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O mîndrie 
a noului cartier

Printre obiectivele importante 
aflate în lucru pe șantierul Lu
peni se află și grupul cinemato- 
graf-complex comercial, care ur
mează să fie dat în folosință a- 
nul acesta. Constructorii s-au an
gajat ca pînă la 23 August, săr
bătoarea eliberării, întregul grup 
să fie dat în folosință.

Realizarea întocmai a acestui 
angajament este în atenția con
structorilor de pe lotul maistrului 
Feleki Gavrilă. Printr-o muncă a- 
siduă ei au reușit pînă acum să 
execute un volum 
lucrări. Astfel, 
parchetul este 
mozaicurile au 
grai de brigada
tin, iar Ia vopsitorie echipa con
dusă de Berciu Gheorghe execută 
ultimele zugrăveli interioare. Se 
apropie de sfîrșit și montarea lam- 
briurilor care vor acoperi pereții 
interiori, echipa tîmplarului Boș- 
tină loan angajîndu-se să termine 
această lucrare pînă la 15 mai.

In;. exterior, brigăzile 
Horvath Iosif 
ghe execută 
și montajul 
— glazurate 

apreciabil de 
la cinematograf 
montat complet, 

fost turnate inte- 
lui Pîrvu Constan-

de terasit 
ceramice 

ca fațada 
terminată

zidarilor 
și Pocsvailler Gheor- 
tencuielile 
plăcutelor 
— urmînd

, clădirii să fie complet
în a doua jumătate a lunii, odată 
cu lucrările de la complexul co
mercial, unde acum se montează 
cadrele metalice pentru vitrine.

Cinematograful și complexul co
mercial constituie un nou grup 
care încă în vară va fi dat în fo
losință — o mîndrie a noului car
tier Braia-Lupeni.

Citiți în paq. a

• Poziția Franței față de po
litica și programul Euratom- 
ului.

• Mișcarea grevistă din Repu- 
J blica Dominicană.
• Puternic cutremur de pămînt 

în insula japoneză Honsiu.

Însemnătatea unui laborator

І r
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Era 
ve- 

e- 
de

la puțul

Defectul a
O zi obișnuită, 

ora cînd trebuia 
rificată instalația 
lectrică a casei 
mașini de 
„Ștefan" din Lupeni. 
Electricianul Cetean 
loan se îndrepta spre 
puț. In mîna avea o 
mică lădiță în care 
își ținea sculele. A- 
juns la puț dădu bi
nețe mecanicului și 
începu să controleze 
instalația electrică.

Deodată se auzi un 
sunet ascuțit prelung. 
Apoi totul amuți în 
jur. întreaga instala
ție se decuplă.

Pe fața lui Cetean 
se citea o ușoară 
tresărire. Prinse mai 
strîns in palmele-i 
vînjoase lampa și 
începu să caute de
fectul. ? Undeva, de-a 
lungul instalației e- 
lectrice exista o în-

trerupere. Din cauza 
ei transportul pe puț 
se oprise. Cetean 
termină de verificat 
instalația electrică a 
casei de mașini și nu 
descoperi nimic. Te
lefonul suna insis
tent. Electricianul era 
chemat de la turnul 
puțului. La capătul 
celălalt al firului te
lefonic vorbea un om 
cu o voce răgușită. 
Cetean auzea în re
ceptor doar 
de cuvinte, 
a depășit
maneta declanșatoru
lui ruptă...". Acestea 
i-au fost însă de a- 
juns. închise
nul și porni iute 
„gură".

Curînd îl izbi 
față aerul curat 
primăvară. Silueta im
punătoare a turnului 
puțului împungea ce-

frînturi 
„Colivia 
nivelul...

telefo-
spre

Drumul forestier din valea Jie- 
țului înaintează tot mai adînc în
tre munți măsurînd pînă în prezent 
cu mult peste 10 km.

pe partea termică : protecția la 
creșterea presiunii în tamburul *| 
cazonelor, protecția la creșterea S 
sau scăderea nivelului de apă în \ 
tambur, reglarea automată a aii- ) 
mentării cu apă și a presiunii io- ? 
carului cazanului. Toate aceste ? 
protecții, ca atîtea altele, sînt în ) 
permanență sub supravegherea a- \ 
tentă a colectivului laboratoru- j 
lui de automatizări termice. Demn s 
de reținut este faptul că termo- з 
energeticienii de la Paroșeni intro- ) 
duc pe scară largă în procesul de ? 
automat izare a uzinei regulatoare- \ 
le electronice care lucrează fără L 
greș. Șeful laboratorului, tînărul X 
Inginer termoenergetician Raco- j 
veanu Constantin conduce cu 5 
competență și pricepere harnicul J 
colectiv de aici. împart ășind.u-1 ) 
din cunoștințele sale. ?

Acum, la Paroșeni se dă băță’ia \ 
cea mare pentru darea în ex- J 
ploatare a gigantului de 159 MW, } 
Alături de constructori de mon- ) 
tori și de ceilalți oameni de pe ? 
șantier, termoenergeticlenii își a- ? 
duc însemnata lor contribuție, t 
Automatizarea comn'cxă a noului X 
bloc înzestrat cu cei mai modern j 
aparataj sovietic impune cunosțin- ? 
țe vaste de specialitate De aceea, \ 
împreună cu specialiștii sovietici. S 
și sub îndrumarea lor termoener- ? 
geticienii lucrează de zor la ve- L 
riiicarea și apoi montarea apara- j 
turii de măsură și control. Noul )

DUMITRU GHEONEA

fContinuare în pag. 3-a)
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fost înlăturat

la declanșator, 
maneta 

era 
re- 
De 
se

rul albastru. Cetean 
se cățăra Sprinten pe 
scheletul metalic' pî
nă
Intr-adevăr 
declanșatorului 
ruptă. Defectul .fu 
pede înlăturat, 
undeva de jos 
auzi țipătul strident 
al semnalului de por
nire, 
livia 
spre

De 
letul 
lei, electricianul făcu 
celor de jos un semn 
prietenesc s‘ cu mîna. 
De la gura puțului 
se auzeau semnalele 
trimise ' mecanicului. 
Instalația 
funcționa 
Candidatul de partid 
Cetean loatl își* 1 * * * * * 7 fă
cuse datoria,

Așezată pe albia dreaptă 
a Jiului, pe Jocurile unde 
in urmă cu ani pășteau tur
me de oi, centrala termo
electrică de la Paroșeni este 
cunoscută în întreaga țară. 
Despre marea uzină, despre 
oamenii care i-au dat viață, 
ca și despre cei care îi de
servesc instalațiile s-au scris 
și se vor mai scrie multe. 
Pentru că această uzină e- 
iectrică iruntașă, cate își va 

dubla in curînd capacitatea, ocu
pă un loc de seamă în sistemul 
energetic al țării, în dezvoltarea 
impetuoasă a economiei noastre 
naționale.

In cadrul uzinei își desfășoară 
activitatea mai multe secții, la
boratoare, ateliere care, împreu
nă își aduc aportul la producerea
kilovaților. Ne vom opri în rîn-
durile ce urmează asupra unuia
dintre laboratoarele uzinei — la
boratorul de automatizări termice
— care joacă un rol deosebit în 
viața uzinei, în buna ei funcțio
nare. Am ales acest laborator nu 
la întîmplare, ci pentru faptul că 
acum, mai mult ca oricînd, teh 
nica, automatizarea își revendică 
drepturile în toate ramurile acti
vității productive. Iar oamenii din 
acest laborator — termotehnicienii
— au nobila sarcină de a monta 
și menține în perfectă stare în
treaga aparatură de măsură și con.

I trol a proceselor termice ale uzi
nei. lata doar cîteva din protec- 

t {iile mai importante contra de-
7 ranjamentelor ce ar putea surveni 
v

EUGEN POPA 
corespondent

încet, încet co- 
porni alunecînd 
adînc.
sus, de pe sche- 
metaliC al tur-

puțului 
normal.

