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TELEGRAMĂ
Tovarășului
NIK/ТА SERGHEEVICl HRUȘC/OV 

Prim secretar al C.C. аЛ PJC.U.S. 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.
MOSCOVA

Scumpe tovarășe Hrușciov,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. de naștere. Co

mitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine vă transmit dv., 
eminent om de stat al U.R.S.S. și militant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, salutul lor tovărășesc și cele mai 
călduroase ielicitări.

Oamenii muncii din țara noastră nutresc sentimente de profundă 
stimă și admirație față de marele popor sovietic, care, sub conduce
rea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a Comitetului său Cen
tral leninist și guvernului sovietic, în frunte cu dv., a obținut rezul
tate remarcabile în dezvoltarea economiei, culturii și a științei sovie
tice, in construcția desfășurată a comunismului în U.R.S.S.

Poporul romîn cunoaște și prețuiește neobosita activitate pe care 
o desfășurați pentru apărarea păcii, pentru înlăturarea primejdiei de 
război, pentru dezvoltarea relațiilor pașnice cu toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială.

Prietenia frățească a țărilor și partidelor noastre, între care există 
unitate de păreri în principalele probleme ale contemporaneității, a- 
duce o însemnată contribuție la cauza unității mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale, șub steagul marxism-leninismului.

Vă urăm din toată inima scumpe tovarășe Hrușciov, viață înde
lungată, sănătate deplină și noi succese în activitatea dv. rodnică în
chinată înfloririi continue a Uniunii Sovietice, victoriei păcii și socia
lismului în lume.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE STAT
AL PARTIDULUI MUNCITORESC AL REPUBLICII POPULARE 

ROMÎN ROMÎNE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE

ROMINE
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se numără „bobocii"
De ielul in caie olectivul au

tobazei S.T.R.A. își duce la în
deplinire sarcinile ce i revin de
pinde în bună măsură darea 
folosință la termenu! fixat a 
crârilor de investiții miniere.

Conștient de sarcinile ce-i 
vin, colectivul de aici s-a stră
duit să le traducă în viață. In a- 
cest scop, mecanicii auto, șoferii 

ț și ceilalți salariați ai autobazei 
și-ău luat angajamente sporite în 
întrecerea socialistă ce se desfă
șoară în cinstea celei de-a XX-a a- 
niyetsări a eliberării patriei noas
tre. Pe baza îndeplinirii și depă 
șirii sarcinilor de plan la trans
port, a folosirii din plin a parcu
lui de mașini aflat în dotare, prin 
reducerea consumului de lubri
fiant! și executarea de reparații 
de calitate, colectivul autobazei 
s-a angajat printre altele, ca pî
nă la aniversarea zilei eliberării * 
4a realizeze economii in valoare 
de 150 000 lei. S-a mai preconizat 
să se depășească substanțial indi
cele de utilizare a mașinilor din 
dotare.

Să obții însă succese, la trans
porturile rutiere, în perioada de 
iarnă, nu-i o treabă ușoară*’ Mun
citorii din transporturi sînt doar 
cei mai vitregiți de intemperiile 
acestui anotimp. Conducerea auto 
bazei a luat măsiiii ■ tehnico-or- 
aanizatorîce menite să asigure în
deplinirea și depășirea angajamen
telor luate. Relatăm doar cîteva 
din ele. In perioada anotimpului 
friguros s-au luat măsuri ca la toa
te cele trei garaje, Petroșani, Vul
can și Lupeni, reviziile tehnice și
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Cunoscuta brigadă de pregătiri condusă de minerul Demeter Au
gustin a primit ca sarcină de producție să execute o nouă și importantă 
lucrare subterană la mina Dîlja: galeria transversală de Ia 
565. Fotografia înfățișează pe maistriil minier Petruș Vasile 
cu brigadierul Demeter Augustin (al doilea de la dreapta) 
săi despre organizarea lucrului la noul loc de muncă,

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

orizontul 
discutînd 
și ortacii

Виота lovarătDlfli В. S. Іадіоі ш вйіиі 
„Sîeaaa Rmllidi Роиіаге Пай" tlîta l-a

bazinul 
au fost

miniere din
Văii Jiului 
an cu mașini și uti-

mine

♦
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* itibriliariți și carburanți specify i 
ț anotimpului friguros, precum si 
i cazane cu apă fierbinte pentru ali-
• mentarea circuitelor de răcire.
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ne două schimburi. S-au asigurat

D. CRIȘAN

(Continuare îd pag. 3-a)
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Crește gradul de
Exploatările 

carbonifer al 
dotate an de.
laje miniere care au dus la creș
terea simțitoare a gradului de me
canizare în subteran.

In abatajele minei Lupeni, de 
pildă, funcționează haveze, combi
ne și pluguri care realizează ran
damente de 8—10 tone cărbune pe 
post, iar la mina Vulcan în zilele 
care urmează vor 
combină 
folosite 
subțiri.

Numai 
mii cinci
fost introduse în 
abatajele minelor

$і 
Іа

fi introduse o 
o haveză care vor fi 
exploatarea straielor

îii 
ani

ulti- 
au

mecanizare în
din Valea Jiului aproape f)00 de 
transportoare blindate și eu ra
clele, 100 de locomotive Diesel și 
electrice, 270 de ventilatoare și alte 
Utilaje care au permis ca transpor
tul în abalajg să fie mecanizat' în 
proporție de 94 la sută, iar în 
galeiii 100 la sută.

Toate acestea au dus la crește
rea simțitoare a randamentului pe 
bazin și la extragerea în acest an 
a unei cantității dp 28 000 tone 
de cărbune peste sarcina de plan, 
din care mai bine de jufnătate 
cărbune cocsificabil.
------------Q------------------
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Prieteni ai cărții

Petrila au fost înscriși la concursul „Iubiți
380 tineri.

De la începutul acestui an și pînâ în prezent, la 
biblioteca clubului muncitoresc al sindicatelor din 
orașul 
cartea'

Pînă acum cu 110 tineri s-au purtat discuții finale 
care de altfel au și primit cu acest prilej insigna.

Printre noii purtători ai insignei . Prieten a) căr
ții" se numără Bana Adalbert, Grunță Ana. Lumînar 
loan, Pricop Constantin, Bana Irma și alții.

C. IOAN 
corespondent

In pas cu cerințele

din Lupeni 
seamă. Mun- 
pe șantierele 

întreținerea
locuințe, echi-

Și 
să

Contribuind la buna gospo
dărire a localității, muncitorii 
sectorului I.L.L. 
obțin succese de 
cind cu hărnicie 
deschise pentru 
fondului de
pale de zidari, dulgheri și zu
gravi conduse de Micu Ni- 
colae, Benga Bmilian, Nemeș 
Alexandru, Henric loan, Bar- 
doș Vasile, Iliescu Ioan 
Nemeș Vasile au reușit
sporească productivitatea mun
cii în trimestrul I a. c. cu 
8—10 la sută.

Tot pe seama creșterii pro
ductivității muncii, planul de 
reparații capitale proprii, 
prestări de servicii pentru 
populație, lucrări neprevăzute, 
încălziri centrale termice și 
coșerit a putut fi cu mult 
depășit.

Pe prima jumătate a lunii 
aprilie, planul la acești indici 
a fost depășit cu 3 la sută.

Prin Decret dl Consiliului de
Stat al R.P. Romîne, a fost conferit 

4 Ordinul ,,Steaua Republicii Popu
lare Romine" clasa l-a tovarășului 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al
C.G. al P.GU.S., președintele Con

siliului de Miniștri al U.R.S.S., ea 
prilejul împlinirii a 70 de ani, pen
tru merite deosebite în îndelungata., 
sa activitate pusă în slujba socia
lismului și păcii, precum și în în
tărirea prieteniei romîno-sovietice.

Munca politia strins legată 
indepIMrea sarcinilor economice

In primul trimestru al acestui 
an, colectivul întreprinderii fores 
Here Petroșani a obținut succese 
de seamă în realizarea principali
lor indicatori tehnico-economicl. 
Pianul producției globale 
realizat în proporție 
103 ia sută, iar cel 
marfă a fost depășit 
sută. Aceste realizări 
lucrătorii forestieri, 
rea comitetului de partid, au de
pus eforturi susținute, dînd viață 
angajamentelor luate în cadrul în
trecerii socialiste.

