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Laos

Printre brigăzile 
fruntașd ale minei 
Uricani se numără 
șl cea condusă de 
minerul Burtea 
Nită.

IN CLIȘEU: 
Schimbul condus 
d<> Asmarandei 
Ioan, din această 
brigadă, care in 
luna martie „ dat 
107 tone de căr
bune cocsificabil 
peste plan.

LA 1. F. PETROȘANI

Permanentizarea muncitorilor -
iaooi însemnai io tieshiea иіііПйіііііі mintii

într-un raion liosit de mun- 
forestieri, este deosebit de 
An de an trebuie să irosim 
mijloace pentru recrutarea 

mancă ne- 
de plan.

globale îi)

Realizări 
la preparata Lupeni
^Colectivul preparației Lupeni a 

încheiat luna martie cu noi și în
semnate realizări în producție. 
Printr-o folosire mai judicioasă a 
instalațiilor și prin realizarea sar
cinilor din planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice s-au dat peste 
plan 2413 tone cărbune.

Realizînd o recuperare globală 
de 76,3 față de 75,5 cît prevede 
planul și o recuperare în cărbu
nele special de 41 la sută, în cursul 
trimestrului I al anului preparato
rii au obținut o cantitate de 1782 

■torre--cm4»0r?w^-apflfîat peste plan, 
iar la producția netă o cantitate 
de 7687 tone cărbunie.

La aceste rezultate și-au adus 
^contribuția în mod deosebit brigă

zile de spălători conduse de Gyârgy 
itefan, Dumitrescu Alexandru, Goia 

Năstase, Mazăre Grigore, Fillop I. 
Geza, Oprișon Mihai, separatorii 
conduși de șeful de echipă Trigoi 
Gheorghe, echipele de la întreți
nerea utilajelor conduse de Kovacs 
Iosif, Bedean Gheorghe, Cziler Ca
rol, Antal Iuliu și mulți alții.

Colectivul sectorului de trans
port al preparației Lupeni a con
tribuit la succesul obținut aprovi- 
zionînd cu vagoane goale prepa- 
rația și expediind la timp întreaga 
cantitate de cărbune către benefi
ciari. Reducerea timpului de sta
ționare a vagoanelor cu 30 minute 
față de normă dovedește preocu
parea colectivului acestui sector. 
S-au evidențiat în această activi
tate veghetorii de vagoane Mihăilă 
Elena și Cosma Terezia, iar la ma
nevrarea vagoanelor a obținut cele 
mai bune rezultate personalul lo
comotivei 50 037 compusă din meca
nicii Bulzan Mircea, Baia Ioan și 
Macea Vaier, avînd ca șefi de 
manevră pe Hamzu Gheorghe, Brîn- 
dușoiu Iulian și Gîrda Vaier.

TIGOIANU FLOREA 
corespondent

Succesele minerilor aninoseni

productivității se 
fi obținută în cea mai 
(56,52 la șută) pe seama 
mecanizării si folosirii 
mecanic -n care scop 

cu 60

îndeplinesc 
angajamentul luat

de producție pe primul trimestru 
al anului a fost depășit cu peste 
1600 tone de cărbune.

Minerii, tehnicienii, inginerii și 
ceilalți salariați ai minei Aninoa- 
sa depun strădanii pentru a înde
plini cu succes sarcinile de plan 
și angajamentele. In luna mar.tie, 
de exemplu, minerii de la Ani- 
noasa au extras aproape 3000 tone 
de cărbune peste sarcinile de plan 
In același timp, randamentul ob
ținut pe exploatare întrece pe cel 
planificat cu 36 kg de cărbune pe 
post. De la începutul anului pro
ducția extrasă peste plan se ridi
că la 5827 tone de cărbune, depă
șire care reprezintă peste 30 
sută din angajamentul anual.

Transport 
corespunzător

la

Pe primul loc
Intre sectoarele minei Aninoasa 

se desfășoară o întrecere susținută 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție. In Juna 
martie, primul loc în întrecere îl 
ocupă colectivul sectorului II. Din 
abatajele acestui sector, au fost 
extrase în perioada respectivă 805 
tone de cărbune peste sarcinile de 
plan. Acest spor de producție este 
o urmare directă a creșterii pro
ductivității muncii : Randamentul 
obținut pe sector este mai mare 
decît cel prevăzut cu peste 60 kg 
de cărbune pe post. Cele mar bune 
rezultate în cadrul sectorului au 
fost dobîndite de brigada condusă 
de Polko Ioan care a extras în 
plus de plan 940 tone de cărbune. 
Brigăzile conduse de Stan Silviu 
și Kibedy Francisc au realizat de
pășiri de 600 și. respectiv, 360 tone 
de cărbune. In luna martie, pe sec
tor, s-au economisit 60 m.c. lemn 
de mină. Aceste succese întregesc 
pe cele obținute anterior : planul

PREMIERĂ
Sîmbătă 4 aprilie 

1964, teatrul de stat 
„Valea Jiului" din 
Petroșani prezintă cea 
de-a 7-a premieră din 
actuala stagiune cu 
piesa „Gaițele" de 
Alex. Kiritescu.

Spectacolul este 
montat în regia lui

Alex. Miclescu, în 
decorurile si costu
mele lui T. Th. Ciupe 
de la Teatrul Națio
nal din Cluj.

Rolul titular este 
deținut de Mia Macri. 
In restul distribuției 
apar actrițele : Teo
dora Lazar, Dana

Pantazopol. Astra Mi
clescu, Maria Dumi
trescu, Viorica Suciu- 
Tifor, Mioara Păcura- 
ru, Paulina Codreanu 
și actorii : 1. Anghe- 
lescu Moreni. Mircea 
Zabalon, Const. Possa 
și Alex. Zecu.

ÎNTR-O SINGURA ZI
Comitetul U.T.M. de 

la șantierul nr. 3 
construcții din Vulcan 
a organizat recent o 
zi a colectării fieru
lui vechi. Numeroși 
tineri au participat au

entuziasm la această 
acțiune. In cîteva ore 
ei au colectat 2 000 
kg de fier vechi. S-au 
evidențiat fietar-beto- 
nistul Rapcea Nico-

lae, zidarul Calotă 
loan, instalatorul Oz- 
naga Alexandru, be- 
tonistul Tîrziu Ilie și 
mulți alți tineri de 
pe șantier.

La succesele minerilor de la A- 
ninoasa a contribuit înttrO mare 
măsură îmbunătățirea transportului 
in subteran. In această privință au 
fost luate o serie de măsuri care 
au dus la creșterea indicelui de 
utilizare a parcului de vagonete. 
Printre acestea se numără : între
ținerea în bune condițiunl a liniilor 
ferate, repararea la timp a vago- 
netelor stricate și altele. Dintre 
schimburile de la transport, cele 
mai bune rezultate au fost obți
nute de cel condus de maistru] 
Baier Ioan. Pe acest schimb s-a 
extras cea mai mare cantitate de

Una din problemele majore care 
se ridică în fața exploatărilor fo
restiere este asigurarea forței de 
.muncă necesare. In această direc
ție situația întreprinderii noastre 
aflată 
citori 
grea : 
multe
și asigurarea forței de 
cesare realizării cifrelor

Creșterea producției 
anul 1964 cu 15,53 la sută față de
1Ѳ63, se bazează în proporție de 
68 la sută pe seama creșterii pro
ductivității muncii și numai 32 
la sută pe sea’ma Creșterii numă
rului de muncitori. Merită arătat 
că creșterea 
prevede a 
mare parte 
extinderii 
fasonatului
se vă dota întreprinderea 
ferăstraie cu benzină. Totodată mă
rirea volumului de scos apropiat 
cu 29,4 la sută față de anul 1963 
se va face prin dotarea întreprin
derii cu cinci tractoare U.T.B. și 
patru funiculare Wyssen.

