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

OAMENI
CUTEZĂTORI

Există ia sectorul I A al minei 
Lupeni o brigadă de mineri 
pre care se vorbește cu tot 
multă stimă și respect. Este 
pectul cu care îi înconjoară
menii pe fruntași, pe cei harnici 
și cutezători. Brigada nu deține 
recordul în sporirea 
cărbune. In schimb, 
este strîns legată 
de seamă pe care 
colectivul acestui
rirea producției de cărbune. Oa
menii din brigadă sînt pionieri ai

Imbold spre noi
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de realizările 
ie dobînâește

sector în spo-
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S-a încheiat primul 
trimestru de muncă 
entuziastă pentru tra
ducerea în viață a 
angajamentelor luate 
în întrecerea ce se 
desfășoară în Cinstea 
celei de a XX-a ani
versări a eliberării 
patriei. Pentru minerii 
petrileni, bilanțul rea
lizărilor este îmbucu
rător. Prin hărnicie 
colectivă, din abata
jele minei, au 
extrase 5120 
cărbune peste 
nile de plan,
zînd această cifră din 
angajamentul de 6 000 
tone, cît s-au obligat 
minerii petrileni 
extragă pînă la 
August, se poate 
serva că le-a mai 
mas de extras

sînt sec- 
brigăzile 

contribuția 
substanțială 
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acestei brigăzi,
Avram Vasi- 
au trecut de 

săpat multi 
inaintînd în 

metru cu

adîncurilor, cei care deschid mine
rilor drumurile subterane spre stra- 
teie de cărbune, spre bogăția a- 
dîncurilor — abatajele, timpurile 
de bătălie pentru mai mult căr
bune.

lată misiunea
condusă de minerul 
h In cei 4 ani care 
tind a luat ființă ea 
kilometri de galerii,
fiecare zi, oră cu oră 
metru in toate direcțiile spațiului 
subpămîntean, învingînd duritatea 
rocilor și lăsînd în 1 rmâ drumuri 
noi spre stratele de cărbune.

In ultimele 5 luni 
executat o lucra, e de. 
însemnătate: a săpa- 
bază din blocul II oi 
Lună de lună brigada
avansări sporite, achiți1 du-se ono
rabil de sarcinile ce i-atl revenit. 
In ultimul timp darea îr- exploa
tare a abatajului troti l din blo- 

rftruia 
de

brigada a 
o deosebită 
galeria de 

"Uratului 5. 
a realizat

cal II pentru deschiderea 
ere tăpotă galeria de bar- 
venit deosebit de urgentă fleali- 
ztier sarcinilor da піт sporiți» .si 
a angajamentelor de întrecere ce
rea noi linii de front. înainte de 
începerea lunii martie brigadierul 
c fost chemat la cond-t crea secto
rului. Inginerul Zill Friedrich, șeful 
de sector, i-a vorbit brigadierului 
despre necesitatea executării in
tr-un timp cît mai scurt a gale
riei, mai precis, despre necesitatea 
terminării ei pînă la stîrșitul lunii.

In urma acestei discuții, la lo
cul de muncă al brigăzii lui A-

I. St.

(Continuare în pag. 3-a)

trecere. Care 
toarele și 
cu 
mai 
acest
punct de vedere can
titativ, la loc de 
frunte se află sectorul 
III care a extras 2 415 
tone de cărbune în 
afara Sarcinilor de 
plan. Dintre brigăzile 
sectorului s-au 
dențiat cele 
de Laszlo 
Jurca loan,
Chiriță și Rotaru Ion, 
din ale căror abata
je au fost extrase în 
primul trimestru între 
320—480 tone de căr
bune de calitate pes
te sarcinile de plan.

Peste 2 000 de tone 
au extras în afara 
planului și minerii 
din sectorul I în frun
te cu cei din brigă
zile conduse de Cu- 
coș Gheorghe, Bunoiu

Constantin și Stan 
Constantin. Aceste 
cifre au fost întregi
te de tonele 
peste plan de 
toarele II și IV.

In această lună, co
lectivul minei a por
nit la muncă hotărît 
să-și sporească reali
zările. Și a reușit a- 
cest lucru. In putinele 
zile lucrătoare care au 
trecut din aprilie. Ia 
cele 5120 tone date 
peste plan, s-au mai 
adăugat 1 016. Anga
jamentul luat în cin
stea zilei de 23 Au
gust a fost deja în
deplinit și depășit, 
întrecerea continuă 
însă cu același entu
ziasm. Realizările Йе 
pînă acum sînt un 
imbold spre noi suc
cese.

CIUR IOAN 
corespondent

900 de tone pentru a 
traduce în viață unul 
din obiectivele prin
cipale fixate în în-

Șoferii Deak Gheorghe, Albăs- 
troiu Florea și mecanicul Albu Emil 
sînt trei muncitori destoinici de la 
S.T.R.A. Petroșani. Pentru merite 
deosebite în utilizarea parcului auto, 
în întreținerea vehiculelor, ei au 
fost distinși cu insigna „Fruntaș în 
întrecerea socialistă pe anul 1963".

Printre cărămizi și mortar, prin 
ziduri și planșee. urcă venele și 
arterele construcției. Apa, căldura, 
lumina. Viața într-o casă nouă — 
fie ea cit de frumoasă — e de ne
închipuit fără aceste trei elemente.

Seara sau cînd te reîntorci de 
la serviciu obosit dar mulțumit de 
cite ai putut realiza într-o zi spre 
binele tău și al semenilor tăi, ră
sucești rozeta robinetului și din ar
terele construcției izbucnește lichi
dul dătător de viată : apa. Cît de 
binefăcătoare sînt baia caldă sau 
dușul rece după o zi de muncă I

S-a făcut seară. Răsucești comu
tatorul și camera îți este inundată 
de lumină.

Те-ai gîndit vreodată la străda
niile celor ce țî-au adus în casă 
apă, căldură, lumină ? Те-ai gîndit, 
poate nu chiar atît de adînc ca la 
toate bucuriile ce au intrat azi o- 
bișnuit în viața fiecărui om, dar 
te-ai gîndit. Să facem deci împreună 
cunoștință Cu cîtiva dintre acești 
oameni. Să începem cu caloriferiș- 
tii din echipa comunistului Andraș 
Ștefan. In cursul anului trecut e- 
chipa aceasta a fost lună de lună 
fruntașă și s-ar putea spune multe 
lucruri frumoase despre ea. Amin
tim doar unul.

Trei dintre membrii acestei echi
pe : Andraș. Ștefan, Toacă Constan
tin și Mureșan Vasile au fost dis-

de 
pe

tinși, zilele trecute, cu insigna 
„fruntaș în întrecerea socialistă 
anul 1963", semn al hărniciei și pri
ceperii lor în ale meseriei. Șeful 
de echipă Andraș Ștefan are pe 
șantier cea mai mare vechime. A 
lucrat la Rqșița, Hunedoara, la
dar unde n-a lucrat ? ! Specialita
tea lui sînt centralele termice — 
inimile care împing căldura prin 
artere spre apartamentele noastre. 
Știi care este indicele 
depășirilor lunare 
gadă ? + 40 la
i-a găsit în plină 
dă stau cele zece 
diferite faze de 
care se întind de
la ultimul etaj conductele de în
călzire centrală.

E frumos să vorbești despre oa
meni și munca lor, dar asta obligă 
și la studierea problemelor care 
îi frămîntă. Și, pe instalatorii șan
tierului Livezeni îi preocupă multe 
lucruri. Ii preocupă calitatea mun
cii, randamentele, ridicarea nive
lului lor profesional și altele ca
re, de altfel, sînt și principale li
nii de forță ale caracterului omu
lui de tip nou.

Dacă vorbim despre brigada de

mediu al 
în această bri- 

sută. Anul 1964 
activitate. Dova- 
blocuri aflate în 
construcție, prin 
la parter și pînă

I. CIOCLH

(Continuare în pag. 3-a)

Realizări de la termocentrala

Energie electrică peste plan
Lucrînd cu multă însuflețire, 

muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de Ia termocentrala Paroșeni, în
scriu pe graficul de producție noi 
realizări. Harnicii energeticieni din 
întreprinderea distinsă pe anul 1963 
cu Steagul roșu și Diploma de 
fruntașă pe ramură au produs în 
primul trimestru din acest an 
762 680 kWh de energie electrică 
peste plan.