Activitatea lucrătorilor forestieri 
a fost sprijinită de măsurile sta
bilite de comitetul de partid pen
tru realizarea sarcinilor 
trimestriale, 
vedit a fi 
trul IV al 
de partid

Au mai contribuit la aceste 
realizări Lukacs Iosif, Cristea 
loan, Căliman Ștefan, Strău- 
leanu Constantin.

Cu contribuția 
cetățenilor

Mobilizați de deputați, 
tățenii din Lupeniorganizea
ză numeroase acțiuni patrio
tice pentru înfrumusețarea 
localității. Zilnic, zeci de ti
neri și oameni vîțstnici lăr
gesc zonele verzi. curăță 
parcuri, plantează pomi, în
dreaptă, aliniază -sau ajută 
la amenajarea unor noi baze 
sportive. Duminica trecută, în 
urma unei recente hotăriri a 
sfatului popular din localitate 
de a amenaja în Braia, pe 
platoul, de . lingă bazinul pen
tru captarea apei potabile, un 
parc de odihnă și recreare, 
înzestrat, cu o cabană bufet, 
numeroși cetățeni. ău partici
pat din proprie inițiativă la 
primele lucrări de. defrișare, 
curățire și nivelare.

ce-

a fost 
de aproape 
ai producției 
cu 7,17 la 

i dovedesc că 
sub conduce-

de plan 
măsuri care s-au do- 

eficace. încă în trimes- 
anului trecut, comitetul 

a analizat felul cum se

Roadele unei inițiative

Intr-una din ședințele ple
nare ale comitetului orășenesc 
U.T.M. din Lupeni, ziua de 12 
aprilie a fost declarată „Zi 
de acțiune patriotică". Pe 
baza unui plan bine chibzuit, 
1200 de tineri, elevi șl mun
citori din producție, îndru
mați de Mazăre Vasile, Țîm- 
pea Cornel, Voiculescu Mar
gareta, Szoke Rozalia, Ungul 
Dumitru și Mihai Dumitru au 
plantat 
ieți de 
hectare 
cernut,
tat spre bazele 
autocamioane cu zgură roșie și 
au colectat aproximativ 25 
tone fier vechi.

S-au evidențiat prin sîrgu- 
ința de care au dat dovadă 
tinerii din organizațiile U.T.M. 
de la preparația Lupeni, mina 
Lupeni. școala profesională, 
școala medie și școlile de 8 
ani nr. 1, 2, 3 și 4.

A. NICULESCU

ocupă conducerea tehnico-adminis- 
trativă a întreprinderii de pregăti
rile de iarnă. Pe baza analizei fă
cute comitetul de partid a elabo
rat o hotărîre prin oare cerea con
ducerii tehnico-administrative să. 
ia măsuri pentru crearea stocuri
lor de material lemnos lingă dra
murile auto și liniile C.F.R. De a- 
semenea, s-au luat măsuri pentru 
o mai bună, cazare a muncitorilor 
pe perioada de iarnă. La indicația 
comitetului de partid, organizațiile t 
de bază au repartizat în mod ju- 
dicios membrii și candidații de 
partid la cele mai importante toi 
curi de producție. Din cele 34 ex
ploatări, la 11 s-au constituit grupe 
de partid, care prin exemplul lot 
mobilizează pe toți lucrătorii fo. 
restieri la îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan.

In plenarele comitetului de partid 
s-au analizat probleme sa : perma
nentizarea muncitorilor forestieri, 
modul în care comitetul sindica
tului se preocupă de organizarea 
întrecerii socialiste. In 
comitetul sindicatului a 
de comitetul de partid 
tizarea unui număr de
partid din activul de partid de a 
sprijini organizațiile sindicale din 
sectoarele forestiere 
rea întrecerii.

In fața muncitorilor 
fost făcute expuneri 
ductivitatea muncii, 
lucrărilor forestiere, 
superioară ă masei
Aceste expuneri au fost făcute de 
membri ai comitetului de partid 
cum sînt tov. Bucur Vasile, Furdui 
loan, Stancău loan, Pobijan Ilie, 
Ilieșu Iosif, Ilie Dumitru, Cristea 
Ștefan precum și de Bădica Nico- 
lae, Sîrbu Mircea, Mitricu Teodor 
din activul de partid.

Drept rezultat al măsurilor poli
tice și organizatorice luate de co
mitetul de partid, activitatea eco
nomică în întreprinderea noastră 
s-a îmbunătățit mult. In primul tri
mestru, productivitatea muncii s-a

MIHAI GORBOI
secretarul comitetului de partid 

I. F, Petroșani

acest sens 
fost ajutat 
prin repar- 
membri de

în organiza-

forestieri au 
despre pro- 
mecanizarea 
valorificarea

lemnoase etc.

în localitate 100 pu- 
brad, au curătat două 
teren cu iarbă, au 
încărcat și transpor- 

sportive 5

(Continuare în pâg. 3-a)



Educația patriotică a elevilor 
orelor de geografie

in cadrul

Munca educativă se realizează 
Ift școală, în cadrul procesului de 
învățămînt, prin toate disciplinele 
cate se predau, prin munca extra- 
școlară. In cele ce urmează, vreau 
să arăt cum putem contribui la 
educarea elevilor prin orele de 
geografie. Din primele lecții privind 
geografia R.P. Romine — așezarea 
țârii, hotare, vecini, pe lîngă îm
bogățirea cunoștințelor, elevii în
țeleg și își explică poziția țării 
noastre între celelalte țări din Eu
ropa. In acest fel putem arăta ra
porturile noastre frățești cu țările 
vecine, cu țările lagărului socia
list'.

Lecțiile de geografie fizică a 
patriei permit dezvoltarea patrio
tismului socialist, bineînțeles dacă 
nu ne vom mărgini la caracterul 
strict geografic al condițiilor na
turale ci vom arăta și modul cum 
au fost ele valorificate în trecui 
și cum se valorifică azi, în anii 
regimului nostru democrat-popular 
Bunăoară vorbind elevilor despre 
Munții Bistriței trebuie să le atra
gem atenția că în trecut acești 
munți erau relativ puțin cunoscuti. 
apreciați doar pentru pădurile lor 
pe care capitaliștii le jefuiau fără 
milă. Azi însă, prin construcția ba
rajului de la Bicaz, a hidrocentra-

lei, a iacului artificial, peisajul s-a 
schimbat, forțele naturii au fost 
supuse de omul zilelor noastre.

In felul acesta, odată cu însuși 
rea cunoștințelor geografice se tre
zește la elevi interesul și dorința 
de a vedea frumusețile acestei re
giuni, dragostea pentru acest col; 
al țării precum și admirația pen
tru transformările revoluționare în 
viața economică.

In cadrul lecțiilor de geografie 
economică, posibilitățile de a dez
volta dragostea! elevilor pentru rea
lizările regimului democrat-popular 
sînt nelimitate. Lecțiile însoțite de 
un bogat' material grafic și ilustra
tiv întăresc necontenit sentimen
tul patriotismului socialist. In ca
drul acestor lecții, elevii înțeleg 
că nu este suficient să admire pa
tria, să o iubească in mod pasiv, 
ci pentru a obține succese reale în 
scopul înfloririi ei, trebuie depusă 
o muncă perseverentă în care un 
rol de 
viitori
lui în patria noastră.

Lecțiile despre industrie trebuie 
prezentate în așa fel încît să se 
scoată în evidență progresul ra
murii respective față de producția 
din trecut șl perspectiva de dez-

seamă le revine și lor ca 
constructori ai comunismu-

Cum stimulăm elevii la.
(învățător Popescu Ioan) și clasa 
a Ill-а (învățător Popa R. loan).