Ritm susținut la lucrările de fundație

dacă la 
brigăzile 
conduse 
loan și

Construcția marelui 
bloc B-l cu 200 apar
tamente din Lupeni 
cunoaște tin ritm in
tens. • Astfel, 
tronsonul V 
de săpători 
de Lingurar
Moceanu Simion mai 
lucrează la fundații, 
tronsonul I este 
betonat pînă’ la 
parterului.

Acest rezultat

moș se datorește bri
găzilor de dulgheri 
conduse de Călina 
loan, Catrinoiu Ghe- 
orghe, Popescu Nico- 
lae, fierar-betoniștilor 
din echipa lui Ristea 
Gheorghe care au 
montat cofraje, au a- 
șezat armături într-un 
timp 
cel
tînd

mai scurt decît 
prevăzut, permi- 
betoniștilor să

deja 
cotă

fru-

Funicularul de steril Jieț.

La intrarea în șut.

Preparația Lupeni 
cese însemnate în

a obținut suc- 
recepționarea 

producției exploatărilor miniere și 
în livrarea ritmică a cărbunelui 
preparat către întreprinderile din 
industria cocso-chimică și energe
tică. La cărbunele supus prepară
rii planul a fost realizat 
porție de 100,8 la sută, la 
ția netă de 101,8 la șută, 
bunele spălat pentru cocs 
sută, iar la cărbunele normal în 
proporție de 112,7 
perarea globală a 
țită cu 0,8 puncte, 
îmbunătățiri și la 
cărbunele special cocsificabil , cît 
și- la .randamentul organic. Cît pri
vește angajamentul luat pentru 
întîmpinarea cu cinste a celei de 
a XX-a aniversări a eliberării pa-

■ triei, 
nului 

în pro- 
produc- 
la căr-

100,8 la

la sută. Recu- 
fost îmbunătă-

S-au obținut 
recuperarea în

ale a-
îndeplinit după

20 000

în primele patru luni
el a >fost

urmează ; Din cele
cărbune pe care colectivul

cum 
tone 
preparației s-a angajat să le re
cepționeze pînă la 23 August au 
fost realizate 19 100 tone. Recupe
rarea globală a fost îmbunătățită 
cu 0,3 puncte față de angajament., 
iar cenușa globală a fost redusă 
cu 0,4 puncte.

La succesele obținute au con
tribuit din plin o serie de inovații 

înainteze cu lucrările 
de fundații.

Colectivul acestui 
lot, în frunte eu 
maistrul Cimenti loan, 
s-a angajat ca pînă 
la sfîrșitul lunii mai 
să termine complet 
lucrările de fundații, 
deschizînd astfel drum 
pentru ridicarea ce
lor 9 etaje ale blo
cului I 

Octavian,

fost pusă

și de lucrări executate pe cont 
de mică mecanizare, precum și 
lucrările executate în baza hotă- 
rîrilor consiliului tehnic intern. 
Orientarea noastră s-a îndreptat 
îndeosebi spre majorarea recupe
rării la cărbunele special prin îm
bunătățiri aduse la procedeele teh
nologice. Au fost realizate inova
țiile : Jgheab scurt pentru tratarea 
supragranulației din conul apelor 
de spălare (autor Gyorțjy Ștefan), 
Extragerea cărbunelui special din 
refuzul sitelor de supragranulație 
(autor un colectiv de tineri printre 
care maistrul Popovici Liviu și lă
cătușii Sîrbu loan, Toca 
Cățineanu Vasile).

Tot în scopul măririi recuperă
rii la cărbunele special a 
în funcție lucrarea de mică meca
nizare : Masă de dozare la silozul 
F 9. In acest fel a fost posibilă 
în trimestrul I al anului, reduce
rea cu 65 la sută a rebuturilor de 
cărbune special față de perioada 
corespunzătoare a anului 1963.

Pentru asigurarea bunei funcțio
nări a utilajelor tehnologice și de 
transport intern, în scopul ritmi
cității producției, s-au folosit din 
plin opririle planificate pentru re
vizii și reparații. Ș-au executat 
importante lucrări printre care în
locuirea filtrului nr. 1 de Ia no
tație, amenajarea încăperii pentru 
suflantul nr. 2, 
resurse proprii 
centrifugă și 
ției capitale la 
centrala termică. a preparației.

Pentru perioada ce urmează co
lectivul nostru este hotărît să-și 
îmbunătățească activitatea în sco
pul măririi continue a recuperării 
cărbunelui special, pentru obține
rea de succese și mai însemnate 
în 
Я

confecționarea din 
a rotoarelor de 

executarea repara- 
eazanul nr. 2 de la

îndeplinirea sarcinilor de plan 
a angajamentelor.

VASILE VOICULESGU, 
inginer șef preparați^ Lupeni.



Părinții In activitatea școlii
Conducerea Scolii generale de 

8 ani din Uricani și-a orientat, in 
ultimul timp, activitatea spre înlă
turarea unor lipsuri ce s-au ma
nifestat în cursul trimestrului II, 
întocmindu-și un plan de muncă 
cu sarcini concrete pentru încheie
rea cu succes a trimestrului III si, 
deci, a anului școlar.

Un aport prețios în buna desfă
șurare a activității 
îl aduce comitetul 
școală, care ajută 
tice în asigurarea 
vilor la cursuri, își 
pregătirea lecțiilor,
noi în întărirea disciplinei și buna 
gospodărire a școlii.

★
ajutorul dat conducerii 
îmbunătățirea procesului 
merită amintiți aici to-

școlii noastre 
de părinți pe 
cadrele didac- 
frecventei ele. 
ajută copiii in 

ne ajută pe

t'ivă a cunoscut o Îmbunătățire sim
țitoare, Aceasta și datorită fap
tului că în acțiunile organizate de 
școală au fost atrași in mai mare 
măsură părinții, aceștia aducindu-și 
aportul la întărirea disciplinei în 
școală și în afara ei. Deseori au 
fost chemați părinții în mijlocul 
elevilor pentru a le vorbi despre 
condițiile de învățătură de azi în 
contrast cu cele din trecut, s-au 
făcut expuneri pe teme de disci
plină, s-a intensificat activitatea 
cultural-artistică în școală la care 
au fost

I NVAȚATO IR II I

atrași elevii.
★

cu venirea primăverii, și

Pentru 
școlii în 
instructiv 
varășii Gherman Tiberiu, Czucher
Viliam, Smaranda Radu și alții care 
au mers împreună cu învățătorul 
sau profesorul-diriginte la domici
liul elevilor, atunci cînd aceștia 
absentau de la cursuri, pentru a 
Cunoaște cauzele, 
vorbă cu' elevii 
părinții lor.

Tot în scopul 
instructive în
ședințele lunare ce se țin pe cla
se și la care sint invitați și părin
ții elevilor. In cadrul acestor șe
dințe, se expun 
ajutorul pe care 
părinții copiilor 
învățătura, cît și
aminti doar cîteva 
ferate expuse în 
„Cum să ne ajutăm 
te", „Grija statului 
familia socialistă",
care-1 poate da familia în organi
zarea timpului liber al elevilor".

★
In acest an școlar, în compara

ție cu anii trecilțî, munca educa-

pentru a 
respectivi

întăririi
școală s-au

sta de 
și cu

muncii
folosit

Odată
în fața conducerii scolii noastre 
a stat sarcina de înfrumusețare a 
școlii, a curții, a interioarelor, a 
zonelor verzi. In timpul vacantei 
de primăvară, de pildă, prin con
tribuția părinților elevilor, au fost 
zugrăvite 1.5 săli de clasă, aducîn- 
du-se școlii economii de 4 000 lei. 
S-a reparai, de asemenea, mobilie
rul defectat, s-au montat perdele 
noi în toate Clasele, iar cîțiva pă
rinți au confecționat 20 de 
cu 35 locuri pentru toate 
școlii.

