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Un frumos succes al -artiștilor 
amatori din Cimpa

că echipa de
cul-căminului 

localitate va

Vestea
teatru a 
tural din
prezenta un spectacol cu 
piesa „Gaițele" de Al. 
Kirițescu s-a răspîndit re
pede prin toată Cimpa. 
In după-amiaza cînd ur
ma să arbe loc spectaco
lul, spre sala cinemato
grafului sătesc din Cimpa 
mergeau mulți iubitori ai 
art'ei. Erau salariați ai 
minei 'și țărani întovără
șiți. '•

Punerea în scenă a 
piesei a adus un frumos 
succes formațiilor artis
tice ale căminului cultu-

ral din Cimpa, care 
cadrul celei de-a II-a 
tape a celui de-al VII-lea 
concurs al formațiilor ar
tistice de amatori s-au 
situat pe locul I cu bri
gada artistică de agitație, 
echipa de dansuri și so
liștii vocali.

Cei 200 de spectatori 
care au vizionat piesa 
„Gaițele" au răsplătit cu 
vii aplauze pe artiștii a- 
matori. Printre interpret! 
s-au remarcat Elisabeta 
Basarab în rolul Zoiei. 
Pătrașcu Maria, interpre
ta Anuței, Balog Nicolae, 
Lumînaru loan și alții.
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Fruntașii minei Aniuoasa
a 

loc
In prima jumătate 

lunii martie au avut 
la Aninoasa adunările 
generale ale grupelor sin
dicale în cadrul cărora 
s-au înmînat minerilor 
insignele de „Fruntaș în 
întrecerea socialistă pe a- 
nul 1963", iar brigăzilor 
și echipelor diplome de 
brigăzi și echipe fruntașe 
în întrecerea socialistă.

Pentru rezultate deose
bite în muncă în 
anului trecut, 429 de 
bri ai colectiviilui 
Aninoasa au primit 
na de „Fruntaș în
cerea socialistă pe anul 
1963", 12 brigăzi de mi-; 
neri au primit diplome.de 
brigadă fruntașă și 23 
echipe au primit diplome

în in

și e- 
primit

socialistă, 
brigăzile 

care au 
de fruntașe în
sînt cele con- 
minerii Cristea 

din 
Marinea Ma-

Schneider Fran-

Spectacol pentru muncitorii 
din Bănițași țăranii

Formațiile artistice de 
amatori din comuna Ba
nița au prezentat' recent, 
în fața a peste 150 de 
spectatori, un bogat pro
gram artistic. Echipa de 
teatru a prezentat piesa 
„Ultima fădăcînă" dfe Gri- 
gore L. Ostafi. Piesa tra
tează unele probleme de 
întărire economico-orga- 
nizatorică a G.A.C. precum 
și de înlăturare a ultime
lor rămășițe ale mentali
tății învechite din conș
tiința oamenilor. Brigada 
artistică de agitație a

prezentat programul inti
tulat : „Pe la noi pe la 
Eănița", iar formația de 
dansuri cîteva jocuri 
populare.

Printre cei mai buni in- 
terpteți din brigadă se 
numără tovarășii Pivoda 
Cornel, Grădinaru Maria, 
Macovei Mariaș și Mez
drea Angela, iar. dintre 
soliștii vocali s-au remar
cat Văduva Maria și A- 
postoiu Elisabeta.

R. BĂLȘAN 
corespondent

Concert de muzică populară

cursul 
mem- 
minei 
insrg- 
între-

de echipe fruntașe 
trecerea

Printre 
chipele 
diplome 
întrecere 
duse de
Aurel, David Ioan 
sectorul I, 
hai și 

’cisc din sectorul III, Biro
Ștefan și David Iosif din 
sectorul IV precum și 
echipele conduse de Ga- 
boș Alexandru din secto
rul V, Florea Vasile din 
sectorul VI, Blag Teo- 
fil din s 
alții. Au 
diplome 
întrecere 
II și IX.

VI, 
sectorul VIII 
fost distinse 
de fruntașe 
și sectoarele

și 
eu 
în 
I.

N. PUȘCAȘ 
corespondent

In cadrul turneului, pe 
care-1 întreprilfde prin 
Valea Jiului, ansamblul 
folcloric de cîntece și 
dansuri al Sfatului popu
lar’ al Capitalei a pre
zentat recent, pe scena 
teatrului de stat din ora
șul nostru, un reușit con
cert de muzică populară 
romînească.

La reușita acestui con
cert o contribuție prețioa
să au adus-o cunoscutele 
cîntărețe de muziică popu
lară Aurelia Fătu-Răduțu,

I Rareș. Maria Pie- 
precum

Ștefania 
traru precum și Aurel 
Ioniță și Tudor Heica, a- 
lături de aceștia și soliș
tii instrumentiști Ion Lă« 
ceanu, Stanciu Simion, Ion 
Milu, Ghiță Strugurel, Ni
colae Bob-Stănescii, pre
cum și alți interpreți ai 
cîntecului popular.

Publicul petroșănean a 
răsplătit cu vii aplauze 
pe cîntăreți.

C. IOAN 
corespondent

16 membri ai brigăzii conduse de minerul Stan 
Constantin de la sectorul I al minei Petrila sînt de
ținători ai insignei „Fruntaș în întrecerea socialistă 
pe anul 1963".

In clișeu: Bri
gadierul Stan 
Constantin, îm
preună cu un or
tac. Se îndreap
tă spre puț,

sos;

Prin realizările ce le obține, brigada condusă de minerul Dogaru 
Sebastian de la sectorul XI al minei Petrila continuă să se mențină în 
rîndul brigăzilor de frunte. Toți componenții brigăzii sînt deținători 
ai insignei „Fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 1963".

IN CLIȘEU : O parte din membrii brigăzii, înainte de a intra în șut.

Frezorul Peter Vilhelm de la U.R.U.M.P. este unul dintre- munci
torii fruntași ai secției mecanice. Lună de lună el își depășește sar
cinile de plan cu 30—35 la sută; dind lucrări de bună calitate..

Iată-1 la mașina de frezat, urmărind cu atenție prelucrarea unei piese.
---------------- ©----------------

Rezerve mari pentru creșterea 
productivității muncii

un randa- 
cu 50 kg pe 

mai mare 
cel planifi-

Discuții 
„la masa rotundă**

Minerii Lupeniului, hotărîți să 
întîmpine cea de-a XX-a aniver
sare a eliberării patriei cu succese 
cît mai însemnate în muncă și-au 
stabilit, drept unul din principalele 
obiective de întrecere —• realiza-. 
rea unei productivități de 1,230 
tone cărbune pe post, față de 1,220 
tone pe post cît este planificat.

Colectivul minei a acumulat o 
bogată experiență în lupta pentru 
sporirea productivității muncii. A- 
nul trecut la mi
na Lupeni s-a ob
ținut 
ment 
post 
decît
cat. Realizările obținute și îndeo
sebi înzestrarea minei cu utilaje 
dintre cele mai moderne, obligă 
colectivul ei să continue șirul suc
ceselor pe linia sporirii continue 
a productivității muncii-

De cilrînd, redacția ziarului ■ 
nostru, cu sprijinul comitetului de 
partid și al conducerii minei a or
ganizat o discuție la „masa rotun
dă" cu mai mulți mineri fruntași 
în întrecere, ingineri și tehnicieni, 
în legătură cu posibilitățile exis
tente în cadrul exploatării în ve
derea sporirii continue a produc
tivității muncii, mai ales prin ex
tinderea mecanizării lucrărilor din 
abataje și folosirea din plin a tim
pului de muncă.

nerilor lupeneni în bătălia pentru 
sporirea producției și a producti
vității muncii. A fost firesc deci 
ca în cadrul discuției la „masa ro
tundă" pe tema creșterii producti
vității muncii să se insiste în mod 
deosebit asupra necesității folosi
rii din plin a utilajelor aflate în 
dotare și a extinderii tehnicii noi.

