățenie tre
buie să constituie o preocupare 
permanentă a conducătorilor de 
unități. Stația Petroșarii dispune 
de un dormitor unde se odihnesc 
echipajele de tren aparținînd de 
stațiile Craiova, Tg. Jiu și Sime- 
ria. Personalului de drum din sta
ția Petroșani care are timp liber 
între trenuri i s-a pus la dispo
ziție un dormitor cu opt paturi.

Discuțiile avute cu cîțiva meca
nici și fochiști, care trebuie să se 
odihnească la Petroșarii, au arătat 
că nu le sînt create ■ condiții prea 
prielnice de .odihnă. Liniștea' este, 
conturbată de muncitorii sectoru
lui de clădiri care 'lucrează de părefiet. se va pardosi din nou.

e nit,i el 
zilei ca- 

ar cores- 
se

sînt terminate,- dar s-a 
p-ea mult această lu-

peste două luni la zugrăvirea sl 
repararea dormitoarelor. In parte 
lucrările 
prelungit
orare care putea fi terminată în- 
tr-o săptămînă, maxim dqffiâ. Mun
citorii sectorului motivează că nu 
au primit materiale la timp. Calita
tea lucrărilor pe care le au executat 
cam lașă 
mitoare 
presat.
încercat
cu apă peste carton iar acesta s-a 
umflat. Acum în dormitoare, par
că plutești pe valuri. .Reparațiile 
(și cheltuielile) efectuate în aceste 
dormitoare sînt inutile. Peste ci- 
teva .săptăiriîni. cînd se va primi

de dorit. In două dor- 
s-a pardosit cu carton 

Femeile de serviciu au 
să facă curat și' au dat

CONSEMNAM • AVIZAM • DEZAPROBAM
Mîndrie

Goran Tinea a venii 
in vizită la niște rude 
în Petroșani. A doua zi, 
fiindu-i rău, a fost trans
portată de urgență 
maternitate unde a 
naștere unui copil 
nume 
năt os. 
bine, 
însă 
mod
șoc

Za 
dat 
pe 

să-Titi, perfect
Mama se simțea 
După cîteva zile 

a intervenit, în 
neprevăzut, un 

hemoragie. Viață 
mamei era în pericol. 
Doar intervențiile ener
gice ale medicilor Po
pescu Nicolae și Mari
nas Dragoș, cit și în
grijirile deosebite ale 
moașei Mureșan Elena 
și felceriței Vasilescu 
Ana au salvat-o. Timp 
de 8 ore, cei 4 oameni 
în halate albe, au ve
gheat la căpătîiul ei. A 
fost salvată viața unui

Ce
poa-

fost salvată viața 
om, a unei. mame, 
m îndrie mai mare

«î?

Covrigi 
tip .,că(el“

Nu, nu dați . buzna. , 
Nu e vorbă de vreun

nou produs de panifi
cație. Este doar o „ino- 
vație“ a gestibnarei de 
la magazinul de „Pîine" 
din complexul comer
cial Braia — Lupeni. . 
Cum avea un raft gol, 
in magazin era cald, că
țelul adus de acasă s-a 
aranjat cu tot dichisul 
In acest raft, 
covrig. N-ar 
gestionara să 
pe degete cu 
, covrigi" plasați în ma
gazin.

la bătaie. De aici au a- 
mns la miliție si ■ apoi 
la tribunal. Aici însă li 
s-a stricat cheful. Fie
care a primit cite o a- 
mendă corecțională în
tre 100 și 1 000 lei. Fie
care după „muzica" fă- 

.. cută. :

pat. In dormitorul 
aparținînd depoului 

cearșafurile . nu . sînt în
clinate. Oamenii,, avînd 
relativ, scurt intre tre
se mai . dezbracă ci se 

si simplu. în paturile

făcîndu-se 
strica ca 

se ar da 
astfel de

Atenție, 
rozătoare !

Chef 
fără muzică...

Nătîngă loan și Nă
tîngă Victor din Petro
șani au fost în vizită, la 
Năiîngă Rusu din Dîlja 
Mică. Au chefuit ei ce 
au chefuit apoi au 
cat. Dodr o sută de 
tri au făcut 
peste Iovan 
și el venise 
chef, de la 
Cum și unii și alții erau 
cu rchef, și cum cheful 
fără muzică 
fătă lăutari, 
cat ei să facă muzică: 
s-au luat la ceartă, apoi

ple- 
me- 
dat 

care
și au 

Ioan
de la un 
o vecină.

e ca nunta 
s-au apu-

Cetățeni ai Lupeniu- 
lui, sînteți în pericol I 
Rozătoare cu două pi
cioare, dar fără cap și 
obraz, deosebit de pe
riculoase pentru igiena 
orașului dv., v-au inva
dat de citva timp. Stră
zile, sălile de cinemato
graf și spectacole sînt 
în stăpinirea lor. Rod 
cu multă plăcere din se
mințele puse la dispozi
ție, contra cost, de Vîn- 
zătoarele ambulante de 
la colțurile de stradă. 
Se impune o acțiune de 
deratizare. Pornită de 
la miliția orașului. .

Rubrică redactată de
C. COTOȘPAN

■■t

Spațiul de cazare , nu 
corespunzător In • timpul 
pacitatea dormitorului 
punde. Noaptea însă lucrurile

. schimbă: sînt cazuri cînd dorm ci
te 2-3 într-un
echipajelor 
Petroșani,

: totdeauna 
un timp 
nuri, nu 
culcă pur
curate cu hainele de serviciu. Din 
cauză că ei trec prin

• celor’ din stația Tg. Jiu 
lăgie. aceștia nu se pot 
totdeauna. E necesar să 
schimb între cele . .. . ________
re, în sensul că cei de ia Tg. Jiu 
să aibă un dormitor prin care .nu 
se circulă. Preocuparea condu
cerii stației Petroșani trebuie șă 
fie îndreptată mai mult spre asi
gurarea unor condiții mai bune 
de odihnă a echipajelor care plea
că la drum. Posibilități sînt. Dar 
nu s-a intervenit la Direcția Re
gională C.F.R. Timișoara pentru 
a ceda «tației Petroșani clădirea 
de lingă dormitor care aparține de 
secția de poduri dar care liu, este 
rațional folosită, Intr-o clădire cu 
etaj cu, 8 dormitoare spațioase și 
două instalații de baie dorm 14 
muncitori. S-ar putea face schimb 
de clădiri între cele două unități, 
și atunci se vor îmbunătăți condi
țiile de' odihnă.

dormitorul 
si. fac gă- 
Odihni in

se facă un 
două dormitoa-

t I. CRIȘAN-
C.F-R. Petroșani



2 STEAGUL ROȘU

ȘCOALA EDUCAȚIE
MUNCA CU PIONIERII presupune
căutări, pasiune

In urmă cu cîteva zile la citeva școli din Valea 
Jiului a avut loc un reușit schimb de experiență or
ganizat de Consiliul regional Hunedoara al Organi
zației pionierilor. Au participat președinții consiliilor 
raionale și orășenești ai Organizației pionierilor, di
rectori ai caselor pionierilor din regiune.