In
s-au 
loan, 
lian, 
loan.
Viliam, Kun Ștefan, Modîlcă Ghe
orghe și multi alții. Prin acțiunile 
întreprinse de comitetul de părinți 
din școala noastră s-au făcut eco
nomii în acest an școlar de peste 
12 000 lei.

Modul cum conducerea școlii a 
știut să lucreze cu comitetul de 
părinți se oglindește în rezulta
tele frumoase obținute în activi
tatea școlii.

V. COCHECI.
directorul Școlii generale de 8 ani

Urlcanî

învățătorul! Aceșt cuvin i” 
zește emoții puternice, gînduri de 
bucurie și recunoștință. Cine ar 
putea uita pe cel care i-a pus pen
tru prima dată condeiul în mînă ? 
Fiecăruia dintre noi, întîlnirea cu 
învățătorul îi produce o mare bu
curie, emoție.

Deunăzi, am fost martorul unei 
discuții dintre doi oameni, cu 
ghiocei la tîmple. Din vorbă in 
vorbă, pe firul amintirilor, au a- 
juns la anii de demult, pe cînd 
erau elevi, in centrul discuțiilor 
era învățătorul. Acum, după atîția 
ani, gîndurile lor se îndreptau 
duioșie, recunoștință și chiar 
venerație, spre învățătorul 
drag.

Pe aceeași temă discutau, zilele 
trecute, doi elevi, unul care abia 
se afla în primul 
an de școală, iar 
cel de-al doilea 
ceva mai măricel. 
La început discu
ția a fost pașnică, 
apoi s-a 
tot mai I 
tendință < 
termina 
adevărată 
susținea 
vățătoarea lui e mai bună, că îi 
iubește pe copii. Mai tîrziu, am 
aflat că erau de la Școala gene
rală de 8 ani nr. 3 din Petroșani 
și că unul era elev în clasa I-a, 
iar celălalt în clasa a IV-a. Acest 
lucru însă nu-i împiedica să fie 
buni prieteni. Am făcut cunoștință 
cu ei $1 am mers împreună ia 
școală.

așa cum numai un copil știe să-l 
iubească pe cel ce-i este drag. În
vățătoarea Dorina Căpăstraru este 
deabia în primul an de învăță- 
mînt și atît ea cît și copiii de care 
răspunde au de străbătut un drum 
lung. Dar drumul este mai ușor 
cîhd ești iubit și iubești la rindul 
tău. Iar învățătoarea își iubește 
copiii. Aceasta este de fapt și pri
ma cerință a unui bun pedagog.

★

cuiere 
clasele

acțiunitoate aceste frumoase 
evidențiat părinții Voichiță 
Smaranda Radu, Cătălin Erni- 
Badiu Viorica, Chirițeșcu 
Sarapoleanu Tiberiu, Czucher

cu 
«u 
lor

referate privind 
trebuie să-1 dea 
lor atit privind 
disciplina. Voi 

din aceste re- 
ultimul timp : 
copiii să înve- 
nostru pentru 
„Ajutorul pe

O

Și la clasa a IV-a B, coinciden
ța a făcut să fie tot o oră de arit
metică. Elevii din această clasă 
sînt mai mari. De altfel pe chipul 
lor se citea și o gîndire mai ma
tură. învățătoarea Silvia Dascălu 
nu trebuia să

I aprins 
tare cu 
de a se ' 

într-o 
ceartă. Fiecare dintre ei 
că învățătorul sau în-

intervină pentru a 
se menține liniș
tea în clasă. Fie
care elev își cu
noștea obligația lui. 
Cînd s-a trecut 
la verificarea lec
ției, nu a exis
tat elev care să 
nu-și manifeste 
dorința de a răs- 
erau 
8, 9

pregătiți. De 
și 10 din ca- 
hSrnlcia ele- 
в. Invățătoa-

punde. Cu totii 
altfel, notele de 
talog vorbesc despre 
vilor din clasa a IV
rea este severă cu cei care nu prea 
vor să învețe și bună cu cei sili
tori. Ea le este prieten 
tor și uneori colegă de 
mereu în mijlocul lor.

Si învățătoarea Silvia
ca si colega ei de la clasa La A, 
iubește profesiunea pe care 
ales-o. iubește copiii.

și sfătui- 
joacă. E

Dascălu,

*
și-a

La o tradițională serbare școlară
Așa cum se obișnuiește în ora

șul Lupeni, la fiecare școală, în 
trimestrul III, se dau serbări șco
lare. La aceste serbări se pot 
vedea adevărate talente — ridicate 
în urma unor pregătiri minuțioase 
sub directa conducere a cadrelor 
didactice din școli. Deoarece anul 
școlar 1963—1964 se apropie de 
sfîrșif, o astfel 
organizată în 
sala Palatului 
cursul școlilor

de serbare a fost 
orașul Lupeni. în 
Cultural, cu con- 
din oraș.

Bine s-au prezentat 
formațiilor artistice ai 
neraîe de 8 ani nr. t 
Școala generală de

exemplu, s-a 
sceneta „Scufița albas- 

la nr. 2 sceneta „Zîna

1, de 
îndeosebi 
tră", iar

componenții 
școlilor ge- 
și nr. 2. La 
8 ani nr.

remarcat

buclucașă". Cel mai mult au plă
cut însă formațiile Școlii gene
rale de 8 ani nr. 3 si în special 
dansul tematic „Munca înfrățită". 
La rîndul lor, corurile, care au 
prezentat un repertoriu bogat, cit 
și piramidele și săriturile acroba
tice au făcut pe spectatori să 
aplaude minute în șir. Dintre in
terpret! am remarcat' elevii: Se- 
racoveanu, Deda, Horvath, Borza, 
Reșetar, Recsak, Ocheșel, Grigore, 
Zamfir si alții.

Faptul că serbarea și-a 
scopul 
tivelor 
de la

atins 
propus se datorește colec- 
de profesori și învățători 

aceste școli.

APOSTOL IOANA
Casa pionierilor — Lupeni

La clasa 
aritmetică, 
îmbujorați, 
bănci, - 
rechi. 
piardă 
toarei, 
învăluia pe toti într-o privire cal
dă, prietenească.

Cîtă răbdare, cît tact pedagogic 
îți trebuie pentru a-i stăpîni pe 
acești zburdalnici plini de viată, 
care anul acesta au luat cunoș
tință pentru prima dată cu disci
plina școlară I Și învățătoarea Do
rina Căpăstraru, posedă aceste ca
lități. își cunoaște copiii șt des
pre fiecare în parte îți poate vorbi. 
Pentru flecare are un cuvînt de 
spus. O mîngîiere de-a ei produce 
multă bucurie, iar o privire mai 
supărată, îl face pe cîte unul să 
roșească mai tare ca racul.

Sînt încă mici, deabia în «lașa 
l-a, dar își iubesc învățătoarea,

1-a A, se 
Micuții, 

abia se 
brav numai ochi și u- 

Fiecare se străduia să nu 
nici un cuvînt ol învătă- 
La rîndu-î învățătoarea îi

Toți

tinea ora de 
cu obrajii 
vedeau în

~î'

★

Cearta dintre cei doi elevi 
terminat pînă la urmă, ca de 
cei, cu o împăcare. Fiecare din ei 
avea dreptate. Dar la Școala ge
nerală de 8 ani nr. 3 din Petro
șani sînt multi asemenea învăță
tori. Și cînd spunem cuvîntul în
vățător. nu ne limităm la strictul 
lui înțeles, ci la unul mai larg ca
re cuprinde toate cadrele didac
tice. Bartha Pavel, Stanciu loa- 
chim, Rădulescu Magdalena, Iacob 
Paraschiva, Atîțenei Arisțița, Pă- 
trunjan Florica, Draiea Maria și 
alții sînt la fel de iubiți și sti
mați de către elevi. Și cîți alți a- 
semenea învățători nu avem în 
Valea Jiului. Sînt multi și toți sînt 
înconjurați cu aceeași dragoste și 
recunoștință.

s-a 
obi-

ș
In primul an

Ionică este unul din cei mai 
vechi locuitori ai cartierului. 
S-a mutat împreună cu părinții 
in primul bloc care s-a dat in 
folosință. Sub plivirile sale mi
rate, vechiul loc și-a schimbat 
cu repeziciune înfățișarea.