— Folosirea utilajelor moderne 
a avut un rol însemnat în crește
rea productivității muncii pe ex

ploatare, spunea 
inginerul Petrescu 
Marin. In abata
jele sectorului IV 
B, unde s-au'pus 
în funcție utilaje 

de mare randament, plugul de căr
bune, combina 1-K 52-M, transpor1 
toarele blindate și s-a folosit ar
marea metalică, s-au obținut vi
teze de avansare mari și, pe ă- 
ceastă bază, o productivitate Mulț 
sporită,, .de peste 6 lone cărbune 
pe post față de 
realiza înainte.

— Intr-adevăr, 
tajele sectorului 
tișat cu căldură
continuat tov. Nelega Ioan, mais
tru miner în sectorul IV B. Mine
rii s-au străduit să-și ridice pre
gătirea profesională, să însușească 
tehnica manipulării utilajelor mo
derne, să perfecționeze organiza
rea muncii, în funcție de cerințele 
tehnicii avansate. Și rezultatele, 
așa cum s-a subliniat,. nu au întîr- 
ziat să se arate. In prezent în aba
tajul frontal din stratul 15, panoul 
II utilizăm combina 
tamburi tăietori. In 
bina va fi introdusă 
de pe panoul I care

3—4 tone cît se

minerii din aba- 
nostru au îmbră- 
tehnica nouă, a

Tehnica nouă — 
garanția succeselor
In ultimii ani s-au făcut noi pași 

însemnați pe linia înzestrării mi
nei cu utilaje moderne, de 
randament. Tehnica nouă a 
nit un prieten de nădejde

.... ---------- .-------

mare 
deve- 

al mi-

economia
întreprinderi indus- 
institute de cerce- 
din alte sectoare 
naționale folosesc

Peste 190 de 
triale, șantiere, 
tari și unități 
ale economiei
în prezent izotopi radioactivi pro
duși de Institutul de fizică ato
mică. In numeroase alte întreprin
deri se fac pregătiri pentru intro
ducerea lor în producție.

Izotopii radioactivi permit rezol
varea unor probleme complexe care 
nu pot fi elucidate prin alte pro
cedee, iar în alte cazuri fat să 
crească, cu mult, precizia și ra
piditatea operațiilor, față de me
todele clasice. De asemenea, ei 
asigură controlul și reglarea unor 
procese tehnologice complicate, 
obținîndu-se în acest mod o mai 
bună utilizare a capacităților de 
producție, îmbunătățirea calității 
produselor, ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost.

Petroliștii folosesc acum, în mod 
obișnuit, izotopii la exploatarea ra
țională a zăcămintelor, stabilirea 
defecțiunilor la sonde, precum și 
la diferite determinări în procesul 
tehnologic de prelucrare a țițeiului. 
Anul trecut, de pildă, în schelele 
petroliere s-au executat 250 de

Izotopii radioactivi la lucru 
națională

operațiuni cu izotopi radioactivi. 
Acestea au permis să fie redate 
producției numeroase sonde inac
tive și să se stabilească procesele 
optime de fisurare și injecție, ceea 
ce a dus la îmbunătățirea conti
nuă a exploatării sondelor și la 
creșterea producției de țiței.

Pe marile șantiere de pe cuprin
sul țării și în numeroase întreprin
deri constructoare de mașini se 
folosesc cu succes, sursele de ra
diații la controlul calității suduri
lor și pieselor turnate precum și 
la alte operațiuni.

Prin instalarea de aparate pre
văzute cu izotopi radioactivi pen
tru măsurarea nivelului de topire 
a 
și 
în 
Și

1-K 52-M cu 
curînd сою- 
in abatajele 
va avea ѳ

lungime de 70 ml, iar în abatajul 
din stratul 17 va fi utilizat plugul 
de cărbune. Utilajele noi, perfec
ționarea continuă a organizării 
muncii prezintă garanția că mine
rii sectorului nostru vor repurta 
noi succese în sporirea vitezelor 
de avansare, în creșterea produc
tivității muncii. Aș avea însă 0 
propunere: pentru a realiza indi
cii tehnico-economici prevăzuți ar 
fi necesar să fim dotați din timp 
cu utilajele și armăturile necesa
re. In această privință, colectivul 
sectorului nostru mai întîmpină 
greutăți.

— Minerii sectorului III au ob
ținut succese de seamă în spori
rea producției și a productivității 
muncii, spunea tov. Nan Traian,

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

sticlei, în fabricile de geamuri 
sticlă s-au obținut rezultate bune 
creșterea productivității muncii 

, îmbunătățirea, calității preduse-
lor. •

Studiile și cercetările pe care le 
întreprind în prezent oamenii de 
știință și -specialiștii, ca și spori
rea, în acest an a producției și ga
mei de izotopi radioactivi, creează 
noi posibilități pentru- extinderea 
în continuare a aplicațiilor aces
tora în noi, domenii. ale economiei 
naționale. , (Agerpr.es).

•, In preajma conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare

• Congresul Frontului Popular 
Patriotic din R.P. Ungară

• Știri din Uniunea Sovietică
• Un comunicat al guvernului 

cambodotan
• Președintele Franței de Gaui- 

■ le și-a încheiat vizita ■ în
Mexic '

diplome.de
Agerpr.es
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*1 lnvă- 
țl m(«u* 
obținerea

am procedat noi
didavtio al școlii 
lupta Împotriva 
rămîneril In ur- 

a elevilor.

școlii a avut 
supraveghea- 
elevi, să fie 

obiectele

Incă de la începutul acestui an 
școlar, colectivul 
noastre a pornit 
mediocrității șl a 
mă la învățătura

In primul rînd, în atenția noas
ta! a stat ajutorarea mai îndea
proape a elevilor care Intlmpină 
unele greutăți la învățătură. Pen
tru aceștia s-a hotărlt să se pună 
1< dispoziție o Sală unde, sub con
trolul profesorilor să-și pregăteas
că lecțiile pentțu a doua zi. In 
fiecare zi conducerea 
grijă ca profesorii ce 
z3. pregătirea acestor 
din aceia care predau 
principale de învățămînt din ziua 
respectivă.

Săptămînal (sîmbăta) Cil dirigln- 
ții și învățătorii se face analiza 
rezultatelor obținute de elevi la 
învățătură, stabilindu-se totodătă 
și măsurile ce se impun pentru 
săptămlna viitoare. Tot săptămînal 
se analizează în plenare 
Situația la învățătură și 
•cotară.

La indicația conducerii 
drele didactice au organizat 
control mai riguros asupra efec
tuării temelor. In acest scop, di
recțiunea școlii 
multe 
clase 
darea

cu elevii 
disciplina

școlii, ca-
un

a efectuat 
controale prin sondaj 

asupra felului cum se 
temelor pentru acasă 

de

mal 
la 

face 
și 

controlul efectuării lor de către 
învățători și profesori. In felul a- 
cesta mulți elevi și-au îndreptat 
serisul, scriind mai frumos și mai 
corect.

Paralel cu aceste 
căutat să se realizeze 
legătură între școală 
împreună cu comitetul de părinți, 
cadrele 
aoastră 
»lte la 
ocazie 
ții lor 
cesare 
lătură 
deaproape.

© contribuție de seamă la ridi
carea calității învățămîntulul, Ia 
Combaterea rămînerii în urmă și a

măsuri, s-a 
o mal bună
Și părinți.

didactice de la școala 
au efectuat mai multe vi- 
domlciliul elevilor cu care 

s-a stat de vorbă cu părin- 
și s-au dat îndrumările ne- 
pentru a-i sprijini la învă- 
și a-i supraveghea mai in-

mediocrității au adus-o și organiza
ția de pionieri din școala noastră. 
In cadrul adunărilor de detașament 
sau unitate au fost prezentate re
ferate asupra disciplinei 
tătarii pionierilor precum 
rile ce se impun pentru 
de rezultate și mal bune.

La rindul ei, conducerea școlii, 
prin asistentele la clasă, a urmă
rit eu multă atenție pregătirea în
vățătorilor ți profesorilor pentru 
lecții, metodele ți procedeele fo
losite, perfecționarea acestora. A- 
colo unde s-au observat unele lip
suri s-a atras atenția pe loc asu
pra lor, iar pe parcurs s-a urmă
rit să ee vadă dacă au fost 
lăturate.'