La acest succes, o contribuție 
valoroasă a fost adusă de colecti
vele ele muncă din secțiile repa
rații termomecanice. turbine și Ca
zane care au scurtat timpul afectat 
lucrărilor de reparații și au men
ținut agregatele în bună stare de 
funcționare.

Roade ale inițiativei creatoare
Recent, din materiale recuperate, 

în atelierul mecanic al termocen
tralei Paroșeni s-a executat, după 
schița tehnicianului Orșa Petru, 
un dispozitiv pentru prelucrat su
prafețe plane.

Adaptat la mașina de frezat, 
dispozitivul permite o mare viteză 
de așchiere. o mai mare adîncime 
în tăiere si sporește cu 70—80 la 
sută randamentul de lucru.

La noua școală din Vulcan

Lucrârile de construcție 
de graficin avans

interioare care însumea- 
m p. Dar, constructorii de 
Iot au luat-o înaintea gra- 
brigada lui Sandu Tudor

școlar.
ziua de începe- 
âc'esf "obiectiv.

săpători — a]u-

Noul an — 1964 — a început Cu 
iarnă aspră : geruri de 15—20 gra
de, zăpadă multă, viscolită continuu 
de vîntul năbădăios, iar pămîn- 
tul, înghețat pînă la o adîncitne 
însemnată. In aceste condiții gre
le, constructorii din Vulcan au pri
mit o nouă sarcină : înălțarea unei 
școli cu 16 săli de: clasă, care să 
fie predată pină-n toamnă la în
ceperea noului an

5 ianuarie este 
re a lucrărilor Tă 
Zeci de muncitori
tați de un excavator — au atacat 
cu dîrzenie pamîntul înghețat pen
tru săparea fundațiilor 'necesare. 
N-a fost lucru ușor : doar excava
torul biruia cumva tăria pămîntu- 
lui. Totuși, într-o lună ide zile fun
dația a fost săpată, iar betbnul 
turnat.

A venit de acum rîndul zidari
lor. Brigada lui . Sandu Tuddr — 
compusă din 15 oameni - a pornit 
cu avînt la lucru. Organizînd mun
ca în lanț, colaborînd strîns cu 
brigada de dulgheri a lui Căplese.i 
Nicolae și cu cea de fierari beto- 
niști condusă de Nistor Nicolae, zi
darii au obținut un succes impor
tant : au terminat de ridicat zidă
ria noii școli în numai două 
de zile 
nificat I 
cofraje, 
betoane
și alte asemenea volume1 de lucrări 
stau la baza acestei realizări deo
sebite obținute la constnîcția -noii 
școli.

față de 3 luni, cît era
673 m c zidărie, 3 211
33 tone armături, 397
armate. 727 m p tîmplărie

ltini 
pla
ni n
m ■ e

experimentare 
dispozitivul a 
valoroasă și o-

Fieraru Constantin, Stoica 
și Robescu loan au recupe- 
refolosit pentru confecționa- 
numeroase conuri pentru 

apărătoare pentru 
etc., aproximativ

Prezentat pentru 
cabinetului tehnic, 
fost acceptat ca o 
riginală inovație.

Tot în cadrul atelierului meca
nic, echipele conduse de Popescu 
Aron, 
Eugen 
rat și 
rea a
multicicloane, 
supraîncălzitori 
două tone de metal vechi provenit 
din, casări.

Executarea cu maxim de preci
zie a unor reparații la trei mașini 
unelte aflate în dotarea secției, 
reprezintă, de asemenea, un lucru 
demn de remarcat în activitatea 
muncitorilor din atelier.

țară 5 
sarcinile 
comisia 
desfășu-

Fier vechi pentru oțelării
La începutul trimestrului I din’ 

acest an, energeticienii de la Pa
roșeni s-au angajat să colecteze și 
să trimită oțelăriilor din 
tone fier vechi peste 
planificate. Sprijiniți de 
tehnică pentru casare și
rînd o activitate organizată, mun
citorii uzinei au reușit să colecte
ze din secții și curtea întreprinde
rii 35 tone de fier vechi și deșeuri 
metalice neferoase, adică cu 5 
tone mai mult decît prevedea an
gajamentul asumat pe trimestrul I. 
Din această cantitate, cea mai ma
re parte a fost adunată de către 
muncitorii din secțiile reparații ter
momecanice și combustibil.

dn graficul de lucrări este pre
văzută începerea Ia 1 mai a ten
cuielilor 
ză 6 841 
pe acest 
ficului :
a început tencuielile interioare la 
noua școală la 1 aprilie, deci cu 
un avans de o lună de zile. Tot 
așa, este prevăzut ca tencuielile 
exterioare să înceapă în luna mal 
în loc de 10 iunie,- turnarea mo
zaicului, montarea parchetului, e- 
xecutarea lucrărilor de zugrăvire 
și vppsitorie sînt toate devansate 
față de grafic în planurile acestor 
harnici constructori. O contribuție 
Însemnată la obținerea acestor rea
lizări o aduce maistrul Coreean; 
Otto. care se ocupă îndeaproape 
de bunul mers al lucrărilor.

Lupta pentru reducerea terme
nului de execuție a acestui nou o- 
biectiv se oglindește în hotărîrea 
luată recent de colectivul șantie
rului ca școala nouă din Vulcan să 
fie dată în folosință la 1 august, 
în loc de 15 august cum prevedeau 
sarcinile de plan. Este un angaja
ment care face cinste acesttii mic 

lui merită 
șantierele 
Jiului.
de execu- 
realizarea

colectiv, iar experiența 
să fie extinsă la toate 
de construcții din Valea

Reducerea termenelor 
tie a diferite obiective,
tuturor lucrărilor în avans de pre
vederile graficu 
obținere a noi 
buie urmată de 
structori!

lui este o cale de 
succese, care tre- 
tot mai multi con-

ȘT. MIHAI

ЭД; < ,

In cadrul secției explorări
Livezeni sondorii desfășoară o ac
tivitate rodnică în vederea desco
peririi și stabilirii rezervelor de 
cărbune.
- IN CLIȘEU: Sondorul Staicu 
Constantin, din echipa condusă de 
Popescu Titu, de la locația 5412, în 
timpul lucrului.



Bespre experiența, stil, rutină 
in activitatea didactică

Prin experiență pedagogică se 
Înțelege totalitatea mijloacelor di
dactice (cunoștințe, priceperi și de
prinderi, Metode și procedee me
todice) dobîndite de un cadru di- 
daetic în procesul pregătirii știin
țifice și al activității instruct iv- 
educative practice. Experiența pe
dagogică personală înaintată îm
bogățește experiențe pedagogică 
generală, stimulează glndirea pe
dagogică și constituie un criteriu 
sigur al justeții principiilor, regu
lilor, metodelor instructiv-educative 
precum și al formelor de organi
zare a instruirii tinerei generații,

Rutina este capacitatea cîștigâtă 
printr-o practică îndelungată ce se 
alimentează mereu cu ultimele 
cercetări din domeniul științei pe
dagogice. Experiența, rutina do- 
bîndită are un caracter didactic 
prin continua perfecționare a gîn- 
dirii și practicii pedagogice.

Dacă experiența nu este îmbi
nată cu cercetarea științifică, ea 
nu se perfecționează continuu, a- 
pare aspectul negativ al rutinei și 
In acest caz educatorul, cu toată 
experiența sa, ajunge un „rutinat". 

Este adevărat că unii educatori 
cu practică îndelungată obțin re
zultate satisfăcătoare și uneori 
chiar bune fără aprofundarea prea
labilă a științei pedagogice, dar 
este neîndoielnic faptul că dacă ar 
cerceta și cunoaște bine psiholo
gia, pedagogia, rezultatele ar fi și 
foarte bune. Reiese deci că edu
catorul nu trebuie să se mulțu
mească numai cu simpla experien
ță personală. El ■ trebuie să folo
sească în activitatea sa rezultatele 
muncii mai multor generații de pe
dagogi și psihologi. Neluarea în 
seamă a acestui lucru înseamnă 
a-ți bara calea spre un progres 
necontenit, înseamnă a deveni trep
tat un prizonier al rutinei și dog
matismului.

