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Din munca și viața minerilor aninoseni CU ARMARE METALICA
Se înfăptuiește mai devreme 

angajamentul
Printre alte obiective 

de întrecere, angajamen
tul minerilor aninoseni 
glăsuiește că în acest an 
se vor extrage peste plan 
15 000 tone de cărbune. 
Din această cantitate ei 
s-au angajat ca 8 000 de 
tone șă le extragă pînă 
la data sărbătoririi celei 
de-a, XX-a aniversări a 
eliberării patriei. Pînă Ia 
această sărbătoare sînt 
mai bine de trei luni de 
zile. Angajamentul.a prins 
însă viață încă de pe a- 
cum. Planul la zi a fost 
întrecut’ cu 7 834 tone. 
Mai lipsesc deci încă 166 
tone de cărbune și anga
jamentul în cinstea zilei 
de 23 August va fi înde
plinit.

—-jncă un „rucăl" și 
gata angajamentul — își

spun minerii cu bucu
rie.

La ora! cînd au fost scri
se aceste rînduri, minerii 
de la Aninoasa sînt în 
plin „rucăl". E posibil ca 
angajamentul să fie deja 
îndeplinit. La realizarea 
lui a contribuit cu 3 347 
tone de cărbune colecti
vul sectorului I. Obolul 
celor de la II se ridică 
la 2 275 tone, iar minerii 
din sectorul III au extras 
peste plan 2 202 vagone 
te de cărbune.

Contribuție la succes a 
adus întregul colectiv al 
minei. Cea mai substan
țială însă o au brigăzile 
conduse de David Ioan, 
Schneider Francisc, Bul
garii Gheorghe și multe 
altele.

In exploatările miniere 
din bazinul nostru car
bonifer se aplică cu mult 
succes procedeele de sus
ținere metalică în lucră
rile subteraine. Astfel de 
la începutul anului și pî
nă în prezent. 21 000 m.l. 
de galerie au fost sus
ținute cu armături meta
lice. In afară de aceasta.

în 20 de abataje frontale 
și 60 abataje cameră s-au 
folosit stîlpi metalici cu, 
grinzi în consolă și me
toda de armare mixtă. 
Din abatajele amintite, 
numai în 4 luni, au fost 
extrase peste 418 000 to
ne de cărbune cocsifica- 
bil și energetic, cu mult 
peste prevederile planu
lui tehnic.

La revedere, pe curînd !

al anului 
odihnă . și
51 de sa-

ara
iar
lui

Cum n-a prea fost se
zon de concediu, în pri
mul trimestru 
n-au; plecat la 
tratament decît
lariați ai minei. In al doi
lea trimestru însă," numă
rul celor ce au plecat și 
vor mai pleca la odihnă 
se ridică la 109 tovarăși. 
Bogza Gheorghe, miner la 
sectorul. IV a plecat încă 
din 21 aprilie în stațiune, 
la Căciulata. In curînd se 
va întoarce cu forțe spo-

rite la muncă. Lăcătușul 
Muntean Alexandru 
bilet pentru Govora, 
minerul Pop Ioan a
Teodor, la Herculane. 
Pricopie Dumitru, miner 

'la -sectorul II se odihneș
te în frumoasa stațiune 
Sinaia. Cu toții au trimis 
scrisori și vederi în care 
relatează frumusețea și 
pitorescul stațiunilor, grija 
cu care sînt înconjurați 
încheind cu . La revedere, 
pe curînd".

Pricepută în ale meseriei, bobinatoarea Urs Ana 
de la S.R.E. Vulcan obține rezultate bune în muncă.

Iat-o efectuînd bobinarea unui rotor de 20 IcW

Printr-o bună organizare

Cu toții la antrenament

Minerii din Uricani au obținut pînă acum succese deosebite în 
întrecerea socialistă: în patru luni au extras 13 500 tone cărbune peste 
plan, au realizat un randament de 1,500 tone cărbune pe post și au 
obținut economii în valoare de 198 000 lei.

Iată în clișeu mineri din schimbul lui Forai Carol, care lucrează 
în brigada lui Bria loan, discutînd înainte de a intra în șut posibili
tatea obținerii de noi succese în muncă.

Din experiența organizațiilor de bază

Numai condițiile tehnico-materiale 
nu sînt suficiente

In prezent, 
toate lucrările 
ril cu caracter 
specifice sectorului 
— s-a introdus

la 
de 
de

Tineretului îi place spor
tul. El călește doar or
ganismul, cultivă cura
jul și spiritul de priete
nie. , Multor tineri ba 
chiar și unor vîrstnici de 
la mina Aninoasa, le pla
ce să practice sportul. 
Cei mai mulți adepți îi 
are fotbalul. Cînd se în
cinge cîte un campionat 
între sectoare, ți-e 
măre dragul. Dar
atletismul, voleiul, tenisul 
și handbalul nu sînt vi
tregite. Electricienilor Ne-

mai 
nici

desca Ioan, Gross Ioan, 
Dobre Gheorghe, Băbuț 
Gheorghe, lăcătușului Fur- 
dui Gheorghe și altor ti
neri le place handbalul. 
După ieșirea din șut pu
tină mișcare în aer liber 
nu strică. Pe lîngă aceas
ta, trebuie să se pregă
tească temeinic . Echipa 
participă doar la cam
pionatul 
handbal 
să fie 
nu-i de 
cu totii

regional de 
în 7 și trebuie 

la înălțime. Deci 
nrirare că se află 
la antrenament...

Aplicînd inițiativa 
;,două cîmpuri pe schimb 
și aripă", din abatajul 
cameră în care lucrează 
brigada Iui Aurel Cristea 
din Aninoasa au fost ex
trase cantități însemnate 
de cărbune peste plan. 
Astfel, de la începutul 
anului și pînă în 
prezent brigada 
condusă de mi
nerul Aurel Cris- 
tea a extras pes
te prevederile 
planului de pro
ducție mai bi-

căr-
esl°

ne de 760 tone de 
bune. De menționat 
faptul că brigada aminti
tă, printr-o organizare mai 
bună a lucrului și pușca- 
re rațională, a reușit ca 
în ultimul timp să reducă 
numărul vagonetelor re- 
butate sub nivelul admis

Carnet: S000
oooooooooooooooo w

mina Petrila, la 
înaintări în ste- 
durată — lucrări 

de investiții
perforajul umed. 

Această măsură, izvorîtă din grija 
pe care statul nostru socialist o 
poartă sănătății minerilor, a ne
cesitat o serie de pregătiri, între 
care construirea unei întinse re
țele de conducte pentru aducerea 
apei industriale la fiecare lucrare 
de înaintare, dotarea brigăzilor cu 
un tip nou de perforatoare adap
tate perforajului umed, cu reduc- 
toare, Jurtune etc.

Experiența, a dovedit însă că 
numai crearea condițiilor tehnico- 
materiale nu sînt îndeajuns pen
tru ca perforajul umed, mijlocul 
cel mai eficient de combatere a 
prafului silicogen, să fie aplicat 
peste tot. Perforajul umed se deo
sebește de cel uscat printr-o serie 
de elemente noi care trebuiau cu
noscute și însușite de către mi
neri. Pregătirea perforării, de e- 
xemplu, este mai laborioasă : le
garea perforatorului la rețeaua de 
apă, reglarea presiunii apei, între
ținerea mașinii etc. Pe de altă 
parte cu perforajul umed se rea-

lizează viteze de batere a găurilor 
ceva mai mici, și toate acestea i-au 
determinat pe unii mineri să se 
hotărască cu greutate în favoarea 
perforajului umed.