Folosind aceste metode și 
sprijinul direct al organizației 
partid, colectivul didactic al școlii 
noastre a obținut o serie de rezul
tate bune în ceea ce privește îm
bunătățirea situației la învățătură 
a elevilor. Mulți elăvi din cei ră
mași în urmă sau din cei mediocri 
Și-au îndreptat 
elevi buni, iar 
învățătură cresc 
Așa sînt, de exemplu, elevii Ignat 
Mariana, Cătinean Marla, Moisiuc 
Elena, Silvester Rodica, Vîrtopeanu 
Nicu, Ciontoș Tiberiu, Sasz Mihai 
din clasa V-a, Costin Elena, din 
clasa VI-а, îoșa Gheorghe, Iorda- 
che Georgeta, 
Uilecan Aurel, 
Otilia, Kopacz 
sa a Vll-a.

Desigur, că uu se poate spune 
că am făcut totul. Acest lucru e 
dovedit de faptul că mai avem încă 
mulți elevi cu rezultate mai slabe 
sau mediocri la învățătură, 
însă ne vom 
nuare să ne 
metodele și procedeele pedagogi
ce, să lichidăm lipsurile care mai 
persistă pentru ca la sfîrșitul anu
lui să ne prezentăm cu rezultate 
mai bune.

situatia devenind 
rezultatele lor la 
pe zi ce trece.

Moldovan Doina, 
Dina Mihai, Deac
Iuliana din cla-

Noi 
strădui și în con ti- 
îmbunătățim munca,

prof. DUMITRU PAUNESCU
directorul

Școlii generale de В ani nr. 1
Lupeni

Oră de zoologie la clasa, a IV-a a Școlii generale de 8 ani din Pa- 
roșeni. Pionierul Zănescu Virgil, unul din fruntașii clasei la Învăță
tură și disciplină, răspunde la întrebările puse de 
mie Maria.

Elevul Zănescu Virgil încheie trimestrul 11 
de 9 și 10.

învățătoarea Salo-

numai eu medii

SezultalelE looiDinliii tolioia -artlitlt al elevilor 
faza ошеоеаиа raională)

9

lullana și Bra- 
de la Școala 

locul П, Morar 
medie Lonea),(Școala

Mlrcea și Vrangely Au
la Școala medie Lupeni))'

Bobancă Ana (Școala

Șooll medii și profesionale
RECITATORI: Locul 1, Pop Mar

gareta, Moldovan 
nea Mioara (toate 
medie Petroșani)) 
Dochița 
Scoroșan 
rora (de 
locul III,
medie Lonea).

BRIGĂZI ARTISTICE DE AGI
TAȚIE: Locul I, Casa а ХІ-а C 
(Școala medie Petroșani) și Școala 
medie Vulcan,- locul II, Școala 
profesională Lupeni: locul Ш, Școa
la medie Lupeni.

DANSURI: Locul I, Școala me
die Vulcan șl Școala medie Lonea; 
locul II, Școala medie Petroșanii 
locul Ш, Școala medie Lupeni.

punaru Radu; CICLUL II: locul I, 
Rațiu Eugenia; locul П, Pitrea loan; 
locul III, Florea Maria și duetul 
Școlii din Aninoasa.

SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI: Lo
cul I, Georgean Victor (acordeon), 
Deleoreanu Nlcolae (vioară) și Iliș- 
ca Sabin (fluer); locul II, Frățila
Augustin (acordeon), Kapell Iosif
(vioară) și Vaidiu loan (acordeon); 
locul III, Sauliș Constantin (acor
deon) șt Kovacs Wiihelnf (acor
deon).

SCENETE: Locul I, Școala 
Petroșani; locul II, Școala 
Lupeni.

BRIGĂZI ARTISTICE DE 
TAȚIE: CICLUL I: Locul II,
la medie Vulcan (clasa a IV-a D); 
CICLUL II: Locul I, Școala din U- 
ricanl; locul II, Șco-ala nr. 
troșani; locul Ш, Școala 
Lupeni.

RECITATORI: CICLUL I:
Adriana (Școala nr. 4 Pe- 
locul II, Saucă Dorina 

nr 1. Petrila); locul III, 
Olimpia (Școala din Pa- 

CIGLUL II : Locul I, Ham-

nr. 4 
nr. 1

AGI»
Școa-

Șooll generale de 8 ani
COR: Locul I, Școala nr. 1 Vul

can; locul II, Școala din Paroșenl 
Si Școala nr. 1 Petrila.

SOLIȘTI VOCALI' CICLUL 1 •• 
locul 1, Molan Nlcolae; locul II, 
Decusearfl Dumitru; locul III, Să-

3. Pe-
nr. 4

Locul

. ... j———-—•—— v—e * ★ - ■ ' ~-

Cttm facem verificarea și notarea cunoștințelor la elevi ?

Cu cine lucrăm la fixarea lecției ?
III, Vasiliu 
Lupeni) și 
(Școala me-

de Ia 
tema 
nota- 
m-aro

tie și mai pe rat'deaul clasei.- Alt
fel aș pierde prea mult timp între- 
bîndu-i pe cei slabi și aceasta mai 
ales la lecțiile grele, Dealtfel nici 
timpul de fixare nu mi-ar ajunge.

Iată de ce Întreb dacă acest pro
cedeu e bun și dacă nu, de ce?

noastră ' de observație. De aceea, 
eu consider că e btae și chiar 
cesar ca fiecare profesor să 
creze la fixarea lecției cu 
elevii și mai ales cu cei slabi.

ne- 
lu- 

toți

I, Școala e- 
Petroșani;

prof. POPA ROZALIA 
Școala medie Lupeni

Stat în primul an de învăță- 
Mnt. Deci nu n»ă pot mîndri cu 
• practică pedagogică îndelungată. 
De aceea cînd am fost thcunoștin- 
țată că redacția ziarului „Steagul 
roșu' va organiza o consfătuire 
cu noi, cadrele didactice 
(Școala medie Lupeni pe 
„Cum faceta verificarea și 
rea cunoștințelor la elevi"
bucurat foarte mult. Am conside
rat aceasta ca un ajutor dat nouă, 
cadrelor didactice mai tinere.

S-a amintit la această consfă
tuire despre timpul afectat fixă
rii lecției. Desigur că timpul afec
tat fixării are un rol deosebit de 
important în pregătirea elevilor 
pentru ora viitoare. Pe mine însă 
mă frămîntă nu atîta timpul afec
tat fixării cunoștințelor,1’ cît mai 
ales cu cine lucrăm la fixare. De 
ce acest lucru ? Pentru că îmi 
dau seama că, de modul cum facem 
fixarea cunoștințelor depinde de 
fapt înțelegerea de către elevi a 
celor predate și ca urmare buna 
prezentare la seminarul 
tor.

Personal, în timpul fixării 
mă folosesc de elevi buni,
din ce cauză. Aceștia, însușindu-și 
ras’ ușor cele predate, pcR explica 
*i rîndul lor mai ușor noua tac-

urmă-

lecției, 
Și iată

întrebarea de mai sus a to-La
varășei profesoară Pope Rozalia au 
răspuns colegii de la aceeași școa
lă:

Profesoara CĂRAGVȚ ILEANA: 
Eu sînt cu totul de altă părere. 
După mine fixarea are drept scop 
de a ne da seama dacă toți ele
vii au înțeles lecția nou predată. 
Acest lucru nu-1 putem constata 
declt ținînd seama de nivelul me
diu al clasei. Ca atare trebuie lu
crat în egală măsură cu toți elevii 
și mai ales eu cei slabi. Pentru 
că în primul rînd, aceștia tre
buie ajutați. La materia mea așa 
procedez. Și consider că e bine.

