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Valea Jiului sc pregătește de alfcpcri
Frontul Democrației Populare 

cheamă întreaga noastră intelectu
alitate, participantă activă la mă
reața operă de construcție socia
listă, să-și consacre talentul și cu
noștințele cauzei progresului patriei, 
dezvoltării economiei și culturii, in
struirii tinerei generații, formării 
omului nou, multilateral pregătit. 
Votul dat Frontului Democrației 
Populare va fi un voi pentru înflo
rirea științei și culturii socialiste.

(Din Manifestul Consiliului Național 
al Frontului Democrației Populare)

PROGRAM ARTISTIC

Delimitarea sediilor de votare 
din romanele Aninoasa, heron'. Bânila si [im loi Heaj

In conformitate cu decizia nr 

44/1965 a comitetului executiv 

al Sfatului popular al regiunii 
Hunedoara, secțiile de votare din 

comunele Aninoasa. Iscroni, Bă- 

nița și Cimpu lui Neag au fost 

delimitate după cum urmează:

REZOLVAREA 
A FOST 
GĂSITĂ

REZOLVAREA 
A FOST 
GĂSITĂ

Ori de cite ori erau chemați 
să facă manevra unei locomoti
ve reci, muncitorii din atelierele 
Depoului de locomotive Petro
șani simțeau necesitatea unui 
dispozitiv care să le ușureze 
munca in manevrarea acestora.

(Printre cei ce erau solicitați la 
manevrarea locomotivelor, se a- 
flau și meseriașii din cadrul for
mației „mecanic șef". Se loveau 
zi de zi de greutăți din lipsa 
dispozitivului.

— Ce ar fi dacă am încerca 
noi să-l confecționăm, și-au zis ei.

Dar dispozitivul trebuia să în
trunească' anumite calități: să 
fie ușor, pentru a fi manipulat 
de cit mai puțini muncitori și să 
folosească o sursă de energie 
ieftină. Deci nu era o treabă u- 
șoară. După multe frămîntări, 
meseriașii au prezentat propune
rea de inovație conducerii depou
lui. Și propunerea a fost apro
bată. Abia de acum au inceput 
greutățile in munca de realizare 
a dispozitivului. Sarcinile de pro
ducție trebuiau realizate zilnic. 
Le răminea deci puțin timp pen
tru ta da viață inovației lor. Le 
lipseau o serie de piese. Insă, cel 
mai' mult le lipsea experiența in 
executarea unei asemenea lucrări. 
Dar meseriașii Haidu Amosie, 
Frățîlă Victor, Ștejănescu Dumi
tru și Diaconescu Petre și-au 
dăruit o bună parte din timpul 
lor pentru realizarea noului dis
pozitiv. După o muncă asiduă 
de mai multe zile, dispozitivul a 
intrai în probele practice. Și a 
dat rezultatele așteptate. Dar să 
vedem în ce constă inovația rea
lizată și care este randamentul 
acesteia. Pe un vagonet metalic 
de construcție specială a fost 
montat un troliu acționat electric, 
iar pe stîlpii din preajma remizei 
au fost montate prize de curent

I. CRIȘAN 
corespondent

(Continuare în pag. 3-a)

U.R.U.M. Pe- 
troșani. Sudorii 
Hanea Octavian 
și Rotaru Anton 
lucrînd Ia con
fecționarea tubu
rilor flanșate

Colectivul de redacție al 
stației de radiofic-are din 
Lupeni a invitat la micro
fon. în seara zilei de 24 
februarie, o parte din for
mațiile artistice ale clubului 
muncitoresc, respectiv bri
gada artistică de agitație a 
F.F.A., orchestra de muzică 
populară a clubului și so
liștii săi vocali.

Posesorii de difuzoare 
din orașul Lupeni,1 după ce 
au ascultat buletinul de

știri, carnetul electoral și 
celelalte puncte cuprinse în 
emisiunea locală au audiat 
programul artistic și muzi
cal dedicat candida|i)or 
F.D.P. în alegerile de la 
7 martie precum și sceneta 
„Sus, Tudorache, — jos, Tu- 
doradie".