Stilul este metoda de lucru, de 
interpretare, caracteristică fiecărui 
educator. In activitatea didactică 
experiența, stilul și rutina îmbinate 
armonios, folosite în momentul po
trivit, reușesc să ridice pe educa
tor pe culmile măiestriei pedago
gice. Este necesar însă ca fiecare 
educator să-și cunoască temeinic 
fiecare elev din punct de vedere 
psihologia și pedagogic, să-i cu
noască particularitățile individuale 
și de vîrstă și în consecință influ-

--------------- ©

Plenarele activelor U.T.M. din
In zilele de 8 și 9 aprilie au a- 

vut loc în sala cantinei școlii co
merciale din Petroșani plenarele ac
tivelor U.T.M. din școlile profe
sionale și medii din Valea Jiului. 
Au participat conducerile școlilor, 
diriginți și cadre didactice, secre
tari ai comitetelor U.T.M. din în
treprinderi, biroul Comitetului oră
șenesc U.T.M. Petroșani, invitați. 

Cînd ai învățat temeinic, zi de zi, plimbarea pe harta tării se face 
cu foarte multă ușurință. Acest lucru este cunoscut și de către elevii 
Blojan Maria, Fodor Maria și Gura line Mihai din clasa a IV-a A de 
la Școala generală de 8 ani nr. 1 din Vulcan care se strădulese în 
Beatieuu să-si îmbunătățească cunoștințele.

ențațea pedagogică să se facă di
ferențiat de la elev la elev.

Am folosit studierea particulari
tăților individuale ale elevilor ca 
un mijloc de a realiza în bune 
condiții educația și instrucția și 
pentru prevenirea rămînerii în ur
mă la învățătură. Acest lucru Dam 
privit ca pe o problemă deosebit 
de importantă. In consecință am 
căutat să mă pregătesc temeinic 
pentru fiecare lecție, să cer de Ia 
elevi însușirea celor predate, efec
tuarea temelor pentru acasă și 
completarea cunoștințelor prin lec
turi, iar de Ia familie asigurarea 
unui regim rațional de muncă pen
tru copil, sprijinul ei „In munca in- 
ștructiv-educativă. Am căutat să 
cunosc felul în care fiecare elev 
își însușește cunoștințele noi, cum 
le înțelege, le reproduce și le a- 
plică în practică. Ca să, pot să-mi 
dau seama de acest lucru am fo
losit ascultarea frecventă a elevi
lor întrucît este știut că cu cit 
este ascultat mai des elevul cu atît 
învață mai bine, își dezvoltă inte
resul pentru știință, dragostea pen
tru obiectele studiate.

Elevii unei clase se deosebesc 
unul de celălalt prin însușirile in
telectuale și posibilitatea de a per
cepe, prin conștiinciozitate și capa
citate de muncă. Am studiat fiecare 
elev din clasa mea din toate punc
tele de vedere și în toate împreju
rările în special în timpul lecției 
și al examinării. întrebările le-am 
ales după gradul de dificultate pe 
care-1 prezentau. Nu m-am mulțu
mit cu răspunsuri care să fie o 
simplă reproducere, ci cu răspun
suri gîndite. care să cuprindă cu
vinte proprii, șă fie explicative și 
șă folosească o limbă clară. Pentru 
a-i obliga pe, elevi să gîndească cu 
adevărat științific, să-și îmbogă
țească cunoștințele, să aprofundeze 
mai bina cele predate, rezerv cî- 
teva minute din lecție pentru ca e- 
levii să-mi pună întrebări. Punînd 
întrebări, elevul analizează mate
rialul predat, găsește ideile lui 
principale și trage unele concluzii. 
Prin unele probleme discutate la 
nivelul clasei a IV-a am reușit să 
fac și educația ateist-științifică. De 
exemplu, prin satisfacerea constan
tă și adecvată a curiozității elevi
lor mi-am dat seama că se poate 
stăpîni și dirija dezvoltarea lor In
telectuală, dorința de a cerceta și

școlile medii și profesionale
A luat, de asemenea, parte tova
rășul Badea loan, instructor al Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani.

Plenarele au constituit un bun 
prilej de analiză a activității orga
nizațiilor U.T.M. din școlile respec
tive desfășurată de-a lungul celui 
de-al П-lea trimestru al anului 
școlar, un prilej de învățăminte 
pentru activitatea de viitor. 

cunoaște cit mai mult, îi ajută să 
folosească corect terminologia ști
ințifică, îi pregătește pentru a în
țelege ultima lecție din manual. E- 
levul care a răspuns bine își va 
da silința să răspundă și mai bine, 
ascultă cu interes predarea, răspun
surile colegilor, gîndeșle, judecă 
și. se străduiește să înțeleagă bine 
materialul predat. Nu toți elevii 
pot să-și fixeze totul de la prima 
lecție. Pentru unii rămîn unele lu
cruri neînțelese sau înțelese gre
șit. In cazul acesta elevul nu ajun
ge la o concluzie justă,- rămîne cu 
goluri în cunoștințe. De aceea re
vin mereu la ceea ce s-a predat, 
cer elevilor să aplice ce au învă
țat, revin mereu cu explicații și 
completări plnă cînd văd că însu
șirea s-a făcut temeinic. (Va conti
nua în pagina de învățămînt vi
itoare).

MARIA SAIOMIE 
învățătoare

Școala generală de 8 ani nr. 3
Paroșeni

Oml — ou ffliilot rfiiieni peolio flezveîlarea 
cdataliei esletite la elevi

Una din laturile principale ale 
educației comuniste o constituie e- 
ducația estetică, care în școală se 
înfăptuiește prin munca de zi cu 
zi a întregului corp didactic și în 
mare măsură prin ateea ă profe
sorilor de desen.

In cadrul orelor de desen, dato
rită diferitelor categorii care com
pun această disciplină, lecțiile sînt 
deosebit de variate.

Profesorul de desen are îndato
rirea să transforme aceste ore in 
momente de adevărată delectare 
pentru elevi, știind că ele pot con
stitui un mijloc foarte eficace pen
tru trezirea simțului fată de fru
mos al elevilor.

Educația estetică fiind frumosul 
In munca de toate zilele a oame
nilor din patria noastră și deci și 
din munca' elevilor, la orele de 
desen este bine să se dea teme 
luate din activitatea de zi cu zi a 
oamenilor muncii, din activitatea 
elevilor. Iată cîteva din aceste te
me î „Pe șantier", „Munca în gos
podăria agricolă colectivă", „Casa 
pionierilor", „Construcții de blo
curi noi", teme pe care elevii, e- 
xecUtîndu-îe, își vor da seama în 
ce. constă frumosul în viața noas
tră, în munca care astăzi e plină 
de satisfacții.

De asemenea, la orele de con
vorbiri despre artă, lecțiile vor fi 
exemplificate, cu reproduceri din 
arta universală și aceea a po
porului nostru. Procedîndu-se ast
fel, la elevi se va trezi sentimen
tul pentru tot ceea ce e frumos în 
opera creată de poporul nostru și 
de popoarele lumii întregi.
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După o oră de interasistență
— Și acum colega.., să recapi-

' tulăm. Ora mi-a plăcut îmi place 
i* 1 să asist ia orele tale. Asta nu 
■ Înseamnă ей ли mai ai și lipsuri. 
'I, Uite de exemplu... ah. dar să nu

In continuare îmi permit să pre
zint felul cum procedez eu Ia cla
să, la aceste ore de desen. Aran- 
jîhd la o oră de desen după na
tură, o natură statică formată din- 
tr-o oală de lut frumos ornată și 
un ștergar ornat cu aceleași mo
tive populare de o rară frumusețe, 
am observat dragostea cu care e- 
levii au executat această temă sti
mulați fiind de frumoasele culori 
prezentate de modelul aranjat.