Profesorul AGA IO AN: Aceasta 
este $i părerea mea. Datoria noas
tră este de a-i ajuta în primul 
rînd pe cei mai slabi pentru că 
cei mai buni asimilează și singuri 
și cu mai multă ușurință. Antrenîn- 
du-i la discuții șl pe elevii slabi, 
И menținem în continuu In sfera

Proiesorul DUMURAV A DIMfȚRIE- 
Sarcina noastră este de a transmite 
elevilor cit mai multe cunoștințe, 
iar aceștia, la rîndul lor, să și 
le însușească cît mai temeinic. 
Dacă am reușit sau nu acest-,lu
cru îl putem constata în timpill- 
verificării și notării elevilor. Dar 
noi nu trebuie să facem acest lucru 
numai în ora următoare ci chiar 
în timpul predării, mai precis, în 
timpul fixării lecției. Se pune deci 
întrebarea: Cu cine lucrăm în 
timpul fixării ? După mine cu în
treaga clasă. Prin aceasta nu în
țeleg că la fiecare fixare va trebui 
lucrat cu toti elevii din clasă. A- 
cest lucru nici nu ar fi posibij. Va 
trebui lucrat atît cu elevi buni cît 
ți cu cei mai slabi la învățătură șl 
mai ales cu cei din urmă. Numai 
dacă aceștia dau răspunsuri bune 
putem spune că lecția predată a 
fost înțeleasă. Și încă un amănunt, 
însă de mare importantă. Atenția 
întregii clase trebuie să fie me* 
reu trează. Pentru aceasta avem la 
tndemînă întrebările formulate, di
recte.

I. <Sagy 
troșani); 
(Școala 
Rahman 
roșenl).
pa Elena (Școala nr. 5 Petroșani); 
locul II, Pometescu Maria (Școala 
nr. 3 Lupeni); locul 
Silvia (Școala nr. 2 
Voiculescu Margareta 
die Vulcan).

Orchestre ; Locui 
lementară de muzică
locul П, Școala nr. 2 Lupeni. SCE
NETE MUZICALE: Locul I, Școala 
nr. 1 Petroșani. PREZENTATORI ȘI 
INTERPREȚI: Locul I, Rațiu Eu
genia (Școala Uricani); locul II, 
Petrescu Andreia (Școala nr. 4 Pe
troșani) și Curig Aurora (Școala 
medie Vulcan); lecui III, Drăgu» 
lescu Adriana (Școala nr. 3 Lupeni) 
șl Opreanu Mioara (Școala nr. 3 
Petroșani). DANSURI: CICLUL 
Locul I, Școala din Jieți locul 
Școala nr. 4 Petroșanii locul 
Școala nr. 3 Petroșani. CICLUL
Locul I, Școala nr. 3 Lupeni; locul
II, Școala nr. 2 Petroșani și Școala 
medie Vulcan; locul III, Școala din 
Anlnoasa și Școala din Clmpa.

Ii
II. 

Ш, 
Ц:

Se vor 
de asemenea, concursuri 
„Să fim purtători al in- 
polisportiv" pentru pie- 

se pregătesc să treacă

colectase-' a 
fnuncâ 

înfrumusețarea 
seri literare, di- 
concursuri cine

Pregătirea vacanței 
de primăvară a elevilor

MIine elevii vor Intra în vacan
ța de primăvară. Pentru buna pre
gătire și desfășurare a acestei va
cante, comitetul orășenesc U.T.M. 
și Secția învățămînt a Sfatului 
popular orășenesc Petroșani au 
stabilit un plan comun de acțiune. 
Printre acțiunile de masă ce vor 
fi organizate în școli se numără ; 
tradiționalele carnavaluri pionie
rești în cinstea fruntașilor la în
vățătură pe trimestrul II, organi
zarea de excursii în orașele Pe 
troșani și Lupeni cu care ocazie 
se vor vizita întreprinderi și o- 
biectlve sociel-culturale.
organiza, 
pe școli, 
signei de 
nierii ce
normele insignei de polisportiv și 
să obțină distincțiile pionierești. 
Din programul vacanței nu vor 
lipsi nici vizionările de filme în 
colectiv, acțiuni de
fierului vechi, acțiuni de 
patriotică pentru 
clasei și a școlii, 
minați de basme, 
știe cîștigă etc.

In școlile medii 
se va intensifica 
curilor de dans, , 
Iul", se vor organiza 
drumeții veseli, competiții sporti
ve și alte acțiuni.

Pentru buna desfășurare a acti
vităților pe timpul vacanței, școlile 
vor asigură săli destinate pentru 
activități specifice de club.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid 
U.T.M.. în colaborare 
țiunile școlilor vor stabili cadrele 
didactice care vor munci cu elevii 
pe timpul vacanței, vor crea con
dițiile necesare desfășurării- unor 
activități interesante" plăcute si 
distractive.

AUREL SLABII 
instructor

al Comitetului orășeneec U.T.M. 
Petroșani

și profesionale 
activitatea cet- 

,.Prietenii filmu- 
concursurl

din școli, organizațiile 
cu direc-

O

Aplicații ale ciberneticii 
în învățămînt

In U.R.S.S. a luat ființă Consiliul 
pentru aplicarea mijloacelor ciber
neticii în învățămînt. Consiliul, din 
care fac parte 200 de specialiști — 
profesori și doctori în științe — 
este condus de acad. Aksel, Berg, 
cunoscut cibernetician sovietic.

„In prezent', cele mai importante 
instituții de învățămînt superior 
din U.R.S.S. încep să introducă 
mașini cibernetice în procesul de 
învățămînt", a declarat prof. Vla
dimir Artiomov.

In următorii cîțivă ani. automati
ca va schimba foarte mult pro
cesul de învățămînt. Printre al
tele Vor fi folosite automata care 
învață, dispozitive de consultații 
Individuale, examinatori ciberne
tici. Se prevede ca. In următorii 
doi ani aceste mașini cu progra
mare să fie folosite pe scară largă 
Ir, majoritatea instituțiilor de în- 
vățămlnt din U.R.S.S. Un domeniu 
foarte interesant al învățămîntu- 
lui automat este hipnopedia — 
învățare în timpul somnului,

■SAS®

Standul de cărți
De curînd, din inițiativa comi

tetului U.T.M., în școala noastră 
a luat ființă un stand de cărți 
cu vînzere. De amenajarea aces
tui stand s-a ocupat în mod spe
cial tovarășul Costlnaș Ioan, res
ponsabilul cultural In comitet $1 
Stoici Ținea, responsabila librăriei 
noastre din Lonea.

Vestea înființării acestui stand 
de cărți în școala1 noastră, a fost 
primită cu bucurie de cătire toți 
elevii. Dovadă este faptul că nu-

din școala noastră
mal 
dute 
lei. Cele mai multe cărți au 
cumpărate de elevii clasei a VIII-a 
B. S-au mai evidențiat în cumpă
rarea de cărți, elevii Lunel Ste- 
llen, Pop Maria, Onlci Mlrcea, 
Ilson Floricel din clasa a X-a A 
și Nicoară Otilia din clasa a VII-a 
A, iar dintre tovarășii profesori, 
Cernea Victoria «i Păunescu 
Georgeta.

GAGYI TIBERIU 
elev. Școala medie Lenea

intr-o singură zi au fost vîn- 
cărți In valoare de peste 1 20® 

fost

V

Z-

k



Succesele filatelici 
romTneștl

Pe adresa Asociației Filatelici
lor din R. P. Romînă au sosit pînă 
acum aproape 70 de cereri de la 
colecționari din București și din 
alte orașe ale țării care doresc să 
participe la expoziția internațio
nală „Philatec 1964" care va avea 
loc in luna iunie la Paris.

Cu același prilej, țara noastră 
va lua parte și la Congresul In
ternațional anual al filatellștilor.

La expoziția de la Paris, R. P, 
Romină va fi reprezentată prin 
numeroase colecții avînd ca teme 
construirea socialismului, zborurile 
în cosmos, viața tineretului, plc- 
tura> flora și fauna, sportul, prin 
exponate clasice romînești, colec
ții realizate de tineret, exponate 
de maximafilie (cărți poștale llus. 
trate cu imagini diverse însoțite 
de timbre care înfățișează același 
subiect), precum și prin literatură 
filatelică și machete de timbre.

