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

președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, adresat 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare

zi.
mai
în
de
minerii din brigă-

sectorului III
Lupeni, cei 

sector carbo-

4 pag. 20 hani

Cu planul trimestrial 
îndeplinit

Colectivul 
de la mina 
mai mare 
nlfer din Valea Jiului și-a
îndeplinit ieri sarcinile 
de plan pe primul tri
mestru al acestui an.

Succesele minerilor din 
acest sector se datoresc 
organizării judicioase a 
lucrului în abataje pre
cum și folosirii cu price
pere a mașinilor și uti
lajelor din dotare care au 
permis sporirea produc
tivității muncii pe sector 
cv 14 Ia sută față de a- 

;ceeași perioadă a anului 
trecut.

Pe baza creșterii pro
ductivității muncii, mine
rii din sectorul III au ex
tras de la începutul anu
lui mai bine de 6 000 de 
tone de cărbune cocsifi- 
-abil peste sarcina 
olan la

Cele 
zultate 
ducției 
obținut 
zile conduse de Ghioancă 
loan, Ghioancă Sabin Pe
tre Constantin și Aslău 
loan care au obținut ran
damente de 4 și 5 tone 
cărbune pe post.

frumoase re 
sporirea pro- 
cărbune le-au

co- 
re- 
un 
in-

care

Realizările de pînă acum 
premisă pentru un nou angajament

Drept răsplată pentru succesele dobîndite în anul 
1963. colectivul sectorului III, de la mina Vulcan, a 
obtinut titlul de sector fruntaș în întrecerea socia
listă. In dorința de a păstra și pe mai departe acest 
înalt titlu, colectivul sectorului a pornit întrecerea 
pentru extragerea înainte de termen a celor 2 500 
tone de cărbune cît s-a angajat să extragă peste pla
nul anual. La data de 20 martie, colectivul sectorului 
III avea deja extrase 4 513 tone de cărbune peste 
plan Aceasta înseamnă că angajamentul anual a 
fost deja depășit cu 2 013 tone.

La obținerea acestei frumoase realizări au con
tribuit îndeosebi brigăzile conduse de minerii Drob 
Gheorghe cu 652 tone extrase peste plan și Ka- 
racȘeny Rudolf cu o depășire de 356 și altele.

f Wînd condiții tehnico-organizatorice bune, coiec-
tk .1 sectorului e hotărît să-și sporească în mod sub
stanțial angajamentul. '

Acțiuni tinerești

Tînărul Cioroianu loan este rinul dintre cei mai 
vrednici meseriași din atelierul electric al minei Pe
trila. EI execută lucrări de reparații electrice de ca
litate, fapt pentru care este apreciat de colectivui 
din care face parte.

IN CLIȘEU: Electricianul Cioroianu loan 
la -repararea unui controler electric.

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

lucrînd
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Tinerii din organizația 
U.T.M. nr. 6 de la mina 
Aninoasa se numără prin
tre cei mai entuziaști par- 
ticipanți la acțiunile pa
triotice. Ori de cîte ori 
organizația de tineret din 
sector inițiază acțiuni 
obștești, ei răspund 
număr mare. Recent
fost organizată o acțiune 
de colectare a fierului 
vechi și de eliminare a 
cărbunelui din stoc.

La această acțiune au 
participat 27 de tineri

în
a

au efectuat 63 ore 
In 

în-
patriotică, 
tinerii au 
stoc 50 tone 
și au colectat 
fier vechi.

care 
de muncă 
acest timp, 
cărcat din 
de cărbune 
10 000 kg.

Printre tinerii care s-au 
evidențiat în mod deose
bit șe numără Iordache 
Gheorghe, Ban Francisc, 
Dădălău loan. Nițaru Va
sile, Cioată Florea, Tat 
Pavel,

Cioată Florea,
. Burlec Aron și al-

Rețeaua comercială din 
Lupeni s-a îmbogățit zi
lele acestea cu un nou 
magazin textil — tricota
je, situat 
comercial 
Viscoza.

Noul complex comer
cial cuprinde pe lîngă 
magazinul de textile și 
tricotaje și un magazin 
elegant de nrercerie-ga- 
lanterie și cosmetică. Pas
te cîteva 
deschide 
de menaj 
uz casnic.

Interiorul
iluminat fluores
cent și bogatul 
sortiment

în complexul 
din cvartalul

zile aici se va
Și
Și

un magazin 
articole de

magazinelor

TAT IOAN 
corespondent

Strungarul Racolta Vasile este apreciat drept unul dintre cei mai 
buni meseriași ai atelierului mecanic al minei' Lupeni pentru calita
tea bună a pieselor pe care le execută.

Iată-1 în timpul lucrului.

expuse 
atrag pe

incintă 
cumpă-

in primele ore

mărfuri 
ochii și 
rători.

Numai
de la deschiderea maga
zinului de textile-tricota- 
je s-a realizat o vînzare 
de 36 000 lei. De remar
cat este faptul că însăși 
concepția de proiectare și 
linia arhitectonică moder
nă a magazinelor din a- 
cest cvartal, permite fo
losirea eficientă a spa- 

. țiului comercial, prin ex
punerea deschisă a măr
furilor.

DEZIDERIU FEDER 
corespondent

într-un instru- 
eficace al creșterii economi- 
tuturor țărilor și în primul 
a țărilor in curs de dezvol- 
al progresului economic.

Domnule președinte,
Permiteți-mi ca, în numele Con

siliului de Stat al Republicii Popu
lare Romine, al întregului popor 
romin și al meu personal, să vă 
transmit dumneavoastră și . tuturor 
delegaților participant! urări de 
succes deplin lucrărilor Conferin
ței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare.

Guvernul romin vede în Confe
rința Națiunilor Unite pentru 
merț și dezvoltare un moment 
marcabil in activitatea O.N.U., 
eveniment de seamă al vieții 
ternaționale contemporane,
interesează toate țările și regiunile 
lumii.

Guvernul romin speră că lucră
rile acestei Conferințe, vor contri
bui . la găsirea celor mai adecvate 
soluții in scopul transformării co
merțului mondial 
ment 
ce a 
rind 
tare.

Omenirea dispune in prezent de 
imense resurse materiale, care, 
lături de cuceririle extraordinare 
ale științei, constituie suficiente 
posibilități pentru a face să dispa
ră de pe planeta noastră fenome
nul de subdezvoltare economică — 
sursă a sărăciei, analfabetismului 
și maladiilor. Dar, pentru ca aceste 
posibilități să devină realități la 
îndemina fiecărui popor, fiecărei 
țări, este necesar să se pună capăt 
cursei înarmărilor și să se realize? 
ze dezarmarea generală și totală; 
să fie aduse la îndeplinire hotări- 
rile Adunării Generale O.N.U. pri
vind lichidarea grabnică ,a< colo
nialismului sub toate formele sale. 
Este necesar să fie abolite îngră
dirile și discriminările care îngus
tează și denaturează relațiile eco
nomice internaționale și în special 
relațiile comerciale ale țărilor

a-

reiațiile comerciale ale țărilor în 
curs de dezvoltare. Trebuie să se 
redea comerțului internațional a- 
devârâtul său caracter și rol,, a- 
cela de factor al schimbului pașnic, 
reciproc avantajos, al 
noașteri reciproce între 
interesării și păcii.

Conferința Națiunilor 
tru comerț și dezvoltare este che
mată să-și aducă contribuția la a- 
tingerea acestor obiective, să răs
pundă năzuințelor legitime ale mi
lioanelor și milioanelor de oameni 
din toate regiunile globului pă- 
mîntesc.

Pornind de la aceste conside
rente, guvernul romîn a acordat o 
atenție deosebită activității de pre
gătire a participării Romîniei Ia 
lucrările Conferinței. După cum vă

bunei cu
tări, al co-

Unite pen-

este cunoscut, delegațiile romine 
la sesiunile Adunării Generale a 
O.N.U. și în alte prilejuri au sus
ținut cu căldură, ideea și necesi
tatea acestei Conferințe. , Ani
mat de .dorința de a-șl aduce con
tribuția la alcătuirea unei ordini de 
zi care să cuprindă cele mai im
portante probleme ale unei dez
voltări largi și nestingherite a .co
merțului internațional, guvernul 
romîn a elaborat unele propuneri 
de interes general, izvorite din 
practica pozitivă a relațiilor și ce
rințelor economice internaționale.