Schimbul de experiență a urmărit cunoașterea sti
lului de muncă al Consiliului orășenesc Petroșani al 
Organizației pionierilor, prelucrarea și extinderea ce
lor mai reușite activități pionierești organizate.

Interesant, 
util, educativ

Ritmul trepidant de dezvoltare al 
societății noastre ridică problema 
formării unor tineri bine educați, 
Cu un orizont larg de cultură, mul
tilateral pregătiți pentru viață. In 
această direcție un rol important 
revine șl Organizației pionierilor. 
Directivele date de partid Organi
zației pionierilor pun în fața edu
catorilor, a comandanților de deta
șamente și unități de pionieri, sar
cini deosebit de complexe.

Privind cu simț de răspundere 
sarcinile ce-i revin, Consiliul oră
șenesc Petroșani al Organizației 
pionierilor (președinte tov. proi. 
Dună Elena) a îndrumat activita
tea comandanților de detașamente 
și unități de pionieri spre organi
zarea unor acțiuni interesante, u- 
tile, cu un bogat conținut educa
tiv. Indicațiile consiliului au găsit 
ecou în rîndul cadrelor didactice, 
care consultîndu-se cu pionierii, 
au inclus in programele de activi
tate ale detașamentelor și cercuri
lor o mare varietate de acțiuni, 
corespunzătoare particularităților de 
vîrstă ale copiilor, năzuințelor și 
intereselor acestora.

Un exemplu edificator în aceas
tă direcție îl constituie varietatea 
activităților inițiate. Șute de copii 
au participat la concursul organizat 
pentru depistarea și valorificarea 
folclorului local și la cel pe tema 
„Dulcea și frumoasa noastră Româ
nie", Ambele concursuri au urmărit 
educarea elevilor în spiritul dra
gostei fată de popor, patrie și 
partid. O apreciere deosebită me
rită participarea unui număr de 
peste 600 de elevi la 
lucrărilor literare și de 
tică pe ierna „Republică, 
te cinstesc".

Activitățile incluse in 
le detașamentelor sînt 
grijă. Medalioanele literare „N. La- 
biș“ șl „G. Coșbuc" pregătite de 
clasa a VII-a B și respectiv, de cla
sa a V*a B de la Școala generală 
fir, 2 din Lupeni și simpozionul 
„Viața și opera lui George Coșbuc" 
•pre exemplu, au îmbogățit cunoș
tințele elevilor completînd noțiunile 
predate în școală. Și concursul „Cel 
mal bun matematician", organizat 
la Școala generală nr. 5 din Lu
peni, jocul de atenție „Apă, uscat.

un mare număr de e-

activităților pionierești 
îmbunătățire continuă a 
muncă. Preocupați de a-

loc, un interes 
in rîndul parti- 
pionierilor" or- 
generală nr. 5

aidoma unui 
„Procesul pio- 
să utilizeze a- 
interesantă, a- 

cu scopul de

număr 
concursul 
artă plas- 
copiii tăi

programe 
alese cu

aer" inițiat de detașamentul clasei 
a IlI-a de la Școala generală nr. 1 
din Vulcan sînt doar cîteva din ac
tivitățile educative, la care, dato
rită Interesului ce l-au suscitat, au 
luat parte 
levi.

Reușita 
reclamă o 
stilului de
cest lucru, majoritatea comandan
ților de detașamente și unități de 
pionieri permanent sprijiniți de 
conducerile școlilor și-au îmbunătă
țit substanțial activitatea, fapt ce 
se reflectă, de altfel, în acțiunile 
interesante organizate la nivelul 
detașamentelor și unităților.

Cu prilejul schimbului de expe
riență ce a avut 
deosebit l-a st imit 
clpanților „Procesul 
ganizat la Școala
din Petroșani. Detașamentul clasei a 
V-a (comandant prof. M. Iațenko) a 
supus unei dezbateri ample, la care 
au luat parte elevi și cadre didac
tice din școală, situația la învăță
tură și disciplină.

Desfășurîndu-se 
proces judecătoresc, 
nierilor" a urmărit 
ceasta formă vie, 
tractive de analiză
a antrena masa elevilor la dezba
terea problemelor puse în discu
ție. S-a urmărit în același timp, 
formarea unei opinii de masă îm
potriva elevilor care manifestă re
petate abateri de la disciplina 
școlară. Discuțiile vii, atitudinea 
combativă adoptată de copii față 
de lipsuri a convins asistența că 
noua formă inițiată — „Procesul 
pionierilor" — și-a atins scopul.

A fost apreciată, de asemenea, 
și acțiunea „Regiunea Hunedoara 
de vOrbă cu vecinii", organizată 
de elevii clasei a VllI-a A, Școala 
generală nr. 2 Lupeni. Prezentată 
sub forma unui program artistic, 
această activitate urmărea să facă 
cunoscută, prin cîntec și dans, bo
găția folclorului românesc, din 
regiunile cu care ne învecinăm.

Montată într-un cadru adecvat, 
„Șezătoarea ghicitoare", susținută 
de elevii claselor I1I-IV de la Școa
la generală nr. 3 Lupeni, a plăcut 
prin agerimea răspunsurilor date 
de elevi, prin modul în care a 
fost condusă.

La Școala generală nr. 1 Pe- 
trila a avut loc ședința a treia a 
„Cercului micilor mineri". Desfă 
surată în incinta E. M. Petrila, a-

Ea

* - oi
1 «MB

Cercul literar de la Școala generală nr. 4 Petroșani cuprinde elevi 
din clasele a VII-a șl a VIII-a.

Obiectivul fotografic a surprins membrii cercului in plină activi
tate, disoutind despre „Viata și opera lui M. Eminescu".

ceasta ședință de cerc a făcut 
cunoscut copiilor condițiile de 
muncă ale părinților lor. Expu
nerea interesantă a tov. inginer 
Rusu Aurel a fost urmată de un 
film documentar care a contribuit 
la înțelegerea mai temeinică a 
cunoștințelor expuse.