Intr-una din zile, tatăl iui 
nică, care este constructor, 
întors acasă mai voios. 11 
pe băiat pe genunchi și ii 
se :

— De mîine începem să 
strulm un nou bloc, ceva 
deosebit de cît cele pe care 
văzut pînă acum. Sper că 
să-{i placă ?

— Șl cine va sta 
ăsta ?

— Cum cine ?/ Tu 
pil.

— Dar ai să stai și 
mica acolo ?

— Nu, ăsta e numai pentru 
voi, copiii.

— Atunci nu mă mut nici eu.
— Vom construi o școală Dar 

una mare și frumoasă, cu săli 
de clasă, laboratoare...

— Atunci o să merg și eu la 
școală ?

— Sigur 
vei merge 
atunci va

A sosit
teptată. Imbrăcați în 
rate, cu buchete de 
mîini, elevii așteptau 
festivității și ruperea panglicii 
pentru a intra în 
ei se afla mindru 
pășea în primul

Au 
curs, 
după 
și al 
se află 
și alături de el colegii lui, s-au 
pus serios pe carte. Notele de 
8, 9 și 10 din catalog vorbesc 
despre hărnicia celor din nti- 
mul an.

Dar șj acum, elevii Școlii ge
nerale de 8 ani nr. 3 din car
tierul Braia-Lupeni trăiesc inia 
emoțiile pășirii pragului într-o 
școală nouă. Se mîndresc cu 
ea și o iubesc. Cu școli noi se 
mîndresc însă nu numai elevii 
Școlii generale de 8 ani nr. 3 
din Lupeni ci și cei din Uri
cani, Vulcan, Lenea, Petroșani. 
Și nu peste mult timp și alfi 
elevi din Valea Jiului vor năși 
pragul altor școli noi.

i Іо- 
s. a 
luă 

spu-

>>> I c

I 
(

>

>

con- 
mai 

le-ai 
o

în bloca!

și alți co-

tu cu mă-

că da. Anul viitor 
în clasa I-a. Și pînă 
fi gata și

și ziua
' școala 

mult aș- 
haine cu- 
flori în 

terminarea

școală. Printre 
și Ionică care 
an de școală, 
prima orc de 
au urmai una

intrat și la
Apoi, zilele
alta; s-au încheiat primul 
doilea trimestru și acum 

într-al treilea, Ionică,

PASIUNE, PERSEVERENTA
Secția sculărie a Uzinei de re

parat utilaj minier din Petroșani 
are o importanță deosebită în ac
tivitatea uzinei. De felul cum sînt 
reparate diferitele scule, dispozi
tive, matrițe, de durata executării 
reparațiilor și de calitatea lor de
pinde în bună măsură realizarea 
sau nerealizarea la timp a sarcini
lor de plan de către muncitorii u- 
zinei.

Aproape 70 de muncitori lucrea
ză în această secție, cei mai multi 
dintre ei fiind tineri. Aceasta nu 
înseamnă. însă, că secția sculărie 
nu merge bine. Dimpotrivă. Tine
rii de aici își cunosc bine atribu- 
tiunile și se achită cu conștiincio
zitate de ele. O scurtă vizită fă
cută zilele trecute prin această 
secție mi-a întărit convingerea că 
oamenii de la sculărie sînt vred
nici.

La unul din strunguri, un băr
bat scund lucra cu abilitate. M-am 
apropiat de el. I-am urmărit cu a- 
tenție îndemînarea cu care mînula 
universalul strungului. Mi-am dat 
seama aă este un muncitor de nă
dejde. Nu mă înșelasem. Pe strun
gul lui, fanionul nurmiriu de

muncă. De la 
șeful secției.
se numește 

este unul din-

și apre- 
modes-

Marica

în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1963 acordat muncitorilor 
pentru merite deosebite în muncă, 
vine să-i răsplătească hărnicia și 
conștiinciozitatea in 
maistrul Jic Jianu, 
am aflat că tînărul 
Marica Gheorghe și
tre cei mai buni meseriași din sec
ție. Dar nu numai atît. Pe tînărul 
acesta șaten, care abia a împli
nit un sfert de veac, comuniștii 
din secție l-au ales secretarul or
ganizației lor de partid Ii place 
mult să lucreze cu oamenii. Știe 
să-i asculte, să-i înțeleagă. Comu
niștii din secție îl stimează 
ciază pentru priceperea și 
tia lui.

Dar pasiunea tînărului
nu se limitează numai la activita
tea profesională și obștească. El 
este și unul dintre cei mai buni 
elevi seraliști ai Scolii medii din 
Petroșani. Semestrul I l-a încheiat 
mai „slab"... după cum însuși 
spunea. De ce ? I Pentru că a a- 
vut și o medie de 7, iar restul de 
8, 9 și 10. Acum insă, pe semes
trul II, este hotărît să... se eorec- 
teze Si perseverența Iul este e-

videntă. Pînă acum — nici o notă 
de 7. Conducerea școlii se 
mîndri pe drept cuvînt cu 
muncitor Marica Gheorghe.

Să ai asemenea rezultate 
vățălură la cursul seral nu-i lucru 
ușor. Dar voința pasiunea, perse
verența sînt atribute care pot 
conduce pe oricine pe drumuri 
bune. Iar tînărul Marica le posedă 
cu prisosință. El este unul dintre 
tinerii patriei noastre care înfrun
tă cu curaj greutățile și le biruie 
cu succes. El este unul din exem
plele bune, demne de urmat.

Acum, cînd a mai rămas puțin 
pînă la încheierea anului școlar, 
tînărul acesta energic își consacră 
toată puterea sa de muncă învă
țăturii, 
muncă 
obține 
împlini 
nete, Și,., cine știe î i Peste cltiva 
ani, poate, un reporter va scrie 
cuvinte de laudă despre studentul 
seralist fruntaș la învățătură Ma
rica Gheorghe — strungar la Uzi
na de reparat utilaj minier din 
Petroșani.

El știe că numai 
asiduă, de zi cu 
rezultatele dorite, 
visurile cele mai

C. COTOSPAN
C. COSTIN

la în-

poate
elevul

printr-o 
zi, poți 
îți poți 
indrăz-

G. DINU

De curînd, la Școala generală de 8 ani nr. 4 din Petroșani, a 
avut loc o festivitate de înmînare a buletinelor de identitate elevilor 
care au împlinit virsta de 14 ani. Cu această ocazie, celor 12C dez 
elevi, „majori" li s-au înmînat, odată cu buletinele și flori din 
partea colegilor lor care nu peste mult timp vor trăi și ei emoțiile 
acestei festivități.



LEMNUL
mai bine valorificai

La Vuiw: Pregătiri intense 
pentru ridicarea blocurilor înalte

In trecut, pădurile din țari 
noastră erau âupuse unei exploa
tări prădalnice, în vederea obține
rii unor profituri maxime cu un 
minim de cheltuieli. Exploatarea 
capitalistă a pădurilor, s-a soldat 
cu despădurirea aproape totală a 
regiunilor de șes și degradarea 
multora din pădurile de coline și 
munți. Pentru remedierea acestei 
situații în anii regimului democrat 
popular s-au plantat peste 600 000 
ha — deosebit de împăduririle cu
rente, executate în urma exploa
tărilor.