Și aici a intervenit însă organi
zația de partid din sector. Intr-o 
adunare generală a organizației 
de bază care a avut loc cu patru 
luni în urmă s-a analizat ce trebuie 
făcut pentru extinderea perforaju- 
iui umed la toate? lucrările de îna
intare cu o durată de execuție 
mai mare. Bineînțeles, în hotărîrea 
adoptată s-au prevăzut sarcini pri
vind rezolvarea unor probleme de 
ordin tehnico-material, însă prin
cipalul accent a căzut asupra mun
cii politico-educative în rîndurile 
minerilor pentru a îmbrățișa cu 
toții acest nou procedeu de mun
că. In acest scop s-au prevăzut 
cîteva acțiuni importante care și-au 
dovedit 
Dogaru 
stantin, 
primele
primit sarcina de a munci în așa 
fel încît locurile lor de muncă să 
constituie o adevărată școală de

eficacitatea. Comuniștii 
Sevastian și Fleșcan Con- 
ale căror brigăzi au trecut 
la perforajul umed, au

(Continuare în pag. 3-ațDE STELE

Pentru grija ce o poartă mașinilor cu care lucrează, pentru suc
cesele obținute în muncă, centrato rului Roșoiu Dumitru din secția a 
Ш-a a Filaturii Lupeni i s-a decernat insigna de „Fruntaș în întrece
rea socialistă".

Sîntem la Planetarul Universi
tății din Timișoara., Afară, soarele 
de amiază împrăștie cu dărnicie 
o lumină puternică, primăvărati- 
că. In camera cu o cupolă albă 
de 6 metri diametru, un aparat 
cu o formă ciudată și scaune de 
jur-împrejur. Se aude o sone
rie. Apoi, deodată, lumina înce
pe să pălească. Asistentul Eugen 
Bercei învîrte butoane și... amur
gul calm se lasă treptat, ca un 
văl peste cei 50 de spectatori. 
La orizont apar contururile clă
dirilor din Timișoara, siluetele 
întreprinderilor și blocurilor noi 
Apoi, spectatorii deslușesc pe 
boltă primele stele. încet, încet, 
cerul întunecat e împînzit de 
puzderie de aștri. Sînt peste 
5 000 ! Iluzia optică amplifică di
mensiunile cupolei, transformată 
într-un imens firmament pe care 
au răsărit mai toate stelele vizi
bile cu ochiul liber. Te simți 
transpus în plină noapte senină, 
cum poți afla numai pe vîrf de 
munte. Pe acest cer artificial, 
cincizeci de perechi de ochi ur
măresc cu atenție fenomene as
tronomice redate întocmai ca în 
natură, ce pot îi repetate la in
finit, după voința omului.

— Sîntem la Ecuator, anunță 
prof. dr. Ion Curea. Aici tdate 
stelele răsar și apun în felul ur
mător, explică el... O comutare

de buton și studenții pot urmări 
acest fenomen ceresc ca și cei 
care locuiesc la Ecuator.

Astronomia apare în toată fru
musețea sa. Explicată cu ajuto
rul planetarului, ea devine tot 
mai îndrăgită, transmițînd învă
țătura acumulată acelora care, 
impresionați de cele văzute, își 
întipăresc noi cunoștințe despre 
Univers.

Planetarul de la Universitatea 
din Timișoara constituie o rea
lizare de o deosebită valoare in
structivă. însemnătatea planeta
rului, ne spune profesorul timi
șorean, constă in faptul că el 
poate reproduce numai în cîteva 
minute fenomene cerești care 
în natură se desfășoară în zeci, 
sute sau mii de ani. Planetarul 
proiectează pe bolta cerească ar
tificială și liniile închipuite, cu 
ajutorul cărora se determină po
zițiile corpurilor cerești, ceea ce 
mărește și mai mult valoarea lui 
didactică. Poate reda aspecte ale 
cerului pe care ca să Ie cunoști 
ar trebui să parcurgi globul pă- 
mîntesc de la un pol Ia altul.

Astronomii din Timișoara, con
duși de profesorul Curea, recto
rul Universității 
mîndri și cu alte 
ne de studiu și 
la dispoziția lor
Unul dintre acestea

observator astronomic din loca
litate. Cu excepția părții optice, 
(instrumentul principal) el a fost 
realizat cu mijloace locale, în- 
cepînd de Ia stativ pînă la cu
polă. Profesorul Curea a schițat 
8 variante ale construcției, cău- 
tînd continuu perfecționări. Un 
rod al acestor strădanii îl consti
tuie, bunăoară, cupola, care are 
nu numai rStația, ci și închide
rea și deschiderea sa automată. 
Aparatul principal al observato
rului a fost montat, potrivit unor 
Calcule speciale, astfel încît să 
i se asigure o bază mai largă de 
susținere și o reducere conside
rabilă a trepidației. Soluții inge
nioase au fost găsite șl acum la 
instalarea planetarului. De apa
rate moderne dispune și stația 
seismografică, care întreține le
gături științifice cu peste 100 
instituții similare din întreaga 
lume.

Avînd asemenea condiții 
derne, astronomii timișoreni 
conizează să facă observații 
pra satelițijor 
mîntului. 
cel de-al 
vatorului
instrumente pentru înregistrarea 
zborurilor navelor cosmice, care 
vor ajuta pe oamenii de știință 
să deslușească noi taine ale Uni
versului.

A. PAULIÂN
transmis prin Agerpres
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BTEASUL ROȘU

Să facem recapitulări 
temeinice, sistematice

Ne mai despart 
puține zile pină 
ctnd elevii și ca
drele didactice vor 
încheia un nou an 
de muncă. In a- 
ceastă etapă a sfîrșitulul de an șco
lar se cer eforturi sporite din par
tea fiecărui cadru didactic pentru 
pregătirea minuțioasă a lecțiilor de 
recapitulare, care trebuie să siste
matizeze și să consolideze cunoș
tințele predate elevilor trimestru 
de trimestru. ‘De aceea, comisiile 
metodice pe specialități împreună 
cu directorii de școli trebuie să 
dezbată și să urmărească întocmi
rea lecțiilor de recapitulare pentru 
ca acestea să nu constituie o sim
plă reluare a lecțiilor predate, ci 
să aducă elemente noi, concluzii 
generalizatoare. Pentru reușita lec
țiilor de recapitulare este indicat 
să se folosească cit mai multe sche
me și planșe intuitive sub formă 
de sinteză, cu ajutorul cărora să 
se poată face o serie de aplicații 
practice și în același timp o apro
fundare a cunoștințelor predate.

înlăturarea lacunelor pe care 
unii elevi le mai au în pregătirea 
lor va trebui să constituie o preo
cupare de seamă a fiecărui cadru 
didactic. Cunoașterea modului în 
■are elevii se pregătesc acasă in 
această perioadă, a condițiilor ce 
le Sint create de către părinți, a 
orelor Sa meditații și consultații 
vor trebui să fie urmărite îndea
proape. Secției de învățămînt și di
rectorilor de școli le revin sarcini 
deosebite in munca de îndrumare 
*1 control a fiecărui cadru didactic. 
Ua ajutor deosebit trebuie acordat 
cadrelor didactice tinere sau neca- 
Mflcate pentru ca alături de ceilalți

GHEORGHE PANFILIE 
șeful Secției de învSțămîrit 

a Sfatului popular 
al orașului Petroșani

In fa|a examenului de maturitate
Odată intrat In clasa a Xl-a. 

fiecare elev simte o mare bucurie, 
însoțită de grijă și fireștile emoții. 
Este doar ultimul an din viața de 
elev, îi așteaptă absolvirea și, de
sigur, pe mulți dintre ei admite
rea în școlile tehnice și facultăți. 
Este anul care le cere eforturi deo
sebite, muncă perseverentă și mul
tă chibzuință.

Acum au mai rămas puține zile 
pînă la consumarea ultimului act 
din viața de elev a celor dintr-a 
XI-□. Examenul de 'maturitate bate 
la ușă. La Școala medie din Lu- 
peni, în centrul atenției se află, fi
rește, elevii dintr-a Xl-a. Ei știu 
C’ă acest ultim trimestru al anului 
școlar este hotărîtor.

De aceea, conducerea școlii si 
organizația U.T.M. au luat măsuri 
eficiente pentru buna pregătire u 
elevilor. La matematică și chimie 
se țin meditații și consultații la 
care elevii, participă cu regularitate. 
Cadrele didactice sînt solicitate și. 
ele să-și sporească interesul pen
tru pregătirea elevilor, să se stră
duiască ca elevii să aprofundeze 
cunoștințele. S-a organizat recapi
tularea în comun, pe clasă. Fie
care elev lucrează, profesorul îl 
urmărește cu atenție, îi corectează 
greșelile, demoristrînd pentru toți 
cum se rezolvă o problemă sau 
alta.