Simpozionul muzical „George 
Enescu" organizat de detașamen
tul clasei a Vl-a A, de la Școala 
generală nr. 1 Petroșani, a vădit 
atracția deosebită 
muzica în rîndul 
ția materialului 
ciudiția muzicală, 
care s-a discutat despre creația 
marelui nostru compozitor, au 
subliniat atenția acordată de pio
nieri pregătirii acestei activități. 
O apreciere deosebită 
vul care a schițat j 
George 
dedicat

Cele 
dactice 
vițățile 
prilejul 
ță, au apreciat că, în general, 
țiunile au răspuns 
instructiv-educative 
școlii de către partid, 
avut un conținut bogat și variat.

ce o manifestă 
elevilor. Bogă- 
care a însoțit 
competența cu 

discutat despre 
nostru compozitor,

merită ele- 
portretul lui 

Enescu și eleva care a 
o poezie compozitorului, 
aproape 30 de cadre di- 
care au participat la acti- 
pionierești organizate cu 
schimbului de experien- 

ac- 
noilor sarcini 
puse în fața 

că ele au

A

In pas 
cu viața

In încheierea schimbului de ex
periență a luat cuvântul tovarășul 
prof. Vlad Ovidiu, președintele 
Consiliului regional Hunedoara al 
Organizației pionierilor. Apreciind 
ca pozitivă activitatea desfășurată 
de Consiliul orășenesc Petroșani al 
Organizației pionierilor, vorbitorul 
a subliniat că activitățile ce au 
avut loc s-au remarcat prin vioi
ciune și noutate. Aceasta vădește 
preocuparea cadrelor didactice din 
Valea Jiului de a iniția cu elevi:

PST,

acțiuni instructiv-educative intere
sante, care atît prin forma de or
ganizare, cît și prin tematica ior 
stîrnesc interesul copiilor. Remar- 
cînd faptul că participanții la 
acest util schimb de experiență 
au avut multe de învățat, vorbi
torul a spus printre altele: „Pro
gramele de activități, în majori
tatea detașamentelor și unităților 
de pionieri sînl adine ancorate în 
viața de zi cu zi. Ele răspund 
preocupărilor și cerințelor elevi
lor, suscită interesul acestora și 
dorința de a organiza, în viitor, 
activități cît mai plăcute și utile. 
Modul de concepere a activităților 
organizate cu și pentru elevi, va
rietatea temelor și a formelor de 
acțiune inițiate au scos în 
fantezia pedagogică a multor 
didactice care lucrează cu 
nierii, entuziasmul creator

Școlarii
își dezvolta
biblioteca
personala

maî

în
se

relief 
cadre 

pio- 
al a-

cestora, mereu in căutarea noului. 
Influența educativă ce o exercită 
acțiunile pionierești organizate a- 
supra tineretului școlar crează 
premiza obținerii și în continuare, 
a unor rezultate din ce în ce 
frumoase".

Inițiativele noi constatate 
multe școli din Valea Jiului
cer, de aceea, îmbogățite, extinse 
și dezvoltate. Acest lucru se im
pune cu atîț mai mult cu cît s-a 
constatat că unele cadre didactice 
care lucrează cu pionierii au ră
mas încă la o activitate formală, 
nu-și îndeplinesc, cu suficientă 
conștiinciozitate sarcinile ce le 
revin. Neîndoios, că aceste lipsuri 
pot fi îndreptate, dar numai prin 
tr-un control și o îndrumare per
manentă din partea Consiliului o- 
rășenesc Petroșani al Organizației 
pionierilor. In această direcție 
sarcini importante revin și orga
nizațiilor de partid din școli care 
sînt chemate să îndrume cu mai 
mare competență activitatea pio
nierească, să exercite un control 
permanent asupra comandanților 
detașamentelor 
pionieri. Ținînd 
țațele obținute 
printr-o muncă 
să-și aducă
catorii, munca cu pionierii poate 
atinge nivelul exigențelor în toate 
școlile din Valea Jiului.

și unităților de 
seama de rezul- 

pînă în prezent, 
susținută, la care

contribuția toți edu-

M. CHIOREANU 
V. TEODORESCU

Mereu reîmprospătat, standul 
de cărți de la Școala generală 
nr, 4 din Vulcan oferă elevi
lor posibilitatea să-și îmbogă
țească permanent biblioteca 
personală cu noile lucrări de 
literatură beletristică și știin
țifică. Popularizarea cărților 
recent apărute prin vitrine spe
cial amenajate, recomandările 
diferențiate făcute de către 
cadrele didactice, !inîndu-se 
seama de particularitățile de 
vîrstă ale copiilor a stimulat 
interesul școlarilor ponl u ci
tit. Standul a vîndut cărți in 
valoare de pește 700 de lei. O 
mare căutare au avut-o lucră
rile „Baltagul" și „Dumbrava 
minunată" de M Sadoveanu, 
apărute în Biblioteca școlărit 
lui, „Despot Vodă" de V. A- 
lecsandri, „Antologia fabulei 
românești", „Pădurea spinzura- 
ților" de L. Rebreanu, etc. care 
erau indicate la lectura in a- 
fara clasei.

Firește, cel mai mare inte
res pentru noile cărți apărute 
îl manifestă elevii claselor 
mari. Din rîndul acestora s-au 
evidențiat, prin numărul în
semnat de cărți cumpărate, e- 
levii Coțocaru Aliana, Vișan 
Aurelia și Ecsedi Elisabeia din 
clasa a Vl-a B, Roșea Rodica 
din clasa a Vl-a A, David Fran- 
cișc și Soponaru Elena din cla
sa a VII-a și alții.

i
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EMIL ÎNVATA!
de rar, încît este sărbătoare 

familie cînd Emil vine acasă 
cite o asemenea notă. Caietul 
de teme este împestrițat cu li-

Emil e cam slăbuț la școală. Car
netul lui e plin de note de patru 
și de cinci. Note de șase obține 
așa 
in 
cu 
lui
niuțe roșii, cu semne de întreba
re, cu observații.

Mama privește această situație 
cu tristețe.

— Și doar i-am asigurat cele 
mai bune condiții de învățătură — 
spune ea. Pe Emil nu-l deranjează 
nimeni. Nimeni n-are voie să in
tre în camera în care el învață.

Mama a camuflat bine geamul 
ca zgomotul străzii să nu-i sus
tragă atenția de la învățătură, a- 
paratuj ele radio nu cîntă, membrii 
familiei discută în cealaltă încăpe
re numai în șoaptă.

Și așa învață Emil zi de zi, toată 
săptămîna. Duminiga înseamnă pen
tru el o adevărată recreere, învio
rare. Aparatul de radio e dat la 
maxim, membrii 
tare, cățelul 
nică toți au 
indcă Emil, 
duce la film, 
De luni 
strict.

Mama
— Cu

tuși Emil obține rezultate slabe. 
Ce s-ar face sărmanul dacă nici 
liniște n-ar avea la învățătură ?