Pentru obținerea unei producti
vități mărite și o mai burță între
ținere ^.mecanismelor, avem ne
voie de un număr din ce în ce mai 
mare de muncitori permanenți. In 
actuala perioadă, numărul munci
torilor țiehnahenti e-.te riiie și el 
reprezintă doar circa 22 la sută din 
numărul mediu, neceSar : majo
ritatea muncitorilor Vi aducem de 
la distante mart și regiuni înde
părtate ca: Suceava, Iași.. Mara
mureș, Argeș, adusul necesitînd 
cheltuieli mari care încarcă prețul 
de cost. Astfel, 
1963, cheltuielile 
muncitorilor au 
500 000 lei, în

numai în anul 
cu recrutarea 

însumat . peste 
afară de timpul

pierdut de către tehnicieni care 
s-au deplasat după muncitori.

Extinderea mecanizării procesu
lui de producție este condiționată 
de permanentizarea muncitorilor

Cartierul Livezeni este în continuă dezvoltare. In prezent, aici sint 
în construcție 15 blocuri cu peste 600 apartamente.

IN CLIȘEU: Harnica brigadă de zidari a lui Cioarcă loan, lttcrînd 
din plin Ia înălțarea blocului F 2 cu 40 apartamente care va ii pre
dat în luna iulie.

mecanizatori. Din rezultatele obți
nute atît în ce privește buna în
treținere a utilajului cît și creș
terea productivității muncii. se 
constată că muncitorii permanenți 
au obținut rezultate superioare. 
Dintre aceștia cităm pe Grecu Ni- 
colae, Ivașcu loan, Văcăreanu Va- 
sile și alții. Totodată s-a căutat 
să se muncească în direcția- perma
nentizării muncitorilor și prin ca
lificarea cu scoaterea (și fără, scoa
terea) din producție, cheltuindu-se 
în acest scop 146 000 lei.

îmbunătățirea condițiilor de caza
re a contribuit mult la reducerea 
fluctuației muncitorilor, perioada de 
lucru a unui muncitor în cadrul 
întreprinderii a crescut mult. Ca
banele noastre asigură condiții op
time de cazare și permit atît din 
punct de vedere al cazarmamen- 
tului cît și al spațiului locuibil 
(circa 1 200 de locuri) ca munci
torii să stea o perioadă mult mai 
lungă în lucru, iar unii să-și adu
că și familiile. La acest lucru con
tribuie și schimbarea greutății 
specifice a lemnului de lucru în 
volumul total al masei lemnoase 
exploatate. înainte, cînd ponderea 
mare a produselor o reprezenta 
lemnul de foc, fluctuația era iriai 
mare avînd în vedere numărul 
mare de fasonatori manuali de 
lehln de foc, care datorită efortului 
pe eare-1 depuneau si datorită po
sibilităților de cazare reduse stă
teau o perioadă scurtă, de maxi
mum șase săptămîni în lucru. A- 
cum, prin valorificarea lemnului în 
sortimente variate, ekistă condiții 
de lucru tot anul. Sectoarele noas
tre care dispun în prezent de lo
cuințe — colonii — cum sînt sec
toarele Cîtnpu Iui Neag și Lonea, au 
un număr mai mare de muncitori 
permanenți.

La analiza făcută de curînd de 
către comitetul de partid din ca
drul întreprinderii noastre a re
zultat că încă există unele lipsuri 
în permanentizarea muncitorilor. 
Astfel, calificarea muncitorilor la 
locul de muncă și întocmirea con
tractelor individuale pe o durată 
de minim doi ani nu este satis
făcătoare iar sarcina planificată

MUNTEANU NICOLAE 
șef serviciu plan și organizarea 

muncii I.F. Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)

VEȘTI DIN LUPENI
Pentru înfrumusețarea 

orașului
Recent comitetul U.T.M. de la 

preparația Lupeni a organizat. pri
ma zi de muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea orașului. Numeroși 
tineri au venit să facă „toaleta" 
de primăvară „Parcului fruntași
lor". Ei au greblat aleile, au rete
zat ramurile tufișurilor la nivelul 
gardului parcului și au curățat ron
durile de tulpinele plantelor din 
anul trecut. Printre tinerii care s-au 
evidențiat cu acest prilej se nu
mără Avramescu Petru, Chișu loan, 
Blaga Martin, Iușan loan, Faur 
Ioan, Lorincz loan.

O acfiune lăudabilă
Utemistul Ardelean Ioan, șef de 

echipă la atelierul electric al sec
torului IX de la mina Lupeni a 
luat, la începutul acestui an, ini
țiativa de a recupera rulmenți de 
la utilajele vechi. împreună cu ti
nerii Iancu Viorel, Butacu Alexan
dru, Năsălean Radu, cu care mun
cește împreună, tovarășul Arde
lean Ioan a realizat de la începu
tul anului și pînă în prezent, prin 
repararea rulmenților, economii în 
valoare de 1 850 lei.



STEAGUL ROȘU

Cum facem verificarea #4 notarea cunoștințelor la elevi ?

Printr-o manca metodică, sistematică
mod plictisitor, dacă in
și profesorii predau mo
lipsit de viată, putem fi 
aici domnește o delăsare

Dacă într-o școală lecțiile de
curg in 
vățătorii 
noton și 
siguri că
vădită în munca metodică a uno
ra dintre cadrele didactice.

Dacă într-o școală se întîlnesc 
cazuri cînd lecțiile nu încep punc
tual, imediat după ce a sunat', sau 
cînd învățătorii și profesorii în- 
tlrzie de la ore, avem de-a face 
cu o lipsă de organizare a colec
tivului pedagogic, 
folosi Ia 
nute.

La unii 
principala 
organizeze bine lecția, 
eronat cunoștințele elevilor trebuie 
căutată în insuficienta lor pregă
tire teoretică și melodică, în sla
ba muncă metodică dusă în colec 
tiv în vederea îmbunătățirii și 
organizării lecțiilor șl aprecierii 
cunoștințelor.

Dar acest lucru, se datorește și 
faptului că se efectuează un slab 
control din partea conducerilor 
școlilor asupra muncii cadrelor di
dactice.

Calitatea fiecărei lecții depinde 
într-o mare măsură și de munca 
metodică desfășurată în școală în 
vederea îmbunătățirii învătămîntu- 
lui, de modul cum directorul și di
rectorul adjunct înțeleg să conducă 
acest sector de muncă și să con
troleze conținutul și metodica ti
nerii lecțiilor.

In decursul expunerii, profeso
rul trebuie să scoată în evidență

ry lipsa de a
maxim cele 50 de mi-

învățători și profesori, 
cauză care îi face să nu 

să aprecieze

și st sublinieze ideile principale, 
accentuîndu-le în mod special și 
să-i determine pe elevi să-și în
drepte atenția asupra lor. Uneori 
este indicat, ca în cursul expunerii 
să se pună elevilor unele între
bări, avertizîndu-i că vor fi ne- 
voiți să dea răspunsurile respec
tive la sfirșitul expunerii și vor fi 
chiar notați. Aceasta în special la 
elevii mediocri precum și la cei 
slabi care trebuie să fie mereu su- 
praveghiați, și să li se adreseze a- 
proape la fiecare lecție cite una, 
două întrebări.

Controlul cunoștințelor 
să se facă în timpul 
noilor cunoștințe, în 
versației și cu alte

In clasele în care 
învățătorii acordă la
atenția cuvenită aprecierii cunoș
tințelor elevilor, elevii au un mai 
mare simț al răspunderii față de 
învățătură și în specia] față de 
pregătirea temelor acasă. Altfel, 
atît cunoștințele și mai ales notele 
vor avea un caracter întîmplător.

Controlînd și apreciind în mod 
sistematic cunoștințele elevilor, 
profesorul îi obișnuiește să înve
țe cu mai multă stăruință, să pă
trundă sensul cunoștințelor și să 
și le fixeze mai temeinic in me
morie.

prof. C. TIȚESCU - 
directorul Scolii generale de 8 ani 

nr. 4 Petroșani

trebuie 
comunicării 

timpul con- 
ocazii. 
profesorii și 
lecțiile lor

tineretului,
cu
60

Făt-Frumos 
de Marcela

dln
Cor-

Cărți pentru copii
Creangă I„ Povestiri, Ilustrații 

de Roni NOel. Editura tineretului, 
84 pagini — 10 lei.