Pe linia combaterii mediocrității, 
rezultate frumoase s-au obținut la 
clasa a V-a. Cele eîteva exemple 
arată că în școala noastră sensul 
activității pentru ridicarea calită
ții Învățămîntului este ascendent. 
S-a ajuns la aceste rezultate dato
rită și faptului că membrii corpu
lui didactic de la 
au dat o atenție 
tirii lor, predării 
șirii acestora de
darea metodică și asigurarea con
ținutului științific al lecțiilor, le
garea cunoștințelor teoretice de 
practică, realizarea conținutului e- 
ducativ al fiecărei lecții, exigența 
sporită a cadrelor didactice față 
de munca lor proprie și a elevilor, 
aiu fost 
nătățirii 

Căile 
elevilor
școala noastră sint multiple: orele 
de consultații, grupele de întraju
torare, evidențierea fruntașilor în 
fața careului sau în adunările ge-

6el de-al doilea trimestru al a- 
Wului școlar la Școala generală de 
8 ani din Iscroni, s-a încheiat cu 
rezultate frumoase. Acest lucru 
face dovada dragostei și stăruinței 
cu care atît cadrele didactice, cît 
și elevii au muncit zi de zi, de-a 
lqpgul trimestrului.

Avînd asigurate condiții tot mai 
bune pentru desfășurarea procesu
lui instructiv-educâtiv, cadrele 
noastre didactice au fructificat toa
te cunoștințele lor In școlarizarea 
elevilor, mărindu-și contribuția la 
ridicarea calității învățămîntului.

Comparativ cu primul trimestru, 
în sel de-al II-lea, situația la învă
țătură s-a îmbunătățit simțitor. Nu
mărul elevilor cu note de 
este acum de 90 la sută, 
clasele cu un procentaj 
promovabilitate la sfîrșitul 
trului II menționăm clasa

școala noastră 
mai mare pregă- 
lecțiilor și însu- 
către elevi. Pre

pe baza documentelor Con-voltare
greșului al lll-lea al P.M.R.

Un rol deosebit în ptocesul des* 
fășurării lecției în vedetea dezvol
tării patriotismului socialist ii are 
folosirea lecturilor geografice. A- 
cestea deoarece sint bine alese, ex
presiv citite și la momentul potrivit, 
deșteaptă sentimente adinei, pe 
care nu le-ar fi putut provoca pro
fesorul printr-o predare obișnuită 
a cunoștințelor.

La predarea geografiei in clasa 
a VI-a, accentul principal cade pe 
dezvoltarea 
proletar.

Munca din 
elevilor în 
socialist se completează în mod fi
resc cu munca extrașcolară. dacă 
în această direcție există o cola
borare st'rînsă cu organizațiile de 
tineret. Numai lucrînd susținut, cu 
convingere și pasiune, respectînd 
cerințele școlii, în 
lor ce-i revin pe 
telor de partid și 
sorul de geografie 
punde pozitiv sarcinilor educative 
din

internaționalismului

clasă pentru educarea 
spiritul patriotismului

lumina sarcini-* 
baza documen- 
de stat, profe- 
va putea răs-

Meteile ii orotedee folosite nemții Іоійііи
io stoală
tiu elevii claselor a IV-a experi
mentală și clasei a VI-a В multe 
din măsurile amintite rămîneau 
fără ecou. De aceea pentru cei 
din clasa a IV-a s-a introdus „ora 
directorului". Astfel, din două în 
două zile unul sau altul din direc
tori mergea la 
cuta cu toată 
sta.tate. După 
biri colective 
elevii care săvîrșeau abateri diS' 
Ciplinare, au început să apară 
zultate bune.

La clasa a VI-a В s-a folosit 
alt procedeu ; s-au numit 
riginți care aveau sarcina 
cute individual cu elevii, 
probleme ale disciplinei. A 
licitat, de asemenea, ajutorul or
ganizației . de pionieri care a ur-.. 
mărit zilnic starea disciplinată. 
Angajamentele pe care și le-au luat 
unii elevi au fost respectate intoc- 
mai deoarece s-au simțit controlați 
îndeaproape.

făcut o serie de propuneri pen- 
viitor. Ca . urmare s-au organi- 
grupele de serviciu pe școală, 
introdus întrecerea la discipli-

etapa actuală.

OLIMPIA CÎLCIC 
profesoară de geografie 

Școala generală de 8 ani nr 
Lupeni

această clasă și dis- 
clasa greșelile con- 
asemenea convor- 

sau individuale cu

re-

un 
di-

peste 7 
Dintre 

bun de 
trimes- 
a 11-a

factorii de bază ai îmbu- 
procesului de învățămînt. 
folosite pentru stimularea 

la învățătură, de către

Din inițiativa Comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Petroșani, du
minica trecută a fost declarată 
ziua colectării fierului vechi. 
La această chemare au răspuns 
pionieri și elevi din Valea 
Jiului.

Sub îndrumarea cadrelor 
dactice și a instructorilor 
pionieri, elevii și pionierii 
colectat în această zi peste
de tone fier vechi. S-au evi-

învățătură
nerale ale organizației de pionieri, 
lectoratele cu părinții, orele de di- 
îigenție. La acestea din urmă s-a 
analizat cu regularitate situația la 
învățătură a elevilor în compara
ție cu trimestrul anterior și chiar 
u anii trecuți.

Că ne aflăm pe drumul cel bun 
o arată situația la învățătură a e- 
ievilor la sfîrșitul trimestrului II 
si cea actuală. Ne mîndrim cu e- 
levi ca Nîțar loan și Matei Romeo 
din clasa a VI-a A, care au la toate 
materiile numai 
Dirța Margareta, 
Zîpenfenic Olga 
lacob Maria din 
Heirchel Ana din
au medii numai de 9 și 10.

Ne aflăm în ultimul trimestru 
al anului școlar. Sîntem hotărîți ca 
succesele obținute să le < 
dăm, să le continuăm și să 
bogățim, încît 
școlar numărul 
bune să fie cît

medii de 10, cu 
Cerna Zoița și 

din clasa a V-a, 
clasa a Vll-a, 

clasa a II-a care

la sfîrșitul 
elevilor cu 
mai mare.

consoli- 
i le im

anului 
note

di- 
de
au
50

Peste 50 tone 
de fier vechi

***«*«««»*•*»«*«**»***<
dențiat cu această ocazie în 
mod deosebit elevii Școlii ge
nerale de 8 ani nr. 1 Petrila 
care au colectat 15 tone fier 
vechi, cei de la .Școala gene
rală de 8 ani Jieț, care au co
lectat 2,5 tone, cei de la șco
lile de 8 ani din Aninoasa și 
nr. 1 Lupeni care au colectat 

'9 și, respectiv, 3 tone, de la
Școala comercială Petroșani cu 
2,5 tone, precum și cei de la 
Școala profesională de ucenici 
Petroșani.

AUREL SLĂBII 
corespondent

diiiinioei
Factor de bază în obținerea u- 

nor rezultate bune în procesul in- 
structiv-educativ — disciplina — a 
constituit un obiectiv principal în 
activitatea colectivului didactic al 
Școlii generale de 8 ani nr. 1 Pe
troșani. Pentru a stabili unele mă
suri și hotărîri menite a întări dis
ciplina, s-au purtat discuții cu ca
drele didactice fruntașe, care au 
sesizat o serie de aspecte ale in
disciplinei și cauzele ei și totodată 
au 
tru 
zat 
s-a
nă și curățenie pe rlnduri de elevi, 
pe clase și pe școală. Drapelul de 
rînd fruntaș sau clasă fruntașă a 
mobilizat elevii la întărirea disci
plinei. Nota la purtare acordată 
fiecărei clase la sfîrșitul fiecărei 
ore de curs a fost un procedeu 
zilnic de urmărire șl stimulare a 
disciplinei, antrenînd colectivul 
clasei la corectarea elevilor indis- 
cipllnați.

Cu toate aceste măsuri, unii e- 
levi continuau să aibă abateri de 
la disciplina școlară. Mai ales pen-

doi 
să dis- 
diferite 
fost so

prof. FLORICA MUȘTEAN 
directoarea Școlii generale de 8 ani 

nr. 1 Petroșani

TITU CORNEA 
învățător

Ж

Elevii Părăianu Sitnion și Fodor Magda sint doi din fruntașii la în
vățătură ăi clasei a VlII-a A de la Școala medie din Petroșani.

— *~>~

Despre experiență, sfii, rutină 
cadrelor didactice

în activitatea
I

In pagina „Școală-educație" a 
ziarului de săptămîna trecută, am 
arătat pe scurt ce înseamnă expe
riența, stilul și rutina în activitatea 
cadrelor didactice.

In cele ce urmează, voi căuta să 
arăt cum lucrez cu elevii, la fixa
rea lecției, aceasta fiind și o conti
nuare a discuțiilor deschise în ziar 
pe tema:■ „Cum facem verificarea 
și notarea cunoștințelor la elevi".