Cadrele didactice și-au întocmit 
planuri de recapitulare și se stră
duiesc să încheie cu succes anul 
școlar. Dar mai sînt elevi care ob
țin note ’labe, tratează cu super
ficialitate pregătirea individuală, 
recapitularea și meditațiile, nu se 
gîndesc cu destulă seriozitate la 
apropierea examenului de matu
ritate. Așa sînt elevii Poborena 
loan, Dănău Valeria, Chirilă Ma
rfa si al*'" Se cade săi țntrebs™ ■ 

profesori și Învă
țători să-și poată 
aduce aportul din 
plin pe linia a- 
slgurării cunoș
tințelor calitative 

ce trebuie să și le Însușească elevii. 
Pregătirea atentă și minuțioasă 

a fiecărui elev din clasa a Xl-a 
care se află in pragul examenului 
de maturitate, constituie una din 
Îndatoririle de bază pentru cadrele 
didactice care predau la aceste 
clase. După cum se știe, examenul 
de maturitate constituie o verifi
care atît a cunoștințelor elevilor 
cît și a muncii depuse de către co
lectivul didactic al școlii respecti
ve. De aceea in această perioadă 
elevilor din clasa a Xl-a trebuie să 
Ii se creeze cele mai optime con
diții de studiu pentru r^-apitularea 
materiei parcurse în timpul anului 
cît și a materiei parcurse în anii 
precedenți. La lecțiile de recapitu
lare se impune la clasa a Xl-a suda
rea și Închegarea într-un singur 
tot a cunoștințelor pe care aceștia 
le-au căpătat în întreaga lor pre
gătire în așa fel încft fiecare lec
ție sau materie să fie bine înțe
leasă, însușită. Aceasta este de alt
fel și cheia succesului la examenul 
de maturitate cît și Ia examenele 
de admitere pentru invățămîntul 
superior.

încheierea cu succes a anului 
școlar este o sarcină a fiecărui 
cadru didactic. De felul cum aceș
tia vor ști să muncească in această 
perioadă depind rezultatele pe ca
re Ie vor raporta la sfirșitul anu
lui școlar. Aceasta cu atît mal 
mult cu cît ele reprezintă și o o- 
glindă a muncii lor pe parcursul 
unui an. de studiu șl muncă.

cum vor apare ei în fața comisiei 
de examinare ? Ce gînduri au la 
terminarea școlii ? Ce drum își 
vor alege in viață ? Asemenea în
trebări trebuie să-i frămînte pe toți 
elevii clasei a Xl-a.

Organizația, U.T.M., în colabora
re cu profesorii-dirigin ți, va tre
bui să-l ajute pe fiecare elev din 
clasă să-și aleagă profesiunea do
rită. In cadrul orelor de dirigen- 
ție sau în adunările U.T.M. să fie 
expuse referate, să se discute cu 
elevii asupra diverselor profesiuni 
spre care să se îndrepte.

De asemenea, mai mult ca ori- 
cînd, să li se vorbească elevilor 
despre cele mai bune metode de 
învățătură, să fie îndrumați spre 
studiul individual — cel mai efi
cace mijloc de pregătire. Acesta 
trebuie făcut după un program zil
nic, respectat cu strictețe. Cadrele 
didactice să îndrume elevii spre 
folosirea rațională a manualului, 
ajutîndu-i să extragă esențialul, să 
nu se piardă în amănunte, iar pre
gătirea lecțiilor s-o facă începîni 
cu materiile cele mai grele, care 
necesită mai mult efort. Mai mult 
trebuie lucrat cu elevii slabi și cu 
cei corigenți. Aceștia trebuie soli
citați mai mult la răspuns pentru a 
le îndrepta situația. Flevii buni, 
cum sînt în clasa a Xl-a la Școala 
medie din Lupeni Răcuciu Adriana, 
Zamfirescu Lucian, îacob Mircea 
și alții să-și ajute colegii, să le 
împărtășească din metodele lor de 
studiu, să-i ajute să-și întocmeas
că planuri de recapitulare pe zile. 
Desigur, nu trebuie neglijată nici 
materia la Zi.

in timpul care a rămas pînă la 
examenul de maturitate, elevii 
dintr-a Xl-a, ca si cadrele didac
tice, să-și sporească eforturile, să 
nună un accent deosebit ne reca

< Comitetul orășenesc U.T.M. Pe
troșani a hotârît ca in cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei să acorde celor mal 
bune unități, detașamente și gru
pe de pionieri din Valea Jiului 
stimulente pentru rodnica lor ac
tivitate.

Recent, analizlnd activitatea pio
nierilor pe primele două trimestre 
ale anului școlar, Comitetul oră
șenesc U.T.M. a inmînal fanioane 
de fruntașe pe Valea Jiului uni
tății de pionieri a Școlii generale 
de 8 ani din Aninoasa, detașa
mentului clasei a V-a de la Școa
la generală de 8 ani nr. 3 din Lu-

5

>
I

CHEMARE
la Întrecere

<<

peni și grupei clasei a Vfl-a В de 
ia Școala generală de 8 ani nr. 
2 din Petroșani.

Pionierii Școlii generale de 8 ani 
nr. 5 din Petroșani au lansat o 
chemare ia întrecere către toți 
pionierii din Valea Jiului. Textul 
chemării lor este următorul: „Co
lectivul de conducere al unității 
de pionieri nr. 16 al Scolii ge
nerale de 8 ani nr. 5 din Petro
șani, sub conducerea organizației 
de partid din școală și sub îndru
marea organizației U.T.M.. urmînd 
exemplul muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor din Vaier' Jiului, 
In cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei chemăm 
la Întrecere toate unitățile de pio. 
nleri din Valea Jiului pentru ob
ținerea fanionului de

f următoarele obiective :
iruntaș, cu 

obținerea 
cit mai multor distincții pionie
rești ; cea mai frumoasă și cu
rată școală ; cea Mai frumoasă 
cameră a pionierilor ; dovezi de 
cit mai multe iapte pionierești în 
școală și in afara școlii; cea mai 
bogată activitate și frecvență la 
tabăra pionierească locală".

j* ----------------------

pitulare ьі pe lecțiile de sinteză, 
și, mai ales, pe munca perso
nală. Succesul la examen depinde 
numai și numai de elev. De felul 
cum el înțelege să-și planifice 
materia pentru recapitulare, de felul 
cum ia parte la meditații șî consul, 
tații, de pregătirea lui minuțioasă, 
conștiincioasă de zi cu zi depinde 
succesul la examenul de maturi
tate și la... următorul.

D. GHEONEA

„După aproape un an școlar, literele alfabetului nu mai consti tuie un secret pentru noi" — par 
•6 spusă chipurile elevilor din clasa a I-a. „Acum cu toții scriem și citim ca la... carte".

interviu : Ce măsuri ați luat 
pentru încheierea anului școlar?

In toate școlile s-au făcut și 
continuă să se facă pregătiri in
tense pentru încheierea cu succes 
a anului școlar. In legătură cu pre
gătirile întreprinse la Școala ge
nerală de 8 ani din Aninoasa, ne-a 
vorbit tovarășa Gorcoz Silvia, di
rectoarea școlii,' „Și la școala noas
tră ca de altfel și la celelalte școli, 
din Valea Jiului s-au luat
o serie de măsuri pentru ca
actualul an școlar să-l încheiem 
cu rezultate cît mai bune la în
vățătură. lată cîteva din acestea • 
In lună aprilie, s-a ținut o ședință 
cu părinții acelor elevi care au 
note mai mici sau sînt amenințați 
de a rămîne corigenți. Părinții care 
nu au participat la această ședință 
au fost vizitați la domiciliu de că
tre diriginții și cadrele didactice. 
Cu această ocazie li s-a adus Ui 
cunoștință situația la învățătură 
a fiilor lor și ce trebuie șă facă 
ei în această perioadă ; pe grupe 
detașamente și pe școală s-a ana
lizat situația elevilor și pionieri 
lor la învățătură, s-au organiza: 
consfătuiri cu elevii huni, care au 
împărtășit din metodele, lor de stu
diu ; în această perioadă elevii cu 
rezultate mai slabe Ia învățătură 
vor fi solicitați mai mult la răs
punsuri, aceasta pe de o parte pen
tru a-și corecta noțele iar pe de 
altă parte să simtă că sînt con
trolați îndeaproape; la stația de 
radioficare a comunei. în cedrul 
rubricii „Familia și școala" s-au 
prelucrat materiale legate de sar
cinile părinților în această perioa
dă ; s-a făcut din timp un plan 
de meditații și consultații pe clase 
și materii (orele de meditații se 
țin în cea mai mare parte dumi
nică in special la materiile mai 
grele ca matematică, fizică, chimie, 
limba romînă etc.) ; în vederea 
tezelor care se vor termina pe 25 
mai s-a făcut sistematizarea pe 
capitole : pînă la 20 mai se va 
întocmi un plan de recapitulare, 
tot' pe materii. După 25 mai se va

513 titluri de cărți școlare
Lucrătorii Editurii 

didactice și pedago
gice se pregătesc în 
vederea noului an de 
învățămînt.