Calvino I„ Az aranyszâju szâma- 
dd. (Massaro cel drept — în lim
ba maghiară). Colecția „Traista 
povești". Editura 
pagini — 2 Iei.

Eminescu M., 
lacrimă. Ilustrații
descu. Editura tineretului. 32 pa
gini — 4,25 lei.

Gîrleanu E., Akik a termăszet 
ayelven szolnak. (Din lumea celor 
care nu c-uvîntă. In limba maghia- 
răj. Editura tineretului, 84 pagini 
— 2,75 lei.

Jianu E„ Locuitorii pădurii. Ilus
trații de Dem. Demetrescu. Ediția 
a П-a. Editura tineretului, 32 
gini — 6 lei.

Kirsner L. A., Biletul cifrat, 
ducere din limba rusă de D.
cariuc. Editura tineretului, 184 pa
gini — 4,75 lej»

pa-

Tra-
Va-

Programe artistice 
și întreceri sportive

Și la Școala generală de 8 ani 
nr. 3 din Lupeni, ca dealtfel și la 
celelalte școli, s-a acordat o aten
ție deosebită organizării în bune 
condițiuni a vacanței de primăva
ră. Pentru aceasta s-a întocmit din 
timp un plan comun al direcțiunii 
școlii și al conducerii unității de 
pionieri. In el au fost trecute mai 
multe acțiuni printre care: orga
nizarea de audiții muzicale, colec
tarea de fier vechi, excursii și Vi
zite îh Lupeni și împrejurimi, vi
zionări colective de filme, pregă
tirea de programe 
ceri sportive.

îmbucurător este 
joritatea acțiunilor
nul de muncă au fost realizate.

Bunăoară, brigada artistică de 
agitație precum și soliștii au pre
gătit un nou program artistic. De 
asemenea, s-au pregătit simpozioa
ne literare, s-au efectuat vizite la 
filatură și mină, iar pe terenul de 
sport au avut loc întreceri sporti
ve la handbal, volei, fotbal dotate 
cu ,,Cupa primăverii".

Printre detașamentele fruntașe 
în îndeplinirea planurilor de mun
că pe perioada vacantei se numă
ră detașamentul nr. 4 care a or
ganizat cele mai multe acțiuni.

EMIL TETILEANU 
corespondent

............

artistice, Intre-

faptul că ma- 
trecute în pla-

ki școli și la casa pionierilor
Ne apropiem de stlrșltul vacan- 

tei de primăvară. Peste cîteva zile 
școlile iși vor deschide din nou 
larg porțile pentru ca elevii să pă
șească în ultimul trimestru al a 
nului școlar. Deși timpul nu a fost 
însorit decît doar cîteva zile, co
piii din Valea Jiului au simțit to
tuși în inimile lor primăvara.

Cluburile pionierești din școlile 
de 8 ani sau cluburile elevilor din 
școlile medii și profesionale au 
devenit uneori neincăpătoare. Con
cursurile de șah, tenis de masă, 
„Cine știe cîștîgă", întrecerile spor
tive organizate aici au fost însoți
te de veselie și pline de amintiri 
plăcute.

Pionierii și școlarii de la Școala 
generală de 8 ani nr 2 Lonea au 
participat la realizarea tuturor ac
țiunilor propuse în programul de 
activitate pe timpul vacanței. Neui
tată va rămîne în mintea elevilor 
serbarea primăverii dată în prima 
zi de vacanță de pionieri și școlari 
de la ciclul I. excursia cu autobu
zul în orașul Lupeni, la mina Lu
peni, cartierul Vlscoza ’și la Monu
mentul minerilor căzuți în 1929 
Cu această ocazie li s-a vorbit pio
nierilor despre greva minerilor din 
1929. In fața monumentului, eîțiva 
școlari au fost făcuți pionieri. Pe 
fețele lor «e citea emoția, bucuria 
și mîndria evenimentului pe care

l-au trăit. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît la adunarea festivă de pri
mire au participat sute de harnici 
mineri care se pregăteau să intre 
în șut la acea oră.

Tot la această școală, duminică 
s-a desfășurat concursul „Cine știe 
cîștigă" pe tema „Uniunea Tinere
tului Muncitor — unica organizație 
revoluționară de tineret din patria 
noastră" organizat intre grupele 
de pionieri ale claselor a VII A și 
В de la această școală și a Vll-a A 
de la Școala medie Lonea. La sfîr- 
șit, |uriul a desemnat pe următo
rii cîștigători; Locul I, reprezen
tanții clasei а ѴІІ-а A de la Școala 
generală de 8 ani Lonea : Cojbcaru 
Viorica, Nistor Doina și Ciobanu 
Nela 
locul 
VII-a
8 ani
gela și Ienulescu Ileana care 
lotalizat 320 de puncte; locul III 
reprezentanții clasei a VII-a A de 
la Școala medie Lonea : Stoica An
gela și Procopie Gheorghe carg .au 
obținut 250 de puncte. CÎȘtigă^ii 
au fost premiați cu cărți și re
chizite.

...Casa pionierilor din Petroșani 
a devenit uneori neîncăpătoare. 
Frumoasele acțiuni organizate aici 
au atras mulți copii. Activitățile 
întreprinse au fost organizate la 
inițiativa șl donhta copiilor. Iată 
cîteva din ele : vizitarea ' fabricii 
de pline, reuniunea pionierească a 
fruntașilor la învățătură în ulti
mul trimestru, excursie la cabana 
Rusu, vizionarea de filme în colec
tiv ele.

care au totalizat 405 puncte; 
II, reprezentanții clasei a 
В de la Școala generală de 
Lonea : Șelar Irina. Popa An- 

au

DISCIPLINA IN TIMPUL LECȚIEI

de cadrele di- 
și elevi care 
fată de înv i 
de trecere la

de
Se

necesară 
funcție 
sau in- 
autori- 

se face

se preocu- 
și organi- 

lectii pen- 
primească

O problemă importantă de care 
depinde în mare măsură buna des
fășurare a procesului instructiv- 
edacativ în școală, este disciplina 
elevilor în timpul lecțiilor.

Desigur că disciplina trebuie si 
aibă un caracter conștient, elevul 
să înțeleagă că ea <
Acest lucru este însă în 
de priceperea profesorului 
vățătorului de a cîștiga 
tatea față de elevi, rum 
iubit și stimat de ei.

Asigurarea unei discipline conș
tiente a elevilor la ore, cere fie
cărui cadru didactic să 
pe intens de conținutul 
zarea precisă a fiecărei 
tru ca fiecare elev să
ajutorul necesar în însușirea con
ținutului obiectului, să-l îndră
gească.

-Cu toate că în școala noastră se 
desfășoară o intensă muncă în rin- 
dul elevilor, totuși nu sînt puține 
cazurile cînd unii elevi mai fac 
abateri de la disciplina școlară. 
Printre aceștia se numără Cornea 
Constantin din clasa VII A, Șer- 
ban V. Ion și Căldărar Viorel din

clasa VI A care neglijează învă
țătură, se bat, conturbă liniștea 
nu ан o atitudine corespunzătoare 
față de colegi, față 
dactice. Mai avem 
din cauza nepăsării 
țățură, nu au note
3—4 materii ca de exemplu : Ben- 
tiu Emilia, Căldărar Viorel, Brehai 
Mihaela.

Considerăm că aceste abateri se 
datoresc și unor defecțiuni în 
munca noastră, a cadrelor didac
tice. Aceasta mai ales în ce pri
vește aplicarea recompenselor și 
pedepselor. Unii profesori sau în
vățători manifestă mu-tă îngăduin
ță față de abateri, sau invers, din 
dorința de a-și dovedi exigența, 
aplică sancțiuni prea mari, care 
depășesc cu mult abaterea 
Sită. Desigur că și intr-un 
în celălalt măsurile luate 
să ducă la îndreptarea și
rea elevilor au repercusiuni ne
gative,

In procesul educativ al elevilor, 
dirigintelui îi revin sarcini d» 
seamă. Ій școala noastră pro
fesorii au< stabilit măsuri comune

CU

AUREL SLABII
corespondent

săvîr- 
caz și 
în loc 
educa-

\ O profesie frumoasă și umanitară
fi in si-

morală 
sau tne-

de unii șl de 
muncitor sa- 
aceasta este

In alegerea unei meserii se cere 
mult discernămînt din partea celor 
ce sfătuiesc și anumite calități din 
partea celor ce aleg.