★
Momentul fixării îl asigur de la 

primul contact cu lecția nouă (fixa
rea pe parcurs), acordîndu-i totuși 
un loc special și o accentuare deo
sebită la sfîrșitul lecției. La clasa a 
IV-a istoria și zoologia apar pen
tru prima dată ca obiect separat.

Pentru ca elevii să învețe ușor 
și să îndrăgească aceste obiecte, 
m-am gîndit mult la felul cum va 
trebui să le predau. Am folosit la 
început diferite metode pentru a 
putea să-mi dau seama care va 
fi cea mai potrivită. Este cunos
cut faptul că metoda demonstrației 
dă rezultate bune. Această metodă 
o folosesc cu ajutorul materialului 
didactic: mulaje, planșe, hărți, de
sene, schițe. Schemele le folosesc

pentru asigurarea selecționării cu
noștințelor esențiale, ele contri
buind la însușirea sistematică a 
materiei atît în cadrul lecțiilor 
de predare cît și în cele de repe
tare și sistematizare. Totodată ele 
contribuie la deprinderea 
de a observa și desprinde 
rele esențiale ale unui 
fenomen sau eveniment,
înțelegerea profundă a cunoștin
țelor predate. Schema nu .este obli
gatorie fiecărei lecții și de aceea 
o folosesc numai atunci cînd spe
cificul lecției o cere. Acest lucru 
nu înseamnă o subapreciere a im
portanței schemei în 
conștientă a

o

elevilor 
caracte- 
animal, 

deci la

Însușirea
cunoștințelor și în 
folosire insuficientă

același tip de sche-

consecință 
a ei.

Nu folosesc 
mă la toate lecțiile si nu o con
fund cu rezumatul propriei mele 
expuneri. Aceasta deoarece ar du
ce pe elevi spre o însușire meca
nică și schematism tn vorbire și 
gîndire (elevii în acest caz nu ar 
mai folosi manualul). Folosesc sche
mele prin comparație pentru a sti
mula atenția elevilor, a le trezi 
interesul ș< a-i duce la Însușirea

conștientă a cunoștințelor. Făcînd 
comparație (cu ajutorul schemei ce 
se întocmește în etapa verificării), 
între animale, fenomenele sau e- 
venimentele cunoscute din lecțiile • 
învățate anterior și Intre cele noi 
studiate (pentru care fac o altă 
schemă în etapa predării noilor 
cunoștințe), deprind pe elevi cu o 
gîndire sistematică.

Schemele prin comparație le fo
losesc la toate obiectele de lucru 
ceea ce face posibilă activizarea 
clasei în expunerea noului mate
rial și notarea elevilor la sfîrși- 
tul iecției. Folosirea schemelor în 
predarea noilor cunoștințe nu ex
clude ci presupune chiar folosirea 
desenelor. La 
cînd schema 
procedeu 
conștientă 
losesc ca 
nul-schîță. 
care sînt
luî, fenomenului sau evenimentului 
studiat și să alcătuiască schema. 
Ceea ce a apărut nou față de cele 
cunoscute se subliniază. In felul 
acesta asigur în ansamblul lec
ției înțelegerea mai profundă a

modificărilor survenite. Schema se 
face numai pe baza conversației cu 
elevii și asupra problemelor esen- , 
țiale. In procesul folosirii scheme- ’* r 
lor caut să aleg cel mai adecvat 
tip de schemă și asigurarea unei 
bune valorificări a acesteia. Folo
sesc mai multe tipuri de schemă 
pentru a evita o memorare meca* 
nică, schematică la care s-ar ajun- 

. ge prin folosirea unui singur tip.
Țin cont de specificul fiecărei lec
ții cît și de nivelul de dezvoltare 
al elevilor.

lecțiile mai grele, 
în comunicare 
înstsșlre activă
ajută suficient, fa

ca
side

nu
procedeu de bază dese-
Cer elevilor să arate
caracteristicile animalu-

*
Despre experiență, stil, rutină In 

activitatea didactică ar fi multe de 
spus. De reținut este însă că prin 
cercetarea necontenită a științei pe
dagogice, studiind mereu, preîntîm- 
pinătn aspectul negativ al 
De aceea fiecare educator 
să fie un neobosit căutător 
lui.

rutinei, 
trebuie 
al nou-

MARIA SALOMIE 
învățătoare — Școala generală 

de 8 ani nr. 3 Petroșani

P.S. Considerăm discuția despre 
experiență, știi, rutină in activi
tatea didactică, deosebit de utilă 
pentru toate cadrele didactice. De 
aceea, le invităm să ne scrie des* 
prp activitatea lor, cu exemple con
crete legate de problemele de mat 
sus.

I



Munca politica strlns legata 
de îndeplinirea sarcinilor economice

(Urmare din pag. I-aj

108,74 Ia 
sortimen- 
îndeplini- 
493 m c 
336
m c

m c 
buș- 
fag,
782

m c
sor-

sortimentele desti-

acestor rezultate 
evidențiat colecti- 

din

realizat în proporție de 
șută. Marea majoritate a 
telor planificate au fost 
te, dîndu-se peste plan 
bușteni gater rășinoase, 
lemn mină rășinoase, 53
teni gater fag, 39 m c derulaj 
1331 m c lobde industriale, 
m c cherestea rășinoase, 148 
cherestea fag etc. Din cele 29
timente planificate la 27 planul a 
fost realizat. De asemenea, s-a de
pășit planul la 
nate exportului.

In obținerea 
frumoase s-au
vele de muncitori, tehnicieni 
sectoarele Lonea, condus de comu
nistul Vișan Miron, Lupeni — con
dus de tov. Ștancau loan, Cîmpu 
lui Neag — condus de tov. Urban 
Emeric, precum și comuniștii Pa- 
hontu loan, Stoica Gheorghe, Ilie 
Dumitru, Pîrșoiu Sever, Pahontu 
Gheorghe, lenășescu Stelian, Avram 
Gheorghe. Avram Sînziana, Pobijan 
Ilie, Motoc Octavian, Manolescu 
llie, Drăghici Iosif, Dănescu loan, 
Huidu Gheorghe și alții, care se 
preocupă zi de zi de realizarea 
sarcinilor de plan, organizează con
vorbiri cu muncitorii, explicîndu-le 
cum să-și organizeze 
tru a obține rezultate 
tnoase în producție.

Comitetul de partid 
r activitatea economică 

derii și prin faptul că 
mitetului de partid au 
manență în mijlocul
In exploatări, acolo unde se hotă
răște soarta producției controlînd 
felul cum se traduc în viată sarci
nile trasate cu ocazia 
ajutînd la înfăptuirea

munca pen- 
tot mai fru-

a îndrumat 
a întreprin- 
membrii co- 
fost în per- 
muncitorilor

analizelor și 
lor. De ase-

Ѳ

Cuvintele sînt puține...
aflat de către toți 

comitetului de 
și a fost trans-

tovarășa Mun
ca părerea co-

vecinii au 
vestea aș- 
Paraschiva

salvării venind 
scările pregătit 
reîntoarse din 
dusă în cabi-

cobora
și se 
a fost
unde doctorul asistat

început să dea 
Reanimarea reu-

puține să expri-

Vestea s-a 
locatarii. Președinta 
bloc s-a îmbolnăvit 
portată la spital.

Activă femeie e 
teanu — își dădeau
locatarii. Numai de ar putea fi 

A#alvată s-o avem din nou în rnij- 
• loeul nostru.

Adunați în grup mai mulți lo
catari ai blocului A, din cartierul 
Braia — Lupeni, îl așteptau pe soțul 
bolnavei să se întoarcă acasă.

Se făcuse seara tîrziu cînd cel 
așteptat își făcuse apariția în ca
drul ușii de la intrarea in bloc. 
După felul cum pășea, 
ghicit că aduce cu sine 
teptată. Da, Munteanu 
a fost redată vieții.

— Cînd am ajuns la spital — 
începu să povestească Munteanu 
Nicolae, deși era seara tîrziu, doc
torul Lomonaru Nicolae ne aștep
ta. Văzuse mașina 
tocmai cînd 
de plecare 
drum. Soția 
netul nr. 9,
de sora medicală Ardio Ana a în
ceput să-î acorde primul ajutor.