Pentru școlile de 
cultură generală și 
pentru școlile tehnice 
și profesionale, edi
tura pregătește 513 
titluri în 24 500 000 
exemplare. Peste 20 
milioane volume, cu 
2 400 000 mai multe 
decît în anul prece

dent vor fi distribui
te gratuit atît elevi
lor din clasele I—VII 
cît și celor din cla
sele a VIII-a în urma 
generalizării învăță- 
mîntului de 8 ani. 
Au fost elaborate 
manuale noi, origi
nale, pentru elevii 
claselor a VIII-a. Pre
zentarea artistico-gra- 
fică s-a îmbunătățit 
și ea. Se tipăresc în 
culori noi cărți șco

trece la recapitularea întregii ma
terii pe capitole. Acestea sînt cî
teva din măsurile luate de școala 
noastră pentru încheierea anului 
școlar. Sperăm că ele vor duce la 
rezultate mai bune, superioare a- 
nilor trecuți".

La întrebarea de mai sus ne-a 
răspuns și tovarășul Cornea Du
mitru, directorul școlii generale de 
8 ani din Iscroni. „Recent, la școa
la noastră a avut loc o ședință a 
consiliului pedagogic în care s-a 
discutat planul de măsuri întoc
mit de conducerea școlii în vede
rea încheierii anului școlar. In cen
trul dezbaterilor, a stat felul cum 
trebuie întocmite planurile de re
capitulare. Cu această ocazie s-a 
dat indicație ca ele să fie întoc
mite ținîndu-se seama de lacunele 
semnalate în trimestrele I și II, de 
observațiile notate în caietele per
sonale ale fiecărui cadru didactic, 
de cerințele obiectului respectiv, de 
nivelul clasei. De asemenea, s-a 
indicat ce tip de lecție va trebui 
să alegem în recapitulare, cum tre
buie lucrat сц elevii rămași în ur
mă la învățătură etc. Pentru ele
vii cu note mai mici s-a precc'rtzaț 
ca fiecare profesor sau învățător 
să organizeze ore de consultații și 
meditații.

De asemenea, în cadrul comi
siilor metodice se vor discuta pro
bleme în legătură cu recapitularea, 
se vor ține lecții deschise de re
capitulare (pentru a veni astfel 
mai mult în sprijinul cadrelor di
dactice tinere) iar diriginții îșj vor 
intensifica vizitele la domiciliu, în 
special la elevii cu rezultate mai 
slabe la învățătură, vor urmări 
frecvența elevilor la cursuri, fe
lul сцт„și-au, planificat timpul de 
studiu etc.".

Din cele discutate cu cei doi di
rectori de școli a reieșit că pregă
tirile pentru încheierea anului șco
lar sînt avansate.

C. COTOȘPAJN
■ 

lare, printre care bo
tanica de clasa a V-a, 
agricultura de clasa a 
VII- VIII-a, geografia, 
științele naturii, îm
brăcate în vinilin și 
cartonate.

Editura pregătește, 
de asemenea, 215 
titluri, în aproxima
tiv 500 000 exemplare 
de cursuri și manuale 
necesare studenților 
din învățămîntul su
perior.



Schimbări la sectorul patru
In primele două luni din acest 

an rezultatele obținute de sector 
nu au fost prea bune. La pro
ducție, minusul s-a ridicat la 3 452 
tona cărbune, randamentul plani
ficat nu a fost realizat iar la pre
țul de cost s-au înregistrat de
pășiri.

In toamnă, ca șef de sector a 
fost numit inginerul Grozav loan. 
La început unii nu l-au privit 
cu prea multă încredere. Așa că 
după vreo trei luni de la veni
rea sa, noul șef de sector și-a ce
rut transferul la altă exploatare. 
Considera pe atunci că „nu 
putea face aici treabă'.

De atunci au mai trecut alte 
trei luni, adevărată perioadă de 
încercări, căutări și izbînzi. Azi 
toți vorbesc cu respect si stimă 
despre înfăptuirile colectivului de 
la sectorul IV al minei Lonea. In 
ultimele două luni au fost extra
se 4 779 
prevederi, 
colectivul 
tuirea de 
majoreze
a da peste planul anual 1 200 to
ne de cărbune la 3 000 tone. Toți 
aveau convingerea că noul 
jament poate fi realizat și 
depășit.

Explicația revirimentului ?
a fost realizat cu același colectiv 
de muncitori și tehnicieni, aproa
pe cu aceleași utilaje și metode 
tehnice ce se aplicau și înainte. 
S-a schimbat însă felul de a munci 
cu, oamenii, organizarea muncii. 
Uri accent deosebit a foșt pus pe 
folosirea tehnicii avansate, pfe 
creșterea vitezelor de avansare, pe 
disciplină. Apoi au mai fost luate 
și alte măsuri: înființarea unei 
brigăzi noi pentru a executa un 
suitor în vederea aerajului la a- 
batajele frontale, introducerea unui 
regim sever de economii, grăbirea 
lucrărilor 
lelor.

Și iată 
țîrziat să
ianuarie, în aprilie, viteza de avan
sare a crescut la abatajele fron
tale de la 27 metri liniari la 33 
metri liniari pe lună, iar la aba
tajele cameră de la 91 m.l. la 107 
m.l. realizați într-o lună ; numărul

se

tone de cărbune peste 
Aceasta a determinai 

ca în aprilie, la consfă- 
producție trimestrială să 
angajamentul inițial de

anga- 
chiar

Toț'ul

de

că
se

pregătire a fronta-

rezultatele n-au în- 
arate. Fată de luna

Un succes de seamă
I

• ’ In Întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării pa
triei, minerii din brigada condusă 
de Nicolae Șerban de la mina 
Vulcan obțin rezultate foarte bu
ne. Din abatajul cameră nr. 4 din 
stratul III blocul IV, unde lucrea
ză brigada, în perioada care a tre
cut de la începutul anului au fost 
extrase circa 900 tone de cărbune 
peste sarcina planificată. Numai în 
luna aprilie frontul abatajului a 
avansat 207 m 1, un adevărat re
cord.

f w** stupi вшисія
• Blocurile noi din cartierul 

Braia II Lupeni se înalță mîn-
’ dre, constituind o podoabă a 
; orașului. Acum, constructori 
’ harnici, sub conducerea mais
trului Stoica loan, au început 

j lucrările de drumuri, alei, tro- 
; luare, pentru a da înfățișarea 
■ definitivă a cartierului. Iată 

însă că la drumul de acces e- 
chipa lui Mitrana Ilie are în 

; cale un stîlp de telefoane ca
re e chiar în mijlocul drumu
lui. S-au făcut adrese, cereri, 
dar oficiul P.T.T.R. Lupeni nu 
ia nici o măsură să mute stîl- 
pul buclucaș din calea cons
tructorilor de drumuri. O 
menea situație

' tierul Braia I.
...La Vulcan,

; trila. Aninoasa,
J menea cazuri cînd stîlpi

i telefoane stau în calea diferi- 
X telor construcții care trebuie
• executate, conform proiectelor.
• Dar tovarășii de la P.T.T.R. și
• I.R.E.H. nu iau măsuri. E tim-•
I pul ca stîlpii buclucași să fie 
j mutați din calea lucrărilor de 
I construcții 1

este și in

Petroșani, 
sînt de

ase-
car-

Pe-
ase-

de
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brigăzilor rămase sub plan a scă
zut de la 60 la sută la 9 la sută, 
s-a micșorat simțitor consumul de 
lemn planificat, a fost depășit ran
damentul planificat pe sector. A- 
ceste succese își găsesc explicația 
și în faptul că mai ales în mo
mente grele conducerea sectoru
lui a găsit sprijin la comitetul 
de partid, conducerea exploatării 
și ia comitetul sindicatului. Acum, 
în sector domnește ordinea și cu
rățenia. Fiecare muncitor și teh
nician își cunoaște bine sarcinile.