Dintre colecțiile selecționate pî- 
nă în prezent fac parte „Flora lu
mii", care a primit medalia de ar
gint la expozițiile internaționale 
de la Praga, Sofia și Istanbul, ,,E- 
seuri de timbre din perioada 1857- 
1935", distinsă cu medalia „Ver
meil" la expozițiile internaționale 
de la București și Istanbul și cu 
medalia de argint la Praga, și o 
colecție intitulată „Litoralul Mării 
Negre".

In ultimile luni, filatelia romî- 
nească a cucerit noi distincții la 
expozițiile organizate peste hota
re. Astfel, la expoziția Internațio
nală de la Berlin au fost obținute 
medalii de bronz pentru colecții 
dedicate geofizicii și zborurilor în 
Cosmos, iar în cadrul unei ex
poziții a tineretului școlar organi
zată de U.N.E.S.C.O., Romlnia s-a 
clasat pe locul III pentru cea mai 
bună și omogenă colecție. Ea a cu
prins exponate aparținînd unui nu
măr de 33 de școlari din diferite 
crase ale țării.

(Agerpres)
-------------------"■ ■■■■ ■ ■- •—«A?

Rezerve mari pentru creșterea 
productivității muncii

(Urmare din pag. I-a)

secretarul organizației de bază din 
sector. Realizările ar putea fi însă 
și mai mari. Dar, unele utilaje cu 
care lucrăm în prezent, transpor
toarele S.K.R., perforatoarele pneu
matice sînt vechi, nu fac față ce
rințelor și constituie o piedică în 
obținerea unor randamente spo
rite. Propun ca abatajele sectoru
lui nostru să fie mecanizate,- să se 
introducă transportoare blindate, 
armături moderne, eventual, podi- 
rea abatajelor cu plasă de sîrmă. 
Fac această propunere mai ales 
pentru că în sectorul nostru s-a 
experimentat susținerea cu grinzi 
metalice în consolă în complex eu 
transportoare blindate, sub tavan 
artificial. Dar, deși rezultatele ex
perimentărilor au fost bune, atît 
transportoarele blindate cît și ar
măturile moderne au fost scoase 
din abataje.

Propuneri asemănătoare au fă
cut și inginerii Coroban Mircea 
și Ișvănuț loan: să se urgenteze 
aprovizionarea minei cu armături 
moderne, preeum și repararea mo
toarelor electrice ale minei de că
tre S.R.E. Vulcan și să se folo
sească dispozitivele de pretensio- 
nare pentru stîlpii G.H.H.

Timpul de lucru, 
mai bine folosit!

Spre a da maximum de randa
ment, utilajele moderne trebuie 
deservite de oameni cu o pregă
tire profesională ridicată, cu o a- 
tltudine înaintată față de muncă și 
obligațiile profesionale. In cadrul 
discuției la „masa rotundă" s-a 
subliniat că una din rezervele în
semnate pentru sporirea continuă 
a produotivității muncii o constituie 
folosirea din plin a timpului de 
lucru.

—- Deși față de anul treeut la 
mina noastră s-au obținut rezul
tate bune în întărirea disciplinei, 
mai avem mulți oameni care fac 
absente nemotivate, spunea tov. 
Vereș Ștefan, secretarul organiza
ției de bază din sectorul VIL Multi 
întîrzie la sosirea la lucra, alții ies

iillim DIOI ІЛ9ІІИ ІІ«ІІ SNflitt 
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La sediul U.CJ.S. a avut loc 

miercuri la amiază leetivitatea la
minării Unor înalte distincții spor
tive, precum și a Diplomei de o- 
noare a C.C. al U.T.M., jucătorilor 
echipei reprezentative de handbal 
a R. P. Romine, campioană mon
dială. Distincțiile au fost înminate 
de tovarășii Virgil Troîin, prim se
cretar al C.C. al U.T.M. șl Aurel 
Duma, președintele Uniunii de Cui 
tură Fizică și Sport.

Au primit titlurile de maestru 
emerit al sportului jucătorii Cor 
nel Oțetea, Ion Bogolea șl Ioslf 
Iacob, iar titlul da maestru al spor
tului jucătorii Virgil Tale, Gheor- 
ghe Gruia, Cezar Nica și Ion Po- 

---------o----------

Un normator certat cu disciplina
Burlec Vaier, lucrează de mult

timp ca normelor la sectorul V 
investiții al minei Aninoasa. Vor
ba vine că lucrează, deoarece se 
ocupă de multe dar numaj de 
ceea ce ar trebui să facă, nu 1 
Chiar și programul de lucru se 
pare că pentru el diferă de cei 
obișnuit. Vine ia serviciu la ora 
7, iar de plecat pleacă la ora 11 
„De... muncă greai".

Cu asta s-ar mai împăca oare- 
cumz minerii, deși este o abatere 
de la disciplină ce nu poata fi 
admisă. Necazul lor mare pornește 
de la faptul că nu-1 văd pe nor- 
mator cu săptămînile. Asta nu că 
le-ar fi dor de el. Dar sînt situa
ții că au nevoie de normator. Așa 
de pildă, nu odată a fost cazul 
cînd șefii de brigadă Kosta Mi
hai, Bardoși Victor și alții umblau 
după Burlec Vaier pentru a veni 
la locul de muncă. Insă acesta 
era greu de găsit. Iar cînd era 

din mină cu mult înainte de ter
minarea schimbului. Neutili2atea 
din plin a timpului de lucru are o 
influență negativă asupra activită
ții brigăzilor de mineri. Consider 
greșit procedeul ca cei indiscipli- 
nați, cu multe nemotivate să fie 
mutați dintr-un sector în altul. 
Unde se duc, ei continuă să aibă 
abateri disciplinare, să cauzeze 
greutăți. Deci calea de remediere 
a indisciplinei 6 constituie inten
sificarea muncii educative în rîn- 
riurile colectivului exploatării, în 
cadrul fiecărei brigăzi. Să se acor
de mai multă atenție muncii cu 
omul de către șefii de brigăzi, 
maiștrii mineri. Să se facă mai 
mult pentru întărirea disciplinei 
de către grupele sindicale și or
ganizațiile U.T.M.

Este nevoie, de asemenea, de 
mai multă exigentă în acordarea 
motivărilor, învoirilor. In multe 
cazuri se motivează cu prea multă 
ușurință absențele netnotfvate. Nu 
s-a ereat încă o opinie puternică 
în flecare sector șl brigadă împo
triva abaterilor de la disciplină. 
Pe această linie trebuie făcut mai 
mult. Mai mult trebuie făcut și în 
vederea întăririi rolului persona
lului mediu tehnic spre a acorda 
o asistență calificată brigăzilor și 
a asigura aprovizionarea ritmică a 
locurilor Ide muncă.

— Pentru a îmbunătăți aetivita- 
tea personalului de regie — spu
nea -inginerul Giudea Gheorghe — 
ar fi necesar să extindem sistemul 
de lucru în acord și la personalul 
de întreținere. Să se folosească 
toate posibilitățile pentru cointere
sarea materială a personalului în 
deservirea brigăzilor de mineri. In 
această privință, servește un exem
plu bun sectorul VIII, unde s-a 
extins sistemul de lucru in acord, 
obtinîndu-se rezultate bune.

Propunerile ' făcute cu ocazia 
discuției în jurul „mesei rotunde" 
sînt bine venite. Rezolvarea lor 
de către conducerea minei și 
C.C.V.J. vor contribui la obținerea 
unor noi realizări de către minerii 
lupeneni în sporirea productivită
ții muncU.

pescu. Ceilați componenți ai echi
pei sini deținători al titlului de 
maestru emerit al sportului din a- 
nul 1981, după cîțtigare* celei de a 
4-a ediții a campionatului mondial 

Antrenorului loan Kunst-Ghermă- 
nescu 1 s-a acordat titlul de antre
nor emerit.