E bine de știut și; 
alții că profesia de 
nitar — căci despre
vorba in cele ce urmează — nu 
poate ti practicată bine de oricine.

In medicină ignoranta profesio
nală și lipsa de conștiinciozitate 
se plătesc cu sănătatea sau chiar 
cu viața omului.

Indiferent de poziția pe care un 
viitor muncitor sanitar o va avea 
în erarhia profesiei medico-sani- 
tare, soră sau medic, brancardier 
sau asistent medical etc., el tre
buie in primul rind să iubească 
omul. Se cere sensibilitate sufle
tească. înțelegere și apropiere față 
de bolnav, iar în momentele grele, 
o atitudine 
Toate 
înaltă 
poate 
numai
alt muncitor 
îngrijește un suferind 
„fac acestui bolnav ceea ce mi-a='

hotărășc pentru o- 
au obligația să se 
înșuși în primul

oarecare. Iar 
sănătate face 

atunci 
gradul de me- 
artă, arta de

invățătnră. precum 
se trateze indivi- 
elev.
în cursul unei săp-

De la cutiuja poșter* 
la acțiune

precisă și hotărîtă 
aceste atribute presupun o 
conștiință profesională care 
fi adusă bine la îndeplinire 
dacă medicul, sau ori care 

sanitar, atunci cînd 
își spune :

face mie însumi dacă aș 
tuația lui".

E o mare răspundere 
pentru părinții, profesorii,
dicii care sfătuiesc sau determină 
un tînăr să-și aleagă această me
serie. Ei trebuie să observe cu a- 
tenție din timp și în mod perma
nent calitățile morale ale viitorii 
lui candidat

Tinerii ce se 
ceastă meserie, 
cunoască pe ei
rind, apoi trebuie să știe că se an
gajează la o grea răspundere și că 
ii așteaptă o muncă cu foarte mul
te nopți albe, cu osteneală, dar în 
același timp și cu mari satisfacții. 
Medicina este frumoasă și nobilă. 
E frumoasă pentru că repară cea 
mai fină și mai complicată mașină 
cunoscută pină azi — omul, E no
bilă păntru că redă omului bunui 
săli cel mai de preț — sănătatea.

Dar pentru ca să ajungi să vin
deci trebuie să parcurgi o cale 
lungă și grea. In primul rînd tre
buie muncă. E absolut necesară o 
temeinică și permanentă pregătire 
profesională. Apoi în munca de în- 
griiire a omului bolnav cere

dăruire, devotament, abnegație, sa
crificiul timpului liber și uneori 
chiar a sănătății. Pentru aceasta 
muncitorul sanitar trebuie să-și iu
bească meseria dincolo de obliga
țiile unei meserii 
dacă ocrotitorul de
din profesia sa o pasiune, 
medicina depășește 
serie, ea devine o 
vindeca bolnavii.

Meseria noastră 
mari satisfacții. Nimic nu poate 
mai demn și mai înălțător pentru 
un medic decit încrederea cu ca
re bolnavul i se adresează pentru 
a-i ingrijf sănătatea sau a-i salva 
viața.

Satisfacția binelui înfăptuit, 
vindecării omului suferind sau 
salvării vieții, nu sînt altceva decît 
răsplata muncii, a sacrificiilor și a 
stimulării noastre pe mai departe.

A alege profesiunea de muncitor 
sanitar înseamnă a alege o mese
rie frumoasă, grea și mai ales u- 
manitară.

dr. DUMITRU PASCU 
directorul Spitalului unificat 

Petroșani

de influențare a colectivului 
elevi. Profesorii și diriginții 
informează reciproc asupra proble
melor pe care ie ridică munca e- 
ducativă, studiază în comun mo
dalitățile de antrenare a colectivu
lui . de elevi la 
și felul cum să 
dual cu fiecare

Observînd că
tămîni s-au luat multe note slabe, 
diriginții iau imediat legătura cu 
profesorii respectivi stabilind de 
comun acord măsurile de remediere 
a lipsurilor.

De asemenea, diriginții, asistă cu 
regularitate la orele altor profe
sori, fapt ce face ca elevii să se 
simtă controlați în permanență. Di
rigintele observă cu acest prilej 
atenția elevilor la ore. 
iau notițe, disciplina 
orelor etc.

Se întâmplă însă ca 
orele altor profesori,
să nu vadă absolut totul. Din a- 
ceastă cauză, el poate trage unele 
concluzii 
unul din 
clasa sa, 
susținînd 
bună. De
cetare mai amănunțită, de o 
liză mai profundă a felului 
e organizată clasa în vederea 
ției, a relațiilor stabilite între
fesori și elevi, a calității predă
rii, a gradului în care elevii ma
nifestă interes pent'ru obiectul pre
dat.

felul cum 
în timpul

asistînd la 
dirigintele

pripite și ca urmare cînd 
profesori se „plînge" de 
el îi ia imediat apărarea 
că de fapt clasa e foarte 
aceea e nevoie de o cer- 

ana- 
cum 
lec- 
pro-

CORNEA TI1U
învățător, Școala generală de 8 ani

Iscroni

In ultimele zile ale trimestrului 
II, în cutiuța poștală a pionierilor 
de la Școala generală de 8 ani nr. 
1 Petroșani au apărut diferite pro
puneri pentru organizarea vacan
tei de primăvară. Multe dintre ele 
au și fost deja realizate pe baza 
planului de muncă alcătuit. Iată 
cîteva din acestea : un grup de 18 
elevi din ciclul II au făcut 
cursie la Paring

fru-
re- 
șir, 

pie-

o ex- 
unde au petre

cut o săptămină minunată. Au tre
cut cu acest prilej și unele probe 
prevăzute pentru obținerea insig
nei țle polisportiv, au cunoscut 
musețile împrejurimilor, s-au 
creat. In școală, cîteva zile în 
un grup de pionieri, a repetat
sa „Regina zăpezilor" sub îndru
marea profesoarei de științe natu
rale. Ei fac parte din cercul „mici
lor naturaliști" și intenționează ca 
la finele anului școlar — cu fon
durile strînse din spectacole să or
ganizeze o excursie științifică în 
tară. Alături de ei au lucrat și 
eîțiva pionieri din cercul micilor 
pictori condus de tovarășul Fodor 
Kalman pentru pregătirea decoru
rilor necesare spectacolului.

In colaborare cu Casa pionieri
lor, alți pionieri au vizionat expo

ziția de desene 
de aici, au vizitat 
fabrica de pîine 
din Petroșani.oferă

Dirlgintele : 
Oare ce fel de 

elev o mal fi și 
Popescu ăsta?l...

FLORICA
MUȘTEANU

diriginti 
neglijează com
pletarea caietu
lui de caracteri
zări psiho-peda- 
gogice.
că este 
ficient 
cântă.

socotind 
timp su
in va
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(Urmare din pag. l-a)

de a permanentiza un număr de 
300 muncitori în trimestrul 1, nu 
a fost încă realizată. Totodată sînt 
încă exploatări ca Petroasa, Tusu, 
Valea de brazi, Prodari și Galbena 
în care cazarea muncitorilor lasă 
încă de dorit iar maiștrii de par
chet nu caută în- suficientă mă
sură să-i atragă pe muncitori, să-i 
atașeze de exploatarea pe care o 
conduc. Toate aceste lipsuri vor 
trebui înlăturate pentru a se crea 
posibilitatea permanentizării unui 
număr cît mai mare de muncitori.