Sectorul IV se mîndrește astăzi 
cu brigăzi ca cele conduse de 
minerii Bîrluț Clement, Fălticeanu 
Ioan și Miclea Ioan III, cu mi
neri ca Pop Ion lui Pavel, Boda 
loan, Sultana Petru, Pintilie Du
mitru, Heteoan Sabin, Colda Ro
mulus, Tiriplică Aurel și Ștefă- 
nescu Stefan, cu tehnicienii Nico- 
iau Tiberîu, Sicoi Iosif, Androne 
Petru, GavrilesCu Gheorghe și 
Tandrău Moise. Cu mîndrie îți vor
besc oamenii despre șeful lor de 
sector, inginerul Grozav loan. Sînt 
cei care au fost în primele rîn- 
duri atunci cînd sectorul a avut 
de înfruntat greutăți 
atunci cînd a obținut
se. Sînt cei care pînă în dimi
neața zilei de 13 mai, alături și 
împreună cu ortacii lor, au adău
gat realizărilor frumoase din ulti
mele două luni încă aproape 500 
'one de cărbune peste plan.

FRANCISC VETRO

Nu de mult, în cadrul adunări
lor grupelor sindicale de la I.O.I.L. 
Petroșani a avut ioc, în cadru fes
tiv, înmînarea insignelor de frun
taș în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1963, unui număr 
varăși.

Printre aceștia sînt 
Popa Petru, Eva Petru,
xandru. Solok Paul, Costescu Na
poleon. Buzatu Gheorghe. 
mion, Băhățeanu Mircea, 
Ștefan, Cloaclă Nicolae și

De asemenea, tot cu acest pri

lej celor

de 30 to-

tovarășii
Biro Ale-

Pop St-
Buceai 

alții.

mai

ca și 
succe-

Numai condițiile 
nu sînt

(Urmare din pag. I-a)

pe care

lună de

s-au
lună

bune brigăzi și echi- 
menținut evidențiate

în procesul de pro- 

acordat diploma de 

brigadă sau echipă fruntașă în în

trecerea socialistă. Printre acestea

ducție li s-a

sînt brigada lui Buzatu 

și echipa lui Costescu 

de la secția binale din 

brigada lui Buceai Ștefan
ția carieră concasor Livezeni, bri

gada lui Eva Petru, 
revenit atelierului de 
vezeni.

Gheorghe 

Napoleon

Livezeni,

de la sec-

Comunistul Mureșan Vasile, zidar, împreună cu muncitorul Mag- 
daș Grigore lucrînd la montarea fîșiilor din prefabricate la blocul E 4 
din Vulcan. In luna aprilie ei au depășit planul cu 1,19 la sută.

Diploma i-a 

tîmplărie Li-

C. IOAN
corespondent

tehnico-materiale 
suficiente

A- 
or-

extindere a acestui procedeu, 
poi, în aceste abataje a fost 
ganizat un schimb de experiență 
la cure au participat toți ceilalți 
brigadieri de la lucrările de îna
intări, unde tovarășii Dogaru și 
Fleșcan au arătat cum se lucrează 
cu instalația de perforaj umed. 
Schimbul de experiență a fost ur
mat de o discuție în care s-au a- 
rătat avantajele perforajului u- 
toed, subliniindu-șe îndeosebi ur
mătoarele :

— înlăturarea prafului de 
care cauzează îmbolnăvirile 
licoză;

— perforarea găurilor
pușcare se face concomitent Cu e- 
vacuarea sterilului rezultat din 
pușcarea precedentă, lucru posibil 
deoarece perforatoarele lucrează 
fără să producă praf;

— imediat după pușcare se per
forează găurile de sub tavan. Apa, 
după ce а 
perforare, 
zultat din 
umezește,
ful care s-ar fi putut 
perăția de încărcare a 
stare uscată;

— perforajul umed
locul de muncă o atmosferă răco-

să lucreze după procedeul 
Printre cei criticați la gaze- 
perete pentru asemenea ati- 
se numără tov. Roman Mi-

Activitate rodnică
Numărul celor ce vin la biblio

teca tehnică a preparației Petrila 
este în continuă creștere : biblio
teca dispune de peste 1500 cărți 
tehnice care stau la dispoziția fie
cărui muncitor. Inginera Bobar Eu
genia, responsabila cabinetului, se 
preocupă de răspîndirea cărții teh
nice. De îndată ce sosesc noi cărți 
tehnice, muncitorii sînt anunțați 
la fiecare secție prin afișe în care 
sînt înscrise cărțile 
îmbogățit

Tot în 
tehnic al 
ția Petrila
conferințele cu caracter tehnic și 
pe recenziile tehnice care sint pre
zentate de un colectiv de confe
rențiari bine pregătiți cum ar fi 
inginerii Mirică Gheorghe, Crăescu 
loan, 
zintă 
nică

Crește și 
de inovații, 
cabinetul 
trate un 
din care
alte 13 sînt în curs de experimen
tare. Inovatorii sînt stimulați și a- 
preciați la noi în uzină ; pe anul 
în curs, inovatorii au primit im
portante recompense bănești.

Printre inovațiile aplicate sînt : 
„Lagăr cu opritor la zăvorul cupei 
de funicular", care ajută Ia men
ținerea în stare bună a cupelor 
de funicular ferindu-le pe cît po
sibil de deteriorări și „Presă pen
tru montarea capacelor roților a-

cu 
biblioteca, 
scopul ridicării 
muncitorilor la
se pune mare accent pe

care s-a

nivelului 
prepara-

la cabinetul tehnic
lergăloare a funicularului". Am
bele inovații au fost concepute de 
lăcătușul Zlegneanu Ștefan de la 
secția haldă. Tot aici a mai fost 
aplicată și „Modificarea macazelor 
din stația de sus a funicularului", 
concepută de maiștrii Hogh Iosif 
și Caproș Augustin a căror inova
ție contribuie Ia îmbunătățirea pro
cesului de producție la secția haldă 
asigurînd trecerea în condiții op
time a cupelor de pe o șină pe alta 
în dreptul macazelor.

CONSTANTIN BĂDUȚĂ
EMILIAN DOBOȘ 

corespondenți

șteril, 
de si-

pentru

spălat gaura în curs de 
curge peste sterilul re- 
pușcarea anterioară și-l 
înlăturînd aătfel și pra- 

o- 
în

ridica la 
sterilului

menține la

roasă, care dă minerilor posibili
tatea de a lucra cu spor.

Maiștrii mineri membri de partid 
au primit sarcina de a-i ajuta pe 
mineri să-și însușească modul în 
care se lucrează cu perforajul li
med. Pe de altă parte, s-a luat 
poziție critică față de acei mineri 
care deși aveau condiții pentru a- 
plicarea perforatului umed, conti
nuau 
uscat, 
ta de 
tudini
hai. Sepciuc Remus, Tudor Nico
lae și G*tiță Marin.

Astfel, rînd pe rînd, perforajul 
umed s-a extins la toate înaintă
rile. Chiar si brigăzile conduse de 
tov. Kalath Otto și Lupe Gheor
ghe, la ale căror locuri de muncă 
perforajul umed s-a introdus de 
curînd. muncesc acum cu mult 
spor. Generalizarea perforajului u- 
med a dus la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă ale minerilor, a 
contribuit la ridicarea la plan a 
tuturor brigăzilor. Și, în același 
timp, organizația de bază din sec
tor și-a îmbogățit experiența, a 
învățat să lupte mai susținut pen
tru promovarea noului în muncă, 
pentru asigurarea condițiilor ne
cesare îndeplinirii cu cinste a an
gajamentelor de întrecere pe 1964.