Ne exprimăm speranța că aceste 
propuneri iși vor găsi locul cores
punzător in dezbaterile Conferin
ței alături de alte propuneri Con
structive.

Romînia este interesată în crea
rea unor relații economice nor-, 
male între state și se pronunță 
pentru întemeierea acestor relații 
pe principiile respectării stricte a 
suveranității naționale, a egalității 
in drepturi, a neamestecului în 
treburile interne și a avantajului 
reciproc.

Guvernul romin a considerat și 
consideră că un rol de seamă In 
acest domeniu trebuie să revină 
Organizației Națiunilor Unite,. ca
re, in conformitate cu prevederile 
fundamentale ale Cartei, are dato
ria să promoveze măsuri de natură 
să contribuie la lărgirea, cooperării 
economice internaționale. Ia dez
voltarea economică și crește
rea nivelului de viață in lume. 
In acest scop, Romînia a propus 
încă*de la sesiunea a Xll-a a Adu
nării Generale O.N.U., elaborarea 
unei declarații asupra principiilor . 
de cooperare economică interna- 
țională. Adunarea Generală O.N.U. 
și-a însușit, la ultima sa sesiune, 
ideea că o asemenea declarație 
poate constitui un instrument e- 
ficace de instaurare a unor rela
ții stabile, sănătoase și 
între toate statele.

Guvernul romîn speră 
rile Conferinței se vor
într-un spirit de înțelegere și co
operare, de abordare realistă și 
constructivă a problemelor actuale 
ale comerțului internațional și ale 
dezvoltării economice, cu luarea 
în considerare a profundelor schim
bări care au avut loc în lume și 
recunoașterea dreptului la dezvol
tarea economică și socială a tutu
ror țărilor.

echitabile.

ci lucră- 
desfășura

București 26 martie 1964.
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îndeplinirea angajamentelor
Zece mii tone brichete produ

se peste planul anual din care 
pînă la 23 August se vor da 
7000 tone brichete; reducerea 
cenușii globale la cărbunele pre
parat cu 0,6 puncte sub limita 
admisă; îmbunătățirea recuperă
rii cu 0,5 puncte și realizarea a 
200 000 lei economii la prețul de 
cost pînă la data de 23 August 
— acestea sînt angajamentele 
colectivului preparației Petrila 
în întrecerea socialistă care se 
desfășoară în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării pa
triei. Angajamente mobilizatoare 
a căror îndeplinire a devenit 
preocuparea întregului colectiv I 
Astfel, în timp ce echipele de 
preparare și prelucrare din sec
țiile preparației se străduiesc să 
asigure ritmicitatea producției, 
cele de la întreținerea instala
țiilor, se preocupă de asigurarea 
funcționării instalațiilor în bune 
condițiuni.

In atelierul mecanic 
de brichetaj, recent a 
Să o roată dințată de 
xorul preselor. Roata
uzură în interior și la dinți. în
cărcată cu sudură în părțile u- 
zate apoi strunjită, roata respes-

ast- 
uti- 
din

8
8 o o

al secției 
fost adu
la mala- 
prezenta

țivă a fost recondiționată și 
fel i s-a prelungit durata de 
liZare. Tot în acest atelier, 
fier vechi a fost confecționat uri
ventilator „nou nouț" pentru 
banda M. Ventilatorul contribuie 
la îmbunătățirea protecției mun
cii. Meritul de a-1 fi confecționat 
revine echipei de lăcătuși con
dusă de Lorencz Hienrich.

In cadrul unei reparații capi
tale la toba de uscare Babcoc, 
tabla utilizabilă din toba înlo
cuită a fost refolosită la confec
ționarea de jgheaburi. Din bu- 
loanele uzate de la elevatoa
rele de 10—80 mm și din eclise, 
echipa de întreținere a eleva
toarelor din secția brichetaj a 
confecționat buloane și eclise 
pentru 
torului 
echipa 
Eugen 
luni durata de funcționare a cu
pelor aducînd o contribuție în
semnată la realizarea 
nomii.

Economiile realizate 
echipele de întreținere, 
condiționarea pieselor de schimb

Și 
cele 72 cupe ale eleva- 
numărul 1.
tovarășului

a prelungit

In acest fel
Szedlacsek

cu încă 6

de eco-

de către 
prin re

ale instalațiilor din preparație, 
sînt de ordinul miilor de lei. In 
aceste zile echipa de întreține
re condusă de Gonczi Sigismund 
a terminat de confecționat jghea
bul colector de la cisterna spă
lătoriei înlocuindu-1 pe cel uzat. 
Materialul utilizat la confecțio
narea jgheabului a rezultat din 
conducte devenite necorespunză- 

mc 
al-

toare la pompele de 26 
care au fost înlocuite eu 
trie noi.

Cîte exemple de acest fel 
se pot da din secțiile prepara- g 
ției Petrila I Doar fiecare munci- g 
tor conștient se străduiește să g 
prelungească viața instalațiilor g 
și să asigure buna lor funcțio- g 
nare, recuperînd fiecare bucată 8 
de tablă, de ax, de conductă, de 8 
ciur Rima, 
și de alte 
folosibile.

Așa se

nu

8
8
8

de eclisă și bulon ca 
materiale și piese re-

contribuie la îndepli
nirea angajamentului 
colectivul preparațîei 
liza 200 000 lei economii la pre
țul de cost pînă la 23 August.

luat de 
de a rea-

M. LUPENEANU
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Cum facem verificarea și notarea cunoștințelor elevilor ?

Probleme mărunte dar de importantă mare
Practica silnică ridică nenUitnă- 

fttfe aspecte ăle verficăfii și no
tării cunoștințelor elevilor. Si ea 
se Îmbogățește mereu pe baza ac
tivității fiecărui cadru didactic. 
In munca noastră, consider că azi, 
mai mult ca oricind, trebuie să a- 
vem în vedere, atunci cînd verifi
căm cunoștințele elevilor, nu nu
mai cantitatea acestora, ci șl cali
tatea lor. Că în domeniul nostru 
da activitate înlocuim formal ter
menul de „calitate" cu expresia de 
„luptă împotriva mediocrității" este 
un lucru îndeobște cunoscut. Lup- 
tind pentru o mai bună calitate a 
rezultatelor muncii noastre trebuie 
•1 veghem însă ca verificarea și 
notarea pe care o facem să nu fie 
formală, să nu ajungem la o „um
flare" a notelor din dorința de a 
raporta la finele fiecărui sfirșit de 
trimestru, procentaje mari. La cele 
apărute pînă acum în paginile zia
rului pe marginea acestor probleme 
eu aș mai adăuga unele aspecte 
mărunte dar de mare importantă 
pentru munca de fiecare zi a ca
drelor didactice.

Problema verificării și notării, a 
calității cunoștințelor elevilor, ne-a 
ftămîntat pe noi în mod deosebit 
la finele trimestrului I al acestui 
an școlar, cind s-a luat hotărî- 
rea înt'r-o adunare de partid des
chisă, să se discute un material 
documentar alcătuit pe baza unei 
analize știtnțifico-pedagogice în
treprinse de fiecara diriginte și 
învățător, timp de trei Săptăminl. 
Studiul urma să fie făcut asupra 
elevilor corigenți și a celor cu 
note la limită. Am găsit necesar 
acest material deoarece s-a cons
tatat că nu toți tovarășii și nu în 
toate împrejurările atunci cînd ve
rifică cunoștințele elevilor, iau în 
considerare particularitățile indivi
duale ale acestora. Pe baza unui 
punctaj dinainte stabilit, flecare 
cadru didactic a întreprins acest' 
Studiu asupra condițiilor de viață 
și muncă ale elevilor, asupra rela
țiilor dintre membrii familiei, a 
preocupărilor părinților și elevu
lui în timpul liber, a înclinațiilor 
lui, asupra sănătății lui etc. Ps 
baza datelor culese s-a alcătuit 
un bogat material care a grupat 
cauzele rămînerii în urmă la în
vățătură și a ușurat luarea unor 
măsuri menite să ridice calitatea 
Cunoștințelor elevilor și în ace
lași timp a mobilizat colectivul 
didactic la o verificare mai com
petentă, cu mai mult simț de răs
pundere și la notarea mai justă 
pentru fiecare elev.