înainte de a da răspuns la a- 
ceasta întrebare, să aruncăm o pri
vire în cameră pentru a vedea cum 
învață Emil.

Temele le scrie în camera întu
necoasă deoarece, prin „grija" ma
mei, nu numai zgomolul străzii a 
fosl eliminat din cameră ci și lu
mina. In această semiobscuritate 
învățătura îl plictisește și-1 face 
somnoros. Se întîmplă că adoarme 
cu coatele și capul pe masă sau 
stă cu manualul în față și cu gin- 
dul în altă parte. Ce ar putea să

Părinți și copii

familiei vorbesc 
latră cît poate. Dumi- 
voie să facă orice, fi- 
înalnte de masă se 
iar după-masă la meci,

începe iar programul său...

se gindește :
asemenea condiții și to-

facă altceva cînd maică-șa a de
posedat camera nu numai de ju
cării, ci și de cărți și de alte lu
cruri cu care ar putea să ae distre
ze, să alunge plictiseala. Nu și-a 
dat seama ce-ar putea intui imagi 
nația vie a copilului.

In loc de învățătură mobilierul 
obscur reînvie în fața lui. Din po
dea îi apare o cetate 
Emil se simte mîndru 
și cu o sabie lucioasă 
conduce pe ostașii săi
pentru cucerirea cetății, 
fiecare momenl al luptei pînă 
victoria 
atent a 
cap — 
cealaltă
o prietenă venită în vizită :

— Pst! Să vorbim mai încet, dra
gă, fiindcă Emil învață!...

Mama lui Emil a exagerat și a

înțeles greșit cerințele iiniștei îb 
organizarea justă a învățăturii. A 
vrut să realizeze o liniște „abso
lută", pe care numai elevii mari e 
pot fructifica. O astfel de formă 
de organizare a învățăturii mai mult 
strică, decît folosește la elevi cum 
e Emil, cu imaginație și fantezie 
așa de vie. Este predispus ca rea
litățile zilnice să le împletească cu 
acele elemente de basm care l-au 
atras mai mult.

Emil nu are nevoie de liniște 
„absolută", ci de un control con
secvent din partea părinților.

E bine dacă aparatul de radio 
nu cîntă prea tare, dacă cei din 
casă ar face liniște atunci cînd e- 
levul învață, dar este inutil să ca
muflăm geamurile, să sîsîim mereu 
și, mai ales, să nu îndrăznim să 
intrăm în cameră. Dimpotrivă. Tre
buie să intrăm, 
să învețe, să 
joace, să nu 
nișm.

Dacă mama
tuația la învățătură a fiului 
îmbunătățească, ea trebuie să stea 
cît mai mult în camera unde el 
învață. Cu cititul sau cu lucrul de 
mînă nu-l deranjează și cu cîte o 
privire aruncată poate să se con
vingă dacă copilul învață sau vi
sează,

Un control sistematic, consecvent, 
din partea membrilor familiei îi va 
fi deosebit de uțil lui Emil. Așa i 
se va putea imprima copilului dra
gostea de învățătură.

să-i arătăm cum 
facă pauze, 
învețe ca un

sa se
îneca-

lui Emil vrea ca si-
să se

admirabilă, 
în armură 
in mină, 
la luptă 

Trăiește 
la

finală. Numai atunci este 
clipă — dînd afirmativ din 
cînd aude că în camera 
mamă-sa o face atentă pe

Prof. IUHASZ ZOLTAN
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Mecanizarea lucrărilor de suprafață 
cînd își va spune ultimul cuvînt?

(Urmare din pag. 1)

se irosesc 
bunăoară, la 

încărcarea male- 
precum și la 
de la . stive la

Multe din nemulțumirile șefu
lui de depozit se pot constata pe 
„viu". In primul rînd, 
încă multe posturi, 
descărcarea și 
rialului lemnos 
transportarea lui
utilajele de secționat. De ce ? Pen
tru că aceste operațiuni nu sînt 
încă mecanizate. La începutul fie
cărui schimb cîte 23-30 de oameni 
se ocupă cîte 1-2 ore cu transpor
tarea lemnului la circularele-pen- 
dule. Dacă depozitul ar fi dotat 
cu fierăstraie mecanice de mină, 
secționarea s-ar putea realiza ta 
fața locului și n-ar fi nevoie să 
se irosească posturile la transport. 
Depozitul dispune de o singură 
„Drujbă" — veche, uzată, care 
mai mult se află în reparație decît 
în funcțiune. Cel puțin un fierăs
trău mecanic pe schimb și pro
blema secționării garniturilor, 
fasonarea diferitelor traverse, du
lapi și a cherestelei n-ar fi o pro
blemă. Și încă ceva, în lipsa unui 
utilaj adecvat, gaterul pentru che
restea este utilizat 
dg jumătăți. De 
sum de energie.

In orice caz, 
lemn, printr-o 
susținută pentru
crărilor s-ar putea lucra mult mai 
productiv, mai economic.

Ce se întîmplă cu manipularea 
materialelor de masă ? Tov. LBrincz 
Ștefan, șeful biroului depozite, ne 
conduce la fața locului, la ram
pele: de descărcare :

Ne vin cantități mari de ma 
teriale, dar nu dispunem de spații 
corespunzătoare de depozitare. Ba
răcile actuale pentru ciment și 
praful inert nu mai sînt cores
punzătoare, nu au capacitatea ne
cesară. In privința mecanizării, de 

ne 
un 

armăturile meta- 
manual, iar ni-

aici
la secționarea
un mare con-

depozitul de
mai

în 
preocupare 
mecanizarea lu-

— Sînt nou angajat pentru sub 
teran. Aș vrea să mă familiarizez 
cît mai repede cu mina, ne-a de
clarat Vîleea Grigore de la sec
torul V — însă fac cunoștință cu 
mina de la suprafață... curățind 
vagonete.

La cealaltă mașină de curățat 
îl găsim căznindu-se pe șeful de 
schimb Szigeti loan.

— S-a rupt lanțul, ne spune 
interlocutorul. Și se rupe într-una. 
Dacă s-ar pune mașina la punct, 
dacă ar fi prevăzută cu un mo
tor mai puternic... n-am stagna ju
mătate de schimb și am putea cu
răța încă o dată atîtea vagonete 
cîte curățim în prezent.