In același timp, extinderea lu
crului după metoda acordului glo 
bal — prin prelungirea duratei de 
lucru în cadrul aceluiași parchet, 
prin avantajele și sporurile la sa
lariu acordate — contribuie la 
permanentizarea muncitorilor noș 
tri, deoarece majoritatea muncito
rilor permanenti lucrează în bri
găzi mari și mici complexe, rea
lizând o productivitate mărită, dînd 
produse de calitate superioară și 
contribuind la reducerea prețului 
de cost. Avantajele acordate mun
citorilor permanenti (în prezentl 
constau din acordarea unui con
cediu anual de odihnă plătit și

---------- ----©---------------

. n s т a N T A N E E
Așa păcăleală să tot fie

Ziua de întîi aprilie e tradițio
nală pentru păcăleli. Și cum șofe
rilor, mecanicilor și celorlalți me
seriași de la S.T.R.A. le plac glu
mele ce și-au zis : Hai să le tra
gem o „păcăleală" celor de la 
I.C.M. Dar cum să-i păcălești cînd 
n-ai cu ei nici în clin nici în mî- 
necă ? Au găsit ei însă totuși ceva. 
Le-au promis un piculeț de fier 
vechi.

— Trimiteji-l că-1 primim bucuros
In curtea autobazei erau < trei 

camioane, 2 tractoare și 4 remorci 
casate. Cum să trimiți dintr-o dată 
IJCM. ditama-i uriași. Pe lîngă a- 
Г tasta trebuiau demontate ca.icin- 

urile și lemnăria. S-au pus ei me
seriașii autobazei cu rîvnă pe lucru. 
Tovarășul Pițurcă Constantin, șeful 
autobazei, și-a luat rolul de con
ducător al acțiunii patriotice. Pe 
lîngă autocamioanele casate se 
învîrtea cu cheile în mînă strun
garul Augustin Ioan, secretarul or
ganizației de bază de partid. Re
cupera la prezoane bloc și pre- 
zoane roți.

Sudorul Argint Tiberiu umbla 
tocmai ca argintul viu. Tăia meta
lul, la dimensiuni mai mici, să 
poată fi încărcat mai ușor în re
morcă. Revizorul tehnic Groza Io
sif, șeful de garaj Negrescu Va- 
sile, tovarășii Hegeduș Tibor, Sza
bo Alexandru, Blaga Vasile, Ma- 
reș Anton și toți ceilalți munceau 
cu sîrg. In scurtă vreme remorca 
a fost încărcată.

—- Să vină tractoristul — anun
ță tovarășul Pițurcă.

La scurtă vreme se auzi dudui-

dreptul la alocația de ster pentru 
copii.

Este necesar totodată să se a- 
corde întreprinderilor deficitare în 
forțe de muncă, fonduri suplimen
tare de investiții pentru construc
ții de locuințe la centrele bazinelor 
mari și care asigură o activitate 
mai concentrată. In prezent în ca
drul întreprinderii noastre s-au 
luat măsuri de a se construi caba
nele prevăzute în plan (circa 700 
rrt.p.) în asemenea centre șl a se 
îmbunătăți compartimentarea lor. 
Este în studiu și înființarea de 
cantine în parchetele mai concen
trate, care să contribuie la creș
terea salariului real al muncitori
lor noștri și să asigure o hrană 
din ce în ce maj bună.

Pînă la soluționarea acestor pro
bleme, este însă necesar ca fie
care conducător al procesului de 
oroducție să contribuie la perma
nentizarea muncitorilor prin mij
loacele care ne stau la îndemînă 
pentru a putea îmbunătăți indica
torii de plan si ridica nivelul de 
trai al muncitorilor. Planul de mă
suri întocmit de comitetul nostru 
de partid în această direcție tre
buie să fie îndeplinit, iar obiecti
vele prevăzute executate întocmai.

tul tractorului. Apoi remorca o 
porni spre I.C.M.

— Am adus un pic de fier vechi, 
spuse zîmbind tractoristul.

— Nu-i păcăleală de întîi apri
lie ? întrebă neîncrezător un 
tovarăș de la I.C.M.

— Dacă-i, să fie ,,păcăleală1'. A- 
tunci e la cantitate că-i cam mul
tișor.

— Fie cit de mult că-i bine. 
Așa „păcăleală" să tot fie.

— Dacă așa-i vorba, o să vă 
mai tragem o „păcăleală" și mîine 
— spuse zîmbind tractoristul.

P. S. „Păcăleala" a avut loc și 
a doua zi. In zilele de 1 și 2 apri
lie salariații de la S.T.R.A. din Pe
troșani au valorificat circa 15 000 
kg fier vechi.

B. c.
------------------ ■ ■--------------- • . ■ " "--------------------------------------------

„O SEARA DE MELODII"
In cadrul turneului pe care-1 în

treprinde în Valea Jiului, orches
tra de muzică populară a Filar
monicii de stat din Cluj a prezen
tat pe scena Teatrului de stat din 
Petroșani, un frumos concert de 
muzică populară intitulat „O sea
ră de melodii".

La reușita acestui spectacol au 
contribuit cunoscuții cîntăreți de 
muzică populară Felician Fărcașu, 
Dumitru Sopon precum și solistele 
vocale Ana Pop-Corondan, Maria 
Peter, Maria Marcu, lulia Szabo 
si soliștii instrumentiști Dorel Mer-

Cunoașterea cererii de consum — 
o sarcină importantă 

a lucrătorilor din comerț
Ca urmare a industrializării so

cialiste a țării crește continuu pro
ducția bunurilor de consum *i ve
niturile bănești ale populației, iar 
volumul mărfurilor desfăcute prin 
unitățile comerțului socialist spo
rește și el de la an la an.

Potrivit Directivelor Congresului 
al Ill-lea al P.M.R. cantitatea de 
mărfuri care se va desface prin 
comerțul de stat și cooperatist va 
fi în anul 1965 de două ori mai 
mare de cît în anul 1959. In reali
zarea sarcinilor trasate de partid 
și guvern comerțului de stat, un 
rol de seamă îl are cunoașterea 
temeinică și permanentă a cererii 
de mărfuri a populației. Pe baza 
cunoașterii temeinice a cererii, co
merțul poate exercita o influentă 
activă atît asupra producției іи 
sensul creșterii ei cît și a lărgirii 
sortimentului și îmbunătățirii con
tinue a calității mărfurilor

In acest scop și întreprinderile 
comerciale din Valea Jiului utili
zează din plin multiplele mijloace 
de care dispun (cererile prealabile, 
contractele economice, comenzile 
de mărfuri, recepția calitativă etc ).

Un accent deosebit trebuie pus 
pe folosirea legăturilor ce se sta
bilesc între întreprinderile produ 
cătpare și cele comerciale cu oca
zia operațiunilor de contractare. 
Pentru a putea contracta un fond 
de mărfuri cît mai corespunzător 
nevoilor consumatorilor, la con
tractare trebuie să participe fac
tori atît din partea organizațiilor 
de stat cît și din cele cooperatis
te, lucrători competenți, care cu
nosc bine nu numai caracteristicile 
tehnice ale produselor ci și gustul 
și preferințele consumatorilor, ten
dințele generale și aspectele nou 
apărute în cererea de mărfuri.

Comenzile de mărfuri reprezintă, 
de asemenea, o cale eficace de 
influențare a producției; coman
darea mărfii reprezintă un mijloc 
operativ prin care se transmite de 
la veriga cu amănuntul la cea 
cu ridicata și de aici la industries 
— sau în unele cazuri direct la in
dustrie, cererile asupra mărfurilor 
mai mult solicitate sau care lip
sesc temporar din magazin.

De întocmirea judicioasă și cu 
grijă a comenzilor de mărfuri de
pinde în bună măsură asigurarea 
condițiilor pentru realizarea și de
pășirea planului, continuitatea a- 
provizionării, evitarea creării d? 
stocuri supranormative, a perisa- 

ticaru, loan Fărcașu și alți inter- 
preți ai cântecului popular. Ei au 
interpretat cu măiestrie frumoasele 
melodii ardelenești.

Concertul prezentat s-a bucurat 
de o unanimă apreciere din partea 
publicului petroșănean care a răs
plătit cu vii și îndelungi aplauze 
măiestria soliștilor și orchestrei.