Ioniță 
lunar 

urmată

loan si alții care pre- 
cîte o conferință teh- 
de o recenzie, 
numărul

Pînă
tehnic 
număr 
15 au

în
au 
de 
fost

propunerilor 
prezent, la 

fost înregis- 
37 propuneri 
aplicate, iar

Un spectacol liric acrobatic

CIRCUL FLORILOR DE GHEATA"

zile în Petroșani, un specta- 
liric-acrobatic intitulat „Cir- 

florilor de gheață". Spectaco- 
pe bună dreptate, se bucură

nale în bună parte. Duo Lupașcu 
în Patinaj evidențiază calități 
multilaterale, începînd de la miș
cări de un comic veritabil, 
la 
de 
cu 
da,

deosebit rețin atenția 
acrobatice Trapezul 

gheată. Patinaj, Tram- 
schi și Fulg de nea. 

primului număr își

Circul de stat din București a 
prezentat și prezintă în următoa
rele 
col 
cui 
Iul,
de un frumos succes, datorită unor 
numere interesante, originale.

In mod 
numerele 
florilor de 
bulină fără
La realizarea 
aduc concursul Angela Fulga și 
Mariana Puf, care execută cu mă
iestrie figuri dificile pe un sin
gur trapez. Pe lingă calitățile a- 
crobatice sie celor două artiste, 
se remarcă armonia, sincronizarea 
mișcărilor, siguranța, ceea ce face 
ca acest număr, care cere mult 
Curaj, să fie executat fără gre
șeală. Duo Bernea, care execută 
salturi acrobatice, în realizarea 
Trambulinei fără schi, dovedește 
vigoare 
lingă o 
acrobați 
Zia cu
și „prinderile"

pînă 
a învinge dificultățile ridicate 
alunecarea rapidă pe platformă 
patine pe rotile. Aurelia Poclu- 
în Fulg de nea, pune în lu

mină calități artistice remarcabile, 
mult curaj și grație.

Trupa Augustin, compusă din a- 
crobate talentate, în Cristalul fer
mecat realizează exerciții reușite, 
iar Duo Lupașcu, în Mi-au ieșit 
coșar ii in drum, aduce în fața pu
blicului numere acrobatice cicliste 
izbutite. Trio Pocluda, în numărul 
intitulat Cu perșul nu-i nici o po
veste, deși prezintă figuri de echi
libristică 
impresie 
altfel și 
tezie de
tic Ia sol, realizat cu multă ușu
rință și grație. Duo Dumitrescu în 
Joc și îndemînare se dovedește a 
fi un cuplu care dispune de multă 
fantezie și siguranță în realiza
rea unor numere de jonglerie.

S-au bucurat de mult succes 
. cele două momente muzicale Bă
ieții de pe strada noastră și Jocul 
instrumentelor, realizate de trio 
Grigorescu, respectiv, duo Grigo- 
rescu, ca de altfel și numerele 
de dresaj aduse în arenă de duo 
Derraengi și duo Mirko. Dresările 
combinate din Arca lui Noe (pisi
că alături de șoareci albi, vulpe 
alături de cocoș etc.) prezentate 
de duo Dermengi, pe lingă carac
terul lor plin de haz, demonstrează 
măiestria dresorilor. Duo Mirko a 
înfățișat în Cățeii... acrobat! cîteva 
drosaje bine puse la punct.

Spectacolul a fost întregit de я- 
paritiile spumoase ale cunoscnti- 
lor comici Novac și 
dispunînd de umor 
cum și de bucățile
Cutate de orchestra
jată de Adam Romanescu.

Regia spectacolului îi aparține 
lui Mircea Gheorghiu și Cezar 
Țipa. Semnalăm grija manifestată 
de regie pentru respectarea pro
gramului, pentru realizarea unor 
intrări și numere cît mai izbutite, 
care să contribuie, în ansamblu, la 
crearea unul spectacol de circ a- 
tractiv și interesant.

V. ADRIAN

Titi, agreabili, 
nealterat, 
muzicale 
circului.

pte-
exe-
diri-

și multă îndemînare; pe 
forță remarcabilă, cei doi 
rețin atenția prin pteci- 

care înfăptuiesc salturile 
variate si origi-

cunoscute, lesă o bună 
datorită siguranței, pa de 
duo Panaitescu în Fan- 
iarnă, un număr acroba-

PROGRAM DE ЙАШ0
16 mal

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei sen- 
trale, 9,10 Muzică ușoară, 
Melodii populare, 11,00 Arii 
opere interpretate de tenorul 
lentin Teodorian și 
Hubic, 12,03 Melodii 
Moldova, 13,10 Arii 
15,00 Fragmente din 
rea din Serai" de 
Actualitatea literară în ziarele și 
revistele noastre, 16,30 Cîntece și 
ghicitori pentru cei mici, 17,30 E- 
misiune muzicală de la Moscova, 
18,05 Melodii vechi de muzică u- 
șoară, 19,00 Almanah științific, 
19,25 Muzică de dans, 20,10 Me
lodii populare, 20,30 Pe teme in
ternaționale, 20,40 Muzică de dans,
21.30 „Noutăți... Noutăți"... emisiu
ne de muzică ușoară, 22,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,30 Su
marul presei centrale, 9,03 Muzică 
populară, 9,30 Roza vînturilor s „Cu 
Căpitanul Uragan pe urmele lui 
Charles Darwin" (reluarea emi
siunii din 13 mai), 12,05 Melodii 
din filme, 12,30 Lecția de limba 
engleză. Ciclul II (reluarea emisiu
nii din 15 mai), 13,30 Muzică popu
lară interpretată de Felician Făr- 
'cașu și Sile 
zică ușoară 
cîntecele și 
t6,00 Soliști
16.30 Știința
Melodii populare cerute de ascul
tători, 18,25 Ciclul „Opereta romî
nească de altădată" (evocare ra
diofonică). Emisiunea a Il-a, 19,05 
Program de romanțe, 19,30 Capo
dopere ale literaturii universale: 
„Tom Jones" de Fielding. Prezen
tare de conf. univ. Vera Călin, 
20,40 Muzică populară din R. D. 
Germană, 21,10 Muzică de dans, 
21,45 Pagini din umorul universal.

soprana 
populare 
din 
opera „] 

Mozart,

9,40
din
Va-
Lia 
din

operete, 
,Răpi- 
15,30

Ungureanu, 14,00 Mu- 
romînească, 15,05 Din 
dansurile popoarelor, 
de muzică ușoară, 

în slujba păcii, 17,10

CINEMATOGRAFE
16 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Dragoste lungă de-o seară; REPU
BLICA : Atențiune, părinți I; PARO- 
ȘENI: Rocco și frații săi, seria 
I, II; BĂRBĂTENI: Partea ta de 
vină.
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Scrisoarea Іш II Thant A. Mikoian a sosit la Tokio
NEW YORK 14 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a adresat președintelui Con
siliului de Securitate o scrisoare 
cu textul rezoluției în problema 
Adenului, adoptată la 11 mai de 
Comitetul Special al O.N.U. pen
tru problema aplicării Declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale. Rezoluția cere Marii Bri
tanii să pună capăt acțiunilor mi
litare împotriva poporului din 
cest teritoriu.

TOKIO 14 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că la invi

tația Parlamentului japonez. Ia 
Tokio a sosit într-o vizită de prie
tenie o delegație a Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de Anas
tas Mikoian, deputat în Sovietul 
Naționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., prim-vicepreșe-

dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

In declarația făcută la sosire, 
Anastas Mikoian a arătat, prin
tre altele, că relațiile U.R.S.S. cu 
Japonia și cu celelalte țări, se 
bazează pe principiile păcii și bu
nei vecinătăți, '■olaborării de afa
ceri, neamestecului în treburile in
terne si altele.

Al 17-lea Congres 
al Partidului Comunist Francez

a-

Festivalul 
„Stelele Moscovei"

MOSCOVA 14 (Agerpres).
Festivalul artistic de primăvară 

„Stelele Moscovei", ale cărui con
certe s-au desfășura, timp de 8 
zile, s-a încheiat la 13 mai cu un 
mare concert dat în Palatul Con
greselor de la Kremlin.