Deci, dacă noi ca profesori ne 
.ora strădui să facem cit mai atrac
tive aceste lecții, desigur că vom 
culege roade bogate în privința e- 
ducării estetice a elevilor.

Același procedeu, întrebuințat la 
orele de convorbiri despre artă, a 
dat rezultate tot așa de bune. Dis- 
cutînd despre viața și opera ma
relui Grlgorescu am exemplificat 
toate cele spuse, prezentînd repro
duceri ce redau splendorile crea
ției marelui pictor.

Copiii au rămas fascinați parcă 
privind varietatea culorilor ce se 
desfășurau cu deosebită armonie 
în tonuri calde și reci în aceste 
reproduceri. Iar pe buzele tuturor 
elevilor am surprins un „ce fru
mos e I" plin de admirație și căl
dură.

Deci iată că printr-o muncă per
severentă și plină de dragoste față 
de elevi, vom, reuși să trezim Ia a- 
ceștia dragostea față de tot ce e 
frumos în viață, față de muncă.

AGA DOINA
profesoară de desen

Școala generală de 8 ani nr. 1 
Lupeni

să o țină și pe ea. Află că nu 
m-a răbdat inima și i-am spus-o 
de la obraz. Așa am reușit să o 
pun la respect. Ce mai, era rea 
bătrina, A, dar uite-1 și pe tova
rășul director.

După care, încet către colega.
— Vezi că vine la noi.
— Bună ziua.
— Bună ziua tovarășe director.
— Ce mai faceți ?
— Iaca, am asistat ia ora cole

gei. Da, acum discutăm despre fe
lul cum a decurs ora. Știți obser
vațiile mele... vreau să-mi ajut 
colega...

...Așa dar lecția... s-a... Știți, azi 
am să-i dau o lecție lui Gicu 
de-o să-i stea mintea în loc. A, dar 
tu nici nu știi despre ce e vor
ba. Azi dimineață l-am trimis in 
piață. De fapt tot el face piața. 
Eu nu obișnuiesc să mă scol așa 
de dimineață. Si ce crezi ? In loc 
să cumpere morcovi cu 2 iei kg. a

. uit. Stil, în locul tău eu făceam 
friptură ia grătar pentru azi la 
masa de prînz. Să nu mă contra- 

I zici. S-ar putea să fie și o chestie 
I de gust. Lui Gicu al meu insă ii 
1 place la nebunie friptura la gră- 
( tar. Poate că-i un complement dur 
( ei spune că numai eu știu să gă- 
( iese așa bine. Apoi, pe lingă asia.
> măi merge o ciorbiță de perișmire,
> și ce mai ciorbă !... Să-ți lingi bu 
) zele nu alta. Meșteșugul ăsta 
r l-am Învățat de la mama soacră . 
( Mi se pare că ți-ат spus. Acum 
\ patru ani a răposat săraca. Și ce 
\ mai femeie... Nu pot să-mi amin- 
j lese dealt cu părere de rău de

ea. E drept, ne-ath cam certat noi. 
/ Odată л-am vorbit cîteva luni cu

ea. Auzi î Cică Gicu era obligat

★ *■— —

Barbu Mia și Goanță Grigo- 
re de la Școala generală de 8 

ani nr. 3 din Lupeni sînt doi 
din elevii clasei a Vil-a B,

fruntași la învățătură. încă în
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bine înțeleș notele obținute au 
fost de 9 și 10.

vo' fi

prima 
pasiu-

îmi place să citesc
De cîteva zile am pășit în cel 

de-al treilea si ultimul trimestru al 
anului școlar. Sînt nespus de fe
ricit că peste 3 luni de zile 
în clasa a Vl-a.

Am început să învăț din 
zi a trimestrului. Și, deși
nea mea este geografia și istoria, 
nu neglijez nici celelalte materii. 
Pentru completarea cunoștințelor de 
istorie și geografie, în timpul liber 
citesc diferite cărți.

In vacanța de primăvară, de pil
dă, nu am întrerupt complet învă
țătura. Am citit unele cărți cum 
sînt „Poeme Homerice", „Vînătorul 
de cerbi", „Ultimul mohican". îmi 
place mult să citesc. Dar numai 
după ce mi-am pregătit lecțiile 
pentru ziua următoare.

UNGUREANU NICOLAE

membru al cercului

„Prieteni prin corespondență" 

luat cu 2 iei și 10 bani. El ii cam 
mină spartă. Dacă n-aș ii eu nu 
știu ce s-ar tace!... Noroc Că-i 
calculez totul pînă ia centimă.

Discuția despre „interasistență'' 
la oră se întrerupse brusc. Cu o 
figură ce exprima multă părere 
de rău se adresă colegii.

— Vai dragă dar m-am luat cu 
vorba și am uitat de ceas. La 12 
fix trebuie să fiu la coafeză. 
Las-că mai discutăm noi despre 
lecție. In price caz mi-a plăcut. 
Vezi nu uita de... observațiile me
le. Pa, dragă. Pe mîine 1

С. GOTO SPAN

P.S. Asemenea discuții „eficace" 
mai obișnuiesc să poarte unele 
cadre didactice după interasisten- 
tele la ore. Ar fi de dorit ca ele 
să fie cît mai puține sau chiar de 
loc în schimb să se poarte în- 
tr-adevăr discuții asupra felului 
cum a decurs ora respectivă.



MAI MULTĂ ATENȚIE 
COLECTĂRII FIERULUI VECNI

Valea Jiului este o sursă de fier 
vechi importantă pentru cuptoarele 
Martin de la Hunedoara și deter
minată pentru cuptoarele electrice 
de la U.R.U.M.P, Cuptoarele Mar
tin pot folosi orice deșeu de fier 
vechi în timp ce cuptoarele elec 
trice au nevoie de un fier vechi 
bun. selecționat.

Avînd în vedere faptul că în pre- 
2ent această problemă nu este rezol
vată în mod corespunzător, am 
găsit necesar de a face anumite 
precizări, cu atît mai mult cu cîl 
oțelul fabricat la U.R.U.M.P. este 
folosit în mod exclusiv de exploa 
țările miniere din Valea Jiului 
cărora nu le este indiferent dacă 
produsul ce li se livrează este bun 
sau rău. ieftin sau scump, iar 
U.R.U.M.P.-ului nu-i este indiferent 
dacă fierul vechi furnizat este bun 
sau rău.

Pentru reglementarea colectării 
fierului vechi și în special pentru 
valorificarea lui superioară ofi
ciul d₽ stat pentru standarde a ela
borat' STAS-ul 6058—59 care pre
vede norme de sortare depozitare 
și livrare a deșeurilor feroase. In 
standardul amintit se face o clasi
ficare a deșeurilor feroase în func-

vedere chimic este absolut nece
sar a se știi ce elemente speciale 
confine materialul respectiv, pen
tru a se putea recupera anumite 
elemente speciale (crom, mangan, 
wolfram) și pentru a nu ajunge a- 
ceste elemente în mărci de oțeluri 
care nu le prevăd. In al doilea 
rînd o importanță deosebită tre
buie dată sortării dimensionale. 
Nu este indiferent dacă Oțelăria 
primește o cantitate de fier vechi 
sub formă de șine, roți, tampoa
ne etc. sau sub formă de tablă, 
strunjituri, cutii de conserve etc. 
Fiecare din aceste sortimente tre
buie consumate dar trebuie avut 
orijă a le dirija spre oțelăriile 
care au posibilitatea să le utili
zeze în mod corespunzător. Pri
mele sorturi se recomandă pentru 
cuptoarele electrice fdect fior vechi 
rireu), iar cele din categoria a 
doua, fără altă pregătire, pentru 
cuptoarele Martin.

Am arătat acest lucru pentru că 
în repetate rînduri oțelăria. de la 
UR.U.M.P. primește fier vechi ne
corespunzător pentru cuptoarele 
electrice. Utilizarea 'a cuptoarele 
electrice a deșeurilor, de oțel u-

Pe viitoarele spatii verzi din cartierul Livezeni a început planta
rea arbuștilor ornamentali.