Consider foarte bune procedeele 
unor tovarăși de a folosi în ve

rificare conversația cu întreaga 
clasă (în verificarea frontală) sau 
expunerea detailată de către elev, 
neîntreruptă mereu de profesor a- 
tuncl cind face verificarea. Aceas
ta deoarece intervenția exagerată 
in expunerea elevului, îngrădește 
posibilitatea de dezvoltare a aces
tuia, de îmbogățire a vocabula
rului specific obectului respectiv 
și, de asemenea, îngreunează apre
cierea făcută de profesor.

In verificarea cunoștințelor, de 
cele mai multe ori folosim metoda 
frontală, dar nu întotdeauna ți
nem seama de maree importanță 
pe care o are formularea întrebări
lor puse de profesor. Uităm ade
sea de cerințele care trebuie res
pectate atunci cînd facem verifi
carea prin metoda conversației — 
fie la o lecție curentă, fie la o 
lecție în întregime de verificare, 
întrebările trebuie Să fie precis 
formulate, clare, scurte, simple, în
țelese de toți elevii, să fie pro
porționale cu puterea elevului, să 
nu sugereze răspunsul ci să sti
muleze activitatea de gîndire a 
elevilor, să fie adresate întregii 
clase pentru a-i activiza pe toți 
etc

Mult contează în verificară tonul 
pe care îl folosim. Aici intervine 
din nou necesitatea de a cunoaște 
pe fiecare elev. Felul in care ne a- 
dresăm atunci cînd facem verifica
rea individuală trebuie să fie de
terminat și de ceea ce știm despre 
elevul respectiv (că este suferind, 
că î s-a întîmplat recent ceva ne
plăcut etc.).

Consider de asemenea bun pro
cedeul unor tovarăși de a aprecia 
în verificare, printr-o notă mal 
mare, pe atei elevi care îmbogă
țesc lecția cu cunoștințe căpătate 
din literatură citită, dintr-un film 
vizionat, în acest fel stimulîndu-l 
și pe e] și clasa la lecturi supli
mentare. Greșit ar fi însă dacă 
în verificarea aceleași lecții, un 
alt elev ar expune, tot atît de 
corect, frumos, cursiv și logic 
și n-ar primi aceeași notă, pe con
siderentul că el n-a spus nimic 
în plus.

Este indicat, de asemenea, să 
evităm ca unii elevi să fie verifi
cați și notați numai din fixare, 
sau pe baza „completărilor" ce 
le fac. De asemenea, nu trebuie 
să ne mulțumim să încheiem me
dii numai cu lucrări scrise, lipsin- 
du-1 pe elev de posibilitatea de a 
răspunde și oral. Aceasta deoarece 
elevii se exprimă diferit în scris 
și oral. Contraindicat este fap
tul că lucrările scrise (ex
temporale) să fie date numai la

finele trimestrului, cum se intim- 
plă de obicei. Pentru a prevenit 
acest procedeu în școala noaetrft 
s-a luat hotărlrea ca lucrările 
scrise (extemporale) să înceteze 
cînd a început deja perioada te
zelor. Procedeul s-a dovedit bun, 
el inlăturlnd numărul mare de no
te proaste la fine de trimestru 
șl tot odată, a eliminat și supra
încărcarea elevilor, contribuind ast
fel la o notare timpurie și rit
mică.

Experiența ne-a arătat marea va
loare a sistemului unic de notare. 
Dacă un profesor dlntr-un colec
tiv obișnuiește să facă o verifi
care superficială sumară șl o no
tare „darnică", iar altul face de 
obicei o notare profundă, apellnd 
și la cunoștințele anterioare din 
recapitulare, clasa respectivă de 
elevi are de suferit; primul profe
sor este desconsiderat, elevii vor 
învăța de mîntuială la el, Iar cali
tatea cunoștințelor lor va fi si 
ea îndoielnică. De aceea unitatea 
în notare este o problemă care 
trebuie sfi stea în atenția fiecărui 
colectiv didactic în verificarea cu
noștințelor și notarea elevilor.

Dese sînt discuțiile în legătură 
eu notarea. Ea este diferită de la 
proîesor la profesor. în funcție 
de exigența acestuia.

Dar în orice momeni al lecției, 
în tot timpul verificării și notării 
cunoștințelor elevilor sâ mi uităm 
un lucru : calitatea.

prof. MUȘ1EAN FLORICA 
directoarea Școlii de В am nt. 1 

Petroșani
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Programe artistice
Intre școala generală de 8 ani 

nr. 3 din Lupeni și căminul cul
tural din Bărbăteni există o cola
borare veche. Deseori cadrele di
dactice de la această școală au ți
nui diferite conferințe cu caracter 
științific, agrar sau, de cultură ge
nerală. La rîndul lor elevii au pre- 
zeniat de mai multe ori progra
me artistice la căminul cultural. 
Colaborarea nu a încetat nici în 
timpul vacantei. De curînd, elevii 
acestei școli, au prezentat la că
minul cultural un program artis
tic , care a plăcut mult spectatori
lor. In zilele ce urmează atît elevii 
cît și cadrele didactice ale Școlii 
generale de 8 ani nr. 3 Lupeni vor 
lua parte la noi acțiuni cultural- 
educative orga
nizate la cămi
nul cultural.
E. TETILEANU

corespondent

ORELE DE
Cdată cu intrarea copilului în 

școală, lectura Începe să ocupe un 
ІОС important In timpul sau liber.

Atunci cind este bine îndrumată, 
cind este controlată și just înțe
leasă, lectura operelor beletristice 
este de un mare folos în formarea 
personalității elevului. De aici re
iese insă că este necesar ca atît 
pedagogii cit și părinții sfi știe ce 
trebuie să citească elevul, ce este 
bine să citească, cum și .cînd să 
citească.

In alegerea cărților, pentru lec
tura individuală a elcVilot trebuie 
respectate atît cerințele școlii ей 
*1 preferințele elevilor. Garanția 
succesului In orientarea lecturii 
individuale a elevilor constă In cu
noașterea preferințelor acestora și 
punerea acestora de acord eu sar
cinile școlii.

Personal am studiat această pro
blemă șl am ajuns la concluzia ca 
lucrările abstracte nu-1 atrag pe 
copil, ii impresionează numai car
tea de acțiune, cartea care tre
zește In el stări efective puternice, 
cartea care vorbește despre lumea 
lui șl-l stimulează imaginația,

Acest lucru l-am avut în centrul 
atenției cind am pregătit orele de 
lectură. Pentru a le trezi interesul 
pentru o carte mai bună am folo
sit metode variate în funcție de 
particularitățile de vîrsță ale ele
vilor.

Paralel cu studiul vieții și 
operei unui scriitor — la Clasele a 
Vlî-â am pregătit dramatizarea u- 
nor fragmente din cărți. Astfel a 
fost dramatizată opera : Intr-un 
oraș din California de M. Etanuș 
In clasa a V-a au fost dramatizam 
fragmentul „Pupăza din tei" de 
Ion Creangă și schița „Vizita" de 
I. L. Caragiale.

in prealabil au fost studiate o- 
perele respective, au fost caracte
rizate personajele ce urmau să 
fie interpretate, trăsăturile ce tre
buia să li se imprime. Fiind puși 
în situația de a juca un anumit 
rol, elevii au înțeles și au pătruns 
acțiunea cărții respective și tră
săturile de caracter ale persona
jului. Din cercetările făcute am 
constatat că elevii care au fost de 
față — asiștînd la dramatizare — 
au căutat să-și procure jjpera res
pectivă $1 opere asemănătoare ale 
aceluiași autor îmbogățindu-$i în 
felul acesta biblioteca personală.