Grija pentru exploatarea rațio
nală a pădurilor 
își găsește confir
marea și în creș
terea continuă a 
indicelui de utili
zare în scopuri in
dustriale a lemnu
lui, care în anii 
puterii populare a 
ajuns la 60—65 la 
sută față de 18- 
15 la sută cît era 
în anii dominației 
capitaliste ■ Aceas
ta a fost posibil 
datorită măsurilor 
luate de partid si 
guvern pentru va
lorificarea superi
oară integrală și 
Complexă a masei 
lemnoase, în care 
scop au fost' cons
truite numeroase 
combinate de pre
lucrare a lemnului, 
dotate cu utilai 
modern, la nivelul 
tehnicii înaîntat'e. 
Ca urmare, gradul 
de utilizare în sco
puri industriale a 
masei lemnoase, 
inclusiv folosirea 
rămășițelor și a 
lemnului de mici 
dimensiuni de la 
exploatări, va creș
te de la aproape 
60 la sută în 1959 
la circa 70 la sută 
|n 1965. iar pier
derile de exploa
tare se vor reduce 
cu peste 50 la su
tă.

In întreprinde
rea forestieră Pe

însemnătatea 
unui laborator

(Urmare din pag. l-a)

bloc va li prevăzut cu proiecții 
prin reglaj electronic pentru de
plasarea axială a turbinei ; îm
potriva scăderii vidului și presiu
nii de ulei la turbină ; împotriva 
stingerii flăcării, a creșterii pre
siunii și creșterii temperaturii abu
rului supraîncălzit în cazan etc. 
De asemenea, reglarea tuturor pa
rametrilor importanți se va face 
In mod automat.

După intrarea in funcțiune a 
noului grup turbogenerator, se va 
extinde automatizarea complexă 

ți la cele trei grupuri de 50 MW. 
lată cum tehnica pătrunde tot 

mai mult, în toate locurile de mun
că. in toate domeniile producției 
Venind să ușureze munca manuală 
aă reducă eforturile fizice ale o- 
muiui.

Pentru a încheia rîndurile des
pre marea importanță a acestui la
borator se cuvine o mențiune 
și despre muncitorii de aici. Evi- 
denliați lună de lună fruntași în 
Întrecerea socialistă ne anul 1963 
comuniștii Lepoev Dragomir și 
Dtăaoi Nicolae utemistil Burtea 
Dumitru Manea Petre si Popa Mi
hai sînt doar cîtiva dintre cei ce 
se străduiesc, zi de zi să-și însu
șească noi cunoștințe. să-și ri
dice calificarea profesională, pen
tru a putea face față cu succes 
tehnicii moderne, far într-o mare 
termocentrală ca cea de la Paro- 
șeni tehnica își spune tot mai mult 
cuvlntul și oamenii au ce Învăța. 

troșani indicele de utilizare a ma
sei lemnoase a crescut de la 46,77 
cît era în 1959 la 71,86 la sută tn 
1963. De asemenea, numărul sorti
mentelor rezultate din masa lem
noasă a crescut la 26 față de 19 
cîte erau în anul 1956. Totodată 
s-au deschis bazinele înfundate și 
greu accesibile construindu-se dru
muri auto forestiere în exploatări
le Cîttipul Mielului, Valea Morii, 
Arcanu, Bilugu, Valea de Brazi. 
Sohodol, Straja, Polatiște, Jieț, Răs
coala, Valea Galbenei și altele prin

- l,

Tinerii muncitori forestieri din exploatarea Pola
tiște participă activ la întrecerea pentru valorifica
rea superioară a masei lemnoase.

Iată doi din tinerii cei mai merituoși — utemistul 
Sava Apostol și ajutorul lui, Simionic Gheorghe la 
doborîtul arborilor.

Masele plastice în industria 
constructoare de mașini

Materialele plastice sînt folosite 
tot mai mult în industria construc
toare de mașini, înlocuind cu suc
ces metalul, lemnul și alte mate
riale. Numai în cursul acestui an, 
constructorii de mașini-unelte de 
la Uzinele „Unirea" din Cluj au 
înlocuit prin mase plastice 85 tone 
de metal. Colectivul uzinei de va
goane din Arad a redus, de ase
menea, consumul de metal la fie
care vagon de călători cu 108 kg

înzestrarea întreprinderilor de foraj 
cu utilaje noi

întreprinderile de foraj au fost 
dotate în acest an cu noi insta
lații produse de industria noastră 
constructoare de utilaj petrolier 
In regiunile Oltenia, Argeș și Ba
cău s-a încheiat astfel acțiunea 
întreprinsă de mai mult timp de 
înlocuire a instalațiilor vechi de 
foraj, iar în regiunea Ploiești a- 
ceastă acțiune a fost efectuată in 
proporție de 70 la sută.

Noile utilaje, moderne permit 
sondorilor să aplice pe scară mai 
largă metodele noi și economicoa
se de lucru. Forajul cu turbina, 
de pildă, s-a extins de la 58 la 
sută cît ocupa în volumul total al 
lucrărilor de foraj la sfîrșitul anu
lui trecut, la aproape 66 la sută. 

care s-a asigurat punerea in va
loare a unui volum de masă lemnoa
să de peste 3 000 000 m.c.

Un alt factor care influențează 
în cea mai mare măsură valorifi
carea superioară a masei lemnoase 
este mecanizarea proceselor tehno
logice. Directivele celui de-al ПІ- 
lea Congres trasează sarcini im
portante privind mecanizarea lu
crărilor din sectorul forestier ; In 
anul 1965 se va realiza un indice 
de mecanizare de 55—60 la sută la 
scos-apropiat.

La întreprinderea forestieră Pe
troșani, din anul 1959 si pînă în 
1963, gradul de mecanizare a cres
cut astfel :

Doborît-secționat
Scos-apropiat 
încărcat' mecanic 

1959 1963

12,16 57,03
26,30 38,83

— 11.72

sortimentePrintr-o mai bună
re a masei lemnoase si o valorifi
care complexă s-a reușit ca valoa
rea sortimentelor obținute dintr-un 
m.c. să crească de la an la an : 
valoarea ce s-a obținut în 1963 
este de 253,49 lei fată de 150 lei 
cît era In 1959, deci o creștere de 
68.5 la sută. De asemenea, pierde
rile de exploatare au înregistrat 
reduceri simțitoare încît în 1963 
ele reprezentau 2,4 la sută fată 
de 7,03 la sută în 1959 Tn același 
timp prin înlocuirea instalațiilor 
vechi de transport (scocuri, rampe) 
cu cele cu cablu o importantă e- 
conomie s-a făcut și în ceea ce 
privește consumurile de lemn pen
tru instalații, care astăzi consti
tuie o resursă de lemn de lucru 
ce se dă în producție Astfel. în 
anul 1959 s-au consumat 3 184 m.c. 
lemn rotund de fag și 2122 nr.c. 
lemn rotund rășinoase pentru cons
trucția instalațiilor necesare în 
timp Ce in anul 1963 s-au folosit 
1221 și, respectiv, 166 m.c.

Anul acesta, colectivul nostru 
este hotărît să obțină indici și mai 
buni de lucru în acest domeniu, 
valorificînd cît mai din plin ma
sa lemnoasă exploatată în pădurile 
Văii Jiului.

Ing. BĂDICA NICOLAE 
director I.F. Petroșani

prin folosirea pe scară mai largă 
a maselor plastice.

Din mase plastice a început să 
se fabrice în ultimul timp și o 
serie de repere noi pentru loco
motivele Diesel-electrice,. autocami
oane, tractoare, motoare electrice, 
.rulmenți etc.

In prezent, în industria construc
toare de mașini din țara noastră 
se folosesc aproape 800 de repere 
din mase plastice.

In acest fel sondorii au reușit să 
sporească viteza de lucru, în pri
mele trei luni ale acestui an cu 
8,8 la sută față de aceeași perioa
dă a anului trecut. In unele re
giuni petroliere creșterile sînt și 
mai mari. In Valea Prahovei, de 
exemplu, viteza de lucru a sporit 
în acest timp cu 30 la sută.