Pe cînd sora administra injec
țiile de pentazol, cofeină, gluco- 
ză, doctorul urmărea pulsul bolna
vei și acțiunea oxigenului dat. Li
niștea din cabinet era întreruptă 
doar de vocea medicului care dă
dea indicații scurte executate pe 
loc de sora Ardio. După minute 
grele, care mie mi s-au părut ore 
întregi, soția a 
semne de viață.
Fise.

Cuvintele sînt
tne mulțumirile mele medicului pri
mar, doctorul Lomonaru Nicolae 
și surorii de prim ajutor, Ardio 
Ana, aflați de veghe în acel mo
ment critic la căpătîîul soției mele. 
Fără ajutorul lor soția mea nu ar 
fi putut fi salvată.

...A trecut de atunci o lună și 
mai bine. Munteanu Paraschiva a 
părăsit spitalul unificat din Lu
peni și acum își face convalescen
ța acasă. Intr-una din zilele tre
cute a ieșit în fața blocului și îm
preună cu cîteva colocatare a 
schițat planul pregătirilor de pri
măvară, care cuprinde curățenie în 
casa scărilor, reamenajarea covo
rului verde din fața blocului și 
pregătirea bordurilor de pe margi
nea spațiului verde pentru răsă- 
dlrea de flori. 

menea, membrii comitetului de 
partid au participat deseori la șe
dințele de lucru ale conducerii 
tehnico-adminlstrative a întreprin
derii, sesizînd unele neajunsuri și 
au insistat la luarea de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității în
treprinderii.

In cadrul I. F. Petroșani sînt 
încă posibilități de îmbunătățire a 
activității economice. O atenție 
deosebită trebuie acordată în viitor 
problemei creșterii productivității 
muncii. In acest sens inginerii și 
tehnicienii din cadrul întreprinde
rii trebuie să aducă un aport mai 
mare la buna organizare și desfă
șurare a procesului de producție, 
să vegheze ca întreaga capacitate 
a mecanismelor, funicularelor, trac
toarelor, ferestraielor 
fie din plin folosită, 
ta însă conducerea 
trebuie să se ocupe 
ridicarea calificării profesionale a 
muncitorilor care lucrează cu me
canisme, să repartizeze în mod 
just planul de producție pe meca
nisme în raport cu capacitatea uti
lajului și a masei lemnoase ce se 
exploatează. Mecanismele să fie 
repartizate și puse în funcție la 
timpul planificat și la acele exploa
tări care au o pondere mai mare 
în producție. Mai multă atenție 
trebuie acordată introducerii me
canizării care ușurează efortul fi- 
zie al muncitorilor și duce la spo
rirea productivității muncii.

Sub conducerea comitetului- de 
partid, colectivul întreprinderii fo
restiere Petroșani este hotărît să-și 
dezvolte realizările dobîndite în 
primul trimestru al anului, să ra
porteze lună de lună îndeplinirea 

a

mecanice, să 
Pentru aceas- 
întreprinderii 
mai activ de

ritmică a sarcinilor de plan și 
angajamentelor de întrecere.

Deunăzi și tovarășa Ardei Ange
la,. președinta comisiei de femei 
din circumscripția nr. 2 Lupeni, a 
cerut redacției să exprime prin 
coloanele ziarului mulțumirile ei, 
colectivului secției de obstetrică și 
ginecologie, a spitalului unificat 
Lupeni pentru ajutorul pe care i 
l-a acordat în redarea sănătății 
sale.

In timpul cit a fost internată in 
spital pentru operație, tovarășele 
Bidea Ecaterina, Lazăr Iulia, Dra- 
gomir Maria, Paraschiv Safta, 
Zamfir Maria și alte gospodine 
din cartier le-au purtat de grijă ce
lor patru copii ai ei, dintre care 
trei sînt școlari, dovedind un înalt 
umanism.

M. LUPENEANU

Primăvara și linia nouă a modei 
pentru femei

cumpără 
sau costu-

vizitat ma- 
au consta-

Ne aflăm în anotimpul primăve
rii. Faptul e sesizabil șl în 
magazinele O.C.L. Produse Indus
triale Petroșani. A reapărut în ga
lantare îmbrăcămintea ușoară, ar
ticolele de tricotaje și țesăturile 
pentru sezonul primăverii; au a- 
p5rut și cumpărători grijulii, care 
la începutul sezonului 
pardosii, taioare, rochii 
me zrupcrțniabile.

Cumpărătorii care au 
gazinele de specialitate 
tat că unitățile O.C.L. sînt bine a- 
provizionate și satisfac varietatea 
de cerințe și de gusturi. Zilnic so
sesc mărfuri noi de primăvară, 
în cadrul contractărilor efectuate 
cu industria ușoară, și sîtt repar
tizate magazinelor de desfacere din 
localitățile Văii Jiului.

Cît privește linia nouă a modei, 
îmbrăcămintea pentru femei pre
zintă mai multe noutăți. In această 
primăvară vom admira o linie ti
nerească și modernă care se poate 
adapta cu ușurință oricărui gen. 
Se remarcă stilul sport atît la par- 
desie cît și la taioare dînd filue- 
tei grație și suplețe. Linia imper- 
miabilelor este în genere lejeră, 
cu guler și rever mie, și îngust. A- 
tunci cînd este bine armonizat cu 
restul îmbrăcămintei, pălăria își 
are farmecul ei, în ținuta vesti
mentară. In primăvara aceasta sînt 
la modă pălăriile cu calote înalte 

înzestrarea exploatărilor miniere 
Cu mașini și utilaje moderne de 
mare productivitate pune în fața 
minerilor, cadrelor medii tehnice 
și a inginerilor sarcina îmbogățirii 
continue a cunoștințelor lor pro
fesionale.

In acest scop, la exploatare»» 
minieră Aninoasa, de pildă, 
organizat un lectorat care 
frecventat de 84 de maiștri prim- 
maiștri, tehnicieni.

In planul de desfășurare a lec
toratului sînt prevăzut» teme le
gate de organizarea si normare» 
muncii elemente de topografie mi
nieră, geologie, săpaiea și susți
nerea lucrărilor miniere, precum 
și unele procedee avansate de 
muncă.

Temele sînt întocmite și expuse 
ingineri și specialiști Cu o înal- 
callficare. Durata lectoratului 
li de nouă luni.

de 
tă 
va

Un lectorat asemănător, ale cărui 
cursuri sînt frecventate de 45 de 
artificieri, cu durata de patru luni 
a fost deschis de curînd și s-a 
predat prima lecție. Artificierii vor 
audia expuneri de noțiuni privind 
N.T.S. precum și unele procedee 
de îmbunătățire a calității cărbu
nelui extras.

- =O

Acțiuni 
pentru gospodărirea 

localităților
înIn Valea Jiului au avut loc 

ultimul timp numeroase acțiuni 
pentru gospodărirea și înfrumuse
țarea localităților. Astfel, în acest 
an au participat la diferite acțiuni 
gospodărești 153 000 de cetățeni 
care au efectuat aproape 620 000 
ore muncă patriotică a căror va
loare se ridică la peste 1 500 000 
lei.

Printre altele, au lost amenajate 
zone verzi pe o suprafață de 
120 000 metri patrați și s-au creat 
noi zone verzi pe 12 000 metri pa
trați. Au fost plantați 18 000 
arbori și arbuști 
8 000 de trandafiri și 
tat importante lucrări 
nere și amenajare a bazelor spor
tive, solarelor, străzilor ete.

ornamentali,
s-au execu-

de întreți-

fețe din 
în reușite combina- 
Talpa încălțămintei 

unele modele fiind 
talpă mierodur, care

și bacuri mici, realizate într-o ga
mă coloristică variată.

Dintre articolele de încălțămin
te puse în vînzare amintim mode
lele noi de sandale cu 
piele uni sau 
ții de culori, 
este flexibilă, 
prevăzute cu 
prezintă o rezistență sporită la u- 
zură. In ce privește tocurile, întîl- 
nim unele din lemn îmbrăcate în 
piele, altele din imitație de plută 
Ca urmare a repetatelor cerințe 
ale cumpărătorilor, în sezonul a- 
cesta a reapărut în magazine în
călțămintea pentru femei cu toc 
italian.