Asemenea programe au 
mai prezentat la microfonul 
stației de radioficare și ce
lelalte formații artistice din 
localitate. - * ■ «

Secția de votare nr. 10 din Ani
noasa va funcționa în localul Clubu
lui muncitoresc. Aici vor vota cetățe
nii care locuiesc pe străzile : Are
nei. cu blocurile nr. A 1 și A 2 și 
căminele nr. 1 și 2, 23 August de la 
nr. 1 pînă la 81 și-de la 2 pînă la 94, 
Gheorghe Lazăr, Izvorului, București, 
Mihail Eminescu, Mihail Sadoveanu, 
Simion Bărnuțiu, Horea, Republicii, 
Gheorghe Doja (cămine), Uzinei 
(partea de jos, mijloc și de sus) și 
Cimitirului.

Secția de votare nr. 11 din comu 
na Aninoasa va funcționa în localul 
Școlii generale de 8 ani. Aici vor vo
ta alegătorii care locuiesc pe stră
zile : Gheorghe Doja (fără cămine), 23 
August - de la nr. 83 —. 96 

nă la capăt. Școlii, Progresului,
Mai, Uzinei (în partea dreaptă a ex
ploatării miniere) și Piscu.

Secția de votare nr. 18 a comunei 
Iscroni va funcționa în localul Școlii 
generale de 8 ani. Aici vor vota 
țenii din comuna Iscroni.

Secția de votare nr. 19 a comunei 
Iscroni va funcționa în localul Școlii

generale de 8 ani clasele I-1V. Aici 
vor vota cetățenii »din satele Dîlja 
Mică, Surduc și Livezeni.

Secția de votare nr. 20 a comunei 
Banița va funcționa în localul Cărnii- 
nulul cultural. Aici vor vota alegă
torii din satele Botani. Firma, Arsu
lui, Jigoreasa, Căprărjeștr, Corbeoni, 
Cotești, Bănița, Jitoni, Merișor și 
Crivadia.

Secția de votare nr. 37 a comunei 
Cimpu lui -Neag va funcționa în lo
calul Școlii generale de 8 ani. Aici 
vor vota cetățenii din satele Cîmpu 
Iui Neag și Toplița.

CONSTRUCȚIILE INDUSTRIALE 
PENTRU EXPLOATĂRILE MINIERE

Colectivul întreprinderii de con
strucții și montaje miniere Petroșani 
ridică an de an numeroase obiective 
industriale, venind în sprijinul dez
voltării exploatărilor carbonifere din 
Valea Jiului.

In dorința de a face cunoscută ac
tivitatea acestui colectiv, am solici
tat pe tovarășul Cioc Dumitru, in
ginerul șef al între
prinderii, . să ne in
formeze despre lu
crările pe care le 
execută muncito
rii și tehnicienii

I.C.M.M.-ului în perioada actuală. Ni 
s-au relatat următoarele:

Dezvoltarea continuă a exploatări
lor miniere necesită — paralel eu 
lucrările din subteran pentru deschi
derea cîmpurilor carbonifere — și o 
seamă de construcții industriale de 
suprafață; puțuri de extracție, case 
de mașini, stații de rambleu hidrau
lic, tablouri. de distribuție a energiei 
electrice, depozite de materiale -și 
combustibil, silozuri, funiculare și 
multe alte obiective ce sînt executa
te de colectivul I.C.M.M.

O trecere: în revistă a marelui nu
măr de construcții industriale pentru

Interviul nostru

exploatările miniere din Valea Jiului, 
arată contribuția colectivului I.C.M.M. 
la dezvoltarea economică a bazinului 
nostru.

Anul trecut de exemplu, au lost 
executate stația de compresoare Dîl- 
ja III, turnul puțului de extracție 
(glisat) de la Lonea II, stația de 
săpare Est II și ventilatorul axial cu 

paiete reglabile Est 
I Petrila, turbo- 
compresorul de la 
Lupeni și multe 
asemenea obiective.
In acest an au 

fost deja predate funicularul de steril 
Lonea II care a intrat în funcțiune 
și instalația de săpare a puțului au
xiliar Aninoasa. Pînă la sfîrșitul tri
mestrului 1 vom mai preda încă două 
lucrări: magazia de materiale Dîlja 
și depozitul de utilaje din Lupeni.

Dintre cele peste 40 de lucrări de 
construcții industriale prevăzute a fi 
executate de colectivul nostru în 1965, 
vom preda pînă la 1 Mai turbocom-

(Continuare în pag. 3-a)

FBUMTflSI IN
WLU1

Ieri după-amiază a avut loc in sala 
„Constructorul" festivitatea luminării 
insignelor „Fruntaș in gospodărirea 
orașului" unui număr de 90 de har
nici gospodari ai orașului nostru.