La festival au luat parte 16 tea
tre și ansambluri. Cei 15 000 de 
spectatori, printre care 6 000 de 
oaspeți străini, au urmărit spec 
tacolele de balet ale Teatrului Ma
re — „Lacul lebedelor". „Romeo și 
Julietta" și altele. In rolurile prin
cipale au evoluat cunoscutele bale
rine sovietice — Maia Plisețkaia, 
Raisa Strucikova, Elena Riabinkin, 
Ekaterina Maksimova.

Alegeri preliminare 
în două state nord-americane

NEW YORK 14 (Agerpres).
In două state ale S.U.A., Virgi

nia de vest și Nebraska, au avut 
Гос alegeri preliminare pentru de
semnarea unui candidat, din par
tea Partidului republican. Ia ale
gerile prezidențiale care urmează 
să se desfășoare în luna noiembrie. 
Potrivit rezultatelor preliminare, în 
statul 
mare 
ținut 
York,
de altfel singurul înscris pe listă.

Virginia de vest cel mai 
număr de voturi a fost ob- 
de guvernatorul statului New 
Nelson Rockefeller, care era

Mesajul adresat de Nehru 
lui Douglas-Home

a

14 (Agerpres). 
ministru al Indiei, Nehru,

DELHI 
Primul
adresat un mesaj primului minis

tru al Marii Britanii, Douglas-Ho
me în legătură cu problema invi
tării Rhodesiei 
ta șefilor de 
membre ale 
care urmează 
la Londra.

In mesaj se
tica rasistă dusă de guvernul mi
norității albe din Rhodesia de sud,

de sud la conferin- 
guverne ai țărilor 
Commonwealthului 

să aibă loc în iulie

subliniază că „poli-

suprimarea libertăților civile și a- 
restarea conducătorilor populației 
africane fac indezirabilă partici
parea la conferință reprezentan
ților acestui guvern".

Totodată, primul ministru Nehru 
se pronunță în favoarea invitării 
la conferință a primului ministru 
din Rhodesia de no-d. care ur
mează să obțină independența în 
cursul acestui an și a primului 
ministru al Nyassalandului, care 
va deveni independent la 7 iulie.

PARIS 14 (Agerpres).
La 14 mai s-a deschis la Paris 

Congresul al 17-lea al Partidului 
Comunist Francez.

Congresul a adoptat următoarea 
ordine de zi :

1. — ,,Să fie asigurată instaurarea 
unei adevărate democrații și să se 
pună capăt' puterii personale" (ra
portor Waldeck Rochet);

2. — Noul statut al partidului 
(raportor Georges Marchais);

gene- 
a pre- 
prevă- 
de zi.

3. — Alegerea organelor condu
cătoare ale partidului.

Waldeck Rochet, secretar 
ral adjunct al P.C. Francez, 
zentat Congresului raportul 
zut la punctul 1 al ordinei

Din partea Partidului Muncitoresc 
Romîn participă o delegație forma
tă din tovarășii Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.M.R. și Gheor- 
ghe Vasilichi, membru al C.C. al 
P.M.R.

Lucrările Consiliului ministerial 
al N.A.T.O.
lucrărilor
N.A.T.O.

Evenimentele din Cipru
NICOSIA 14 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută cores

pondenților de presă la Nicosia, 
Alejandro Flores, consilier politic 
al generalului Gyani, comandantul 
forței O.N.Lî. din Cipru, a subli
niat că în ciuda ciocnirilor care 
continuă să aibă loc între cele 
două comunități, în perioada care 
a trecut de la sosirea forței O.N.U. 
în Cipru au fost totuși obținute 
unele progrese. Printre înțelegerile 
care s-au realizat între ciprioții 
greci și turci, el a citat o serie 
de acorduri economice și agricole. 
Astfel, ca urmare a unui acord 
intervenit sub egida comandamen
tului O.N.U. iri Cipru, lucrările a- 
gricole de primăvară s-au putut 
desfășura normal. Au fost încheia
te, de asemenea, unele înțelegeri 
între cele două comunități privind 
deblocarea a 6 000 tone de grîu 
din recolta anului trecut. Acor-

duri asemănătoare au fost încheia
te între ciprioții greci și 
în legătură cu transportul și 
tul de citrice, precum și 
posibilității de folosire a < 
lei telefonice din Nicosia i 
tre ciprioții turci.

i turci 
expor- 
asupra 
centra- 
de că-

O nouă substanță: carbin

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
NF.W YORK. Galo Plaza Lasso, 

reprezentantul personal al secre
tarului general al O.N.U., U Thant 
și consilier special pe lîngă ge
neralul Gyarii, comandantul forței 
O.N.U. din Cipru, a părăsit mier
curi noaptea New York-ul, plecînd 
spre Nicosia. Scopul misiunii sale 
în Cipru este ca, împreună cu me
diatorul O.N.U., Sakari Tuomioja, 
să găsească în cel mai scurt' timp 
posibil modalitățile practice de a 
pune capăt 
cele două

gospodării model pentru legumi
cultura.

Prin concentrarea legumiculto
rii și prin mecanizarea complexă 
producția la hectar a crescut.

MOSCOVA 14 (Agerpres).
Oamenii de știință sovietici au 

obținut o substanță asemănătoare 
cu carbonul-3 (C3), identificat în 
spectrele unor nebuloase și comete 
îndepărtate. Cercetătorii Bu dcmti- 
mit această substanța carbin.

Este vorba de o pulbere, care 
prin aspectul ei se deosebește prea 
puțin de funingine. Particulele 
pulberii se comportă ca mici cris
tale de magnet.

Oamenii de știință sînt de părere 
că prin proprietățile sale, carto
nul se deosebește prea puțin de 
C3; este un bun semiconductor, 
posedă proprietăți fotoelectrice, 
precum și o rezistență termică ui
mitoare — el este stabil la 2 000 
de grade.

HAGA 14 (Agerpres).
Cea de-a treia zi a 

Consiliului ministerial al 
a continuat joi dimineața cu ușile
închise. Cu această ocazie, au fost 
reluate dezbaterile asupra proble
mei cipriote. După încheierea dis
cuțiilor, participanții la sesiune 
s-au reunit în cadrul unei ședințe 
lărgite pentru a examina ordinea 
de zi și pentru redactarea comu
nicatului final.

Intervențiile miniștrilor de ex
terne ai Belgiei și Franței în ca
drul ședinței restrînse de miercuri 
după-amiază, continuă să rețină a- 
tenția corespondenților de presă. 
Agenția France Presse subliniază 
că discursul pronunțat de ministrul 
de externe al Belgiei, Spaak, și 
replica ministrului de externe al 
Franței, Couve de Murville, au 
dominat dezbaterile de miercuri. 
In cuvîntul său, Couve de Murville 
a răspuns sub o formă „indirectă 
și voalată" criticilor formulate la 
adresa Franței de Spaak. El a re
cunoscut că Franța a luat anumite 
rhăsuri în domeniul apărării care

n-au fost aprobate de aliații ei.
Ministrul de externe francez a 

relevat însă, că „pentru Franța 
forța nucleară multilaterală nu 
poate fi un înlocuitor satisfăcă
tor el forței sale de șoc. Trebuie 
înțeles, a menționat el, că fiecare 
dintre țările membre ale alianței 
atlantice are interesele și răspun
derile sale". Ministrul de exteîne 
al Franței s-a declarat de acfrd 
asupra necesității consultărilor, 
dar, a precizat că el nu crede că 
„aceste consultări pot duce întot
deauna la realizarea unei identi
tăți de vederi, căci fiecare 
are problemele și răspunderile 
proprii".

Ultima parte a ședinței a 
consacrată problemei Ciprului, 
cuțiile au dat naștere, după
relevă France Presse, „La o adevă
rată altercație" între ministrul de 
externe al Turciei, Erkin, și cel al 
Greciei, Kostopoulos. Ambii, ara
tă aceeași agenție, au fost' „de o 
extlremă violență" acuzîndu-se re
ciproc pentru ciocnirile militare 
care au loc în Cipru.