In privința poșetelor, cumpără
toarele își pot alege modelul pre
ferat. Au la îndemînă poșete din 
material plastic, de diferite tipuri 
și mărimi, plicuri poșete, cu ramă 
sau cu clipsuri. Oz noutate o pre
zintă faptul că unele modele sînt 
realizate în două culori, putîndu- 
se asorta mai ușor.

Țesăturile folosite 
narea îmbrăcăminții 
sînt foarte variate, 
stofe cu desene în 
săturii, sau în culori 
tveed-uri, stofe puțin flanșate sau 
netede, cit și stofe uni. In genere, 
țesăturile mai pline se întrebuin
țează la confecționarea articolelor 
de zi, iar cele mai suple pentru 
după-amiază și seara.

la confecțio- 
pentru femei 
Se folosesc 
culoarea țe- 

di verse,

In bătălia pentru cărbune mult, ieftin și de calitate, brigada con
dusă de Hie Nicolae ocupă la mina Aninoasa un loc de cinste. Тгіші- 
țînd la ziuă sute de tone de cărbune peste plan, brigada s-a angajat re
cent să sporească economiile lunare cu încă 2000 lei.

IN CLIȘEU : O parte din membrii brigăzii discutînd cu Ezeanu An
ton, șeful de schimb.

primăvara se numără „bobocii"
o

(Urinare din pag. I-a)

Toate acestea, îmbinate cu o mun
că politică de avînt și conștiincioa
să (la S.T.R.A. n-au tost decît -1 
nemotivate în întreg trimestrul l) 
au lacul să se obțină succese de 
teamă. Cît a fost iarnp de mare, 
tractoarele, buldozerele și excava
toarele ce executau lucrările de 
Investiții de la suprafață, camioa
nele și mașinile ce transportă mi
nerii au lucrat din plin. Rezultatul ? 
Planul de utilizare intensivă a ma
șinilor s-a depășit.

Bilanțul primului trimestru 
acest an arată o depășire de 
la lone/кт. de 17,67 la sută 
ce reprezintă 1-14,637 tone/km 
te planul la zi. Cu toate cheltuie
lile mai mari cerute pe perioada 
de iarnă, economiile realizate 
trei luni se ridică la 
Citind aceste cifre se 
atunci cînd se lucrează 
ganizat, disciplinat și 
de' inimă, cu toate greutățile ine
rente din timpul iernii și primă 
vara se pot număra bobocii".

Cine ! u fost autorii acestor suc
cese ? 
tuirea 
lectiv 
furca 
Merită 
conicii 
xandru, 
xandru, 
aii si Botici Avram, șoferii Brîn-

din 
plan 
ceea 
pes-

In 
lei.
că 

or-

30 000 
observă 
în mod 
cu tragere

Fără îndoială că la îniăp- 
loi a contribuit întregul co
in frunte cu tovarășul Pi- 
Constantin, șeful autobazei 

însă a fi evidențiați 
Albu Emil, Dobocan 
Buzugan Carol, Szabo
Donci toan, Vasilescu Vir-

me-
Ale- 
Me-

sintetice.

Corina",

Dintre ifflpermiabilele de sezon 
atenția cumpărătoarelor este reți
nută de țesăturile de mătase rolan, 
sau din bumbac și fire
La țesăturile de mătase se remar
că articolele „Iulia'’.
„Dania", „Dobrica" și altele. Țesă
turile cu fire de relon „Monofil", 
„Persida" sînt apreciate nu numai 
datorită desenelor variate și inte
resante cît și coloritului. La țesă
turile cu fire sintetice, în primele 
locuri putem aminti articolele 
..Magnolia”, „Celofin", „Borsec", 
care rețin atenția prin formele va
riate ale desenelor. Articolul „Zi
na" este o țesătură de primăvară- 
vară cu apret neșifonabil, cu tu- 
șeu plăcut și cu desene noi.

Sezonul de primăvară pune în 
fața lucrătorilor din comerț sarcini 
noi. Etalarea atrăgătoare a mărfu
rilor noi sosite, expunerea estetică 
a noutăților atît în interiorul ma
gazinelor cît și în vitrinele exte
rioare sînt sarcini de bază. In re
lațiile cu clienții vînzătorii să do
vedească inițiativă și preocupare 
pentru recomandarea mărfurilor de 
sezon. Sfătuind cumpărătorii în a- 
legerea articolelor, vînzătorii vin 
în sprijinul acestora, asigurînd ast
fel o deservire atentă, civilizată.

DEZIDERIU FEDER
merceolog principal

O.C.L. Produse Industriale 
Petroșani 

zan loan, Czenteri Petru, Berea 
loan, Pătrășcoi Ilie, Moisiu Gheor
ghe, Igna Carol și încă mulți al
ții. Printre cei ce 
plin contribujia la 
tor succese trebuie 
nicienii Marinescu
tru de atelier, șefii de garaj Ne- 
grescu Vasile, Serban Carol și Во- 

tovarășul 
cu apro- 

și-au adus din 
realizarea aces- 
amintiți și teh- 

Gheorghe mais-

pornit la

bei Vaslle precum și 
Enache Titus, tehnician 
vizionarea.

Colectivul autobazei a
întrecere cu și mai mare avînt. Are 
doar de îndeplinit și depășit an
gajamentul pe care și l-a luat în 
cinstea aniversării eliberării. Prin 
hărnicia ce-l caracterizează, nu 
încape îndoială că angajamentele 

' vor fi îndeplinite înainte de ter
men. Asta se va afla cu certitu
dine la numărătoarea din vară a... 
„bobocilor".

18 aprilie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,16 Muzică ușoară inter
pretată Ia diferite instrumente, 
8,50 Cîntece pionierești, 9,10 Mu
zică ușoară din țări socialiste, 9,40 
Melodii populare, 10,30 Melodii de 
estradă, 11,30 Muzică de estradă, 
12,03 Cîntece populare interpretate 
de Vasile Cănănău, 13,10 Muzică 
din operete, 15,30 Actualitatea li
terară în ziarele și revistele noas
tre, 16,10 Melodii populare, 16,30 
Emisiune muzicală de la Moscova, 
18,05 „Do,uă inimi și o melodie", 
cîntece de dragoste, 18,40 Soliști 
și orchestre de muzică populară, 
19,00 
cert 
Iod ii 
tori 
20 40 Muzică de dans, 21,15 Car
net plastic, 21,30 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,30 Sumarul prt- 
sei centrale, 9,03 Melodii populare, 
9,30 Roza vînturilor (reluarea emi
siunii din 15 aprilie), 
distractive de estradă, 
zică din opere comice, 
iliști de muzică ușoară, 
iția de limba engleză, 
(reluarea emisiunii; din 
13,28 Din cîntecele și 
popoarelor, 14,00 Melodii distrac
tive. 16,00 Muzică ușoară rotnî- 
nească, 17,10 Muzică populară, 
H8,30 Muzică din operete, 19,05 
Program de romanțe. 19,30 Capo
dopere ale literaturii universale: 
„Romeo și Julîeta" de Shakespeare. 
Aiutorul emisiunii: Petre Solomon, 
21,10 Muzică de! dans, 21,45 Pagtori 
din umorul universal. Fabule de 
Tudor Arghezi.

-  :' O

Almanah științific, 19,25 Con
de muzică ușoară, 20,10 Mp- 
populare cerute de ascultă- 
20,30 Pe teme internaționale,

10,00 Piese
10.30 Mu- 
12,01 So.

12.30 Lec- 
Ciclul П

17 aprilie), 
dansurile

:'W.

l
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18 aprilie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Tragedia optimistă; REPUBLICA: 
O zi ca leii; LONEA: La răsptn- 
tie; 1SCRONI: Partea ta de vtai,- 
PAROȘENI: Codln.
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Demonstrație 
la Montevideo ta ale oafrieliler

MONTEVIDEO І6 (Agerpres).
Grupuri de tineri uruguayeni au 

organizat o demonstrație pe străzile 
orașului Montevideo în semn de 
protest împotriva prezenței în a- 
cest oraș a fostului ministru de 
externe al Venezuelei, Marcos Fal
con Briceno. Demonstranții au par
curs străzile centrale ale orașului 
Montevideo
sprijinul revoluției 
cum transmite agenția 
tina, Briceno vizitează 
în cadrul unui turneu 
întreprinde într-o serie 
Americii Latine cu
obține sprijinul acestora față de o 
serie de noi acțiuni împotriva Cu
bei.

scandînd lozinci în 
cubane. După 

Prensa La- 
Uruguay-ul 

pe care-l 
de țări ale

scopul de a

CONAKRY, 16 (Agerpres).
In urma a cinci operațiuni între

prinse recent în nordul țării, pa- 
trioții guineezi au provocat pier
deri însemnate trupelor portughe
ze, se arată într-un comunicat dat 
publicității, la Conakry. în legătu
ră cu acțiunile armatei de elibe
rare împotriva trupelor coloniale.