№. Mm il йійга 
йп casele iiutie
(Urmare din pag, I-a)

instalatori a lui Voicu Iuliu tre
buie să amintim neapărat un a- 
mănunt nu lipsit de importanță: 
brigada deține steagul de fruntașă 
în muncă pe anul 1963. La Petro
șani, Petrila, Vulcan sau Lupeni, 
pretutindeni vei simți prezența ei 
prin conductele care te îmbrăți
șează nevăzut și care se termină 
la robinetul ce aduce apă în casă. 
Dacă e cazul să-i remarci pe cei 
buni ar fi foarte greu. Pentru că 
într-o brigadă care deține steagul 
de fruntașă, toți sînt buni, indife
rent dacă amintim pe Văcaru Ma
rius, Stancu Ion sau Bucur Vaslle.

Electricienii din echipa Iui Dâ- 
ianu Ion sînt, de asemenea, evi- 
dențiati în întrecerea socialistă.

Am vorbit despre cîțiva dintre 
cei care zi de zi se străduiesc să 
ne aducă în case utilul, confortul, 
eleganța, cerințe imperioase în so
cietatea noastră.

------------- ------------ ----------- . ■ —------------------------------------------------------ --

OAMENI CUTEZĂTORI
tie de compoziția chimică, greuta
tea volumetrică și de operațiile pe 
care trebuie să le sufere pentru 
a putea fi folosit. Astfel, din punct 
de vedere chimic, s-au stabilit trei 

лС.
• categorii: deșeuri de oțel nea

liate (cunoscut sub denumirea de 
fier vechi), deșeuri de oțel aliat 
(la care se obișnuiește să i se spu
nă impropriu tot fier vechi) și de
șeuri din fontă. Fiecare din aceste 
categorii poate fi împărțită pe 
grupe de greutate în deșeuri grele, 
ușoare și strunjituri. Aceste grupe 
au fiecare cîte șapte subgrupe: I. 
Deșeuri nemanoperate, cele care 
nu au suferit nici o transformare 
și s<- livrează așa cum s-au găsit; 
П. Desmembrate, adică cele care 
au fost desfăcute dintr-un ansam
blu la dimenisiuni vagonabile; 
III Șarjabile, cele ce au fost adu

lt se printr-o metodă oarecare la di
mensiuni potrivite pentru încăr
care în cuptor,- IV. Desmembrate și 
tăiate la dimensiuni șarjabile t V. 
Relate, strînse în colaci sau lega
te : VI. Balotate sau presate; VII. 
Strunjituri mărunțite sau topite.

întreaga clasificare a izvorît din 
necesități practice, iar respecta
rea ei șe reflectă pozitiv asupra 
fabricării oțelului. Din punct de

--------------- ...................... ~ ... ----------------

L!gg, «■-*> : DECADA CĂRȚII TEHNICE
In pregătirea celor care vor spori 

rîndurlle lucrătorilor din Industrie, 
precum și în perfecționarea pregă
tirii personalului existent, un rol 
important îl are literatura tehnică 
de specialitate.

Literatura noastră tehnică a cu
noscut o deosebită dezvoltare. In 
Editura tehnică au apărut pînă în 
prezent numeroase cărți atît origi
nale cît și traduceri, îndeosebi din 
literatura sovietică, pentru diver
sele sectoare industriale, care se 
adresează celor mai variate cer
curi de cititori (muncitori, tehni
cieni, maiștri, ingineri etc.).

Mai jos vom arăta doar cîteva 
din lucrările apărute în ultimii ani 
sub îngrijirea Editurii tehnice, sa
re au contribuit în bună măsură 
la ridicarea calificării oamenilor 
muncii și la introducerea unor me
tode perfecționate în producție: 
„Cocsul metalurgic" de Barbu I. și 
Dubinin N. P., „Economia de cocs 
la furnale" de Ostrouhov M. I., 
„Cartea oțelarului" de Tripșa I. și 
Tripșa Ștefan, „Explozivii minieri 
și tehnica folosirii lor" și „Metode 
de săpare a lucrărilor miniere" de 
Anton P., „Prepararea cărbunilor" 
de Dobrescu L„ „Folosirea izotopi
lor radioactivi în minerit" de Simon 
L., „Raționalizarea aerului compri
mat în minerit", „Cartea strunga
rului" de Barbu V,, „Cuptoare me
talurgice* de Krivandin V. A. și 

soare, pe lîngă lungirea exagerată 
a șarjei, influențează negativ si a- 
supra calității, consumului de ener
gie electrică, consumului de mate
riale refractare și dezoxidante etc., 
care în final determină scăderea 
productivității cuptoarelor și creș
terea prețului de cost.

Consumul de fier vechi al 
U.R.U.M.P.-ului este neînsemnat 
fată de posibilitățile Văii Jiului. 
Primirea de către U.R.U.M.P. de 
fier vechi necorespunzător ne face 
să credem că această problemă, 
deosebit de importantă, nu este 
tratată în toate cazurile cu sufi
cientă răspundere pentru că altfel 
s-ar putea ca din miile de tone 
colectate lunar să se separe 200— 
300 tone după cerințele cuptoare
lor electrice.

Astăzi, în economia noastră na
țională se dă o deosebită impor
tantă colectării și valorificării de
șeurilor de materiale feroase. De 
aceea se impune ca toți cei care 
au tangență cît' de mică cu pro
blemele arătate, să studieze amă
nunțit standardele în vigoare și să 
le aplice cu cea mai mare aten
ție.
Ing. CONSTANTIN ARMEANU 
șef secția turnătorie U.R.LLM.P.

Molceanov M. G., „Memorator de 
metalurgie" de Nachbar B„ „Me
moratorul instalatorului electrician" 
de Jesch L. și Taraba L„ „Chimie 
pentru muncitori" de Băibuleseu N.. 
Bănățeanu С. I. și Popescu A.

De un deosebit succes s-au bu
curat lucrările apărute in noile 
colecții „Tehnica nouă", „Colecția 
de atelier", „Colecția electricianu
lui" sau „Colecția radio și televi
ziune* etc.

Pentru popularizarea și difuzarea 
cărților tehnice, C.L.D.C. Hunedoa- 
ra-Deva, prin unitățile de desface
re, folosește diferite metode me
nite să contribuie în mod direct 
la pătrunderea acestor lucrări pe 
o scară cit mai largă în rîndid 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor. Ca metode de difuzare a 
cărții am putea eita : popularizarea 
ș. difuzarea cărții prin difuzorii 
din întreprinderi și instituții, ac- 
țiurJ cu cartea la locul de muncă, 
popularizarea cărții prin ziarele 
locale și stațiile de radioficare etc.

Ca urmare a interesului mani
festat din partea cititorilor pentru 
cartea tehnică. în regiunea noas
tră a devenit o tradiție ca în pri
ma parte a anului să se organizeze 
acțiunea „Decada cărții tehnice", 
acțiune care are drept școp de a 
contribui la intensificarea muncii 
de popularizare $i difuzare a căr
ții tehnice. In anul acesta, „Decada

(Urmare din pag. I-a)

vram Vaslle ritmul de muncă a 
devenit mai intens. Sporirea vi
tezei de avansare, terminarea cit 
mai devreme a galeriei a devenit 
o cauză a întregii brigăzi. Ca în
totdeauna curd avea în iață sar
cini mari, de răspundere, brigada 
și-a concentrat toată puterea de 
muncă, tot entuziasmul spre a 
executa lucrurile bine și cit mai 
repede. Un ' mare rol în îndeplini
rea sarcinilor ce revin brigăzii ii 
are și priceperea și iscusința în 
organizarea muncii a membrilot 
brigăzii. Sînt calități pe care le-a 
insuflat ortacilor lui, brigadierul, 
tînărul miner Avram Vasile. Cum 
a reușit ? Prin exigentă fovdrășeas 
că și îndeosebi, prin exemplu per 
sonal. Deși au trecut 4 ani de 
cînd s-a semnat actul de naștere 
al acestei tinere brigăzi, tot oa
menii care i-au dat naștere for
mează și acum brigada. An de an, 
zi de zi ei și-au împărțit bucuriile 
в-au împrietenit, s-au unit in lup
tă cot ia cot cu duritatea stînei- 
lor tormînd o adevărată eihipă de 
șoc în pregătirea și deschiderea 
noilor fronturi de cărbune.