Un alt mijloc eficient care con
tribuie la dezvoltarea gustului pen
tru citit este lectura expresivă a 
unor fragmente atractive din ope
rele nOl apărute sau editate. In-

LECTURA
tr-una din orele de lectură la cla
sa a V-a A am prezentat cartea: 
„Cea dinții durere" de Emil Gîr- 
leanu apărută In Editura tineretu
lui, Am vorbit elevilor despre pro
za lui E. Gîrleanu, în special des
pre volumul „Din lumea celor care 
nu cuvintă". Cu această ocazie 
am prezentat elevilor în lectură 
expresivă două fragmente din o- 
perele „Grivei" și „Musctilița". 
Am constatat cil plăcere că gingă
șia cu care sînt scrise aceste o- 
pere a trezit mare interes Ih tin- 
dul elevilor din clasa a V-a A. 
In caietele lor de lectură în afara 
clasei figurează acum printre alte 
opere și nuvelele și schițele lui 
Emil Girleanu.

Obișnuiesc, de asemenea, să pre
zint în fața elevilor opere ce ur
mează a fi citite ca lectură în a- 
tata clasei sau se studiază în o- • » 
rele de literatură dîndu-le totoda
tă indicații privitoare Ia felul în 
care-și pot procura opera res
pectivă.

La clasa a Vil-a am folosit și 
un alt procedeu pentru a le trezi 
interesul pentru o carte și anume 
am prezentat în ora de lectură — 
cărțile sub formă de recenzii, dis
cuții. Recenziile sau discuțiile a- 
jută elevilor sâ înțeleagă conținu
tul de idei al cărții, mesajul ei, să 
înțeleagă just faptele eroilor, pre
cum și calitățile artistice ale căr
ții. In timpul discuțiilor mă opresc 
asupra caracterizării personajelor 
pozitive. Astfel au fost prezentate 
operele : „Mitrea Cocor", „Frății 
’deri" etc. In orele de lectură li- 

‘erară, în cadrul analizelor litera
re, : pentru a stimula interesul e- 
ievllor pentru citit, am scos în re
lief asemănări pe bază de temă ‘ 
între operele studiate în clasă și , 
operele recomandate pentru a fi 
citite ca lectură îh afara clasei 
sau particulară. De asemenea ase
mănări m-am folosit și în car; %t- 
rizarea personajelor.

Mijloace pentru dezvoltarea gus
tului pentru citit la elevi sînt mul
te. Sarcina care ne revine nouă 
pedagogilor este de a le întrebuin
ța paralel cu creșterea și dezvol
tarea capacității intelectuale a e- 
levului, de a ține seama ca cele 
recomandate pentru a fi citite de 
către elevi să contribuie la forma
rea unei concepții sănătoase des
pre lume și societate, la forma
rea unui tineret cult și multilate
ral instruit.

prof. FLOREA MARIA
Școala generală de 8 ani nr. 1 
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Acolo unde e liniște aparentă
semnal 

vestește 
nou se-

De la primul 
al soneriei care 

' începerea unul 
те st г и de școala Și pînă
ia ultimul care vestește 
începerea vacanței, biblio
teca Institutului de mine 
nu cunoaște odihnă, In 
liecare zi, de 
8 șl pînă seara 
le 20 sala 
frecventata 
stiidenti.

Aparent, 
vlrșitâ care
moșiera sălii, îți dă im
presia ca nu se știe ce 
pedepse at 
lui Ce ar 
conturbe,
cu ochii ațmtitt oe tile, 
creioane alunecînd 
nervos
a turtii i 
tați cu. 
seală în 
șeui de
cârtitor, iată ce «e poale 
vedea aici. Aspectul ge
nerai de monotonie e res
pins însă categoric de 
realitate.

de 
de

la orele 
după ore- 
lectură e 
/ numeroși

ti niște a ctesâ 
stdDînește at.

fi aplicate ce- 
cuteza sâ o 

Băieți si fete

Fiecare frunte aplecată 
asupra unei Cărți caută o 
dezlegare a unei taine, o 
înțelegere a unui feno
men. Fiecare frunte încre
țită constituie о expres 
a încleștării dintre aten
ție și slovele, formulele 
și desenele cărților.

Studenții din anii mori, 
în focul prolevteiw Sși 
standardizează motoare, 
aplică cele mbi recente 
descoperiri în tehnica 
mineritului din literatura 
de specialitate existentă 
In limba tomînd și 
limbile străine.

Studenta din anii 
mici îșt îmbogățesc
noștințele de matematica, 
fizică, mecanică din bi
bliografia indicată. Ple
care minte concentrată 
în aceste taine e un vis 
setos de împlinire, lor 

fiecare succes cotidian e 
o treapta însemnata spre 
desăvîrșîre. Serile se sir®, 
coarâ neobservate ca șt 
cînd nimeni nu le* ar ii 
așteptat. Doar argintul 
ncoanelor picurat peste

studenților 
apropie ora 
и b Jb liote- 

rînd m&seie
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Vacanța a sosit, dar activitatea elevilor nu a încetat. Dimpotrivă, în această pe
rioadă activitate a lor s-a intensificat. In cadrul dife ritelor cercuri elevii fac studii, re
zolvă probleme sau fac observații la fața locului. Nu se lasă mai prejos nici mem
brii Cercului de balet pentru copii. Aceștia vor cu orice preț să devină... mari balerine 
sau balerini. De ocamdată fac doar primii pași spre artă.

Iată în cliș eu un aspect de la cercul de balet pentru copii ce funcționează in Ca
drul clubului,miinri(rir«c Petrila
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mai
pe tain ImactUoiă 

sau pașii pian- 
grifa în pardo- 
drum spre ghl- 
împrumutare a

mese, atrage 
atenția că se 
de închidere 
cil. Rind pe
încep să rămina singure 
in drum spre cantină sau 
spre dormitor, doi-trei stu
dent I comentează diferite 
probleme înttlnite. De mul
te ort controversele sînt 
stîrștte numai de sosi
rea la destinație, râmi- 
nînd enigme de scurtă 
durata, pentru ca a doua 
rt, stadiul să fie reluat in 
aceeași atmosferă de liniș
te și concentrare. După 
ora de închidere bibliote
ca se cufundă intr-o tă
cere absolută O despar
te o noapte de clinele 
cînd tsi va brimi din nou 
oaspeții. Mtine din nou 
91 așa mai departe în 
liecare zi sala de lectură 
va trăi, alături de stu
dent!, Intensitatea pregă
tirii lor pentru viitor, ca 
specialiști de nădejde ai 
economiei noastre minie
re.

1QAN BUREȚEA 
student I.NÎ.P.
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Sâ se urgenteze să 
pentru

ea fundașilor
I

Construcțiile soclal-culturale din 
Valsa Jiului, cunosc o dezvoltare 
continuă- In acest an se vor preda 
92 de blocuri cu 1 880 apartamen
te, un cinematograf cu 50Q locuri 
la Lupeni, complexele comerciale 
din Petroșani și Lupeni, o școală 
cu 16 săli de clasă, trei centrale 
termice. Iată doar cîteva din obiec
tivele care vor îmbogăți pînă la 
•fîrșitul anului localitățile noastre. 
Alătuti de aceasta, constructorii 
pe baza posibilităților existente, 
s-au angajat în cadrul întrecerii 
socialiste să dea in folosință, pes
te plan, încă 266 apartamente 
Deci, totalul apartamentelor date 
în folosință va fi de 1 892.

Din acest număr însemnat de a- 
partaniente, circa un sfert — 45t 
apartamente, cuprinzînd 14 843 mp 
suprafață locuibilă -- vor rezulta 
prin construirea a 5 blocuri înalte 
cu opt-nouă etaje.
multe etaje se vot construi cîte 
unul la Lupeni și Petrila, iar trei 
la Vulcan pe baza metodei cifra
jului glisant, metodă de mare pro
ductivitate, folosită cu succes 1» 
multe regiuni ale țării.

Cu toate că prin construirea ce
lor cinci blocuri înalte și-ar pu- 

'/'га asigura un sfert din numărul 
apartamentelor ce le au de predat 
conducerile șantierelor de con 
Strucții manifestă multă indiferen 
ță pentru aceste obiective. Astfel 
la Lupeni și Vulcan nici o fun
dație de bloc înalt nu este Încă 
săpată complet — cit despre tur
narea betonului, nici 
la Petrila săpăturile 
început.