Deci să recapitulăm : oameni la 
transportul lemnului în depozit, la 
descărcarea și încărcarea materia
lelor (lemn, balast, bolțari, armă
turi, nisip etc.), oameni la curățat 
vagonete, randamentul scăzut, lo 
rații pentru nedescărcarea Ia tjmp 
a vagoanelor (în anul 1966 mina 
Lupeni a pierdut la acest capitol 
246 030 lei) și, totodată, risipă de 
forță de muncă. Oare n-ar fi 
timpul să se spună un NU cate
goric acestor pierderi de la mina 
Lupeni ? Mai ales că pentru a fi 
la înălțime cu productivitatea 
muncii, cu prețul de cost exploa
tarea are de făcut față în acest 
an unor exigențe mari.

— Spre a mecaniza lucrările de 
suprafață e necesar ca mina să 
fie dotată cu utilaje. O automa
cara, o macara pentru descărcarea 
materialelor ne-ar fi 
La fel fierăștraiele 
depozitul de 
tov. Popescu 
minei.

Intr-adevăr, 
zării lucrărilor 
cerință ce
chiar și ministerul. Insă după cura 
atestă faptele sînt și în cadrul mi
nei încă rezerve nevalorificate.

Mecanizarea lucrărilor de supra
față ale minei Lupeni, ale celor
lalte exploatări, e departe de a-și 
ti spus ultimul cuvînt. Or, e tim
pul să și-1 spună 1

lemn
Ioan,

de mare folos 
mecanice la

— ne-a spus 
inginer șef al

extinderea mecani- 
de suprafață e o 

vizează combinatuî.

asemenea , nu avem cu ce 
lăuda; nu dispunem de nici 
utilaj. Bolțarii, 
lice le descărcăm 
șipul, pietrișul cu lopata. încărca
rea materialelor în vagonete pen
tru sectorul de investiții se face 
tot manual.

— Dar lopețile macanice ?
— Sînt, dar nu le putem folosi 

decît la nivelare. Ca să le folosim la 
încărcarea vagonetelor ne-ar tre
bui o platformă corespunzătoare, 
ceea ce nu avem.

Intr-adevăr, lopețile 
le-am găsit neutilizate, 
că nisipul fiind înghețat 
folosi. ,,Merge" mai bine 
Curios. Dar e și mai curios că la 

nu se găsesc posi- 
amenajarea

crea 
lopeților 
lor. Lo
se vede

Ion DUBEK

PROGRAM
mecanice 
Se spune 
nu se pot 
cu lopata.

mina Lupeni 
bilități pentru 
formelor ce ar putea 
diții pentru utilizarea 
mecanice la capacitatea 
pata și... inerția pe cit 
își mai mențin puterile.

încă un obiectiv al 
ției noastre : curățirea 
lor. Aici, am găsit într-adevâr noua 
instalație (verticală) pentru curățit 
vagonete... dar fără să funcțio
neze. E în reparație... Și am mai 
găsit vreo 5 muncitori, toți de la 
sectoare productive, curățind va- 
goneții cu lopețile sau... încălzin- 
du-se la un for din curtea minei. 
De randamentul lor să nu mai 
vorbim.

plat- 
con-

investiga- 
vagonete-

TELEVIZIUNE
18,00

18,25

18,50
18,58
19,00
19,20

3 martie

Pentru cei mici : A.B.C... 
De ce ?
Pentru tineretul școlar : 
România pitorească 1967. 
Publicitate.
Ora exactă.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul circulației ru
tiere.
Săptămina.
Reflector. 
Avanpremiera.
Teleglob — emisiune de

19.30
20.30
20,45
21,00
călătorii geografice.
21.30

22,00
22,10

24,00

Premieră la Teatrul de 
Operă și Balet: opera 
„Lohengrin" de Wagner. 
Telejurnalul de noapte. 
Campionatul mondial de 
patinaj artistic. (Transmi
siune de la Viena. 
Închiderea emisiunii.

Combinatul carbonifer Valea Jiului — Petroșani

PLAN ÎEMATIl DE INOVAȚII PE 1967
(Urmare din nr. 5 399)

Nr. 
cit.

Dispozitivul, procedeul 
sau produsul

Condiții tefmico-economice 
al© obiectivul©.’, inovației Locul de aplicare

Cap. V. Probleme electromecanice
1. Aplicarea frinării dinamice iu 

schema electrică a instalației 
de extracție tip 2T 1.5x2,7 
din dotarea E.D.M.N.

îmbunătățirea funcționării in
stalației de extracție.

E.D.M.N.

2. Construcție sau instalație de 
mărire a capacității de culbu 
tare a vagonetelor la orizontul 
400, pentru corelarea cu capaci
tatea instalației de extracție cp 
schip.

Majorarea capacității de cul- 
butare să conducă la utiliza
rea rațională a instalației de 
extracție șl creșterea producti
vității muncii.

E. M. Lonea.

3. Aparat înregistrator pentru 
controlarea mersului (funcționă
rii) în gol și în sarcină a ma
șinilor unelte.

Să permită înregistrarea con
tinuă, cu evidențierea funcțio
nării în sarcină și în gol.

U.R.U.M.P.

4. Dispozitiv electromagnetic pen
tru colectarea așchiilor raeta 
lice rezultate din prelucrări.

Colectarea rapidă a așchiilor 
și manevre simple pentru o 
persoană.

U.R.U.M.P.

5. Dispozitiv pentru prinderea și 
centrarea cilindrilor de com 
presor in vederea prelucrării 
lor pe strung paralel.

Realizabil și exploatabil Ia 
U.R.U.M.P., să realizeze condi
țiile de precizie pentru alezare.

U.R.U.M.P.

6. Stand de probe pentru dispo 
zittve de legat cabluri.

Să se realizeze condițiile de 
forță și calitate prevăzute in 
cartea tehnică.

U.R.U.M P.

7. Variator de viteză pentru ma 
șinile de îndoit armături de 
galerie T.H.

Să fie aplicabil Ia mașinile e- 
xislente și să mărească cu cca. 
de 2 ori viteza de lucru pasi
vă a mașinii.

U.R.U.M.P.
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8. Metodă de confecționare a tu- 
luror contactelor electrice ci> 
minimum de prelucrare.

Să permită executarea contac
telor la U.R.U.M.P. în condiții 
economice și tehnice avanta
joase.

U.R.U.M.P.
1

1

DE RADIO
4 martie

dimineață; 
pionieri;

Sport.