Partidul african al independenței

din Guineea portugheză și insulele 
Capului Verde precizează că 60 
de militari portughezi au fost uciși, 
iar un mare număr de arme au fost 
capturate. Detașamentul de pedepsi
re trimis în localitatea Kandjandja a 
fost nimicit în întregime încă o 
subunitate a colonialiștilor a fost 
nevoită să se retragă în apropie- 

- țp 4e așezarea Mansoa.

♦
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Cuvîntarea 
președintelui Zanzibarului

ZANXIBAR 16 (Agerpres).
In Zanzibar a avut loc o mare 

demonstrație a populației în spri
jinul hotărîrii guvernului revolu
ționar al Zanzibarului de a lichida 
baza americană pentru detectarea 
sateliților „Mercury", aflată pe 
teritoriul tării.

Luînd cuvîntul în fata demons
tranților, președintele Abid Кати
те a reafirmat intenția fermă a 
guvernului de a traduce în fapt 
hotărîrea sa.

Intr-o declarație dată publicită
ții, Federația Sindicatelor progre
siste din Zanzibar sprijină întru 
totul hotărîrea guvernului.

Protestul R. A. Yemen adresat 0. N. U
(Agerpres). 
Yemen a adre-

NEW YORK 16
Republica Arabă 

sat un nou protest Organizației 
Națiunilor Unite în legătură cu 
continua violare a spațiului aerian 
al țării de către avioane engleze 
de la baza din Aden.

In scrisoarea adresată președin
telui Consiliului de Securitate, loc
țiitorul reprezentantului permanent 
al R.A.Y. la O.N.U., Yahya Geh- 
man, a arătat că în ultimele două 
săptămîni avioanele engleze au

alviolat de trei ori spațiul aerian 
Yemenului.

Guvernul englez, se arată 
scrisoare, ignorează rezoluția Con
siliului de Securitate care condam
nă bombardarea, la 28 martie, de 
către avioane engleze a 
vemenit Harib.

In ultima
cat trecerea
în R.A.Y.
(Federația Arabiei de

-O.

se în

orașului

vreme, s-a 
clandestină < 

din pricipatul
Sud).

intensifi- 
de arme 

1 Beihan

TULBURĂRI ÎN SIRIA
DAMASC 16 (Agerpres).
Au devenit cunoscute unele a- 

mănunte în legătură cu răscoala 
care s-a produs miercuri diminea
ța în orașul Hamah din Siria. Tul
burările au început, potrivit rela
tărilor presei libaneze, ca urmă-

demonstrații 
avut Ioc în

ia origi 
acțiunile 
de o 
în baza

Lucrările Comisiei 
pentru

special
trans-

nu-
Ro

Co

d ez ■
com-
sprL 

actiu -

BRASILIA 16 (Agerpres).
In prima cuvîntare rostită mier

curi la Brasilia, cu ocazia înves
tirii sale ca președinte, mareșalul 
Humberto Castelo Branco a de
clarat că în politica externă noul 
guvern va respecta independența 
tuturor popoarelor lumii, dar cere, 
în același timp, un respect abso
lut față de independența și suve
ranitatea țării sale. Totodată el a 
arătat că guvernul brazilian se va 
strădui să întărească „alianțele 
tradiționale". Pe plan intern, el a 
afirmat că guvernul va respecta 
constituția.

Miercuri s-a anunțat componen
ța noului guvern al Braziliei. Mi
nistru de război a fost numit ge
neralul Artur Costa de Silva, mi
nistru al marinei, amiralul Augusto 
Râdemaker, iar ministru al avia
ției, generalul Cerreia de Melo. 
Portofoliul ministerului afacerilor 
externe a fost încredințat lui Vas
co Leitao da Cunha, un diplomat 
de carieră, iar cel al ministerului 
de finanțe lui Otavio Bulhoes de 
Carvalho, specialist în problemele 
financiare, care a ocupat, sub di
ferite guverne, postul de președinte 
al Oficiului brazilian pentru mo
nedă și credit. In guvern sînt re
prezentate principalele partide din 
Brazilia, cu excepția partidului 
muncii al fostului președinte Joao

Goulajt. JreLuainiștri sînt membri 
ai partidului național-democrat, 
condus de guvernatorul statului 
Guanabara, Carlos Lacerda.

După cum transmite agenția 
U.P.I., noul ministru de externe, 
Leitao da Cunha, a declarat că 
„în prezent Brazilia nu intențio
nează să rupă relațiile diplomatice 
cu Cuba". .

Intre timp, potrivit relatărilor a- 
genției U.P.I., ministerul de război 
a anunțat că alte persoane au fost 
private de drepturi politice pe timp 
de zece ani sub acuzația de „ten
dințe comuniste".

re a reprimării unor 
antibaasiste care au 
oraș marți după amiază. Ciocnirile 
între demonstranți și poliție s-au 
soldat cu morți -și răniți.

Intr-o conferință de presă ținu
tă miercuri, ministrul sirian al in
formațiilor a afirmat că 
nea tulburărilor s-ar afla 
unor feudali deposedați 
parte din pămînturile lor
legii reformei agrare. Ministrul a 
precizat că circulația este complet 
interzisă în oraș, cleși nu au mai 
fost înregistrate tulburări, că ma
joritatea conducătorilor răscoalei 
au fost arestați și că sînt în curs 
percheziții pentru descoperirea u- 
nor depozite de arme și arestarea 
altor persoane răspunzătoare 
provocarea tulburărilor.

Guvernul sirian a ținut miercuri 
seara o ședință extraordinară pen
tru a examina situația creată ca 
urmare a evenimentelor de la 
Hamah.

GENEVA 16. Trimisul 
Agerpres, Adrian Ionescu, 
mite:

In continuarea lucrărilor 
șiei economice O.N.U. pentru Eu
ropa, miercuri au luat cuvîntul 25 
de delegați, printre care s-au 
mărat și reprezentanți, ai R.P. 
mîne.

Vorbind despre activitatea
mitetului pentru oțel, reprezentan
tul romîn Octavian Radulescu 
declarat că lucrările acestui or
ganism prezintă interes pentru ta
ra noastră, avînd în vedere că o 
parte din tematicile de- lucru ale 
comitetului corespund problemelor 
siderurgiei romîne în plină 
voltare. Arătînd că organele 
petente din tara noastră vor 
jini și pe mai departe toate
nile avînd ca scop extinderea co
operării economice dintre țările 
membre în acest domeniu, el a 
menționat necesitatea dezvoltării 

pe mai departe a schimburilor de 
vizite de studii, a intensificării 
contactelor între instituțiile specia
lizate și a participăiii experțiloi 
din țările membre ale acestui co
mitet la diversele reuniuni inter
naționale de specialitate.

In comitetul de gaze, reprezen
tantul R.P. Romîne, Ion Tache, re- 
ferindu-se la programul de viitor 
al comitetului, a prezentat obser
vațiile delegației romîne subliniind 
ca este necesar să se acorde o 
atenție sporită problemelor econo
mice și tehnice privind aspectele 
esențiale ale acestei ramuri indus
triale. Vorbitorul a sugerat că ar 
fi indicată înființarea unor grupuri

economice 
Europa 
de lucru care să studieze proble
mele legate de transportul, înmâ- 
gazinarea și distribuirea gazelor, 
precum și diferite alte aspecte e- 
conomice și tehnice ale utilizării 
gazelor pentru consum. El a sub
liniat, de asemenea, necesitatea de 
a se trece la analizarea. în cadrul 
comitetului, a unor probleme 
domeniul industriei petroliere, 
'-ochimiei și chimiei.