Cejor 15 componenți ai lotului 
de handbal al R. P. Romine li s-a 
acordat diploma de onoare a C.C. 
al U.TM Jucătorilor echipei Și 
antrenorilor I. Kunst-Ghermănescu, 
N. Nadef, E. Trofim și O. Ѵ«Пе 
li s-a înmînat insigna „Mărite ih 
activitatea sportivă".

(Agerpres)

găsit totuși, el promitea că va 
merge, dar n-d făcea. Asemenea 
nemulțumiri au avut și brigăzile 
conduse de Feșiiș Ioslf și Truțkai 
Laurențiu și, în general, toate bri
găzile. Au fost cazuri cînd au in
tervenit situații neprevăzute de 
care normatorul trebuia să ia cu
noștință și să aplice cum se cere 
normele de lucru. Dar ia-1 de un
de nu-i I

Normatorul Burlec Vaier mai are 
și alte însușiri... El întocmește une
le fișe de acord cu mult lupă înce
perea lunii, in decembrie 1963, 
brigada condusă de Berculeanu Ma
tei, a primit fișa de acord pe luna 
respectivă abia pe data de 28. A- 
semenea cazuri s-au repetat și 
în acest an.

O parte din aceste lipsuri au 
fost analizate în cadrul unei a- 
dunări generale de partid ce a 
avut loc în cadrul sectorului pe 
luna ianuarie. Tovarășului Burlec 
i s-a cerut cu acest prilej să-și 
analizeze atitudinea față de mun
că, să lupte pentru remedierea lip
surilor. Și el s-a angajat să facă 
acest lucru. Dar asta a fost doar 
în ședință. El continuă să aibă 
abateri de la disciplină. Vechiul 
lui program de lucru încă și-l păs
trează cu strășnicie. In mină, dacă 
intră de 2—3 ori pe lună. Norme
le le face tot din birou și. ca ata
re, ele sînt uneori eronate. Plim
bările zilnice, pe nu se știe unde, 
bineînțeles la suprafață, care du
rează, uneori ore întregi, nu șînt 
nici ele neglijate.

Astfel de stări de lucruri nu 
pot să continue. Conducerea sec
torului și a minei trebuie să ia mă
suri. Un exemplu rău ca acesta 
trebuie inlăturat, Dacă normatorul 
Burlec Vaier nu vrea să se în
drepte, lucrurile pot fi îndreptate 
prin înlocuirea lui.

D. ȘTEFĂNESCU

REU1ZIRI 11 SECTORS!. II 
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Minerii din sectorul II al minei 
Lonea muncese cu însuflețire pen
tru îndeplinirea ritmică a sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
asumate în întrecere. Pe zi ее tre
ce el înscriu noi succese in mun
că. Din* abatajele acestui sector au 
fost extrase de la începutul anu
lui mai bine de 1800 tone de căr
bune peste sarcinile de plan. In 
același timp productivitatea mun
cii obținută pe sector depășește 
pe cea planificată în medie cu 74 
kg de cărbune pe post. In luna 
martie aoest indice a ajuns la 
1,937 tone pe post. La toate aceste 
realizări au contribuit și unele 
măsuri tehnico-organizatorice ca; 
aprovtzonaraa ritmică a locurilor 
de muncă cu cale necesare, extin
derea armării mixte în abatajele 
eameră, introducerea de noi trans
portoare, întreținerea corespunză
toare а MUor de acces și altele.

ȘWAN NAGY

FU BLICITATE
Exploatarea minieră Vulcan
Organizează pe data de 25 martie 1964, 

la sediul exploatării, im concurs pentru ocu
parea unor posturi vacante de:

— maiștri mineri principali
— maiștri mineri
— maiștri electromecanici
.Informații suplimentare se primesc de la 

serviciul muncă și salarii al exploatării.

Ёна de іодііі іііііі віііи Реіюиіі 
orgarilzeas* în ziua da 23 aprilie 1964 

II ШІ CUKURS mi) UNH ОИМТШНМ POSH).. (0ІШ
— 1 pest maistru construcții metalice
— 2 posturi maistru mecanic

Cererile de înscriere însoțite de celelalte acte se 
vor depune la secretariatul uzinei pînâ la 10 aprilie 
1964, Actele ce trebuie depuse precum și celelalte condu 
ții ce se cer concurenților sînt afișate la sediul uzinei.

Preparația cărbunelui Corcești 
angajează imediat:

— 1 mecanic de locomotivă calrffcat, • 
posedînd autorizație de circulație generală

— 2 șefi de manevră calificați
— 2 manevranți calificați.

Pentru angajare și orice alte relații, cei inter ep 
se vor prezenta la sediul Preparațtei cărbunelui Coroefii,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —  --

PROGRAM DE
21 martie

RADIO
PROGRAMUL I. 7,06 Cîntece și 

Jocuri populare, 7,45 „Tineret, mîn- 
dria țării" —• program de cîntece, 
8,16 Muzică de estradă, 8,55 Mu
zică interpretată de fanfară, 9,40 
Jocuri populare, 10,30 Muzică u- 
șoară, 11,00 Pagini orchestrale din 
opere, 11,30 Piese de estradă, 12,03 
Interpreți ai muzicii populare ro
mînești : Traian Lăscuț Făgărășea- 
nu, 12,20 In săli și pe stadioane, 
13,00 Selecțiuni din operete, 14,10 
Muzică populară, 15,00 Interpret! 
de operă distinși cu marele premiu 
al discului, 15,45 Muzică ușoară, 
16,10 Piese instrumentale, 16,30 E- 
misiune muzicală de la Moscova, 
17,00 Piese corale rominești, 18,05 
„Noutăți., noutăți" —- emisiune de 
muzică ușoară (reluare), 18,40 Mu
zică populară interpretată de Geor- 
geta Anghel și Ion Sasu, 19,25 
Muzică de dans, 20,10 Melodii 
populare îndrăgite de ascultători, 
21,15 Carnet plastic, 22,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,30 Su
marul presei centrale, 9,03 Valsuri 
de estradă, 10,00 Muzică populară.

I
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11,03 Muzică ușoară, 11,30 Dans 
fantastic de Turina. 12,05 Tineri 
interpreți de muzică ușoară, 12,45 
Muzică interpretată de fanfară, 13,40 
Melodii populare, 14,30 Din reper
toriul orchestrelor de muzică ușoa
ră, 15,05 Soliști și formații artis
tice de tineret, 16,00 Muzică ușoa
ră romînească, 17,10 Muzică popu
lară, 17,30 însemnări de reporter, 
18,25 Muzică din opereta „Văduva 
veselă" de Lehar, 20,00 Muzică de 
dans, 21,45 Pagini din umorul uni
versal, 22,40 Canțonete interpre
tate de Giuseppe di Stefano.

—O —

CINEMATOGRAFE
21 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Magazin film; Republica: Priveș
te înapoi cu mînie ; Î.ON4.A — 
7 Noiembrie : Eleeti a ; Minerul: 
Medicamentul care ucide f PARO- 
ȘENI: Camelia ,• BĂRBÂTENI! 
Omul de lîngă tine.
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zilei 
sud- 
mi-

a forțelor armate sudviet- 
au violat frontiera Cam- 
pătrunzînd în interiorul 
o distantă de patru kilo-

Oii (oniniîst 
al goiernuloi cambodgian

PNOM PENH T9 (Agerpres).
Un comunicat al guvernului cam

bodgian anunță că în cursul 
de joi cîteva avioane militare 
vietnameze au bombardat și
traliat o localitate situată în pro
vincia Svay Rieng, situată la 6. 
kilometri de frontiera cu Vietna
mul de sud. Comunicatul preci
zează că în rîndul locuitorilor s-au 
înregistrat morți și răniți.

In același timp se arată în co
municat, unități ale infanteriei mo
torizate 
nameze 
bodgiei, 
țării pe
metri în regiunea Kauk.

Agențiile de presă subliniază că 
aceste acțiuni ale trupelor sud- 
vietnameze au loc în momentul în 
care în Cambodgia a sosit o de
legație sud-vietnameză condusă de 
generalul Huynh Van Cao pentru 
a discuta problema „reglementă- 
rii“- litigiilor de frontieră dintre 
cele două țări.