AC
Pro-
6,45
7,00

Buletin
Muzică ușoară:

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5.06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 
5,40 Program muzical de dimi
neață; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 6,15 
TUALITATEA AGRARA; 6,25 
gram muzical de 
Emisiune pentru 
RADIOJURNAL, 
meteo-rutier; 7,30
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Mu
zică populară; 8,25 MOMENT POE
TIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului- 
9,35 Jocuri de fețe; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI: 10,15 .„Văzui primă 
vara viind" — emisiune de fol
clor; 10,30 Vreau să știu; 10,55 So 
națe pentru vioară de Giuseppe 
Tartini; 11,22 Miniaturi de es
tradă; 11,45 Cîntece si jocuri popu
lare; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 12,10 Tea
trul antic în creația de 
fragmente din „Oedip" de 
Enescu: 12,30 Vă oferim 
chet de melodii; 13,00 Din 
de cîntece a compozitorului Radu 
Paiadi; 13,30 Intîlnjre cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14.00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Tonomatul mu
zicii ușoare; 15,00 Muzică ușoară 
interpretată de Dumitru Șopon și 
Niță Vădeanu; 15,20 Caleidoscop 
muzical; 15.50 Cîntecul săptămînli: 
„Inalță-te frumoasă țară" de loan

-.5,

operă : 
George 
un bu- 
creația

O nouă metodă de tratare
a tulburărilor cardiace

Chirescu; 16,00 RADIOJURNAL
Sport. Buletin meteorologic; 16,30
Emisiune muzicală de la
(ova; 17,10 OAMENI DE

Aniversări U.N.E.S.C.O,

Mos- 
SEA- 

MA ; Aniversări U.N.E.S.C.O, Mi 
hail Kogălniceanu (150 de ani de 
Ia naștere); 17,40 Muzica și tea
trul; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
18.03 IN JURUL GLOBULUI; 18.15 
Varietăți muzicale; 18,40 ȘTIINȚA. 
TEHNICA. FANTEZIE; 19.00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 
19,30 Concert de melodii româ
nești; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 30.20 Sport; 20.30 Con
cert de melodii românești (partea 
a Il-a); 21,05 CONCURS CU PU
BLIC. Maeștri ai picturii în mu
zeele din țara noastră; 21,50 Cîn- 
ță Dan Spătaru; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport Buletin meteo
rologic,- 22,20 Muzică de dansr 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
4 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Cimaron; Republica • Laguna do
rințelor: LONEA — Minerul : Tu
nelul; 7 Noiembrie: Duminică ia 
New York; CRIVIDIA : Ceapaev; 
VULCAN : Răscoala: LUPENI — 
Cultural : Feriți-vă automobilul ’

Marmură cenușie descoperită 
în munții Făgăraș

Pe Cul-BRAȘOV. — 
mea Pietrei, din mun
ții Făgăraș, geologii au 
descoperit existența u- 
nor marmure de cu
loare cenușie, cu stria- 
ții vineții, foarte rar 
întîlnită. Lucrările de

foraje miniere și de 
laborator au confirmat 
presupunerea că 
respectivă conține 
resurse din acest 
țip» material de
strucție. Intxepnnde-

zona 
mari 
pre- 
con-

rea geologică și explo
rări București a pre
luat sarcina explorării 
și valorificării acestei 
bogății naturale, unice 
în țară.

(Agerpres)

Centrul de asistențe a car- 
A.S.C.A.R. se aplică cu 

o nouă metodă de tratare

Ea 
diacilor 
succes 
a tulburărilor de ritm cardiac. Cu
ajutorul unui aparat special se 
trece un curent electric prin 
mușchiul cardiac al bolnavului, 
realizîndu-se astfel o transfor
mare a ritmului patologic în ritm 
normal.

Cu ajutorul aceleiași metode se 
pot trata și alte tulburări paro-

ale inimii, 
aplicată 
stopul

xistice 
ea este 
late, iu 
de diverse cauze.

Noul pfocedei 
lațe față de cel 
prin aceea că se 
tat imediat, iar 
bine suportat de 
aceste afecțiuni
tau tratamente de lungă durată.

(Agerpres)

De asemenea, 
cu bune rezui- 

cardiac provocat

prezintă avan- 
aplicat anterior 

obține un rezul- 
Iratamentul este 
bolnavi. înainte 
cardiace necesi-

DECADA CADOURILOR PENTRU FEMEI
• 27 februarie 8 martie

Magazinele O.C.L. Produse industriale Pet
roșani sînf aprovizionate cu un bogat sortiment 
de articole șl modele noi de produse specifice 
sezonului de primăvară s

— baticuri din roiau
— poșete P.V.C.
— umbrele
— combinezoane din fire sintetice
— cămăși de noapte din 

tetice
— ciorapi 
—• batiste fine
— modele de pantofi de 

mat nou
— bluze din țesături de 

și mătase
— pardesie în modele noi
— taioare din țesături de lină etc.

VIZITAȚI MAGAZINELE DE SPECIALITATE BINE 
APROVIZIONATE CU ACESTE ARTICOLE.

fire sin

bumbac
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Vizita delegației guvernamentale române 
in Anglia

LONDRA 2. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite: 
Delegația guvernamentală română, 
condusă de Roman Moldovan, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, a 
făcut o vizită joi la Consiliul 
pentru cercetări științifice al Ma
rii Britanii. Membrii conducerii 
consiliului au prezentat oaspeților 
diferite aspecte ale activității a- 
cestui organism științific.

In aceeași zi, Roman Moldovan și 
alți membri ai delegației au făcut 
o vizită la sediul Confederației in
dustriei britanice. Oaspeții români 
s-au interesat de diferite probleme 
privind legăturile existente între 
cercetările științifice și formele 
folosite pentru aplicarea lor în 
industria din Marea Britanie, și 
au împărtășit din experiența țârii 
noastre în ce privește formele de 
organizare a cercetărilor științifice.

Patriot» sud-vietnamezi 
și-au intensificat atacurile

SAIGON 2 (Agerpres), — For
țele' patriotice sud-vietnameze și-au 
intensificat în ultimul timp acțiu
nile ofensive lansate împotriva u- 
nor obiectiv" americane sau sai- 
goneze, organizînd operațiuni de 
amploare în oiierite regiuni al" 
țării. In noaptea de luni spre 
marți, relatează agențiile de pre
să, grupuri de patrioți au atacat

Alți membri ai delegației române 
au vizitat marea firmă „Elliot Au
tomation L.T.D.", care efectuează 
cercetări științifice și construcții de 
calculatoare electronice de diferite 
tipuri, Consiliul cercetărilor agri
cole care sprijină și dirijează acti
vitatea științifică a numeroase in- 
stiute britanice de cercetare în 
domeniul agriculturii.

Tranzitul petrolului irakian 
prin Siria a fost reluat

DAMASC 2 (Agerpres). — Intre 
guvernul sirian și „Iraq Petroleum 
Company" a fost încheiat un acord 
în virtutea căruia a fost reluat 
tranzitul petrolului irakian spre 
Marea Mediterană, prin conduc
tele ce traversează teritoriul Si
riei.