La reverul multora dintre partici
pant se afla deja o astfel de distinc
ție, primită pentru activitatea rodnică 
depusă în 1963 în înfrumusețarea ora
șului. Mulți dintre acești vrednici 
gospodari au continuat să se situeze 
și în 1964 în fruntea acțiunilor cetă
țenești de ridicare a frumuseții ora
șului Petroșani pe o 
fapt pentru care ieri, le-a > fost înml- 
nată, pentru a doua oară consecutiv, 
insigna amintită. Printre aceștia am 
recunoscut - pe deputății Kovacs Ale
xandru. Cosma Gheorghe. Marcu Lu
ci eția și Șerban Francisc. înscriși din 
nou pe listele de candidați .pentru a- 
legerile de la 7 martie.

nouă treaptă.

Teatrul de stat „Va
lea Jiului" a prezentat 
în Petroșani un spec
tacol cu piesa „Intri
gă și iubire" de Frie- 
dericli Schiller. Regia 
artistică a spectacolu
lui este semnată de 
Petre Sava Băleanti

Simpozion
In cadrul/ „Lunii 

cărții" la sate, colec
tivul bibliotecii orășe
nești Petroșani a or
ganizat ieti, . în-, sala 
căminului cultural '■ din 
Cimpai ' un simpozion 
cu tema -„Regiunea 
Hunedoara în anii, re- 
gimuluEdemocrat-popu- 
lar". .

Lucrări miniere 
în munții Poiana Ruscăi

In urma lucrărilor de prospecțiuni 
și cercetări geologice efectuate în ul
timii ani în munții Poiana Ruscăi au 
fo6t descoperite noi zăcăminte de mi
nereu. Pentru punerea lor în valoare 
aici au început importante lucrări în 
subteran. In scopul deschiderii nou
lui cîmp minier de la Teliuc est s-a 
terminat construcția puțului principal, 
iar acum se lucrează la galeriile de 
legătură spre zăcămintele de minereu. 
La Ghelar se află în construcție ori
zontul 10 oare va face legătura cu 
tunelul subteran prin care se va 
transporta minereul la Uzina de pre- 
parație de la Teliuc.

(Agerpres)

Ч.1.

La turbina nr II de la termocentrala Paroșeni se execută o lucrare importantă de reparații.- Sarcina scoaterii 
rotorului din uriașa carcasă a generatorului i-a revenit brigăzii de electricieni condusă de Nicolăe Gheorghe.

Iată-i pe membrii brigăzii împreună cu șeful lor (primul din. stinge) în timpul lucrului.



1. STEAGUL ROȘU

FRUNTAȘI
ELEVILOR

VÎȘAN AURELIA,

Șîoâh generală de 8 ani
VulCăii

Școala urmăreș
te încă din primele 
clase să dezvolte 
elevilor exprimarea 
corectă șl clară 
atît orală eît și 

scrisă. Pentru a veni în ajutorul ti
nerelor cadre didactice voi căuta ca 
în rîndurile de față, să împărtășesc din 
aetivitatea mea, la Clasă, în ceea ce 
privește organizarea orelor de com
punere.

Ternele lecțiilor de compunere feint 
prevăzute în programa școlară. Edu
catorul are însă latitudinea de a ale
ge acele teme care sînt potrivite ni
velului clasei la cate predă.

Predau limba romiiiă la clasele a 
Ш-a și a IV-a ale școlii experimen
tale. Pentru adeste clase mi-am fi
xat subiectele compunerilor fie pe 
teme legate de actualitate ca : „30 

Decembrie, sărbătoarea poporului nos
tru", ..Orașul ffleu" ș. a., fie după ta

blouri ca de exemplu : „Ion și Mari- 
oăra" seu „Ursul păcălit de vulpe".

Timpul afectat elevilor pentru rea
lizarea fiecărei teme durează trei 
ore. In pruna oră munca se desfă
șoară in clasă, deoarece educatorul 
urmărește scopul de a dezvolta elevi
lor percepția și gîndirea logică. Ast
fel în urma unei discuții colective, 
elevii 
Apoi, 
punct 
acest 
curge 
sească amănunte interesante care să 
ilustreze fiecare idee din plan.