înzestrarea întreprinderilor de 
foraj cu instalații noi permite son
dorilor să-și realizeze lună de lună, 
în mod ritmic, sarcinile de plan. 
De la începutul anului și pînă la 
începutul lunii mai ei au forat cu 
peste 17 500 m mai mult decît a- 
veau planificat

(Agerpreș)

In aceste zile, pe șantierul de 
construcții din Vulcan se fac in
tense pregătiri pentru îneeperea 
in curînd a glisării primului bloc 
înalt din Valea Jiului — D 10 a- 
vînd 8 etaje și 72 apartamente — 
care trebuie predat în cursul lunii 
august. Pentru a face cunoscute 
preocupările acestui colectiv, 
ne-am adresat tov. Manea loan, 
șeful șantierului, care ne-a rela
tat următoarele despre măsurile 
luate în această direcție :

„Pregătirile pentru construcția 
blocurilor inalte au început cu 
săptămîni în urmă. In luna aprilie, 
un colectiv de muncitori șl tehni
cieni din cadrul grupului de șan
tiere Lupeni, a plecat în schimb de 
experiență la constructorii din Bu
curești și Hunedoara. Aici, am a- 
vut ocazia să vedem concret cum 
se construiesc blocurile inalte, in 
ce iei se face pregătirea punctului 
de lucru, formațiunile necesare de 
muncitori, problemele de aprovi
zionare continuă în timpul lucru
lui și o seamă de alte aspecte. 
Toate acestea le-am studiat cu a- 
tenție, am comparat diferite siste
me folosite și Ia București pentru 
glisarea și construcția blocurilor 
înalte, alegînd pentru noi ce am 
crezut că este mai potrivit condi
țiilor de înzestrare tehnică.

Pînă în prezent dulgherii noștri 
au confecționat deja cca. trei sfer
turi din seturile de cofraje, iar ia 
blocul D 10 в-a și început monta
rea acestora. Peste cîteva zile, vom 
primi și piesele comandate la

--------------- Q---------------

Healizari ale intiătoriioi 1.0.1. L. Pelioiaai
Curs de calificare

Dovedind preocupare pentru for
marea de cadre calificate în mese
riile de tîmplari binale, mecanici 
și lăcătuși, conducerea I.O.I.L. ă 
organizat un curs de scurtă du
rată care cuprinde 47 de tineri 
muncitori din unitățile întreprin
derii.

Cursul de calificare pentru me
seria de tîmplar, care a și înce
put, va funcționa pe o durată de 
10 luni, iar cel pentru mecanici 
și lăcătuși, de 8 luni, Printre 
cursanți se află muncitori din a- 
telierele de tîmplărie din Petro
șani și Livezeni ca: Cristea Ste- 
lian, Feroiu Nicolae, Popeangă 
Ioan, Sink Ioan, precum și mun
citori de la stația de concasare, 
din atelierul mecanic și din secția 
vată printre care Udriștoiu Con

9 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me 
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,10 Muzică ușoară, 10,30 
„Valsul nemuritor" — muzică de 
estradă, 11,00 Arii și duete din o 
pere, 11,30 Muzică ușoară, 12,03 
Prelucrări de folclor, 13,11 Selec- 
tiuni din operete clasice, 14,10 
Cîntece și jocuri populare, 15,00 
Dezvoltarea ț șatrelor muzicale în 
anii puterii populare: Opera de 
stat din Cluj, 15,30 Pagini din li
teratura contemporană cehoslovacă. 
16,20 Muzică populară, 17,15 Emi
siune literară, 17,30 Emisiune mu
zicală de la Moscova, 18,05 Muzi
că ușoară de Ion Vasilescu. 18,40 
Melodii populare interpretate de 
Raveca Săndulescu și fluierașul 
Florea Burnea, 19,00 Almanah ști
ințific, 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 II. 8,30 Suma
rul presei centrale, 8,40 Pagini or
chestrale din operete, 9,03 Cîntece 
și jocuri populare, 9,30 Roza via
turilor (reluarea emisiunii din 6 
mai), 10,00 Melodii de estradă, 
10,30 Muzică din opere, 11,03 Săp- 
tămîna culturii cehoslovace, 12,00 
Muzică ușoară. 12,30 Lecția de 
limba engleză. Ciclul II (reluarea

I.P.I.P. care împreună cu jugurile 
și plăcuțele aflate în confecționa
re se vor îmbina în compactul 
schelet mobil de susținere a cofra- 
jului glisant. Totodată, planșeele 
prefabricate sînt pregătite, avînd 
cantitatea necesară lucrului, iar 
verinele și pompele (instalația de 
ridicare) sînt sosite.

Atenția noastră se îndreaptă și 
asupra altor aspecte ale acestei 
lucrări importante, la care însă va 
trebui să primim un sprijin deose
bit. Astfel, I.P.I.P. Livezeni nu a 
ridicat încă macaraua care va servi 
construcția blocului. La fel, în sta
ția de betoane, utilajele se defec
tează des incit ar fi necesar ca pe 
perioada glisării să avem reparti
zat în Vulcan un mecanic de de
panare a utilajelor, iar pentru bu
na desfășurare a transportului de 
beton să fie detașate 3 autobascu
lante ziua și 3 noaptea, care să 
lucreze numai pentru acest bloc. 
Din partea noastră, în prezent se 
organizează echipe speciale com
puse din cei mai buni muncitori: 
la betonări, fierar-beton, dulgheri 
care vor lucra numai la acest bloc, 
acumulînd experiența necesară ca 
să putem ridica anul acesta toate 
cele 5 blocuri cu cîte 8 etaje pla
nificate — dintre care 3 trebuie și 
date în folosință în 1964.

Sprijiniți de către I.P.I.P. Live
zeni și conducerea grupului Lupeni, 
vom reuși să ne achităm cu cinste 
de sarcinile încredințate, de a ri- 
dica primele blocuri înalte din Va
lea Jiului".

stantin, Pop Simion, Oancea Ghe- 
orghe.

Produse noi
In scopul satisfacerii cerințelor 

mereu crescînde ale oamenilpr 
muncii, in atelierul de tîmplărie 
din Petroșani a început confecțio
narea de sortimente noi de mo
bilă mult căutate ca: măsuțe, 
scăunele cu spătar pentru copii, 
studiouri vopsite tip. Codlea și 
șezlonguri. Tot aici, va începe în 
curînd confecționarea de dulă
pioare pentru camere de bale, 
două tipuri de cuiere pentru hol, 
dulăpioare pentru încălțăminte, su
porturi metalice pentru flori. Du- 
lăpioarele pentru baie vor fi pre
văzute cu oglindă la mijloc, iar 
unul din tipurile de cuiere va ai- 
vea o despărțitură cu etajeră în
chisă pentru încălțăminte.

emisiunii din 8 mai), 13,33 Mu
zică populară, 14,00 Melodia șl in
terpretul preferat — muzică ușoa
ră romînească, 14,30 Arii celebre 
din opere, 15,05 Din folclorul mu
zical al popoarelor, 16,00 Muzică 
ușoară, 17,10 Din cele mai îndră
gite melodii populare, 18,25 Ciclul: 
„Opereta romînească de altădată" 
— evocare radiofonică — emisiu
nea I, 19,05 Program de romanțe, 
19,30 Capodopere ale literaturii u- 
niversale: „Nepotul lui Rameau" 
de Diderot. Prezentare de conf. 
univ. V. Lipatti, 20,00 Pagini din 
operele lui Puccini: Fragmente 
din opera „Fata din Far West", 
20,40 Melodii populare, 21,10 Mu
zică de dans, 21,40 Emisiune lite
rară.

----Q-----

9 mal
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Germanie, steluțele tale; REPUBLI
CA : Foto Haber; PAROȘENI : Mă
rul discordiei. Responsabilii cine
matografelor Lonea, Livezeni, Is- 
croni, Lupeni, Bărbăteni și Uricani 
nu au trimis programul filmelor pe 
Juna mai.
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Volumul 45 al operelor complete 
ale lui V. I. Lenin

MOSCOVA 7 (Agerpres). TASS 
transmite :

La Moscova a apărut volumul 
45 al operelor complete ale lui 
V. I. Lenin. Volumul cuprinde lu
crări scrise în perioada martie 
1922—martie 1923. Printre acestea 
se află 37 de documente care n-au 
fost incluse în edițiile anterioare 
ale operelor lui Lenin, iar 18 do
cumente sînt publicate pentru pri
ma oară.