In preajma conferinței O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare

Pentru o atitudine flexibilă 
de negocieri

BUENOS AIRES <19 (Agerpres).
In preajma plecării dqjegației Argentinei, condusă 

de Eugenio Blanco, ministrul economiei, la Confe
rința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare 
de la Geneva, corespondentul din Buenos Aires al 
agenției France Presse a transmis un comentariu în 
care expune poziția acestei țări Ia apropiata confe
rință. „Argentina — mată agenția — va susține la 
Geneva tezele aprobate, în parte la inițiativa sa, de 
participanții la conferința de la Alta Gracia a ță
rilor lștino-americane. Potrivit acestor teze țările 
în curs de dezvoltare trebuie să-și unească efor
turile pentru a obține din partea țărilor industria
lizate condiții mai echitabile de acces pe piața 
mondială a materiilor prime care formează esenția
lul 
pul 
rile 
de

Convertizor automatizat

producției lor de export. Pe de altă parte, gru- 
latino-american trebuie să mențină, față de ță- 
dezvoltate și de alte grupuri regionale pe cale 
dezvoltare, o atitudine flexibilă de negocieri 

pentru a contri
bui la succesul 
conferinței.Știri din Uniunea Sovietica

Sistem automat de planificare 
a economiei Estoniei

TALLIN 19 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASSf 

Estonia va fi prima republică so
vietică unde va fi creat un sistem 
automat de planificare și de diri
jare a economiei naționale, cu a- 
juțorul mașinilor de calcul mo
derne.

Declarația lui Edward Heath 19 (Agerpres). 
transmite agenția 

martie s-a deschis

M0SCOVA 19 (Agerpres).
La Uzina metalurgică „Ilici", 

din orașul Jdanov (bazinul Done- 
țului), a intrat în funcțiune un 
convertizor nou în care procesul 
tehnologic de elaborare a oțelu
lui durează 45 de minute.

Procesul topirii metalului cu a- 
cest convertizor este complet me
canizat' și automatizat. El < 
condus de la tabloul central 
un singur operator.

Un grup de vulcanologi sovie
tici efectuiază de peste trei ani 
cercetări ale vulcanilor din par
tea de sud a Peninsulei Kamciat- 
ka. Cu ajutorul unui avion special 
s-au efectuat zboruri deasupra 
craterelor vulcanilor în erupție, 
cercetări aeromagnetice seismice 
și altele pe o suprafață de 4 000 
km.p. Scopul acestor cercetări 
constă în crearea unui sistem de 
pronosticare a erupțiilor și de uti
lizare a căldurii vulcanilor pen
tru nevoile economiei naționale.

Două treimi din rezervele 
mondiale de turbă

este 
I de

Cercetarea vulcanilor 
din Kamciatka

„sprijină întru- 
conferințe — 

comerciale ale 
în felul acesta

a. de- 
extin- 
țărilor

LONDRA 19 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat corespondentului agenției 

Reuter, ministrul comerțului al Marii Britanii, Ed
ward Heath, care va conduce delegația britanică la 
apropiata conferință O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, a declarat că guvernul său 
totul scopul principal al acestei 
anume îmbunătățirea perspectivelor 
țărilor în curs de dezvoltare grăbind 
dezvoltarea lor economică.

Referindu-se la scopurile conferinței, Heath 
clarat': „Prima și cea mai importantă cale de 
dere a comerțului mondial și de ajutorare a 
în curs de dezvoltare este eliminarea barierelor care
stînjenesc acest comerț". El a atras, însă atenția, că 
nu trebuie să se creadă că Conferința de la Ge
neva va putea găsi în răstimpul celor trei luni, cit 
va dura, un răspuns la toate problemele comerciale 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

Referindu-se la pozițiile diferitelor grupuri de 
țări Ia această conferință, Heath și-a exprimat spe

ranța că țările dezvoltate din Occident și țările so
cialiste vor coopera în realizarea obiectivelor co
merțului. mondial. De asemenea, el s-a pronunțat în 
favoarea extinderii relațiilor comerciale ale țărilor 
Comrrronwealthului cu alte state.

ISSASS:

Președintele Franței de GauHe 
și-a încheiat vizita în Mexic

Ungară. Din prezidiul 
fac parte Istvan Dobi, 

Consiliului Preziden- 
Ungare, Janos Kadar, 

al P.M.S.U.,

Congresul Frontului 
Popular Patriotic 

din R. P. Ungară
BUDAPESTA
După cum

M.T.I., la 19
la Budapesta cel de-al III-lea Con
gres al Frontului Popular Patrio
tic din R.P. 
congresului 
președintele 
tial al R.P.
prim-secretar al C.C.
președinte al guvernului revoluțio
nar muncitoresc țărănesc ungar, 
și Gyula Kallai, vice-președint'e al 
guvernului, președinte al Consiliu
lui Național al Frontului Popular 
Patriotic.

La Congres ia parte o delegație 
din R.P. Romînă, condusă 
Gheorghe Stoica, membru 
al P.M.R., șeful Direcției 
problemele organelor locale 
ministrației 
de Miniștri.

Lucrările 
deschise de
dintele Frontului Popular Patriotic 
din Budapesta, după care Gyula 
Kallai a prezentat raportul de ac
tivitate al Frontului Popular Pa
triotic în ultimii patru ani. La Con
gres a rostit o cuvîntare Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., președinte al guvernului 
revoluționar muncitoresc țărănesc. 
Lucrările Congresului continuă.

de tov. 
al C.C. 
pentru 

ale ad-
de stat din Consiliul

congresului au }oșt 
Ferenc Harrer, plfe e-

r \ c ?Ir
7 ă

7
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MOSCOVA 19 (Agerpres).
Pentru prima oară în Uniunea 

Sovietică, geofizicienii au reușit 
să sondeze „fundamentul" vulca
nului Avacinsk, unul dintre cele 
mai active din Peninsula Kamciat
ka, utilizînd tehnica exploziilor. 
La adîncimea de 3—4 km. sub 
vulcan a fost descoperită magmă 
în stare incandescentă.

MOSCOVA 19 (Agerpres). i
Pe teritoriul Uniunii Sovietice 

se găsesc cca. două treimi din re
zervele mondiale de iurbă. In pre
zent, turba este folosită în 
U.R.S.S. mai ales drept combus
tibil pentru uzinele electrice. Sis
temele energetice ale unor regiuni 
din partea europeană a U.R.S.S. 
sînt formate numai din uzine care 
utilizează turbă.

Numai în R.S.F.S R„ anul tre
cut, s-a produs 44 milioane tone ' 
de turbă, din care aproximativ 
trei sferturi au fost utilizate de 
uzinele electrice.

Pentru folosirea mai rațională 
a acestei bogății naturale, specia
liști sovietici au elaborat pro
iectele unor uzine electrice cu 
putere instalată de 600 000 kW, 
care vor utiliza drept combustibil 
turba.

MEXICO 19 (Agerpres).
Miercuri a luat sfîrșit vizita în 

Mexic a președintelui Franței de 
Gaulle. In ultima zi 3 vizitei a 
avut loc o întrevedere între dele
gația franceză și cea mexicană, la 
care au participat președintele Lo
pez Mateos și generalul de Gaulle. 
Tot în aceeași zi președintele 
Franței a făcut o vizită la Univer
sitatea din Mexic, unde a rostit 
un discurs.

La sfîrșitul întrevederilor a fost 
dat publicității un comunicat co
mun.

Referindu-se la poziția celor 
două țări la Conferință Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
de la Geneva comunicatul preci
zează că Franța este dispusă să 
prezinte conferinței propuneri pro
prii atît în ce privește produsele 
de bază, cît și produsele finite și 
semifinite provenind din țările în 
curs de dezvoltare și în special din 
America Latină. Președintele Lo
pez Mateos ă stăruit ca la această 
conferință, țările cele mai bine 
dezvoltate să examineze cît mai 
atent punctele de vedere ale

= 0 =

Interviul acordat 
de Spaak 

revistei „Novoe Vremia"

sănătoasă a economiei

ăcestor pro-

arată că cei 
satisfăcut! de 
în special a-

rilor în curs de dezvoltare, în spe
cial ale celor din grupul latino- 
american, pentru a se asigura dez- 
zoltarea
mondiale. Cei doi șefi de stat au 
căzut de acord ca țările lor să-și 
unească eforturile pentru a contri
bui la soluționarea 
bleme.