Uneori scriu pe tablă. într-o parte 
lăsate special în acest scop, propozi
ții mai importante, anumite elemente 
stilistice ca : epitete, metafore, cotn-

Cum organizez

alcătuiesc planul compunerii, 
ii pun să expună oral fiecare 
al planului așa Cum ar face 

lucru in scris. Conversația de- 
viu, elevii se străduiesc să gă-

LA NIVELUL TEHNICII NOI

CIOJCA NlCOLAB, 

Școala generală de 8 ăfti 
Anineasa

VARGA IOANA,

Școala generală de 8 ani nr 1
Petroșani

ÎNSEMNĂRI
DE REPORTER

fi
re-
P»

ей- 
eu

Orele de cursuri s-au 
termlntA. S-a încheiat 
încă o si de școală, 
levii s-au îmbrăcat 

pede fi au zbughit-o 
ușă afară.

Cornelia și-a viril 
ea repede cărțile și 
Mele in servietă și
paltonul ineff nelncheiat 
a pornit spre ieșire. S-a
oprit oUeoa minute să
priMtOKă la bătaia eu
zăpadă pe care o încin
seseră băieții, apoi s-a 
îndreptat spre poartă. 
Focmal vroia să pășeas
că in stradă, clnd se. ouai 
strigată. Olivia, o colegă 
de-a Si ii ceru Să revină

orele de compunere 
la clasele ІІІ-ІѴ

să 
ai
de

parați! cerînd elevilor să le includă 
în text.

In ora a doua urmează elaborarea 
în seris a expunerii orale, în clasă. 
Iar ora următoare se discută сотри 
nerea.

Lecțiile de compunere trebuie 
lărgească vocabularul elevilor, să 

bă o legătură strinsă cu lecțiile
gramatică predate anterior, să aibă 

ea rezultat, de fiecare dată, îmbogă
țirea limbajului elevilor. Așa, de pil
dă, elevilor din clasa a IV-a cu pri
lejul lecției de compunere intitulata 
„Iarna" le-am cerut să întrebuințeze 
adjectivele: frumos, cețos, luminos, 
Uleie, albă, sclipitoare etc.

Lecțiile de compunere după tablouri 
sînt atractive șl Contribuie Li dez
voltarea imaginației elevilor. Dllpă 
părerea mea, acestea sînt cele ' mai 
eficace. Activitatea pentru elaborarea 
unei astfel de compuneri cuprinde ur

mătoarele etape : cunoașterea directă 
a tabloului, citirea sa, interpretarea 
creatoare a tabloului, stabilirea titlu
lui, pregătirea pentru compunere, ela
borarea compunerii după tablou.

O importanță deosebită trebuie Insă 
acordată analizei lecțiilor de compu
nere. Învățătorul este Obligat să și 
spună cuVintul In legătură cu conți
nutul și forma compunerii. Este reco
mandabil ca învățătorul să antreneze 
pe elevi. în cadrul analizei, Să-și 
spună părerea despre compunere, să 
releve aspectele pozitive și negativă 
ale acesteia, să se facă corectarea —

Vom răspunde prin munca
In urmă cu aproape trei ani am pă

șit pentru prima dată pragul Școlii 
tehnice de maiștri din Petroșani, 4- 
nimați de dorința de a ne ridica ni
velul cunoștințelor profesionale și 
tehnice.

Alături de ceilalți colegi ai noștri, 
pa tot timpul duratei cursurilor, am 
fost înconjurați cu dragoste de către 
conducerea școlii, de către cadrele 
didactice. Ni s-au pus la dispoziție 
toate condițiile de trai și învățătură. 
Avem cămin, cantină, săli de clasă 
mar! și spațioase, ateliere și labora
toare, o bibliotecă.

Profesorii noștri s-au străduit și se 
străduiesc să ne predea lecțiile cît mai 
pe înțelesul nostru. De asemenea, ei 
ne Informează'în permanență asupra 
ultimelor noutăți apărute în dome
niul tehnicii miniere. Mulți profesori 
ca tov. ing. C.hirimbii Matei, Rădu- 
lescu Gheorghe, Pompiliu loan, Hîn- 
doreattu Nicol se și alții însoțesc de 
fiecare dată predările cu material 
didactic intuitiv. Acest lucru ne este 
de un mare ajutor în aprofundarea 
cunoștințelor predate. Astfel, în tim
pul expunerilor la disciplina „Exploa
tări miniere" sînt Moșite cu regula-

noi cunoș-

care ne-au

rilaie diafilmele, prin care ni se pre
zintă în mod sugestiv metodele tioî 
de lucru.