Graficul de lucrări
la blocurile respective, prevede 
termene precise de dare în folosin
ță : la Vulcan, blocul D 10 în luna 
august, D 11 în septembrie, D 12 
în octombrie, la Petrila blocul F 
1 în luna octombrie, iar la Lupeni 
blocul В 1 o scară în luna septem
brie, două scări în octombrie și 
două în noiembrie. In medie deci, 

s au tnai rămas numai șase luni de 
Zile pentru construcția și darea în 
folosință a unui bloc cu opt sau

Blocurile cp

vorbă —• 
nici nu

iar
au

pe acest ah

nouă etaje — tot atlt alt ți pen
tru un bloc obișnuit cu 3—4 etaje. 
Insă constructorii 
dațiile respectiva 
nici un bloc înalt 
rădăcini...

Aceasta situație
de gîndlt serios conducerilor 
purilor de șantiere Lupeni și Pe
troșani. Cu trei săptâmîni în ur
mă, la 29 februarie, în ziarul nos
tru nr. 4469 a apărut articolul 
.Construcției blocurilor înalte — 
toată atenția", prin cate se critica 
faptul că lucrările la aceste obiec
tive se desfășoară într-un ritm mult 
sub posibilitățile 
timpul trecut de atunci conduce
rile grupurilor respective nu au 
luat însă măsuri hotărîte pentru 
îndreptarea situației. Astfel, la Vul
can două echipe de săpători lu
crează la două blocuri înalte — 
si la nici unul fundația nu-1 săpată 
— în loc oa toți săpătorii să ter
mine întîi un bloc și apoi celă
lalt, ținînd cont că și termenele 
lor de predare sînt decalate cu o 
lună de zile. La Lupeni, de ase
menea. din cele cinci tronsoane 
ale blocului в 1, deabia se lucrea
ză la săparea unui tronson. Apoi, 
la nici unul din aceste blocuri încă 
nu-i montată macaraua care să a- 
iute la evacuarea pămîntului săpat 
ori turnarea betonului în fundații 
pentru a nu mai fi nevoie de atî- 
lia oameni pentru transport.

Blocurile înalte trebuie să prin
dă rft mat curînd „rădăcini" — 
fundații — altfel nu există garan
ția executării lor în termen. In
ginerului șef adjunct al T.R C.H. 
Deva, tov. Turnă Dumitru care 
coordonează activitatea celor două 
grupuri de șantiere din Valea Jiu
lui, îi revine datoria sa ia măsuri 
hotărîte în această direcție pentru 
urgentarea executării fundațiilor la 
blocurile înalte.

Pentru a putea fi înălțate, blo
curile trebuie întîi să prindă ră
dăcini. Să fie terminate cît mai 
repede fundațiile respective!

nu au nici 
executatei 
nu a prin»

șantierelor. In

trebuie șă

♦
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democrat- ! 
cu care J

î 

plo- ! 
coa- J

| al cerșetorilor* |

e-

fun- 
deci

MIHAJ STEFAN

Prin muncă patriotică
Numeroși tineri de la prepârația 

Petrila au participat în cursul lunii 
martie la acțiunile netitru strînge- 
rea fierului vechi din incinta pre 
parafiei. Ca urmare, in primele 
două decade ale lunii martie, ei 
au strîns, încărcat și transportat 
la rampa preparației 16 000 kg. fier 
Vechi. In fruntea acțiunilor de 
muncă patriotică s-au situat tinerii: 
Iușan Vaier, Plorea Elisabeta, Ni-

colae Ioan, Ghenzi Sigismund, Radu 
Augustin. încurajați de succesele 
obținute tinerii de la preparatia 
Petrila și-au luat angajamentul de 
a mai țolecta prin muncă patrio
tică pînă la sfîrșitul lunii martie 
încă 8 000 kg fier vechi, pentru a-1 
expedia oțalifiilor hunedorene.

GĂINĂ PETRU
corespondent

W- ■ ■ ' I
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Pregătirea unui nou lot de utilaje la U.R.U.M.P. Maistrul su
dor Boța Dumitru expediază șantierului din Paroșeni, clapetele de re
ținere pentru o stație de pompare a apei.
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In Editura politică a apărut:
Ё. DOBREsCU Productivitatea

280 pag.
muncii sociale

8,50 lei

In Editura pentru literatură universală 
au apărut:

uv TOLSTOI

FRIEDRICH DURRFNMATT

— Ana Karenina, voi. I—II. 
lecția Clasicii literaturii 
versale 
464 plus 408 pag.

“ Judecătorul și călăul.
200 pag.

Co-
uni-

23 lei

lei

JACQUES RQUMAIN ; — Stăpînii apelor, 
diane.
214 pag.

Colecția meri-

VASILI AJaEV Preludiul vieții, 
diane 
208 pag.
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4Д5 lei

Colecție tneri-

5,50 lei

— Indje Memed, haiducul 
384 pag.

Caracatița . Colecția 
literaturii universale 
574 pag.

Odinioară, in Valea Jiului, o- 
rașului Vulcan i se mai spunea 
ți „Orașul cerșetorilor". Un mi
ner bătrin ne-a povestit că a- 
ceastă denumire a purtat-o Vul- 

I canul ani și ani de zile din tira- 
t pul cînd capitaliștii au Închis 
j mina, inundînd-o Cu apă. Peste 
-3 000 de mineri din Vulcan au 
»fosl lăsați atunci fără lucru, a- 

runcați de stăpim pe drumuri, 
Pentru a nu muri de toarne li 
s-au dat cite un „certificat de 
cerșetor". Cu acest „certificat" j 
aveau dreptul să cerșească prin | 

ț Valva Jiului, dar n-aveau vole j
:

4

î

î
î
4
4

să ceară de lucru.
Copiii de azi n-au mai apucat 

vremurile cînd minerit lăsafl pe
• drumuri erau nevoiți să cerșeas-
• că. Ei s-au născut și au crescut 
idupă ce mina Vulcan a fost re- 
J deschisa de regimul
• popular, golită de apa
• era inundată și dată producției. J 
J De atunci minerii din Vulcan ♦
• scot mereu din adîncuri trenuri I
• întregi de cărbune cocsificabîl și J
î energetic. •
J Postul „oraș al cerșetorilor" î 
J este de nerecunoscut azi. In 10- î 
s cui caselor mici de odinioară
! s-au ridicat zeci de blocuri noi 
*eu multe etaje. Maloritatea t
• nierilor și școlarilor de la școm
• la merite de aici locuiesc fn a- 
J ceste blocuri. Și școala e nouă. 
J In unitatea nr. 6 s-a creat tra-
• diția ca pionierii să se îngtijeas-

I
că de înfrumusețarea școlii și a J 
spațiilor verzi ‘ ~

cut s-au dat
In fața școlii
anii cei mici ai școlii au ajutat I 
constructorii la stivuirea seîndu- І 
rilor și cărămizilor rămase după I 

ф demolări, Iar in prezent, după 
• finisarea blocurilor, împreună eu I 
* utemișlii de ia mină, au dat t 
J o mină de ajutor la îndepărta- ♦ 
: rea molozului și nivelarea fere- I 
t nulul. De curînd pionierii de Ia | 
, Școala medie din Vulcan au ho- j 
* iărît sâ ajute la plantarea arbaș- • 
J iilor și pomilor ornamentali pre- ț 
Jcum și la sădirea a circa 2 000* 
î de flori, impărfiți pe echipe, ei J 
Â A
* se Vor îngriji ca rondurile șf 
t straturile cu Hori ва яи 
: cate, iar pbrrtișorii de pe 
Î* nu fie rupți.