In cursul lunii care o trecut 
brigada a avut de luptat cu multe 
obstacole. Locui de muncă al bri
găzii se alia Intr-un punct înde
părtat și izolat. Transportul pe ga
lerie era deservit de un transpor
tor, foarte bun pentru evacuarea 

cărții tehnice" va avea loc între 
10—20 aprilie.

In timpul desfășurării acestei ac
țiuni, lucrătorii din librării vor or
ganiza standuri de cărți tehnice în 
întreprinderi %i instituții, iar libră
riile specializate vor amenaja ex
poziții cu vtnzare. Subliniem faptul 
că acțiunea organizată constituie 
un bun prilej pentru toți cititori, 
literaturii tehnice de a-și completa 
billioteca personală cu noi lucrări 
tehnice de specialitate.

Tot în scopul intensificării mun
cii de popularizare a cărții tehni
ce, în cadrul decadei se vor orga
niza două consfătuiri cu cititorii 
cărții tehnice, la care vor participa 
și reprezentanți ai Editurii tehni
ce. Prima consfătuire va avea loc 
la Hunedoara în ziua de 15 aprilie 
a. c., iar cea de-a doua la Petro
șani în ziua de 17 aprilie a. c. Este 
de dorit ca la aceste consfătuiri 
cadrele tehnice din localitățile res
pective să participe în număr cît 
mai mare ca prin discuțiile purtate 
pe marginea lucrărilor ‘ehnice apă
rute precum și prin propunerile ce 
le vor face, să ajute Editura teh
nică în viitoarele publicații, care 
la riadul lor să sprijine în și mai 
mare măsură procesul de producție.

IOAN BUSTICEANU 
îndrumător regional C.L.D.C. 

cărbunelui, în schimb condițiile 
pentru aprovizionarea cu armături 
erați destul de vitrege. Nu odată, 
din cauza distanței mari, brigada 
n-a fost aprovizionată la timp cu 
armăturile necesare. S-a Ivit deci 
pericolul ca un schimb întreg să 
rămînă în urmă. Dar brigada a 
găsit soluția : s-a îngrijit singură 
de aprovizionarea locului de mun
că. Greutăți mari a îritîmpihat bri
gada și din cauza defectelor Ia 
transportoare, prin infiltrațiile de 
apă, se umezeau motoarele de cra
ter șl se defectau. S-a întîmplai 
ca intr-un schimb să se defecteze 
trei motoare. Fără a mai aștepta 
intervenția echipelor de întreținere, 
minerii s-au îngrijit de remedierea 
grabnică a defectelor aducînd el 
Înșiși motoare de rezervă pentru 
înlocuirea celor defecte.

Pentru sezonul de primăvară 
Magazinele O.C.L. produse industri
ale Petroșani oferă cumpărătorilor

Un bogat sortiment de confecții 
pentru copii, femei și bărbați,

încălțămintea pentru copii, femei și băr
bați este în modele noi, culori noi, frumoa
să, modernă, ieftină.

Vizitați magazinele de specialitate 
bine aprovizionate.

11 aprilie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,16 In excursie — program 
de muzică ușoară, 8,50 Ciută corul 
de copii al Radioteleviziunil, 9,10 
Melodii de muzică ușoară, 10,26 
Orchestre de estradă, 11,00 Pagini 
din opere, 11,30 Mu2ică ușoară, 
12,03 Melodii populare interpreta
te la acordeon, 13,00 Muzică din 
operete, 14,10 Muzică populară u- 
craineană, 15,00 Muzică din opere, 
15,30 Activitatea literară în ziarele 
și revistele noastre, 15,45 Muzică 
ușoara de Emanuel Ionescu, 16,30 
Emisiune muzicală de la Moscova, 
18,05 Soliști de muzică ușoară. 
18,40 Formații artistice care ne-au 
vizitat țara, 19,00 Almanah științi
fic, 19,25 Muzică de dans, 20.10 
Melodii populare cerute de ascul
tători, 20,30 Pe teme internațio
nale, 20,40 Muzică de dans, 21,15 
Carnet plastic, 21,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL П. 8,30 Suma
rul presei centrale, 9,03 Melodii 
populare, 9,30 Roza vînturilor (re
luarea emisiunii din 8 aprilie),
10,23 Coruri și arii din opere, 12,30 
Lecția de lîtnba engleză. Ciclul II 
(reluarea emisiunii din 10 aprilie).

In același ritm, cu aceeași stră
danie pentru a-și realiza sarcinile 
zi de zi, pentru a pune în valoa
re toate rezervele locului de mun
că în vederea sporirii vitezei de 
săpare, brigada s-a achitai onora
bil de sarcinile ce i-au revenit. 
In 22 de zile a săpat din ciocan 
de abataj 75 m 1 galerie care a 
lost susținută cu armături T.H.-3, 
depășitidu-și sarcinile de plan ea 
32,7 la sută. In acest fel, abatajul 
frontal din panoul II o. S»st dat 
îtt exploatare înainte de îermen.

Este un succes demn de brlga 
dierui Avram Vasile, de minerii 
Dumitrache Dumitru, Dolhăscit A- 
lexandru, Dîncan Crăciun, Ticlea 
Ioan, Stan Eitimie și ceilalți mi
neri destoinici, de brigada frunta
șei, făuritoare de noi dramuri sub
terane spre bogăția adlneefiler

13.24 Din muzica popoarelor, 14,00 
„Melodiile primăverii" —■ muzică 
ușoară, 14,30 Muzică din operele 
Iui Paul Constantinescu, 15,05 Cîn- 
tece și jocuri populare, 16,00 Din 
creația compozitorilor noștri de 
muzică ușoară, 16,30 Știința în 
slujba păcii, 17,10 Muzică populară,
18.25 Pagini din operete la cererea 
ascultătorilor, 19,05 Romanțe, 19,30 
Capodopere ale literaturii univer
sale : „Răscoala" de Liviu Rebreanu. 
Prezentare de Ion Lungu, 20,40 In
terpret de odinioară ai muzicii 
populare, 21,10 Muzică de dans, 
21,45 Pagini din umorul universal. 
Volumul „Proză satirică franceză".

1/. . . . и;., . .
СіпепмлІы*1
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11 aprilie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Viață sportivă; REPUBLICA: Un 
surîs în plină vară; LONEA: Nu-i 
loc pentru al treilea,- PAROSEN1 : 
Inelele gloriei; BÂRBATENI : O 
perlă de mamă.
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йяиеа (omiliei interimare 
a fetoaiiei ioteroallonale 

it wultiiă
ROMA 9 (Agerpres).
Intre 1 și 7 aprilie s-a desfășu

rat la Roma sesiunea ordinară a 
Comisiei interimare a Federației 
internaționale de apicultura ,,Api- 
mondia".

Din partea Republicii Populare 
Romîne au participat la lucrările 
sesiunii prof. Veceslav Harnaj, pre
ședintele Asociației crescătorilor de 
albine din R.P.R., și Ion Motronea, 
vicepreședinte.

La propunerea Iui Veceslav Har
naj, s-au aprobat noul statut și 
noul regulament de organizare a 
congreselor internaționale de api- 
cultură. S-a hotărît ca cel de-al 
XX-lea Congres al Federației „Api- 
mondia" să aibă loc la București 
în anul 1965.

- = ©=_

Lărgirea relațiilor 
dintre R. P. Bulgaria 

și R. A. Y-men
SOFIA 9 (Agerpres).
După cum relatează agenția BTA, 

în urma tratativelor care au avut 
loc la Sofia, între Republica Popu
lară Bulgaria și Republica Arabă 
Yemen a fost semnat un Tratat de 
prietenie și colaborare, un acord 
comercial și de plăți, un acord cu 
privire la colaborarea culturală și 
comunicatul în legătură cu vizita 
oficială în Bulgaria a mareșalului 
Abdallah As-Sallal. președintele 
Republicii Arabe Yemen.

delegația Republicii 
în frunte
As-Sallal a părăsit

cu mare-
La 9 aprilie,

Arabe Yemen, 
șalul Abdallah 
R, P, Bulgaria.