țară 
sale

fost' 
Dis- 
cum

s- u-A- In jurul legii privind drepturile civile
WASHINGTON 14 (Agerpres).
Liderii grupurilor parlamentare 

democrat și republican din Senatul 
S.LT.A. au. anunțat că au ajuns la 
un acord deplin în problema a- 
mendamentelor aduse legii cu pri
vire la drepturile civile, astfel îneît 
aceasta să poată să obțină sprijin

Dezbateri în Camera Comunelor

conflictului ce separă 
comunități ale insulei.

La 12 mai, Julius Bal
kow, ministrul comerțului exte
rior al R.D. Germane, a primit la 
cererea lor, un grup de oameni de 
afaceri și comercianți din Berlinul 
occidental, cu prilejul celei de-a 
10-a aniversări a creării „Comisiei 
pentru 
linez".
tul de 
vește 
dental
ții comerciale practice, pe baza e- 
galității in drepturi și a avantajului 
reciproc.

BERLIN.

promovarea comerțului ber- 
J. Balkow a exprimat punc- 
vedere al R.D.G. în ce pri- 
comerțul cu Berlinul occi- 
pronunțîndu-se pentru rela-

DAR-ES-SALAM. La Dar-Es- 
Salam s-a anunțat oficial că în 
legătură cu tulburările care au 
avut loc în armata Tanganicăi în 
ianuarie, în prezent mai sînt de
ținute 190 de persoane. Guvernul 
urmează să creeze o comisie pen
tru clarificarea situației acestora.

SOFIA. In ultimii ani, în R.P. 
Bulgaria se folosesc din ce în ce 
mai multe mașini în legumicultura. 
In 1964 vor fi lucrate cu mașini 
agricole peste 20 000 ha de terenuri 
destinate legumicultorii. In acest 
scop au fost create anul trecut

BONN. La Hamburg a avut loc 
o demonstrație organizată în me
moria luptătorilor din mișcarea de 
rezistență căzuți în lupta împo
triva nazismului. La miting au par
ticipat aproximativ 1 500 de per
soane. In numele participanților la 
miting au fost depuse coroane de 
flori la monumentul ridicat în cins
tea luptătorilor antifasciști.

OSLO. La Oslo a avut loc o de
monstrație organizată de tineretul 
norvegian împotriva politicii de 
apartheid din Republica Sud-Afri- 
cană. Participanții la demonstra
ție au purtat pancarte și au distri
buit manifeste chemînd opinia pu
blică să participe Ia boicotarea 
mărfurilor provenite din R.S.A.

LONDRA 14 (Agerpres).
In Camera Comunelor au avut 

loc dezbateri în legătură cu po
ziția Marii Britanii față de cererea 
Comisiei federale maritime a 
S.U.A., adresată armatorilor en
glezi și vest-germani de a anula 
toate contractele pentru transpor
turile de mărfuri și de a majora 
t'axele de navlu la transporturile 
efectuate spre S.U.A. Răspunzînd 
interpelărilor opoziției laburiste, 
viceamiralul John Hughes-Hallett.

nou asigurări că 
probleme ale re

ia taxele de navlu 
nu intenționează

adjunct al ministrului transporturi
lor, a dat din 
„în principalele 
ducerii tarifelor 
Marea Britanie
să facă nici o concesie".

Agenția United Press Internatio
nal, relatează că la New York vor 
avea loc tratative între Comisia 
federală maritimă a S.U.A. și re
prezentanți ai țărilor interesate în 
rezolvarea conflictului dintre ar
matorii vest-europeni și americani.

cînd se va trece la vot. Senator, Д 
republican Everett Dirksen, care 
a prezentat' un „pachet" conținînd 
70 de amendamente, a declarat că 
„s-a ajuns la un acord bun", iar 
senatorul democrat Hubert Hump
hrey a spus că în cadrul acestui 
acord „nu s-a întreprins nimic 
care să lovească în obiectivele 
principale ale legii". La rîndul său, 
ministrul justiției, Robert Kennedy, 
vorbind în numele guvernului, a 
declarat' că cu schimbările propu
se „legea1 este pe deplin satisfă
cătoare".

Legea cu privire la drepturile 
civile se află în dezbaterea Sena
tului S.U.A. de 55 de zile fără să 
fi intervenit un vot. Dirksen și 
Humphrey au arătat că senatorii 
republicani și democrați se 
întruni, separat, la începutul 
tămînii viitoare pentru a lua 
noștință de acordul realizat.

vor 
săp- 
cu-

Notă externă : URTUNĂ ÎN ADEN
munții arizi și arși de soare 

lupte.

CATANIA. înălțimea vulcanului 
Etna, cel mai înalt vulcan din Eu
ropa, a crescut în ultimul an cu 
51 de metri. Această creștere se 
datorește depunerilor de lavă vul
canică în partea centrală a crate
rului vulcanului.

LONDRA. Organizația engleză 
„Mișcarea pentru eliberarea colo
niilor" a dat publicității o decla
rație în care protestează împotriva 
intervenției armate a Marii Bri
tanii în treburile interne ale po
poarelor din Arabia de sud. Decla
rația cere organizarea imediată a 
unor convorbiri cu liderii demo
crați din Arabia de sud și elibe
rarea conducătorilor pațrioți care 
mai zac încă în închisorile din 
Arabia de sud.

In 
din Arabia de sud au loc 
Un nou conflict își conturează pro
filul, fără ca amploarea lui să 
poată fi dedusa cu precizie din 
relatările presei occidentale. Dar 
dacă Marea Britanie a considerat 
necesar să adauge noi întăriri ce
lor 5 000 de soldați care stațio
nează pe coasta Oceanului Indian, 
se poate deduce fără a greși că 
luptele dintre triburile răsculate 
din Radfan și trupele britanice pun 
în joc interese grave.

Intr-adevăr, baza din Aden și 
protectoratele din sudul Peninsulei 
Arabice au căpătat o importanță 
covîrșitoare în dispozitivul militai 
al Marii Britanii în Orientul A- 
propiat și Orientul Mijlociu, după 
pierderea atîtor colonii. Era o vre
me cînd imperiul . britanic se în
tindea de Ia Mediterană pînă la 
Marea Roșie și de la Goliul Per-

sic Ia Oceanul Indian. Cu timpul, 
valul luptei de eliberate a popoa
relor coloniale a determinat pier
derea unor regiuni-cheie ca de pil
dă, Egipt, Irak, Iordania, Tanga- 
nica și Kenya. Emiratele și sulta
natele Arabiei de sud, au lost a- 
tunci unite într-o iederație menită 
să Îngăduie menținerea dominației 
britanice in această prețioasă fâ
șie de coastă.

Vizita de inspecție a ministru
lui britanic al coloniilor. Duncan 
Sandys, în Aden și Federația A- 
rahiei de sud, care dezvăluie ade
văratele proporții ale conflictului, 
a fost menită in mod oficial să 
permită găsirea unei soluții poli
tice actualei crize. Drept rezultat, 
s-a anunțat convocarea pentru lu
na iunie la Londra a unei confe
rințe constituționale cu scopul de 
a studia „condițiile evoluției Fede
rației Arabiei de sud spre indepen
dență". De fapt, această conferin-

ță nu 
să se

este un lucru nou. Ea urma 
întrunească încă în decem

brie anul trecut, dar a fost amîna- 
tă ca urmare a incidentului care 
a avut Ioc Ia aeroportul din Aden 
in momentul plecării la Londra a 
reprezentanților oficialităților aces
tei colonii. Anunțarea convocării 
conferinței este, în ciuda aparen
țelor, un element nicidecum pozi
tiv Conferința este în favoarea 
cercurilor conducătoare feudale 
ale federației, care obțin astfel 
eliminarea probabilității unor a- 
іедегі legislative anticipate și prin 
urmare desfășurarea acestor tra
tative cu participarea lor directă, 
lată de ce măsura anunțată de 
Duncan Sandys a nemulțumit for
țele democratice și anticolonialista 
din Aden și Federație care luptă 
pentru evacuarea trupelor brita
nice din aceste teritorii și elibe
rarea lor deplină. ;

N. RATEȘ I
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