Acordul a intervenit în urma 

cu obuze și mortiere pozițiile mi
litare americane de la Quâng Trl, 
în sudul zonei demilitarizate. 150 
de obuze, scrie corespondentul a- 
genției France Presse, au fost tra
se asupra liniilor americane. De 
menționat că atacul reprezintă a 
doua acțiune consecutivă organi
zată în acest sector în 24 de ore.

Remanierea 
guvernului Guineei

CONAKRY 2 (Agerpres). — Pos
tul de radio „Vocea revoluției" a 
difuzat miercuri un decret al pre
ședintelui Guineei, Seku Ture, 
prin care s-a anunțat remanierea 
guvernului. Din viitorul guvern, 
care va cuprinde 25 portofolii, vor 
face parte 12 noi miniștri. Lan- 
sana Beavogui, ministru al afaceri
lor externe, și generalul Diallo 
Lansanna, ministrul apărării, își 
vor păstra funcțiile.

unor negocieri ce au avut loc în 
ultima săptămînă intre reprezen
tanții guvernului sirian și ai com
paniei. In comunicatul dat publi
cității joi de „Iraq Petroleum Com
pany" se precizează că acordul în
cheiat la Damasc, la 2 martie 1967, 
prevede o revizuire a modului de 
stabilire a taxelor de tranzit. Ta
xele, care sînt fixe, vor fi cal
culate de la 1 ianuarie 1966. „Iraq 
Petroleum Company" a acceptat o 
revizuire a conturilor pe perioada 
1956-1965, care au făcut, de altfel, 
obiectul reclamațulor guvernului 
sirian. Odată cu reluarea scurgerii 
petrolului pe conductele ce fac 
legătura între Irak și Mediterană, 
guvernul sirian a anulat și decre
tele privind confiscarea bunurilor 
companiei „Iraq Petroleum".

In (ara de la poalele muntelui Arus crește revolta

Lucrările Consiliului Ministerial al O.U.A.

OElBsalii „oasest guvernul englez vinovat 
de ueioeloutea regimului tasisl de la Salislmry“

ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — 
Consiliul Ministerial al Organi
zației Unității Africane, a cărui 
sesiune se desfășoară în capitala 
etiopiana, și-a continuat activi
tatea prin dezbateri în cadrul co
mitetelor specializate. Referindu-se 
Ia discuțiile din Comitetul Poli
tic, pe marginea raportului „celor 
5" în legătură cu problema rhode- 
siană, Mohamed Sahnoun, secre
tarul general-adjunct al O.U.A., a 
relevat reprezentanților presei 
prezenți la Africa Hali că dele
gații africani „găsesc guvernul en
glez vinovat de perpetuarea regi
mului rasist de la Salisbury". Sah
noun a adăugat, totodată, că par- 
ticipanții la actualele lucrări cer 
Marii Britanii să întreprindă pași 
eficențî, inclusiv folosirea forței, 
împotriva regimului lui Smith.

Acord comercial
TEHERAN 2 (Agerpres). — Joi. 

la Teheran a fost semnat noul 
acord comercial pe termen lung 
între U.R.S.S. și Iran. Potrivit a- 
genției TASS, acordul prevede spo
rirea de 2,5 ori a schimbului de 
mărfuri dintre cele două țări.

In cursul ședințelor de miercuri 
după-amiază, delegații au exami
nat situația coloniilor portugheze 
și poziția guvernului de Ia Preto
ria în contextul- relațiilor inter- 
africane. Membrii Comitetului Po
litic au relevat că guvernul Re
publicii Sud-Africane condus de 
Vorster adăpostește și instruiește 
pe teritoriul acestei țări detașa
mente de mercenari pe care in
tenționează să-i folosească împo
triva mișcării de eliberare națio
nală, precum și în alte părți ale \ 
Africii, în sprijinul colonialiștilor. 
Referitor la situația din coloniile 
portugheze, delegații africani au 
arătat că în ultimul timp trupele 
colonialiste au trecut la represiuni 
masive împotriva forțelor patrio
tice.

sovieto-iranian
Conform noului acord, Uniunea 

Sovietică va livra Iranului măslini 
și instalații, materiale industriale 
și unele mărfuri de consum. Ira
nul va spori exportul de bumbac, 
piei brute, fructe și de alte măr
furi tradiționale, precum și a unor 
mărfuri ale industriei ușoare.

Senatul S.U.A. a aprobat sporirea cheltuielilor 
pentru agresiunea din Vietnam

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Senatul S.U.A. a aprobat miercuri 
după-amiază cu 72 de voturi con
tra 19 proiectul de lege privind 
alocarea sumei de 4,5 miliarde de

dolari pentru operațiunile militare 
americane în Vietnam și construi
rea de instalații 
această tară cerută de 
tele Johnson.

militare în
președin-

Primăvară cu surprize

Abia s-au stins ecourile grevei 
generale de la începutul lunii fe
bruarie și ale manifestațiilor popu
lației Adenului, încheiate de fie
care dată cu intervenția brutală 
a poliției britanice, și o „nouă es
caladă a violenței" seceră vieți o- 
menești în orașul arab de la poa
lele munților stîncoși Arus. Nu a 
trecut mult de cînd Aii Hussein 
Aii Qadhi, lider al sindicatelor 
din Aden, a fost asasinat de 
cunoscuți", și trei tineri, fiii 
tului premier Mackawee, au 
uciși.

Răspunsul popoarelor din Aden 
și din celelalte state, a venit insă 
prompt, creindu-se o serie de or
ganizații clandestine de luptă, iar 
in anul 1966 s-a născut cea mai 
puternică mișcare — Frontul de

Comentariul zilei

la Moscova
★

„ne- 
fos- 
fost

timp

M0SCOVA 2 (Agerpres). — Pri
ma zi de primăvară a adus mos- 
coviților... zăpadă. Stratul alb că
zut la 1 martie atinge o grosime

Ninsoarea 
îngreunat 
orășenesc, 
neplăceri 
Peste 800 
de încăr-

Ancheta procurorului 
Garrison continuă

NEW ORLEANS 2 (Agerpres). 
Ancheta procurorului Jim Garrî-’ 
son din Orleans privind existența 
unui complot în asasinarea pre
ședintelui Kennedy a fost marcată 
miercuri după-amiază de arestarea 
lui Clay Shaw, fost director al 
unei societăți de import-export. 
Clay este acuzat de a fi partici
pat la asasinatul de la Dallas. 
..Arestarea acestuia 
țață, în numele procurorului, 
Willim Gurvich, unul 
tatorii care au luat 
lui Shaw. Gurvich a 
.aceasta este prima 
cursul anchetei 
procurorul Jim Garrison 
asasinarea fostului președinte Ken
nedy". Ulterior s-a anunțat că 
Shaw a fost eliberat pe o cauțiune 
de 10 000 dolari. Totodată, alte 
două persoane au compărut în fața 

: procurorului — James Lewallen și
Perry Russo. Ultimul ar fi afirmat 
că ar poseda informații privind 
asasinatul de la Dalias.

de 60—70 cm grosime, 
extrem de abundentă a 
circulația transportului 
pricinuind foarte multe 
locuitorilor din suburbii, 
de autobasculante, 1 300
cătoare, 40 de curățitoare de ză
padă cu rotor lucrează zi și noap
te pentru a înlătura aproximativ 
un milion rn c de zăpadă, care 
nu reprezintă însă decît o treime 
din precipitațiile căzute la Mos
cova.