La aeroportul din Sofia. Todor 
Jivkov și mareșalul Adballah As- 
Sallal au rostit cuvîntări.

♦

*

î
Î 
î
I
i
I♦♦ ♦
I
4

iianniiiiliitlîlinL (umili ț I
IhKllIllnJllflIIlllIlllllh' llliinini ІІІВшіІІІІІінІІІііііІиЛІІІішііпІііііипміІпііІІЬіітч

hi Jarul problemei cipriote
NICOSIA 9 (Agerpres).
„Nu s-au semnalat incidente, dar 

unitățile forței O.N.U. au patrulat 
în regiunea de nord-vest a insulei 
pentru a supraveghea armistițiul 
stabilit după ciocnirile din ultimele 
zile", transmite corespondentul a- 
genției UPI.

Agenția Reuter semnalează că 
ciprioții turci au consolidat forti
ficațiile și posturile de luptă de-a 
lungul șoselei Nicosia—Kyrenia și 
au procedat la controlarea identi
tății celor ce 
șosea.

La Nicosia, 
Bishop, noul
gliei în Cipru, a prezentat scriso
rile de acreditare președintelui Ma
karios.

La Atena un purtător de cuvînt 
al guvernului grec a 
vizita președintelui 
fost amînată pentru 
oarece premierul
mează să prezideze în prealabil, 
vineri, o ședință a guvernului grec. 
De asemenea, s-a anunțat că ad
junctul secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele politice, 
Ralph Bunche, care se află în Cipru, 
va face la rîndul său o vizită scurtă 
la Atena.

juridic pe lingă 
(Finlanda), 
Unite în

me- 
Cipru.

Secre-
că U

au trecut pe

generalul 
înalt comisar

această

William 
al An- că guvernul finlandez a trans- 

consimtămîntul său, astfel în- 
în Cipru vor fi 1 000 de milî- 
finlandezi.

Întîlnirea conducătorilor statelor 
răsăriteanădin Africa

NAIROBI 9 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al cance

lariei primului ministru al Kenyei 
a anunțat că la 10 aprilie la Nai
robi ѵд avea loc o întîlnire a con
ducătorilor celor patru 
Africa 
Zanzibar,

Liderii

state din 
răsăriteană — Tanganica, 

Kenya și Uganda.
acestor state, președintele

o

anunțat 
Makarios 
sîmbătă, 

Papandreu

că 
a 

de- 
ur-

NEW YORK 9 (Agerpres).
La secretariatul O.N.U. s-a anun

țat numirea lui Michel Virally, 
(Franța), profesor de drept inter
național la Universitatea din Ge
neva, ca consilier 
Sakari Tuomioja 
diatorul Națiunilor

★
NEW YORK*'i- (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al 

tariatului O.N.U. a anunțat 
Th^nt g cerut Finlandei, Suediei și
Irlandei să-și sporească cu cîte 300 
de militari contribuția la forța 
O.N.U. pentru Cipru. El a decla
rat 
mis 
cit 
tari

Dacă guvernul suedez va dispu
ne trimiterea a 1 000 de militari, si 
cel irlandez va dispune trimiterea 
a 900 de militari, atunci efectivul 
forței O.N.U. este prevăzut să fie 
de peste 7 500 de militari, dintre 
care 3 500 englezi și 1 150 cana
dieni. Secretarul general al O.N.U; 
a adresat cererile sus-amintite pen
tru ca în componența forței O.N.U. 
pentru Cipru peste jumătate din 
efectiv să fie din alte țări decît 
Anglia.

©

O. N. U. Dezbaterile asupra 
situației din Aden

NEW YORK 9 (Agerpres).
Miercuri în Comitetul O.N.U. 

pentru aplicarea Declarației cu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale au 
continuat dezbaterile asupra situa
ției din Aden.

Delegatul Angliei, John Sankey, 
s-a declarat împotriva proiectului 
de rezohrțte prezentat de cele 7

В 1

In câteva rânduri
rea Penishe din Portugalia. Bol- 
navilor nu li se acordă ajutorul J 
medical necesar. Muncitorul <• 
Jouao Doz Santos, de pildă, con- <>

■
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tinuă să fie ținut în închisoare, 
deși termenul pedepsei sale a 
expirat de mult.

PARIS. In cercurile autorizate 
de la Paris s-a anunțat că între 
21 și 25 aprilie primul ministru 
al Republicii Congo (Leopold
ville), C. Adoula, va întreprinde

invitația gu- <]

«>

41

Cancelarul vest-ger- 
va face o 

Canada în 
legătură cu 
mai va sosi

BONN. Tribunalul din Kiel a 
pronunțat sentința împotriva fos
tului căpitan SS-ist Hans Graalfs. 
acuzat de participare la asasina
rea a 760 de cetățeni sovietici 
pe teritoriul U.R.S.S., vremelnic 
ocupat in timpul celui de-al doi
lea război mondial. Graalfs a fost 
condamnat la trei ani închisoare.

CIUDAD DE MEXICO. La 8 
aprilie a sosit în Mexic regina 
Juliana a Olandei care va face 
o vizită de nouă zile.

BONN,
man, Ludwig Erhard 
vizită oficială în 
cursul lunii iunie. In 
această vizită, la 15
Ia Bonn ministrul afacerilor ex
terne al Canadei, Paul Martin.

KUWEIT. In Kuweit a sosit o 
delegație a R.A.U. care in seara 
zilei de 8 aprilie a început trata-

I 
tivele cu oficialitățile guverna
mentale din acest stat.

TOKIO. Ministerul de finanțe 
al Japoniei a făcut cunoscut că 
balanța comercială externă in 
anul bugetar 1963—1964 (31 mar
tie) s-a încheiat cu un 
1 610 430 000 dolari.

PARIS. La 8 aprilie 
țat la Paris că Kenya 
cel de-al 114-lea 
U.N.E.S.C.O.

LISABONA. Presa franceză 
latează despre situația grea

Neanderthal, 
cărui craniu 

între Diissel- 
Germania, va 
film. Nu este 
științifico-do-

pen- 
rolul

deficit de

s-a anun- 
a devenit 

membru al

re-
а

deținuților politici din închisoa-

ț
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fi ju- j
♦ 
t 
î 
î
î

a în-

o vizită la Paris, la 
vernului francez.

PARIS. Omul din 
omul preistoric, al 
a fost descoperit 
dori șl Elberîeld, 
deveni eroul unui 
vorba de un film
cumentar, cum s-ar putea crede, 
ci de o comedie. Vorbește 
tru aceasta însuși faptul că 
omului din Neanderthal va 
cat de... Fernandel.

LONDRA. La Aylesbury
ceput un nou proces în afacerea 
jefuirii trenului poștal Londra— 
Glasgow din luna 
lui trecut, cel mai 
istoria Angliei, în 
au fost sustrași 
sterline.

Alți șapte acuzați vor compă
rea în fața justiției, ei fiind acu
zați de participare la jefuirea 
trenului poștal.

august a anu- 
mare furt din 
cursul căruia

2 600 000 lire

Respingerea de către guvernul argentinian 
a unui împrumut

BUENOS^AIRES 9 (Agerpres).
Guvernul argentinian a respins 

un împrumut în valoare de 20 700 000 
dolari*acordat de Statele Unite prin 
intermediul Agenției internaționale

de dezvoltare, pentru construirea 
de silozuri pentru grîne, deoarece 
împrumutul a fost dat cu condiția 
ca materialele de construcție ■ să 
lie importate din Statele Unite.

Tanganicăi — Julius Nyerere, pre
ședintele Zanzibarului — Abeid Ka- 
rume, primul ministru al Kenyei, 
Jomo Kenyatta, și premierul Ugan- 
dei, Milton Obote urmează să exa
mineze în cadrul acestei întîlniri 
probleme legate de crearea proiec
tatei federații a țărilor Africii ră
săritene precum și alte probleme.