Printre materialele din volum 
se află ultimele scrisori și articole 
ale lui V. I. Lenin privind progra

mul transformării socialiste în 
U.R.S.S., în lumina sarcinilor gene
rale ale mișcării mondiale de eli
berare a oamenilor muncii. Sînt, 
de asemenea. incluse materiale 
privitoare la politica externă a 
Republicii Sovietice și la coexis
tența pașnică a statelor cu orîn- 
duiri sociale diferite.

Volumul 45 este ultimul volum 
al ediției operelor complete ale 
lui V. I. Lenin. Volumele care vor 
apare ulterior vor cuprinde cores
pondența lui Lenin.

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

Expoziție turistică romînească 
la Paris

PARIS 7. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal transmite :

In marea sală de expoziții a U- 
zinelor Symca de" pe Champs Ціу- 
sees, în care sînt prezentate în 
mod obișnuit publicului parisian 
diferitele modele de automobile 
ale uzinelor, s-a deschis o expo
ziție turistică romînească. Expozi
ția este organizată de biroul O.N.T. 
Carpați la Paris și uzinele de au-

ambasadorul R. P. Romîne la Pa
ris, dr. Victor Dimitriu. Au parti
cipat numeroase personalități, prin
tre care Georges Hereil, președin
te și director general al uzinelor 
Symca, Bertrand, inspector gene
ral, reprezentînd Comisariatul ge
neral pentru turism din Franța.

Au fost de față Paul Georgescu, 
directorul Oficiului de turism 
O.N.T. Carpați în Franța, precum 
și membrii ansamblului „Rapsodia

Poziția Franței față de politica 
și programul Euratomului

PARIS 7 (Agerpres).
Agenția France Presse relatea

ză că „guvernul francez a remis 
marți la Bruxelles reprezentanților 
Comunității Economice Europene 
(Piața comună) și președintelui or
ganului executiv al Euratomului 
un memorandum în care este de
finită poziția Franței asupra poli
ticii și programului Euratomului".

Memorandumul exprimă o serie 
de nemulțumiri ale guvernului 
francez față de activitatea pînă în 
prezent a Euratomului. Astfel, gu
vernul francez apreciază ca regre
tabil făptui că după șase ani de 
existență Comunitatea n-a reușit 
încă să abordeze în mod real, în 
toată amploarea, problemele in

dustriale, legate de dezvoltarea 
producției de energie nucleară și 
de aprovizionarea cu combustibil 
nuclear.

In ceea ce privește programele 
de cercetări comune și naționale, 
în memorandum se reafirmă pozi
ția guvernului francez împotriva 
fărîmițării creditelor Euratomului 
acordate diferitelor, țări membre. 
In cercurile franceze de speciali
tate se declară, în legătură cu a- 
cest memorandum, că el nu consti
tuie numai un avertisment dat par
tenerilor Franței din Euratom, ci 
este totodată un document care 
reunește sub o formă netă princi
palele poziții ale Franței în aceste 
probleme.

---------- ------ ©-------------- --

Satelitul artificial „Telstar 11“
NEW YORK 7 (Agerpres).
Satelitul artificial „Telstar П" a 

împlinit un an și pare că va mai 
fi în stare de funcționare timp de 
mai mulți ani. Societatea „Ameri
can Telephone and Telegraph", 
care l-a construit, a comunicat că 
temperatura din interiorul sateli
tului variază între 15—29 grade 
Celsius astfel cum s-a prevăzut ș,

II" a fost înzestrat cu un înveliș 
întărit. In afară de aceasta, transis- 
torii săi sînt de un model îmbu
nătățit.

In decurs de un an satelitul a 
făcut de 2 340 ori ocolul Pămînțu- 
lui cu o viteză medie de 25 000 
km pe oră. Apogeul său este de 
10 800 km si perigeul de 960 km.

Mișcarea grevistă 
din Republica 
Dominicană

SANTO DOMINGO 7 (AgerpreS). 
Continuă greva lucrătorilor de 

la transportul orășenesc și a șo
ferilor de taxi din capitala Repu
blicii Dominicane precum și a 
4 000 de muncitori portuari care 
protestează împotriva încălcării de 
către autorități a drepturilor sin
dicale.

Agenția Prensa Latina, relatează 
că muncitorii din industria zahăru
lui au anunțat că se vor alătura 
greviștilor.

Străzile orașului Santo Domingo 
continuă să fie patrulate de deta
șamente de poliție și armată care 
operează arestări. Guvernul domi
nican a hotărît să închidă postul 
de radio „Radio Mii" pe motivul 
că acesta „face agitație în favoa
rea greviștilor". Totodată guvernul 
a ordonat dizolvarea asociației șo
ferilor independenți.

-  = 0=я —

Populația Africii
TUNIS 7 (Agerpres).
După cum relatează săptămîna- 

lul tunisian „Jeune Afrique", popu
lația Africii este în prezent de 
272 000 000 de locuitori, înregis- 
trîndu-se un spor de 72 000 000 de 
oameni față de anul 1950.

tomobile Symca, și cuprinde foto
grafii din diferite regiuni ale Ro- 
mîniei, afișe și date permițînd o 
mai bună cunoaștere a frumuseți
lor turistice ale Romîniei.

Expoziția a fost inaugurată de

—©=-

anglia .• Rezultatele 
unui sondaj

LONDRA 7 (Agerpres).
Ziarul „Daily Mail" a publicat 

rezultatele unui sondaj al opiniei 
publice, întreprins recent, care a 
urmărit să scoată în evidență care 
sînt șansele în viitoarele alegeri 
ale celor două partide din Anglia 
— conservator și laburist. La în
trebarea care din partide va obține 
victoria în alegerile generale, 61,1 
la sută din cei chestionați au răs
puns în favoarea partidului labu
rist și numai 20,8 la sută a celui 
conservator.

romînă".
Expoziția va rămîne deschisă 

două luni.

că etanșeitatea învelișului este 
perfectă. „Telstar I" fusese ava
riat de radiații și de aceea „Telstar
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Bugetul R. A. U. pe exercițiul 
financiar 1964-1965

In cîteva rîndtiri

--Ѳ—-

Poltrsit cutremur De philnt 
lo intuia îannneza Hoiuli

TOKIO 7 (Agerpres).
Un puternic cutremur de pămînt 

s-a înregistrat joi în partea de 
nord a insulei japoneze Honsiu. 
In orașele Akâta, Sakata și în alte 
localități din regiunea Tohoku in
tensitatea cutremurului a atins pa
tru grade, după scara japoneză de 
șapte grade. Locuitorii orașelor 
și-au părăsit locuințele, circulația 
feroviară s-a întrerupt. Populația 
orașului Nyigata de pe litoralul 
Mării Japoniei a fost prevenită a- 
supra posibilității unor scufundări 
de terenuri.

CAIRO 7 (Agerpres).
Potrivit proiectului de buget al 

R.A.U. pe exercițiul financiar 1964- 
1965, prezentat Adunării Națio* 
nale, venitul național al acestei 
țări va crește în această perioadă 
cu 39,6 la sută față de exercițiul 
financiar 1959—1960.

In cursul noului exercițiu finan
ciar, statul va investi în industrie 
128,6 milioane lire egiptene, în a-

--------------- 0.

gricultură 69,5 milioane, iar în do
meniul învățămîntului 96.5 milioa
ne lire egiptene.

Totodată, se prevede că statul 
va investi 8,3 milioane lire egip
tene pentru cercetările științifice, 
57 milioane pentru construirea ba
rajului de Ia Assuan și 21 mili
oane lire egiptene pentru îmbună
tățirea exploatării Canalului Suez.