In ultimii am orașul
• a obținut de două ori ___ u_
• de oraș fruntaș în acțiunile pen- J 
J tru înfrumusețarea localităților ♦ 
j Văii Jiului. Fiii minerilor din J 
țoraș doresc ca și în acest an J 
ț Vulcanul să fie tot în frunte, ț 
* Vor ii fericiți știind că ia acest J 
J succes au contribuit și ei.

din jur. Anul tre- . 
în folosință chiar * 

8 blocuri noi. Ve- J

pre-î
>000*

4

fie căi-J 
alei sd f

Vulcan ♦ 
steagul J

Pînă în urmă 
S cu o lună, bri- 
* gadierul Michiev 

Gheorghe, al
tădată unul din minerii de trân
te ai minei Petrila s-г afla in 
fruntea brigăzii care lucrează în 
sectorul l, ia abatajul cu trepte 
răsturnate din stratul 13. Aici, 
la figuri — cum numesc oamenii 
sistemul de exploatare, munca se 
desfășura însă din ce în ce rtiai 
rău. Și asta cu tot sprijinul a- 
cordat de conducerea sectorului. 
Sculele in abataj erau împrăștia, 
te, neîngrijite. Din cauza armării 
necorespunzătoare, trebuia sâ 
umbli cu grijă prin abataj. As
ta pentru că distanta dintre ar
mături și stive era necorespun- 
zâtoate. Tovarășul Michiev, bri
gadierul, stătea pe galerie și 

se mulțumea să transmită... indi
cații. Prin abataj dădea tar. Bri
gada începuse să se dezorgani
zeze Unii, nemulțumiți de felul 
cum era condusă manca, au pă
răsit-o. Au plecat pe rliid, mi
neri buni ca Popescu Constantin 
I, Corogeanu loan; în februarie 
a plecat ajutorul de miner Sava 
Marin. Au părăsit colectivul 
cînd era mai greu. In luna tte- 
cută brigada a rămas sub pian 
cu 300 tone cărbune. Pe Michiev 
îl urmărea gîndui plecării și rai 
l-a mai părăsit pînă nu a lost 
mutat la sectorul li. Abatajul 
e rămas un timp liră brigadier.

<

<

NOUL BRIGADIER
Conducerea sectorului organiza
ția de partid se trâmmiau cum 
sa resolve castul.

it
La abatajul camera nt. 4 est 

din stratul 5 ere brigadier mine
rul Bunoiu Constantin. Ajunsese 
să-și cunoască bine ortacii. Mun
ca era bine organizată, se lucra 
cu spor, în abataj domnea ordi
nea ți oamenii cîștlgau bine. In 
luna trecută dintre brigăzile 
ia abataje, cea de la nr. 4 
a realizat cel mai bun cîștig 
sector. Și iată că Bunoiu a
bult să schimbe local de muncă 
și sd se despartă de ortaci har
nici și Inimoși ca Andrei Gheor- 
ghe, Cuclea Vaslle, Gâlan Ghe* 
orghe, Baloca loan, Tlaon tosil ; 
de vagonetarul Ciociltâu. cel pus 
pe рог ne. Conducerea sectorului 
t-a рюраз lui Bunoiu să preia 
conducerea brigăzii de la stratul 
13.

A 
fulul 
și a
stratul 13. La locul de muncă 
fârd brigadier. La brigada unde 
se obțineau rezultate slabe șl se 
ciștiga mal puțin. Oamenii na 
prea s-au mizai cînd l-au vă
zut. Aproape toți erau bine cu
noscut! lui Bunoiu: Baloha, Buc-

de 
est 
din 
tte-

dat sculele în primire șe- 
de schimb Cristea Nlcolae 

plecat spre abatajul din

FRANK NORRIS

șe, Zaharla, Km-

lei
Clasicii

11

Sfatul me
diu opere,

te înt finea 
lăiulrl de 
sau în transversala principală — 
in drum spre abataj. Și acum 
urma să muncească împreună.

Noul brigadier a lucrat alături 
de oameni pentru refacerea ar
mării, verificarea sculelor, orga
nizarea muncii. La abatajul din 
stratul 13 se cere multă iscu
sința pentru că aici munca este 
tnai grea, dc mai mate răspun
dere ; presiunea mare, coperișu! 
fracturat le dădea de furcă mi
nerilor. Producția zilnică planifi
cată este de trei ori mai mare 
decît la abatajul, din stratul 5. 
Dar Bunoiu a mal lucrat în stra
tul 13 așa că experiența ciștiga- 
tă găsește aici teren prielnic de 
aplicare.

De la venirea lui Bunoiu ia 
abatajul din stratul 13 n-au tre
cut decît cîteva zile. Dar mun
ca se desfășoară deja bine, re
zultatele sînt din zi în zi mai 
bune. Oamenii au încredere tn 
noul lor brigadier. Sînt hotărîți cu 
toții ca în lunile 
sd muncească astfel 
da lor să se afle în 
distinse cu fanionul 
liotă in întrecere.

cu ei numai la cons- 
ptoducție, în colivie

ce urmează 
încît briga- 
rîndul celor 
de eviden-

PROGRAMUL I. 7.30 
diCUlul, 0,30 Muzică 
9,00 Melodii populare, 10,30 Mu
zică ușoară, 11,30 interpret! ai mu
zicii de operetă, 12,30 Muzică 
populară oltenească, 14,10 Soliști 
de muzică ușoară, 15,00 Arii și 
duete din opere de compozitori 
romîni, 15,30 Actualitatea literară 
în ziarele și revistele noastre, 
15,45 Recitalul sopranei Iolanda 
Mărculescti, 16,30 Emisiune muzi
cală de la Moscova, 17,00 Muzică 
corală romlnească, 18,05 Pagini 
din operete contemporane și co
medii muzicale, 19,00 Almanah ști
ințific, 19,25 Muzică de estradă — 
program oferit de Radiodifuziunea 
din Monte Carlo, 20,10 Muzică u- 
șoară și de dans de Nlcolae Chir- 
culescu, 20,30 Pe teme internațio
nale, 20,40 Melodii populare cerute 
de ascultători, 21,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,30 Suma
rul presei centrale, 8,40 Muzică de 
estradă, 9,30 Roza vînturilor (re
luarea emisiunii din 25 martie), 
10,00 Soliști și orchestre de mu
zică populară, 10,30 Pagini alese 
din opere, 11,58 Melodii de dra
goste, 12,30 Lecția de limba en-

28 martie
gleză. Ciclul В (reluarea emisiu
nii din 27 martie), 13,08 Cînteue 
și jocuri populare, 14,00 Pagini 
din operete, 14,30 Muzică ușoară 
romînească, 15,30 Din folclorul mu
zical al popoarelor, 16,30 Știința 
în slujba păcii, 17,10 Muzică u- 
șoară de Richard Stein, 18,00 Me
lodii populare cerute de ascultă
tori, 19,05 Program de romanțe, 
19,30 Capodopere ale literaturii u- 
niverșale. Poeme de E. A, Pbe. pre
zentare 
Scene 
Bellini, 
pretată 
Muzică 
umorul

de Matei Călinescu, 20,00 
dip opera „Norma" de 
20,40 Muzică ușoară inter- 
de Nana Mouskpuri, 21,10 
de dans, 21,45 Pagini din 
universal.

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Cascada Diavolului; REPUBLICA: 
Medicamentul care ucide; LONEA 
— 7 NOIEMBRIE: Sentința se Va 
da joi; MINERUL: La vîrsta dra
gostei; PAROȘENI: împotriva
zeilor.
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II Than! s-a înapoiat 
la New York

NEW YORK 26 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, s-a înapoiat miercuri la New 
York, venind de la Geneva, unde 
a deschis conferința Națiuailor U- 
nite pentru comerț și dezvoltare 
și a dus tratative în problema ci
priotă. La sosire, el a declarat că 

pas important spre soluționa- 
problemei Ciprului a fost fă- 
o dată cu numirea ca media- 
a ambasadorului Finlandei în 

Sakari Tuomioja".

Delegația M.A.N. a R.P. Romîne 
a sosit la Tokio

„un 
rea 
cut 
tor
Suedia,

-----Q

Vizita lui Seku Ture 
la Boun

într-o vizită de 
Miercuri el a 

cu președintele 
la care au mai

B©NN 26 (Agerpres).
Președintele Guineei, Seku Ture, 

se află în prezent 
trei zile la Bonn, 
avut o întrevedere 
vesț-german Lubke,
luat parte ministrul de externe al 
R.F.G., Schroder, ministrul apără
rii, von Hassel, și ministrul de 
justiție, E. Bucher. In centrul dis
cuțiilor s-a aflat problema dezvol
tării relațiilor comerciale dintre 
R.F.G. și Guineea.