Și-a adus contribuția și popularul 
comic Zeno Turdeanu care a im
primat spectacolului multă voiciu- 
ne și veselie.

C. IOAN 
corespondent

In fiecare lună, 
muncitorii ' pie
trari de la ca
riera Banița li
vrează centrelor 
siderurgice din 
țară mii de tone 
calcar meta
lurgic.

IN CLIȘEU: 
La rampa carie
rei se inearcă 
un nou lot de 
vagoane.

bilitiților peste limitele normale, 
reducerea nivelului cheltuielilor de 
circulație etc.

A.șa cum se arată în documen
tele Congresului al Ill-lea al 
P.M.R., In etapa actuală îmbună
tățirea continuă a calității produ
selor constituie o sarcină deose
bită pentru toate ramurile econo
miei naționale. In lupta pentru în
deplinirea acestei sarcini trebuie 
să fie antrenați și lucrătorii din 
comerț. Cunoscînd temeinic cere
rile populației ei trebuie să efec
tueze cu simț de răspundere recep 
ția calitativă a mărfurilor, să în
drume consumatorii către mărfuri
le de calitate superioară.

Unul din mijloacele cele mai 
importante de care dispun lucrăto
rii din comerț, pentru influențarea 
activă a cererii de mărfuri, este 
reclama comercială. Informîndu-i 
la timp pe consumatori asupra 
mărfurilor nou apărute și înlesnin- 
du-le orientarea în efectuarea 
cumpărăturilor, reclama comercială 
contribuie la creșterea volumului 
desfacerii, concomitent cu îmbună
tățirea deservirii. Din păcate ges
tionarii unor magazine din Petro
șani, Loneaț Lupeni i Aninoasa 
neglijează această importantă la
tură a muncii lor.

Pentru a avea eficiența necesa
ră, reclama trebuie făcută la timp 
și cu gust, folosindtt-se mijloa
cele cele mai adecvate, mai su
gestive și atractive. In vitrină, 
mărfurile trebuie expuse intr-un 
mod atrăgător, pe baza unei te
matici cît mai potrivite pentru se
zonul respectiv și nu după gustul 
unuia sau altuia.

Intrucît în etapa actuală în 
toace localitățile din Valea Jiu
lui au loc consultări cu consuma
torii, din partea lucrătorilor din 
conjerț și a tuturor întreprinderi
lor și organizațiilor comerciale do 
stat și cooperatiste se cere o creș
tere a spiritului de răspundere 
față de sarcinile pe tjimeștrele 
viitoare ale acestui an. Cu acest 
prilej organizațiile comerciale cu 
amănuntul trebuie să folosesc 
întreaga experiență acumulată în 
relațiile cu consumatorii și cu aju
torul datelor și informațiilor de 
care dispun în urma sintetizării su
gestiilor din „Caetul vânzătorului' 
sau a celor făcute de consumatori 
Cu ocazia consfătuirilor a diferi
telor expoziții etc., să treacă la 
îmbunătățirea activității lor.

La r'ndu! lor, întreprinderile eu 
ridicata au datoria ca la analiza 
necesarului prezentat de către or
ganizațiile comerciale cu amănun
tul, să atiagă în această muncă 
pe cei mai buni lucrători, care au 
experiență bogată și cunosc bine 
cererea populației.

4 aprilie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 9,10 Muzică distractivă. 
9,40 Jocuri populare din diferite 
regiuni ale țării, 10,26 Muzică u- 
șoară. 11,00 Arii și duete din ope
re, 11,30 Muzică de estradă, 13,03 
Concert din opere și operete. 14,10 
Muzică populară chiliana, 15,30 
■Pagini din literatura maghiara, 
15,45 Muzică ușoară de Radu Șer- 
ban, 16,30 Emisiune muzicală de la 
Moscova, 18,05 Casa de discuri 
„Elecțrecord" vă prezintă noi în
registrări de muzică ușoară, 18,40 
Buchet de melodii populare. 19,00 
Almanah științific, 19.25 Muzică 
de dans, 20,10 Melodii populare ce
rute de ascultători, 20,30 Pe teme 
internaționale, 20.40 Muzică de 
dans, 21,15 Carnet plastic, 21,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL II.
8.30 Sumarul presei centrale, 9,03 
Melodii populare, 9,30 Roza vîn- 
turilor (reluarea emisiunii din 1 a- 
priiie). 10,00 Piese de estradă,
10.30 Muzica din opere romîneștî, 
12,09 Din creația de muzică ușoară 
a compozitorilor noștri, 12,30 Lec
ția de limba engleză. Ciclul II (re
luarea emisiunii din 3 aprilie), 13,33 
Muzică populară romîneastfă și a

In Editura politică
ctu apârult

V. I* Lenin
OPERE COMPLETE, 

voi. 23
Volumul cuprinde lucrările scrise 

in perioada martie—septembrie 
1813, în condițiile apropierii unei 
noi crize revoluționare.

In aceste lucrări, Lenin dezvol
tă unele teze importante ale. teo
riei marxiste pe baza experienței 
luptei clasei muncitoare din Rusie 
și a mișcării muncitorești interna
ționale, demască încercările opor
tuniștilor de a înlocui concepția 
marxistă a luptei de clasă printr-o 
concepție liberala, fundamentează 
politica partidului bolșevic în pro 
blerna națională etc,

648 pag. 12 Hi

Materialismul dialectic 
și științele contemporane 

ale naturii, vol. IV
Volumul constituie o culegere 

de studii semnate de cunoscuți oa
meni de știință din țara noastră 
care abordează o serie de probleme 
teoretice și metodologice ale unor 
discipline științifice fundamentele: 
matematică, fizică, biologie, fizio
logie, psihologie, cibernetică, geo
logie etc.

Cartea dezvăluie inconsistenta 
concepțiilor idealiste și metafizice 
din diferite domenii ale cunoaște
rii, demonstrează că filozofia mate- 
riăiist-dialectică e unica bazfi teo
retică și metodologică rodnică 
pentru științele contemporane ale 
naturii.

424 pag. 12 lei
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„Audiție colectivă*
In blocul 16 din cartierul Car- 

pați Petroșani ca și în toate ce
lelalte cartiere noi ale Văii Jiului, 
aproape fiecare locatar posedă 
cîte un aparat de radio. Dar dintre 
toate aparatele de radio „vocea" 
aparatului familiei Bora se aude cel 
mai tare. Toate celelalte. Balada, 
Miorița, Opereta. Fantezia și alte 
aparate de radio cântă doar pen
tru apartamentul în care sînt ins
talate.

De ce i-o fi plăcînd familiei Bo
ra să regleze aparatul de radio ka 
maximum și cu aceasta să facă 
o audiție colectivă necerută, <e- 
ranjînd vecinii de apartament de 
dimineață pînă seara ? Iată o în
trebare pe care și-o pun coloca
tarii săi de pe scara V-a.

Răspunsul se așteaptă sub forma 
respectării regulamentului care 
normalizează conviețuirea îlftre lo
catari.

minorităților naționale, 14,00 So
liști romîni de muzică ușoară, 14,30 
Noi înregistrări de muzică din o- 
pere, 16,00 Muzică ușoară, 16,30 
Știința în slujba păcii, 17,10 Me
lodii populare cerute, de ascultă
tori, 18,25 Selecțiuni din operete, 
19,05 Seară de romanțe, 19,30 Ca
podopere ale literaturii universale 
„Burghezul Gentilom" de Molidre. 
Autoarea prezentării conf. univ. 
Elena Vianu, 20,00 Arii celebre 
din opere, 20,40 „Săptămîna cultu
rii maghiare", 21,10 Muzică de 
dans, 21,45 Pagini di.n umorul u- 
inversai.

4 aprilie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Hoțul din San Marengo; REPU
BLICA : Podul; LONEA — MINE
RUL : împărăția oglinzilor strîmbe; 
lîÂRBÂTLNI : Dăi înainte fârâ 
grijă.