Conferinfa de presă 
a președintelui Johnson

Un vot semnificativ în
WASHINGTON 7 (Agerpres).
După 49 de zile de dezbateri, 

Senatul american a procedat pen
tru prima oară la vot în chestiu
nea proiectului de lege privitor la 
drepturile civile ale negrilor, res- 
pingînd cu 46 de voturi contra 45 
un amendament care prevedea că 
orice violare a drepturilor civile 
să fie judecată de un juriu și nu 
de un singur judecător, așa cum 
prevede proiectul de lege.

Amendamentul a fost prezentat 
de senatorul republican Țhruston

WASHINGTON 7 (Agerpres).
In cursul unei conferințe de 

presă, președintele Lyndon Johnson 
s-a referit la mai multe probleme 
externe și interne și a făcut o se
rie de comunicări.

Președintele S.U.A. a anunțat că 
ministrul apărării, McNamara, va 
pleca vineri la Bonn unde va a- 
vea întrevederi cu Kai Uwe von 
Hassel, ministrul apărării al R. F. 
Germane, pentru a discuta proble
me militare de interes comun. De 
la Bonn, McNamara va pleca la 
Saigon pentru a doua oară de la 
sfîrșitul lunii ianuarie. El va exa
mina situația politică și militară 
din Vietnamul de sud.

Johnsen a comunicat că amba
sadorii țărilor latine la Washing
ton se vor întruni luni la Casa

Senatul S.U.A.
Morton și a fost sprijinit de sena
torii segregaționiști din sud.

Votul senatului este considerat 
drept o victorie pentru președin
tele Johnson, care s-a opus aces
tui amendament.

Agenția Associated Press anun
ță că președintele a notificat se
natului dorința sa ca proiectul de 
lege să fie adoptat încă la sfîrși
tul lunii curente sau începutul lu
nii viitoare. El a declarat că este 
dispus să convoace, la nevoie, o 
sesiune specială a Congresului; 
pentru adoptarea acestui proiect 
de lege.

Albă pentru a prezenta rapoartele 
lor cu privire la rezultatele pro
gramului „Alianța pentru progres". 
De asemenea, Johnson a comuni
cat că a fost informat de Robert 
Anderson, reprezentantul special 
al președintelui la convorbirile 
amerlcano-panameze, despre între
vederea avută cu președintele pa
namez, Roberto Chiari.

Președintele Johnson a declarat 
că Statele Unite sînt hotărîte să 
continue politica de izolare eco
nomică a Cubei și să insiste pe 
lîngă aliații lor pentru ca aceștia 
să adopte o linie identică. „Regre
tăm, a spus el, eă unii din aliații 
noștri nu doresc să colaboreze cu 
noi pînă la capăt”. Vom continua, 
a declarat Johnson, să stăruim ca 
aliații noștri să ni se alăture, dar 
noi nu avem răspunderea vreunei 
politici externe, cu excepția poli
ticii noastre externe. In ultimă in
stanță. ei vor lua hotărîrea finală 
în această chestiune.

In ее privește situația economi- 
I că, Johnson a spus că este satis
făcut de conjunctura actuală, dar 
a refuzat să spună dacă orice pri
mejdie de recesiune este înlătura
tă. El a subliniat că procentul șo
majului continuă să fie ridicat, că 
este îngrijorat de situația din re
giunile de depresiune, că întreprin
derile nu lucrează folosind depli
na lor capacitate de producție și 
că poziția dolarului nu este deajuns 
de fermă.

BONN. Guvernul federal vest- 
german a cerut în mod oficial 
guvernului R.A.U., prin interme
diul ambasadei sale la Cairo, să 
extrădeze pe fostul ofițer de ca
valerie SS Hans Zech-Nenntwich, 
care, după evadarea sa din în
chisoarea din Brunswick; a ple
cat în Egipt.

După cum se știe, Nenntwîch 
fusese condamnat la patru ani 
închisoare de către un tribunal 
din Brunswick pentru că a par
ticipat în timpul celui de-al doi
lea război mondial la o serie de 
acțiuni de exterminare în masă 
a evreilor.

MOSCOVA. La 7 mai, Ahmed 
Ben Bella, președintele Republi
cii Algeriene Democratice și 
Populare, a părăsit Moscova, în- 
dreptîndu-se spre Sofia. La ae
rodromul Vnukovo el a fost con
dus de Leonid Brejnev, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și de alți con- 

) ducători sovietici. 
( Leonid Brejnev 
r au rostit 
f BONN, 
(că Ia 14 mai Paul Martin, minis- 
( trul de afaceri externe al Cana-
> del, va face o vizită la Bonn.
> BUENOS AIRES. Tribunalul 
r din Buenos Aires a respins ce- 
i re rea criminalului de război na-

I
zist Gerhard Bohne, care solicita 
azil politic in Argentina.

Gerhard Bohne se află în pre
zent în Argentina sub stare de 
arest pînă la pronunțarea deci
ziei Curții Supreme în legătură 
cu extrădarea lui.

PARIS. După cum relatează a- 
genția France Presse, cargobotul 
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și Ben Bella 
cuvîntări.

Agenția DPA anunță
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cuban „Las Villas", a părăsit 
portul Marsilia avînd la bord o 
încărcătură de 2 000 tone 
produse chimice și 380 de 
oane „Berliet", pe care 
le-a importat din Franța.

BRUXELLES. După cum 
tează corespondentul din
xelles al agenției France Presse, 
la 6 mai a fost parafat acordul 
comercial de trei ani între Piața 
comună și Izrael.

Acordul prevede o serie de 
concesii vamale asupra unor pro
duse importate de țările Pieței 
comune din Izrael. Suspendarea 
temporară și parțială a tarifului 
vamal comun se referă la 21 de 
produse agricole și industriale, 

OTTAWA. După cum anunță 
presa canadiană, în urma creș
terii scumpetii din țară, indexul 
prețurilor la mărfurile de con- ■’ 
sum a atins în luna aprilie o { 
cifră record pentru perioada în- ( 
tre 1949—1964. i

O creștere deosebit de accen- ' 
tuată a prețurilor s-a înregistrat1 
la făină, macaroane, fructe, le- ' 
gume și alte produse alimenta- , 
re. S-au scumpit, de asemenea, , 
confecțiile, țesăturile, încălță
mintea.

NEW YORK. Un avion mili
tar american de transport de tip 
c-123 
zbor 
bazei
Florida, unde sînt instruiți avia
torii care urmează să fie trimiși 
în Vietnamul de sud. Din cei 
membri ai echipajului patru 
fost uciși și ceilalți răniți.

s-a prăbușit în cursul unui 
de antrenament deasupra 
aeriene Fort Hurlburt, din

SITUAȚIA DIN LAOS
VIENTIANE 7 (Agerpres).
Prințul Suvanna Fumma, primul 

ministru al Laosului, a adresat la 
6 mai prințului Sufanuvong, pre
ședintele partidului Neo Lao Hak- 
sat și vicepremier în guvernul 
laoțian, o telegramă în care îi 
face cunoscut că nu se poate duce 
la Khang Khai înainte de săptă- 
mîna viitdare și îi cere să răspun
dă totuși la propunerile pe care i 
le-a făcut cu prilejul vizitei din 4 
mai. Se știe că printre propune
rile de atunci figura invitația a- 
dresată miniștrilor din partea parti

opt
au

dului Neo Lao Haksat să se reîn
toarcă la Vientiane pentru a-și 
relua activitatea la ministerele lor, 
primul ministru angajîndu-se să le 
garanteze securitatea.

Tot la 6 mai, partidul Neo Lao 
Haksat a răspuns că „poziția sa 
este fermă și clară: nu admite 
nici un fel de remaniere ministe
rială și cere organizarea în eel 
mai scurt timp a unei întîlniri a 
șefilor celor trei grupări politice, 
semnatari ai acordurilor de la Ge
neva și din Valea Ulcioarelor".

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