-- = ©=a—•

Prima ședință a noului guvern 
al R. A. U.

CAIRO 26 (Agerpres).
Miercuri seara a avut loc prima 

ședință a noului guvern al R.A.U. 
Președintele Nasser a prezentat în 
linii mari politica pe care acesta; 
trebuie s-o promoveze. El a preci
zat că guvernul răspunde în fața 
Adunării Naționale a cărei princi
pală atribuție este de a controla 
activitatea guvernului. Luni, Aii 
Sabri, primul ministru al R.A.U., 
va prezenta în Adunarea Națională 
esența politicii noului guvern.

TOKIO 26 (Agerpres).
La 25 martie a sosit la Tokio de

legația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, condusă de acad. 
Stefan S. Nicolau vicepreședintele 
M.A.N., care face o vizită oficială 
în Japonia la invitația Camerei Re
prezentanților a Dietei japoneze.

La aeroportul international Ha- 
neda, delegația a fost întîmpinată 
de Hisao Kodaira, președintele Co-

miletului de procedură al Camerei 
Reprezentanților, Kanichi Tsuji, 
Yuzo Awaya, Matsuo Kodama, de- 
pulati în Dieta japoneză, 
Mitsudo, directorul diviziei 
relații externe a Camerei 
zentanților, Yamada, șeful
pentru Europa de est din Ministe
rul Afacerilor Externe al Japoniei, 
și alte oficialități.

Expoziție de fotografii 
despre R.P. Romînă 

în orașul indian Kaira R. P. POLONĂ

DELHI 26

Toshyo 
pentru
Repre-
sectiei

Cambodgia este gata st reia tratativele 
sad-vietnamezcu guvernul

PNOM PENH 26 (Agerpres).
Prințul Norodom Sianuk, șeful 

statului cambodgian, a dat publi
cității o declarație în care a spus 
că este gata să reia tratativele cu 
guvernul sud-vietnamez în proble
mele de frontieră. Sîntem dispuși.

a spus prințul Norodom Sianuk, 
să negociem fie la Geneva, fie la 
Saigon. El s-a pronunțat apoi pen
tru fixarea unei date la care să fie 
convocată Conferința de la Gene
va . privitoare la Cambodgia.

©

Comunicatul final al tratativelor 
dintre Anglia și Kenya

NAIROBI 26 (Agerpres). 
Joi a 

Nairobi 
tativelor 
experții

fost dat publicității la 
comunicatul final al tra
ce s-au desfășurat între 

englezi și kenyoti, în pre

- = ©-----

Președintele Irakului 
a sosit la Delhi

DELHI 26 (Agerpres).
Președintele Irakului, Abdul Sa

lam Aref, a sosit joi la Delhi în- 
tr-o vizită oficială de o săptămî- 
nă. El va duce tratative cu oficia
litățile guvernamentale indiene în 
vederea întăririi relațiilor de prie
tenie dintre Irak și India.

In cîteva rînduri
NEW YORK. O navă pentru 

călătorii de agrement de-a lun
gul coastelor Floridei a fost răs
turnată de un val în timp ce se 
pregătea să intre în rada portu
lui Palm Beach. Pe bordul vasu
lui se aflau 17 pasageri și trei 
membri ai echipajului. Potrivit 
primelor informații, patru per
soane și-au pierdut viața, patru 
au fost rănite și o 
dată dispărută.

KIGALI. Intr-un 
dat agenției MEN, 
kuze, președintele 
ționale a Ruandei,
prezența bazelor străine în Afri
ca „este incompatibilă cu inde
pendența acestor state și princi
piul nealinierii". Referitor la 
jutorul străin pentru statele 
fricane, Makuze a subliniat 
„el nu trebuie să fie însoțit 
condiții politice sau de 
natură".

NEW YORK. Greva celor 5 200
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J de membri ai sindicatului șofe- 
'[ rilor de autobuze din statul New 
.[ Jersey s-a încheiat Ia 25 martie. 
) După 16 zile de grevă el au ob- 
'! ținut satisfacerea principalelor 
< revendicări referitoare la majo-
> rarea salariilor.
> NEW YORK. 
J tății al statului

nunțat miercuri 
dută o capsulă 
radioactiv, element 
primejdios pentru viața 
Capsula a fost pierdută 
vid Hansobn, funcționar 
versității Corneli. El a 
că elementul radioactiv 
pierdut fie Ia biblioteca 
sității din Buffalo, fie ic locali
tatea Interlaken.

NEW YORK; La sediul O.N.U, 
s-a anunțat că anul acesta va a-

persoană este

interviu acor- 
Anastas 

Adunării 
a arătat

Ma-
Na-

că

a- 
a- 
că 
de

altă

Recent, în
tul
tatâ

Gujarat

(Agerpres).
Kaira din sta-orașul

(India)
o expoziție de
Romînia, trimisă de Institutul

a fost prezen- 
fotografii des-

4
9
9
4
4

Ioc la Lome, Togo, un semi- 
organizat de O.N.U. cu' pri- 
la statutul femeilor. Acest

vea 
nar 
vire 
seminar va fi precedat de semi
narul de la Kabul (Afganistan), 
la care se va discuta problema 
drepturilor omului in țările în 
curs de dezvoltare.

KAMPALA. La Kampala a a- 
vut Ioc o conferință a Uniunii 
naționale a studenților din U- 
ganda. In rezoluția adoptată, 
studenții ugandezi au condamnat 
existența bazelor militare străine 
pe continentul african și toate 
formele de dominație colonia
listă.

NORFOLK. Pe petrolierul a- 
merican „San Jacinto" a avut 
ioc o explozie care a rupt vasut 
in două. Petrolierul care se afla 
în apropierea 
Virginia, avea 
de 11 257 tone 
mat din 39 de
jul a fost salvat dar, in urma ex
ploziei, mai multe persoane au 
fost rănite.

WASHINGTON. Casa Albă a 
anunțat că ambasadorul S.U.A. 
in Cipru, Fraser 
prezentat demisia 
Johnson. Demisia 
tată. In locul lui
numit Taylor Belcher.

NEW YORK. Potrivit datelor 
furnizate de asociația pentru bo
lile cardiace din S.U.A., 60 000 
de cetățeni americani mor anual 
din cauza atacurilor de cord pro
vocate de fumat.

Intr-o broșură a acestei aso
ciații se arată că mortalitatea în 
rîndul fumătorilor de țigări este 
de trei ori mai mare decît în 
rîndul fumătorilor de pipă, sau. 
în rîndul nefumătorilor.

coastelor statului 
un deplasament 

și un echipaj for- 
persoane. Echipa-

pre
Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea. Expoziția a înfă
țișat diverse aspecte din domeniul
economic, social și cultural din
R. P. Romînă, bucurîndu-se de a-
precieri elogioase din partea vizi
tatorilor și a presei locale.

Sesiunea Adunării Populare 
Supreme a R. P. 0. Coreene

PHENIAN 26 (Agerpres).
La 26 martie s-a deschis 

Phenian cea de-a 3-a sesiune 
celei de-a 3-a
Supreme a R.P.D.

Pe ordinea de 
gurează problema
zei economice a cooperativelor a- 
gricole de 
îndeplinirii 
anul 1963

la

9
9
9
9
9
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9
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Ministerul Sănă- 
New York a a- 
că a fost pier- 
conținind cobalt 

extrem de 
umană, 
de Da- 
al Uni- 
declarat 

a fost 
univer-

Wilkins, și-a 
președintelui 

a fost accep- 
Wilkins a fost

i
9

»

bleme financiare și militare, 
legațiile celor două țări, se spune 
în comunicat, au studiat în amă
nunțime probleme ca : echiparea 
și întărirea armatei Kenyei, orga
nizarea unor forțe aeriene, pro
blema trimiterii unor instructori 
militari britanici, crearea unei for
te navale kenyote, acordarea de 
sprijin financiar Kenyei și altele.