STEAGUL ROȘU

» UJJIMELt știri ULTIMELE ȘTIRI *ULTIMELE ȘTIRI ifc ULTIMELE ȘTIRI WULTIMELE ȘTIRI

ilhiiuuhidlIhiiiiiiirT- Hiillllliiiiiiiii

IN U. R. S. S. ■

cosmică
stația automată 
,SoD(la-I“v'

In jurul problemei cipriote
Acordul cu privire la statutul forțelor O.N.U. 

în ru
MOSCOVA 2 (Agerpres).
In U.R.S.S., cu scopul punerii la 

punct a unui sistem cosmic pen
tru zboruri interplanetare la mari 
distanțe s-a efectuat o lansare ex
perimentală a unei rachete purtă
toare cu mai multe trepte prevă
zută cu stație automată „Sonda-I" 
Ultima treaptă a noii rachete pur
tătoare perfecționate a plasat pe 
orbită intermediară un satelit arti
ficial greu al Pămîntului, apoi, în- 
tr-un punct dat al spațiului, de pe 
bordul acestui satelit și-a luat star
tul o rachetă cosmică, care impri- 

■ mînd stației automate „Sonda-I" 
ce-a de-a doua viteză cosmică a 
plasat-o pe traectoria de mișcare, 
apropiată de cea prevăzută de cal
cule.

Punerea în funcțiune o aparata- 
jului de bord al stației „Sonda-I" 
se execută automat în conformitate 
cu programul de zbor, ':r-ci'” și 
cu ajutorul comenzilor radio, trans
mise de pe Pămînt.

Cu ajutorul stației „Sonda-I" au 
fost efectuate mai multe ședințe 
de telecomunicație.

Observarea zborului stației auto
mate precum și determinarea pa
rametrilor traectoriei acesteia s-a 
efectuat cu ajutorul unui aparalaj 
complex de pe teritoriul Uniunii 
Sovietice.

Centrul <îb calcul si coordonare 
în prezent înregistrează și prelu
crează informațiile primite.

0

Lucrările Conferinței 
și dezvoltarepentru comerț

GENEVA 2 (Agerpres).
In ședința din dimineața zile; 

de 2 aprilie a Conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și dez
voltare de la Geneva a fost as
cultată cu atentie și interes cuvîn- 
tare.a rostită de către șeful dele 
gației R.P; Romîne, tovarășul Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al Coti
și! ului de Miniștri și vicepreșe
dinte al conferinței. Poziția țării 
noastre asupra problemelor comer
țului mondial ca instrument al 
dezvoltării economice a tuturor ță
rilor lumii a trezit un ecou po

zitiv în rîndurile celor orezenți. 
Discursul șefului delegației romî- 
ne a fost apreciat de către dele
gați ca reflectînd o poziție realis
tă, constructivă, în spiritul obiec
tivelor pe care și le-a propus 
ferința.

In cadrul aceleași ședințe au 
cuvînt reprezentanții Turciei,
palului, Dahomeyului și Vietnamu
lui de sud.

In ședința de după-amiază ati 
vorbit reprezentanții R.P. Ungare 
Voltei' Superioare, Tailandel, sta

tului Haiti, Pakistanului, Chile și 
Kuweitului.

con-

luat 
Ne-

©

Mesajul adresat de A. Gromîko 
și R. Butler forțelor politice din Laos

MOSCOVA 2 (Agerpres).
A fost 

mesajului 
mîko și 
afacerilor 
respectiv, 
tate de copreședinți ai Conferin
ței de la Geneva pentru Laos, cof- 
ducătorilor celor trei forțe poli
tice din Laos, prin care ei ii chea
mă organizeze cît mai grabnic 
o întîlnire tripartită".

In mesaj se atribuie o importan
tă deosebită înt’îlnirii tripartite 
„pentru căutarea căilor spre rezol
varea pașnică a problemelor de

dat publicității textul 
adresat de Andrei Gro- 

Richard Butler, miniștrii 
externe ai U.R.S.S. și 
Marii Britanii, în cali-

politică internă în spiritul colabo
rării".

In acest mesaj, pe care copre
ședinții roagă să fie adus la cunoș
tința conducătorilor celor trei for
te politice din Laos, se exprimă 
o „îngrijorare serioasă în legătu
ră cu înrăutățirea situației
tare și politice" din tară.

Copreședinții își exprimă
ranța că conducătorii celor 
forțe politice vor adopta
măsurile care depind de ei pen
tru normalizarea situației din
Laos".

mili-

spe- 
trei 

„toate

NEW YORK 2 (Agerpres).
Secretariatul O.N.U. la New 

York a dat publicității textul a- 
cordului semnat la 31 martie între 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, și ministiul afacerilor ex
terne al Ciprului, Spiros Kvprianu, 
privitor la statutul forței O.N.U. în 
Cipru. Acest acord care cuprinde 
45 de articole a fost încheiat pen
tru întreaga perioadă a mandatu
lui acestei forțe în Cipru. Acordul 
prevede că membrii foiței O.N.U 
au datoria de a respecta legii 
Ciprului și obligația de a nu par
ticipa la nici o activitate politic^ 
incompatibilă cu caracterul inter 
național al misiunii
forțe. Membrii forței O.N.U. 
autorizați să poarte arme și 
forma propriei țări din care 
vin cu emblema O.N.U. Se 
cizează, totodată, că membrii 
tei O.N.U. 
deplină în 
dreptul de 
populației
care au nevoie. Acordul stipulea-

for- 
sub 

în 
cri-

a-
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intițo vizită

BONN. Giulio 
Andreotti, minis
trul apărării al 
Italiei, a sosit la 
1 aprilie la Bonn
oficială. In timpul șederii in R.F. 
Germană el va duce tratative 
cu von Hassel, ministrul 
rării al R.F. Germane, și, 
odată, va inspecta unitățile 
litare, terestre și aeriene 
Bundeswehrului.

apă- 
tot- 
mi- 
ale

Ira-
care

BAGDAD. Președintele 
kului, Abdel Salam Aref, 
a făcut timp de o săptămînă o 
vizită oficială in India s-a îna
poiat miercuri la Bagdad.

, MOSCOVA. La 2 aprilie, la 
orele 4, 22 de minute și 37 de 
secunde — ora Moscovei — 
Stațiunea seismică „Moscova" a 

, înregistrat un cutremur de for
ță medie. Din date preliminare 
rezultă că epicentrul cutremu
rului se află la o distanță de 
'7 500 km. de Moscova, în par
tea de nord a 
Forța probabilă 
este de gradul

NEW YORK.
York Herald Tribune

insulei Sumatra, 
a cutremurului 

8—9.
Ziarul „New 

" relatează

aceste, 
sînt 
um- 
pro- 
pre- 
for

se bucură de libertate 
întreaga insulă și au 
a recruta din rîndul 
locale personalul de

ză, de asemenea, că membrii 
tei O.N.U. în Cipru vor rămîne 
jurisdicția propriului lor stat 
cazul cînd se fac v inovați de
me și delicte pe care le-ar putea 
comite în Cipru.

In ce privește obligațiile guver
nului cipriot față de forța inter
națională a O.N.U., în acord se 
arată că acesta va pune la dis
poziția comandamentului O.N.U. în 
Cipru cazărmile, birourile și alte 
instalații de care are nevoie
ceasta forță. Membrii forței O.N.U.. 
se subliniază in acord, se vor 
bucura în Cipru de aceleași privi
legii și imunități rezervate mem
brilor organizațiilor internaționale. 
Guvernul Ciprului se obligă să 
furnizeze membrilor forței O.N.U. 
valuta necesară pe bază de schimb. 
Comandantul forței O.N.U. și mem
brii comandamentului, în conformi
tate cu rezoluția Consiliului de 
Securitate din 4 martie, conchide 
acordul, au dreptul de a iniția ori
ce contact cu părțile interesate 
pentru îndeplinirea misiunii lor.

BUDAPESTA 2 (Agerpres).
La 2 aprilie, delegația de partid 

și guvernamentală sovietică con
dusă de N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. care se află în R.P. Un
gară a vizitat gospodăria de stat 
din satul Babolna și cooperativa 
agricolă de producție „Spicul de 
aur" din satul Kocs. regiunea Ko- 
mărom. Delegația a fost însoțită 
de Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., președintele Gu
vernului Revoluționar 
Țărănesc Ungar, și de 
cători ai R.P. Ungare, 
vizitat centrul raional
gația s-a înapoiat' la Budapesta.