Nodul hidrotehnic Kazalinsk
ALMA
Capriciosul fluviu Sîr-Daria. al 

doilea ca mărime în Asia centrală, 
este transformat într-un canal de 
irigație lung de 2 000 kilometri. Pe 
această magistrală de apă. care 
înviorează un mare număr de oaze 
din Uzbekistan, Tadjikistan și Ka-

ATA 9 (Agerpres). zahstan, a început construcția ce
lui de-al cincilea nod hidrotehnic 
— Kazalinsk. Șantierul său a fost 
amplasat în 
fluviului, la 
Arai. Nodul 
va alimenta
orez cu o suprafață de 60 000 
tare.

apropiere 
vărsarea sa 
hidrotehnic 
cu apă

de delta 
în Marea 
Kazalinsk

plantații de 
hec-

©

țări afro-asiatice și 
care printre altele se | 
rea unui subcomitet 
supravegheze situația 
să trimită misiuni ale 
cest teritoriu.

Delegatul Irakului, 
a arătat în cuvînțul 
militară engleză din Aden este fo
losită de Anglia pentru a-și apăra 
interesele economice în această 
regiune. Baza constituie un peri
col pentru securitatea tuturor sta
telor vecine și a cerut Angliei 
să-și retragă baza din Aden.

Reprezentantul Tunisiei, S. 
Bouzayen, a remarcat că „și de 
data aceasta, reprezentantul An
gliei repetă vechile argumente și 
încearcă Să abată atenția de la 
problema Adenului. Membrii aces
tui comitet, a subliniat el, sînt 
bine informați asupra situației din 
Arabia de sud și tocmai de aceea 
doresc să fie 
de tipul celui 
afro-asiatică.

Discuțiile în 
din acest teritoriu și pe marginea 
rezoluției afro-asiatice continuă.

Iugoslavia 
propune crea- 
însărcinat să 
din Aden și 

! O.N.U. în a-

în

Л. Pachrichi, 
săii: că baza

creat un subcomitet 
propus în rezoluția

legătură cu situația

Autoturismul 
„Skoda—1000 MB"

PRAGA 9 (Agerpres).
Prima sută de mașini „Skoda- 

1000 MB" a ieșit din întreprinderile 
constructoare de autoturisme de 
la Mlada Boleslav. Noul turism are 
un motor cu patru cilindri și □ 
capacitate de 45 cai putere. Con
sumul de benzină este de 7 litri pe 
100 km, iar viteza maximă — de 
Î20 kilometri pe oră.

4

(Ni- v 
afrt- 
iau 
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Conferi nț a 
africanișfilor

LAGOS 9 (Agerpres).
La Universitatea din Ibadan 

geria) s-a deschis Conferința 
caniștilor, la lucrările căreia 
parte savanți din numeroase
ale lumii. Africaniștii se ocupă de 
numeroasele probleme ale trecutu
lui istoric, etnografiei, artei și li
teraturii Africii și de problemele 
actuale ale acestui continent.

©.

Declarația doctorului american 
EndicottKenneth

WASHINGTON 9 (Agerpf0^“ '
Doctorul american Kenneth En

dicott, director al Institutului na
tional pentru combaterea canceru
lui, a declarat în cadrul ședinței 
de lucru a unei subcomisii a Ca
merei Reprezentanților a S.U.A., că 
anumiți cercetători americani spe
ră să fie în măsură, într-un viitor 
nu prea îndepărtat, să vindece leu
cemia. Afirmația sa se bazează pe 
rezultatele a două serii de expe
riențe ce se fac în prezent la in
stitutul pe care-1 conduce. Prima 
constă în administrarea la 17 co
pii bolnavi de leucemie a unut 
tratament bazat pe patru medica-

potrivit 
patru 

nici o

de ex-

mente- folosite înainte separat în 
scopul reducerii efectelor acestei 
boli. După 300 de zile de la apli
carea acestui tratament, 
declarației dr. Endicott, la 
copii nu se mai constată 
urmă de leucemie.

In cursul unei alte serii
periente paralele, dr. Mary Fink, 
de la același institut, a reușit să 
descopere un virus asociat al unei 
forme de leucemie la șoareci. Dacă 
acest virus va putea fi transpus 
în corpul uman, metoda dr. Firik 
poate reprezenta un pas înainte în 
punerea la punct a unui vaccin îm
potriva leucemiei.

APROPIEREA FRANC O-JAPONEZ A
Apropierea dintre Franța și Ja

ponia pe plan politic, economic și 
cultural, marcată de vizita premie
rului Pompidou și a ministrului de 

MUrville la To- 
asupra orientă- 
occidentale. 
cum a declarat

externe Couve de 
kio, are implicații 
rii întregii politici

Cu toate că, așa
în conferința sa de presă de la 
Tokio premierul Pompidou, „nu au 
fost definite relațiile Japoniei cu 
Piața comună, deoarece Piața co
mună nu se aplică încă integral", 
totuși intensificarea relațiilor eco
nomice franco-japoneze în ultimul 
an este un fapt care prevestește o 
dezvoltare crescîndă. Lipsa unor 
angajamente precise între Japonia 
și Piața comună se explică, pe de 
o parte, prin dorința oficialităților 
japoneze de a-și păstra libertatea 
de acțiune, in special în economia 
Asiei de sud-est fără o participare 
a monopolurilor vest-europene, 
considerînd că economia japoneză 
poate înfrunta direct concurenta 
americană, iar pe de altă parte, 
prin dorința oficialităților franceze 
de a pune accent, pe sporirea vo
lumului schimburilor comerciale, 
tehnice și științifice cu Japonia, 
fără intermediul, Pieței comune.

viitorul Consiliu 
întrunește săptă- 

Manila, vizita ce
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Pe baza ritmului de dezvol- 
producției îii ultimii ani 
țări dau dovadă de o creș- 
puterii de concurență față

Totodată, guvernul francez a sus
ținut prea des că întîi trebuie re
glementate problemele interne ale 
Pieței comune, iar apoi intensifi
cate relațiile cu terțe țări, pentru 
ca această poziție să fie aplicabilă 
doar relațiilor cu S.U.A. și suscep
tibilă de derogări cu alte state...

Asemănarea intereselor economice 
ale Japoniei pe piața asiatică Și ale 
Franței pe piața vest-europeană a 
fost semnalată de numeroși obser
vatori, 
tare a 
ambele 
tore a
de tendințele de penetrație și a- 
caparare a piețelor de către mono
polurile americane. Există, deopo
trivă, intenția japoneză de extin
dere a activității economice în 
Europa occidentală, și implicit în 
acea parte a Africii legată de Piața 
comună, după cum există intenția 
franceză de extindere a activității 
economice pe continentul asiatic. 
Măsura în care sferele de interese 
se vor ciocni rămîne să fie apre
ciată ulterior. Deocamdată se ma
nifestă tendințe similare din partea 
Japoniei și a Franței de a acționa 
de sine stătător în vederea deba-

rasării de postura jenantă de a ține 
seama în orice împrejurări de in
teresele S.U.A.

Ca prolog la
SEATO, care se 
mîna viitoare la
lor doi oameni de stat francezi la 
Tokio arată menținerea poziției 
franceze în problemele Asiei de 
spd-est. Argumentarea de către pre
mierul Pompidou a ideii enunțată 

. de președintele de Gaulle în con
ferința de presă din ianuarie în 
vederea unei neutralizări a Viet
namului de sud, prevestește toc
mai o agravare a nemulțumirii cer
curilor oficiale americane, ținînd 
seama -ă după vizita ministrului 
apărării al S.U.A., McNamara 
Saigon, președintele Johnson a 
pus explicit intenția americană 
a continua politica dusă pînă 
prezent în Vietnamul de sud.

Fără a aduce elemente cu totul 
deosebite, comunicatul comun fran- 
co-japonez indică pe 
pierea 
ne și 
ciproc 
neri.

la 
ex- 
de 
în

lîngă apro- 
pozitiilor celor două guver- 
posibilitatea unui sprijin re- 
în relațiile cu alți parte-

Z. FLOREA
comentator Agerpres
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