De-

a
Adunări Populare 

Coreene.
zi a sesiunii fi- 
consolidării ba-

9
9
9
9
9
9

producție; rezultatele
bugetului de 
și bugetul de 

1964 și aprobarea unor 
ale Prezidiului Adunării
Supreme.

9
9
9
9

stat pe
stat pe
decrete

Populare

Ancheta comisiei federale 
asupra asasinării lui John Kennedy

k..

4
4
9
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WASHINGTON 26 (Agerpres).
Comisia federală de anchetă a- 

supra asasinării lui John Kennedy 
a audiat miercuri mai mulți poli
țiști și alte persoane din Dallas, 

care au depus mărturii în legătură 
cu diferite aspecte 
sinatul de la 
trecut. Printre 
aflat polițistul
arestat pe asasinul

22
cei 

din

legate de asa- 
noiembrie anul 

audiați s-au 
Dallas care l-a 
presupus al lui

Kennedy, Harvey Lee Oswald, un 
ofițer de poliție, membru al escor
tei pe motociclete a cortegiului 
prezidențial, un funcționar al de
pozitului 
u nde se 
sinul, și 
sociated 
au fost 
noscute
președinte al S.U.A.

de cărți din Dallas, de 
presupune că a tras asa- 
alții. Potrivit agenției As- 
Press, mărturiile acestora 
pe linia datelor deja cu- 
privind asasinarea fostului

bolii clientului său
Ruby, 
mier- 
auto-

Noul avocat al lui Rubv depune strădanii 
oentru dovedirea

DALLAS 26 (Agerpres).
Noul avocat al lui Jack 

dr. Hubert Smith, a declarat 
curi că va cere tribunalului
rizația de transferare a clientului 
său în spitalul de stat din Austin, 
capitala statului Texas, pentru a 
fi supus unor examene psihiatrice 
foarte aprofundate. Teza susținută 
de apărare în cursul procesului lui 
Ruby a fost aceea că acuzatul se 
afla pradă unei crize de epilepsie 
pșihomotrice, de o formă extrem 
de rară, atunci cînd l-a ucis pe 
Oswald. Dr. Smith care este direc
torul Facultății de drept din Dal
las, a declarat că intenționează să 
studieze mult mai amănunțit decît

au făcut avocatii precedenti ai 
cuzatului formele și simptomele 
cestei boli. „Trebuie să folosim 
noi metode pentru a descoperi 
dacă el suferă de această boală — 
a declarat avocatul. Ruby, a 
dăugat el, este un bolnav".

Smith s-a declarat convins
clientul său va obține o revizui
re a procesului. Dacă va fi nevoie, 
a spus el, întreaga Facultate de 
drept din Texas va participa la a- 
părarea lui Ruby.

a-
a-

a-

c?
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Televiziune prin intermediul 
sateliților

WASHINGTON 26 (Agerpres).
Autoritățile americane au anun

țat că în aproximativ 
așteaptă să se anunțe 
a guvernului S.U.A. în 
folosirii satelitului „Syncam" pen
tru transmiterea prin televiziune a 
Jocurilor Olimpice de la Tokio In 
prezent, specialiștii examinează re
zultatele primei transmisii experi
mentale care a avut loc miercuri 
pentru a se constata dacă, recep
ția va putea fi satisfăcătoare.

10 zile se 
o hotărîre 

problema
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VARȘOVLA 26 (Agerpres). 
La Olsztyn (R. P. Polonă) a 

început construirea unei noi 
mari uzine de anvelope, unul 
dintre cele mai mari obiecti
ve ale industriei chimice po
loneze. Proiectul și documen
tația folosite la construirea u- 
zinei au fost elaborate de spe
cialiști polonezi. Utilajul uzi
nei este construit în parte de 
diferite întreprinderi din tară. 
Numeroase procese vor fi în 
întregime automatizate. După 
intrarea în funcțiune cu în
treaga ei capacitate, uzina va 
produce aproximativ 2 mili
oane de anvelope pe an.

UNIUNEA SOVIETICĂ

i 
i 
i 
i 
І 
i 
i 
І I 
ț 
ț 
4 
■ I 

4 
4 
4 
f 
4 
4 
4 
4 
І 
4
4 
T 
4
4 
4
4 
4 
І

4
4

4
4 
4 
4
4 
4 
f 
4 
4 
4 
4

LENINGRAD 26 (Agerpres).
Tehnicianul Serghei Ve- 

denski și fiul său Kiril, ini, 
vîrstă de 14 ani, au o colecA 
tie de 430 de mărci care re- . 
prezintă toate mărcile poștale ‘ 
consacrate lui Lenin, emise în ' 
U.R.S.S. și în țările socialiste. '

Colecția filateliștilor din Le
ningrad cuprinde și mărci din ■ 
Romînia, primul stat străin ' 

a emis mărci în memo- ' 
lui Lenin. (1945).

care 
ria

R. P. UNGARĂ

4
♦

BUDAPESTA 26 (Agerpres).
La uzinele de automobile 

din Budapesta a fost pusă la 
i punct producția unui nou tip
» de autobuz ,,lkarus-180" 
■ are o lungime de 16,5 
♦.și o capacitate de 190 

tori. In interior pereții 
căptușiți cu material 
scaunele elastice sînt îmbrăcate 
în naylon, iar ușa pentru ur
carea călătorilor are o lățime 
de 1,60 metri. Autobuzul este 
înzestrat cu un motor 
180
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CP.

care 
metri 
călă- 
sînt 

plastic,

de

R. S. CEHOSLOVACA

PRAGA 26 (Agerpres). 
transmite agen- 
acesta oamenii 

Combinatul me- 
Trinec sărbăto-

dă 
o- 
al 
în 
In
28
o-

După cum 
ția CTK, anul 
muncii de la 
talurgic din
resc împlinirea a 125 de ani 
de la înființarea combinatu
lui. In prezent, combinatul 
o treime din producția de 
țel a țării. Primul furnal 
acestui combinat a intrat 
funcțiune la 1 aprilie 1839. 
prezent, aici . funcționează 
de cuptoare pentru topirea
țelului, trei laminoare, patru 
secții de turnătorie etc. Pro
ducția de oțel a crescut față 
de anul 1937 de 3,5 ori.

Anul jubiliar a fost întîm- 
pinat de oamenii muncii cu 
noi succese în muncă. Ei au 
dat peste plan 3 000 tone de 
cocs, 8 000 tone de oțel, peste 
6 000 tone de laminate.

La Seul continuă demonstrațiile
studențești

SEUL 26 (Agerpres).
Joi dimineața, pe străzile capi

talei sud-coreene au ieșit a treia 
zi consecutiv, alți 2 000 de studenti 
pentru a demonstra împotriva ne
gocierilor de la Tokio pentru „nor
malizarea" relațiilor cu Japonia, 
cerînd rechemarea reprezentanților 
sud-coreeni. Poliția, a baricadat cu 
sîrmă ghimpată drumurile spre pa-

NOUL BUGET
' BAGDAD 26 (Agerpres).

La Bagdad a fost dat publicită
ții noul buget irakian pe anul fi
nanciar 1964—1965. El marchează 
o creștere de 9 milioane de dinari 
față de anul precedent, atingînd

i
i
4
4
4
4
ț

4
4
f 
4
4
f
4
4 
t 
4
4
4
4
4
4I
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

latul prezidențial. Demonstrații pu
ternice au avut loc, de asemenea, 
ia Pusan, Taegu, Suwon, Iri, Yosu. 
Kwangju și alte orașe, Postul de 
radio Seul a transmis un avertis
ment al președintelui sud-coreean 
■Pak Cijan Hi, 
în cazul în 
vor continua, 
măsuri.

în care se arată că, 
care demonstrațiile 
guvernul va lua noi
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cifra de 143 milioane . dinari, 
niturile sînt evaluate însă la 
mai' 125 milioane dinari. In 
secință, deficitul bugetar va
păși în acest an financiar suma de 
18 milioane dinari.

Ve- 
nu- 

con- 
de-
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