_=©=_

Muncitoresc 
alți condu- 
După ce a 

Tata dele-

Congresul Societății 
chirurgilor japonezi

Consulfan pentru restabilirea ordinei în insulă
NICOSIA 2 (Agerpres).
In Cipru continuă să sosească 

noi trupe ale forței O.N.U. Intr-un 
comunicat publicat la Nicosia se 
arată că pînă la 1 aprilie au sosit 
în insulă 1 046 de soldați și ofițeri.

Concomitent cu sosirea noilor 
trupe ale O.N.U., în Cipru miercuri 
a început retragerea primului con
tingent britani-. înlocuit de forța 
O.N.U.

înainte de sosirea lui S. Tuomîo 
ja în Cipru, (joi după amiază), ge-

neralul P. S. Gyani, comandantul 
forței O.N.U., a avut miercuri 
după-amiază o serie de consultări 
cu reprezentanții celor două comu
nități din Cipru, respectiv cu pre
ședintele Makarios și cu vicepre
ședintele Kuciuk. Scopul acestor 
întrevederi a fost de a obține din 
partea celor doi conducători ai co
munităților greacă și turcă ade
ziunea lor la planul O.N.U. privind 
restabilirea ordinei în insulă.

Turcia respinge propunerea
și a generalului Gyanipreședintelui Makarios
rilandantul forțelor O.N.U., pentru 
că trupele turcești să se retragă 
în cazărmi. Inonu a subliniat că 
atîta timp cit ordinea nu va fi res
tabilită în Cipru, această propu
nere nu poate fi luată în conside
rare de către guvernul Turciei.

ANKARA 2 (Agerpres).
Intr-o scrisoare adresată preșe

dintelui Republicii Cipru, Makarios, 
primul ministru al Turciei, Ismet 
Inonu a respins propunerea aces
tuia și a generalului Gyani, co-

Ordinul dat de 
forțelor sale armate din Cipru

TOKIO 2 (Agerpres).
La cel de-al 64-lea congres al 

Societății chirurgilor japonezi, care 
își desfășoară lucrările la Nagoya, 
au fost prezentate comunică^ în 
legătură cu operații reușita .jde 
transplantare a rinichiului ?T de 
grefare a unor brațe tăiate.

Transplantarea rinichiului de la 
o femeie la soțul ei a avut loc la 
28 martie și a diirat două ore. 
Ambii pacienți se comportă bine 
după operație.

Operațiile de grefare a brațelor 
au avut loc în octombrie anul tre
cut la Osada. O echipă de chirurgi 
a reușit să coase la loc brațul unui 
muncitor care i-a fost tăiat de o 
mașină. Pacientul a părăsit spi
talul în ianuarie și este în pre
zent în stare să miște degetele șî 
să sesizeze schimbările de tempe
ratură prin intermediul brațului 
care i-a fost cusut la loc, Aceeași 
echipă de chirurgi a efectuat» și 
alte operații similare. T

I

Cresc chiriile 
pentru locuințe în R.F.G.

guvernul grec

ATENA 2 (Agerpres).
In ciuda refuzului guvernulu1 

turc de a accepta propunerea pre
ședintelui Makarios si a coman
dantului forțelor O.N.U. în Cipru, 
de retragere a forțelor militare 
turcești în cazărmi, la 2 aprilie gu
vernul Greciei a ordonat forțelor

sale armate prezente în Cipru să 
se retragă la cantonamentele 
de bază.

BONN 2 (Agerpres).
După cum transmite agenția vest- 

germană de știri D.P.A., în pe
rioada de la 1 noiembrie 1963 pî
nă la mijlocul lunii februarie din 
acest an, în R.F.G. chiriile au- cres
cut cu 40 la sută la locuințele 
considerate ca fiind de „construc
ție veche".

că un băiat de cinci ani a că
zut de ia o înălțime de aproape 50 
de metri în trecătoarea stin- 
coasă a Niagarei, dar a rămas 
în viață căpătind doar cîteva 
răni minore, agățîndu-se în că
dere de un pom. El a rămas a- 
tirnat de crengile copacului 
timp de mai bine de o oră pînă 
ce a fost salvat.

Trecătoarea Niagarei are o 
adincime de peste 75 de metri.

LUXEMBURG. In capitala 
Luxemburgului a început astăzi 
conferința miniștrilor de finan
țe din țările membre ale Pieței 
comune. La această conferință, 
care va dura două zile, se va 
discuta problema impozitelor pe 
cifra de afaceri și situația eco
nomică din țările membre ale 
C.E.E.

ACCRA. La Accra a inceput 
miercuri procesul fostului ofițer 
de poliție acuzat de a fi încercat 
să-l asasineze la 2 ianuarie pe 
președintele Gbanei, Nkrumab.

După cum se 
știe, acuzatul a 
tras asupra pre
ședintelui și găr

zii sale cinci locuri de armă, 
ucigînd un membru al gărzii. El 
a fost dezarmai pe loc și ares
tat.

TUNIS. Președintele Republicii 
Guineea, Seku Ture, care a făcut 
timp de patru zile, o vizită ofi
cială în Tunisia a plecat joi spre 
Conakry.

HANOI. La Haifon a îost inau
gurată o fabrică de sticlă echi
pată cu utilaje moderne. Cele 
28 de instalații automate ale fa-, 
bridi produc sticlă de calitate 
superioară, pentru producția de 
articole de larg consum pentru 
piața internă și pentru export.

WASHINGTON 2 (Agerpres).
In senatul S.U.A. continuă dez

baterile asupra proiectului de lege 
cu privire la drepturile civile. Re- 
ferindu-se la lucrările de pînă. a- 
cum corespondentul din Washing
ton al agenției France Presse sub
liniază însă că „posibilitatea de a 
se ajunge la un vot în decurs de 
cîteva săptămîni pare să se fi re
dus pe măsură ce se precizează 
perspectivele unei obstrucții siste
matice din partea opoziției". Citind 
aprecieri ale senatorilor democrați 
favorabili proiectului de lege 
privire 
genția 
de la 
cum a

care 
pînă 
cum

expun 
asupra di- 
proiectului 
dura încă 
adversarii

cu
la durata dezbaterilor a- 
precizează că ele variază 

„un termen rezonabil ', așa 
afirmat senatorul Hubert

Humphrey, pînă la o perioadă 
ar putea să se prelungească 
în iulie sau august, după 
crede senatorul Mike Mansfield.

In prezent, arată agenția, parti
zanii proiectului de lege prezentat 
Senatului sînt cei care 
punctul lor de vedere 
feritelor capitole ale 
și discursurile lor vor 
cîteva zile. In schimb,
de neclintit ai proiectului, în ma
joritate senatori sudiști, 
tesc să ducă o ofensivă 
buna Senatului în cursul 
există nici o îndoială că 
lactica de întîrziere, cit 
cu putință a trecerii la
tică cunoscută sub denumirea de 
„filibusterism".

se pregă- 
de la trl- 
căreia nu 
vor folosi 
mai mult 
•vot, tac-

©

KAMPALA. La 1 aprilie a fost 
remaniat guvernul Ugandei. Au 
fost create două noi ministere 
— pentru construcția de locuin
țe și pentru planificare — fără 
însă a se spori numărul miniș
trilor. In cadrul cabinetului a 
avut Ioc, totodată, o reîmpărțire 
a portofoliilor. 1 

Y
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ale Republicii
R A.U. au e-

O operațiune a forțelor armate 
ale R. A. Yemen

SAANA 2 (Agerpres).
Forțele armate*

Arabe Yemen și ale
fectuat o operațiune pentru lichi
darea diversioniștilor care au pă
truns pe teritoriul Yemenului din 
principatul veein Bihan.

In comunicatul comandamentului 
militar se arată că au fost luati 
prizonieri mai multi membri ai 
triburilor dușmane și capturată o 
cantitate însemnată de arme, prin
tre care 350 de puști și 13 mitra
liere. ,J
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