Reprezentantul țării noastre 
comitetul pentru lemn, Victor 
dea, după ce a informat despre 
dezvoltarea economiei forestiere și 
unele aspecte ale valorificării lem
nului în tara noastră, s-a referit 

activitatea de viitor a acestui 
oiganism Comitetul, a spus el, 
- adoptai în linii mari un program 
re termen lung, prevăzînd acțiuni 
care interesează țările membre și 
îmbină în mod armonios aspectele 
economice cu cele tehnice. Vorbi
torul a apreciat ca un fapt pozi
tiv adoptarea de către comitet a 
unui program de călătorii de studii, 
subliniind că în cadrul acestuia 
este 
torie 
și a 
mini

IV ■'

dia 
pe-

în 
Al

o asemenea călă- 
și în țara noastră1 
că specialiștii ro- 

să-și împărtășească 
experiența lor în

gata
prilej
industriei lemnului. Du- 
făcut mai multe propu-

prevăzută 
de studiu 
menționat 
sînt

cu acest 
domeniul 
pă ce a 
neri, reprezentantul romîn și-a ex
primat în încheiere convingerea 
că realizarea programului pe ter
men lung îmbunătățit cu propu
nerile și sugestiile formulate în 
cadrul C.E.E — va contribui la 
dezvoltarea 
european în 
forestiere.

formulate 
contribui 

colaborării ne plan 
domeniul . economiei

Q

londra ; Conferința privind
apartheidului

sancționarea'

de
LONDRA 16 (Agerpres).
La Londra continuă lucrările 

Conferinței internaționale pentru 
examinarea problemei aplicării de 
sancțiuni economice Republicii 
Șud-Africane. Cele cinci comisii 
ale conferinței au examinat unek 
rapoarte și studii întocmite de spe-

cialiști consacrate urmărilor nefas
te ale politicii de apartheid și mă
surile pentru lichidarea ei.

Politica rasistă a autorităților 
din R.S.A., se subliniază în rapor
tul comitetului de organizare a 
conferinței, constituie un pericol 
pentru pacea și securitatea conti
nentului african si întregii lumi.

PARIS. La Paris a avut loc mier
curi o ședință a Consiliului de 
Miniștri al Franței în cadrul căreia 
primul ministru, George Pompidou, 
i-a informai pe membrii cabinetu
lui despre rezultatele vizitei sale 
oficiale în Japonia.

In timpul tratativelor a arătat 
primul ministru francez, s-a cons
tatat o deosebire de vederi între 
Franța și Japonia referitoare la 
Orientul îndepărtat și Asia de sud 
est.

In va rin
ATENA. Ziarul „Avghi" relatea

ză că în întreaga Grecie a fost 
difuzat un apel pentru organizarea 
unui Maraton al păcii la 10 mai. 
Pînă în prezent, apelul a fost sem
nat de diferite personalități ale 
vieții politice, culturale și artistice 
din capitala țării.

uri
ne. Printre aceștia se află 17 ofi
țeri bhutanezi, precum și generalul 
Namgval Bahadur, 
de miliție.

Bhutanul nu are 
manentă, ci cîteva 
liție conchise de
în India, care răspund de apărarea 
frontierelor statului.

șeful unităților

o armată per- 
unități de mi- 

ofițeri instruiți

WASHINGTON. Cei patru me
diatori federali care au fost însăr
cinați de guvernul american să 
contribuie la reglementarea con
flictului dintre sindicatele lucrăto
rilor de la căile ferate și socie
tățile de căi ferate au prezentat 
miercuri un raport președintelui 
S.U.A., Lyndon Johnson. Puțin 
tîrziu, președintele Johnson a 
clarat reprezentanților presei 
pînă în prezent' nu a putut fi
Uzat nici un acord între cele două 
părți. El și-a exprimat speranța că 
tratativele vor continua.

mai 
de- 
că 

rea-

Declarația Partidului 
Congresul Popular din Uganda

KAMPALA 16 (Agerpres).
Partidul Congresul Popular din 

Uganda a dat publicității o decla
rație în care se arată că acordarea 
statutului de autonomie Rhodesiei 
de sud constituie o manevră la 
care au recurs autoritățile colonia
le pentru a induce în eroare 
populația din Rhodesia de 
popoarele țărilor africane și 
întregii lumi.

In declarație se arată că
vernul englez trebuie să-și asume 
în continuare răspunderea pen
tru evenimentele care au loc sau 
care ar putea avea loc în Rho
desia de sud pînă la acordarea in
dependenței acestui teritoriu.

WASHINGTON. La Washington 
au luat sfîrșit miercuri seara tra
tativele dintre președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, și regele Iordaniei 
Hussein. In comunicatul comun 
dat publicității sînt expuse punc
tele de vedere ale Statelor Unite 
și Iordaniei privind diferitele pro
bleme ale Orientului Mijlociu. Co
municatul arată că guvernul S.U.A. 
va continua să ajute Iordania „pen
tru a realiza o economie

reprezen- 
aeriene 

împreună 
elaboreze

KUALA LUMPUR. La Kuala Lum
pur a sosit miercuri un 
tanl al forțelor armate 
neozeelandeze pentru ca 
cu guvernul malayez să
detaliile olanului de ajutor militar 
pe care Noua Zeelandă îl va a- 
corda Federației Malayeze, Ofițe
rul neozeelandez W. G. Hughes a 
tost numit consilier militar pe lin
gă înalta comisie britanică din a- 
ceastă țară.

viabilă""

sud, 
ale

gu-

CHICAGO. După cum 
agenția Associated Press. 
Stratton, care a fost guvernator 
republican al statului Illinois între 
anii 1952 și 1960, a fost dat în 
judecată de un juriu federal sub 
acuzația că s-a sustras de la pla
ta impozitelor cu suma de 46 676 
dolari între anii 1957 și 1960 Po
trivit agenției, Strat'on a făcut
declarații false și frauduloase cu
privire la veniturile sale impoza
bile și a plătit fiscului numai 23 311 
dolari în loc de 69 987 dolari.

transmite
William

NEW YORK. Miercuri a sosit la 
New York, la bordul pachebotului 
„France" celebrul tablou supra
realist al pictorului francez Salva
dor Dali
care cîntărește 
lograme, va fi 
francez de la 
din New York
de porțile la 22 aprilie.

ROMA. La Roma a avut loc 
miercuri o ședință a Comisiei pen
tru afaceri externe a Camerei de- 
putaților, în cadrul căreia au înce
put dezbaterile pe marginea pro
iectului de lege referitor la rati
ficarea Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă. Rapor
torul comisiei, Eduardo Martino, a 
propus aprobarea proiectului 
lege prezentat de guvern.

de

■DACCA. In urma ciclonului care 
s-a abătut sîmbătă asupra regiunii 
Jessore din Pakistanul de est și-au 
pierdut viața 400 de persoane, iar 
700 au fost rănite, 1000 de lo
cuitori din această regiune sînt 
încă dispăruți. Numai în trei ore 
ciclonul a distrus 25 de localități 
mici din această regiune. Orașele 
Narail și Măgură au suferit im
portante stricăciuni.

„Apocalipsul". Tabloul, 
aproximativ 208 ki- 
expus la pavilionul 
expoziția mondială 
care își va deschi-

DELHI, In legătură cu asasinarea 
la 5 aprilie a primului- ministru al 
statului Bhutan s-a anunțat ares
tarea a aproximativ 50 de persoa-

OTTAWA. Duncan Sandys, 
nistrul britanic pentru relațiile 
Commonwealthul și pentru colonii, 
care se află intr-o vizită în Cana
da, a avut o îndelungată întrevede
re cu primul ministru 
Lester Pearson, și cu 
facerilor externe, Paul

In cursul discuțiilor 
cute în revistă o serie
internaționale care interesează cele 
două țări. Un loc deosebit in ca
drul discuțiilor l-a ocupat proble
ma Ciprului.

mi
ca

al Canadei, 
ministrul a- 
Martin.

au fost tre- 
de probleme

WASHINGTON. Institutul mari
nei comerciale americane a dat 
publicității raportul său anual care, 
potrivit agenției United Press In
tel national, oferă un tablou întu
necat despre situația flotei co
merciale a. Statelor Unite.

In ce privește navele de peste 
1 000 tone, potrivit raportului, flo
ta S.U.A. a scăzut în perioada 
1951—1963 cu 22 la sută, în timp 
ce flota mondială a înregistrat o 
creștere de 44 la sută.
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