In comunicat se 
doi președinți „sînt 
creșterea manifestată
nul trecut a volumului schimbu
rilor comerciale între cele două 
țări". Ei „au căzut de acord în di
recția încurajării investițiilor fran
ceze în Mexic, în asociere cu ca
pitalurile mexicane" Comunicatul 
mai preconizează ținerea unor con
sultări periodice între cele două 
țări „în toate domeniile".

In continuarea vizitei sale în re
giunea Mării Caraibilor, președin
tele Franței urmează să plece în 
Guadelupa.

—Ѳ

Brazilia va participa 
la forja O. N. U.

pentru Cipru

a anunțat miercuri că Bra- 
a luat hotărîrea de a părți
le forța O.N.U. pentru Ci- 

Goulart a subliniat că a or-

RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres); 
Președintele Braziliei’, Joao Gou- 

lart, 
zilia 
cipa 
pru.
donat Ministerului Marinei să ia 
măsurile necesare pentru trimiterea 
în Cipru a 270 militari din infan
teria marină.

Militarii brazilieni vor pleca spre 
Cipru duminică.

ț§-
In cîteva rînduri

№ document care demască pe sprijinitorii 
politicii de apartheid din R.S.A.

în

NEW YORK 19 (Agerpres).
La cererea Comitetului special 

©.N.U. însărcinat cu cercetarea 
politicii de apartheid a guvernu
lui din Republica Sud-Africană, 
Secretariatul Organizației Națiuni
lor Unite a pregătit și publicat un 
document cu privire la rolul in
vestițiilor străine de capital
economia R.S.A. și a profiturilor 
obținute de pe urma acestor in
vestiții.

Potrivit datelor cuprinse în do
cument, investițiile străine de capi
tal în R.S.A se cifrau la sfîrșitul 
anului 1961 la 4,253 miliarde do
lari. Trei cincimi din această su
mă reveneau Angliei, iar 12 la sută 
Statelor Unite. Peste o treime din 
totalul investițiilor de capital a- 
mericane în Africa erau investite 
în R.S.A.

Incepînd din anul 1960, se ara
tă în documentul O.N.U., investi
țiile de capital american în R.S.A. 
au crescut în ritm rapid. In 1962.

cu 45 milioane do- 
realizate din inves-

ele au crescut 
lari. Profiturile 
tițiile americane au sporit de la 
42 milioane dolari în 1959 la 72 
milioane în 1962, în timp ce pro
fiturile engleze au crescut în a- 
ceeași perioadă, de la 59 la 80 
milioane dolari. Printre alte țări 
care ocupă poziții importante în 
economia R.S.A. se numără Franța, 
Elveția, Belgia și Luxemburg.

MOSCOVA 19 (Agerpres).
Politica coexistenței pașnice, li

nia destinderii încordării se află 
la baza dezvoltării actuale, a ară
tat ministrul de externe belgian. 
Paul Henry Spaak, într-un interviu 
acordat revistei „Novoe Vremia". 
El subliniază că, după părerea sa, 
este necesară unirea eforturilor 
pentru destinderea continuă a în
cordării politice cu cele îndreptate 
spre destindere în domeniul eco
nomic. Cu alte cuvinte, slăbirea 
încordării internaționale trebuie să 
fie completată de o „destindere co
mercială" : „Trebuie să depășim 
perioada interdicțiilor și restric
țiilor, trebuie găsite formule care 
să permită activizarea schimbului 
comercial".

Lansarea satelitului artificial 
„Explorer 20“

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Administrația națională pentru 

problemele aeronauticii și spațiu
lui — N.A.S.A. — a anunțat lan-, 
sarea de la Cape Kennedy a unui 
satelit artificial „Explorer 20" cu 
ajutorul unei rachete de tip „Del
ta" cu trei etaje. Sateliul urmea
ză să fie reperat în spațiul cosmic

cu ajutorul unei raze de lumină 
extrem de concentrată și puternică. 
El are drept scop cercetarea per- 
turbațiilor din ionosferă. Satelitul 
are forma unei elice și va emite 
semnale radio pe diferite frecven
te în direcția a 80 de stații de 
recepție de. pe suprafața globului 
terestru.

•
ț LA PAZ. Guvernul bolivian a 
j fixat pentru -----=1
* prezidențiale
î In afară de
i lui și a vicepreședintelui consul-
4 tarea electorală va duce la reîn-
4 noirea unei treimi din numărul 
î Senatorilor și a jumătate din nu- 
I mărul deputaților.
* Candidați! la funcția de pre-
* ședințe sînt pînă în prezent Vic- 
I tor Paz Estensoro, actualul pre- 
ț ședințe, și Juan Lechin, actualul
* vicepreședinte.
T OSLO. Un avion de vînătoare
4 cu reacție de tip „F-86", apar-
4 ținînd forțelor aeriene norvegie-
J ne a explodat în aer în timpul
* unui zbor de antrenament. Pilo-
4 tul a izbutit să se salveze.
ț ALGER. Președintele Republi-
4 cii Guineea, Seku Ture, a sosit 

■o vi-
Gui- 

aero- 
Bella. 
Fran- 
mar- 

al 
pe 
Pe 
Ei 
în 

30 septem-

31 mai alegerile 
șl pentru Congres, 

alegerea președinte-

ficială de trei zile El va avea ♦ 
convorbiri cu primul ministru ni- І 
gerian, Tafawa Balewa, asupra ț 
unor probleme de interes comun, j 

MOSCOVA. La 19 martie, mi- j 
nistrul afacerilor externe al Tu- 4 
nisiei, Mongi Slim, și-a încheiat { 
vizita în U.R.S.S., plecînd spre J 
patrie.

Mongi
Sovietică__ r _ __ ____ ,
vitația ministrului afacerilor ex- j 
terne al U.R.S.S., Andrei Gro- ț 
mîko. j

PARIS. Candidatul la postul j 
de 
ton 
tie 
te, 
nă

U.R.S.S., plecînd spre j

Slim a vizitat Uniunea 
timp de 10 zile la in-

RHăACJlA ȘI ADMINISTRA LA i Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

Ііа 19 martie Ia Alger într-i 
т zită oficială. Președintele 
Îneei a fost întîmpinat la 
port de' președintele Ben 1 

♦ SAN MARINO. Agenția I 
î ce Prese relatează că la 19 
І tie Marele Consiliu General 
j Republicii San Marino a ales 
4 prof. Bennedetto Belluzzi și 
î Eusebio Reffi prinți regenți. 
J vor administra treburile țării 
J perioada 1 aprilie 
» brie 1964.
Z LAGOS. Primul ministru bri- . 
* tanic, Douglas Home, a sosit 

miercuri seara in capitala N1-
• geriei. Lagos, pentru o vizită o-

președinte al Franței, Gas- 4 
Defferre, a plecat la 19 mar- * 
într-o vizită în Statele Uni- * T unde intenționează să rămî- J 
pînă la 27 martie. El a de- * 

clarat că speră să aibă între- * 
vederi cu un număr cit mai mare • 
de oameni politici americani și, * 
desigur cu președintele John- * 
son. ♦

DJAKARTA. Ministrul afaceri-» 
lor externe al Indoneziei a a- î 
nunțat miercuri că la sfîrșitul ț 
lunii martie va face o vizită în * 
Olanda, în cursul căreia va a- * 
vea întrevederi cu personalități * 
oficiale olandeze în vederea dez- J 
voltării relațiilor economice șiJ 
culturale dintre cele două țări, * 

După cum se știe, relațiile • 
dintre Olanda și Indonezia ap *• fost rupte în 1960 si reluate ih • 
cursul anului trecut. ' •

Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