Evenimentele din ultimul 
petrecute în protectoratul englez 
Aden demonstrează, o dată in 
plus, că perpetuarea dominației 
asupra acestui teritoriu, cit și a 
celorlalte din Arabia de sud, pre
cum și planurile britanice de a-și 
menține influența sînt iluzorii. 
Federația Arabiei de sud, in rîn- 
dul căreia în 1963 a fost inclus și 
Adenul, nu se prezintă astăzi alt
fel decît la crearea ei 
un conglomerat artificial 
cu guverne „așezate" de 
tile populației acestor

Eliberare al Sudului ocupat 
al Yemenului. Atacurile pa- 
trioților au devenit atît de frec
vente incit „fortăreața Aden", 
creată de englezi aici, ca în Gi
braltar, nu mai este acum decît 
un mit. însuși comandantul bri
tanic a trebuit să recunoască 
nu mai este capabil să 
bună securitate armatei 
vadă evidentă fiind și 
în ciuda măsurilor „de
„ordine" care au fost luate, aces
tea nu au contribuit cu nimic la 
îmbunătățirea situației.

Se știe că autoritățile britanice 
au acceptat, la cererea O.N.U., prin 
rezoluția adoptată în 1963, să a- 
corde independența Adenului la 
începutul anului 1968 și să-și re

că 
asigure o 
sale, do- 

faptul că 
pază" și

in 1958 : 
de state, 
alții, os
tenitorii

de la
a fost anun- 

de 
din anche- 

interogatorul 
declarat că 
arestare în 

desfășurate de 
privind

ho- 
nu- 
re- 
A-ale țării, 

fost luată in 
legea privind

Prințul Noro- 
șeful statului 
sosit intr-o vi

la Praga, anun-

• DAMASC. Ministerul sea- 
torului agricol din Siria a 
tărît exproprierea unui 
măr de 30 de moșieri din 
giunile de nord 
ceasta măsură a 
conformitate cu 
reforma agrară.
• PRAGA. 

dom Sianuk, 
cambodgian, a 
zită neoficială
ță agenția C.T.K.

O LOURENCO MARQUES. 
Ploile torențiale care s-au a- 
bătut in ultimul timp asupra 
Mozambicului au provocat 
inundații catastrofale în sudul 
țării. Capitala, Lourenco Mar
ques, este practic izolată de 
restul țării. Pînă acum opt

persoane și-au pierdut viața.
• OSLO. In cadrul unei 

conferințe a reprezentanților 
Partidului muncitoresc din 
Norvegia (unul din principa
lele partide politice ale țării) 
a fost adoptată o rezoluție de 
condamnare a agresiunii Sta
telor Unite împotriva poporu
lui vietnamez. In rezoluție se
cere guvernului norvegian să 
depună eforturi care să con 
tribute la 
americane 
est.
• NEW 

membri ai
te americane Ku Klux Klan au 
fost arestați miercuri de auto
ritățile federale pentru că au 
orgahizat asasinarea militanta ■

iui de culoare Vernon Dahmer. 
Ei au fost puși însă în liber
tate pe o cauțiune de cîte 
5 000 de dolari fiecare. Printre 
aceștia se afla și Sam 
„marele vrăjitor" al 
albe.
• WASHINGTON.

A.E.L.S. (Asociația Europeană < 
Liberului Schimb) din Washing
ton, a anunțat miercuri că ir 
comerțul cu Statele Unite ță
rile 
nuâ 
care 
447

Bowers, 
glugile i

Oficiu

încetarea agresiuni, 
din Asia de suu-

YORK. Doisprezece 
organizației teroris-

acestei organizații conți 
să înregistreze un deficit 
in anul

milioane
PARIS.

î-1 sumat

declarație 
al ziaru-

1966 a 
dolari. 
Intr-o 

făcută unui redactor
lui „Le Monde", fostul preșe
dinte dominican, Juan ’"oscb, 
a subliniat că „adevărațil duș-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, stt. Republicii or. 44. TeL 1662. 269 (C.Q.V.J).

tragă baza militară. Planurile en
gleze de viitor în legătură, cu A- 
denul arată însă că anul 1968 w, 
va aduce pentru poporul acestui 
teritoriu o independență reală. A- 
c.ordînd Adenului după 1968% un 
împrumut militar de 5,5 milioane 
lire sterline, Anglia a pus încă de 
pe acum condiția să nu se schim
be nimic în situația politică din 
acest teritoriu. Adică, cum ar spu
ne celebrul personaj caragialesc, 
Farfuridi: „Să 
mese, dar să 
mic". In afara 
sînt în joc și 
tante interese
Petroleum și alte 
au tot interesul să rămînă implan
tate în pămîntul din această parte 
a lumii, unde aurul negru strălu
cește orbitor.

Popoarele Adenului și ale celor
lalte teritorii vor însă să trăiască 
libere și pentru acest ideal sînt 
gata să plătească chiar cu prețul 
scump al sîngelui. Adenul în lim
ba arabă înseamnă și „răscruce". 
La o astfel de răscruce se află ȚÎ 
destinul poporului de la poalele 
muntelui Arus.

se revizuiască, pri- 
nu se schimbe ni- 
intereselor politice, 
deosebit de impor- 
economice. British 

mari societăți

A. DUMITRESCU

mani ai poporului dominican 
sînt S.U.A." și că „acțiunile 
guvernului de la Santo Domin
go sînt dictate din Washing
ton". El s-a reîerit, do aseme
nea, la valul de din
țară împotrh elementelor pro
gresiste. „Teroarea este perma
nentă, iar asasinatele în rin- 
durile foștilor membri ai for
țelor constituționaliste sînt 
semnalate aproape zilnic, a 
spus Bosch.

0 TOKIO. Potrivit datelor 
furnizate de oficiul japonez de 
statistică.
Tokio a depășit 
milioane : 
capitala 
11 025 013

populația orașului 
cifra de 11 

la 1 ianuarie a. c. 
Japoneză număra 
locuitori.

Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 361