De uil real Мое ne-au fost și ex
cursiile de studii organizate la ex
ploatările miniere din Valea Jiului, 
la Combinatul siderurgic de la Hurte- 
doara, la Elăctroputere &aiova, la 
exploatarea minieră Rovlna-ri, cu pri
lejul cărora am asimilat 
tințe.

Tuturor acestor condiții
fost puse la dispoziție noi, elevii, 
le-am răspuns învățînd cu sîrguință 
și conștiinciozitate, zi de ti. Acum 
am ajuns în pragul absolvirii școlii. 
Pesie cîteva luni vom susține proiec
tul de diplomă, după care ne vom re
întoarce la locurile de muncă de unde 
ani plecat. Aici ne vom strădui să a- 
plicăm în practică cele învățate, pen
tru a fi la înălțimea sarcinilor ce ni 
se vor încredința.

SOARE ALEXANDRU, 
anul HI C electro-mecanleă

MATEI CONSTANTIN și 

RAȚULESCU 1OAN, 
anul 1ІІ A exploatări miniere

ni

— Azi e joi, îi atrase 
atenția Olivia cu mustra
re în gtas. Al uitai 
avem repetiții 9

ud

tecul „Partid, în veci te 
slăvim", „Cintec patriei’ 
șl altele. După cor s-au 
recitat eiieva poeiii, s-au

pentru concursul 
cultural-artistic

Cornelia, sau pe 
Botici Viorica, 

Maria, Воин Oli- 
ntilalți țremătmd

Uitasem. recunoscu 
m-aiCornelia, Bine ci 

strigat. altfel...
Pe ' coridoarele 

era acum liniște, 
intr-o clasă se

plă- 
upa 
da
ctil

școlii 
Dour 

auzeau 
voci. In eurlnd acestea în
cetară și o melodie 
cută răzbătu prin 
închisă. Spre această 
să «чш îndreptat șl 
două efeoe.

In ziua aceea, corul 
și-a început repetiția cu 
cinteael „Pesie plaiurile 
fdrîT4» а urmat apoi rtn-

legalul unele puncte ше 
medalionului muzical. A 
urmat apoi repetarea dan
sului acompaniat de mica 
orchestră de instrumentiști 
a școlii.

La Școala generală de 
8 ani nr li din Lupani au 
loc, in fiecare țol și stm- 
bâtă, repetiții a/й forma
ției artistice a elevilor in 
vederea concursului cultu
ral-artistic care va înce
pe in aurind. In aceste 
oile U poți vedea pe e- 
leeii Comut Marian, 
Mazunah Anton. ZlmoM

Iosif duclndu-și cu mtn- 
drie la școală instrumen
tele muzicale, pe solista 
florea 
elevele 
Fiona 
ola și
tie nerăbdare și neliniște, 
așa cum sa tnttmplă îna
intea oricărui 
Atit cei mai 
tiftr oi școlii 
b~4V, olt și colegii lor 
mal mari se 
să-fi ridice nivelul inter
pretativ In așa fel incit 
sa se prezinte bina pre
gătiți la prima fază a 
concursului. El sini spri
jiniți de altfel de școală, 
prin îndrumările ce le 
primesc la repetiții din
partea profesoarelor Mezin 
Marla. Colțen Ane, Ai- 
diett Natalia. Clortea Vic
tori» și celelalte.

concurs, 
mici „or

din clasele

străduiesc

NL CHIOREANU

scrisă 
I gre- 
: sau 

folo-

orală sau t 
(la tablă) a 
șelilor tipice 
a- expresiilor 
site incorect.

Socotesc că această analiză contri
buie la autoeducarea elevilor, le dez
voltă spiritul critic, ii face să gin- 
deaseă ia unele lucruri Cărora iuaitt 
'e nu le acordau suficientă atenție

La dezvoltarea tratării creatoare a 
compunerilor contribuie și concursuri- 
Ie pentru cea mai bunii lucrare CafB 
sp organizează pe clase paratele. Ga
le mai bune compuneri se pot expu« 
i1e în cadrul expoziției școlafe, 
■miorii premiați.

plot. DOINA șiCLOVAN
Școala generală de 8 atll fir.

Petroșani

SE MĂREȘTE 
SPAȚIUL ȘCOLAR

i»ir

1

In anii regimului democrat popii 
iar in comuna Iscroni s-a construit 
0 școală îiotiă de 8 ani. In prezent 
insă numărul claseior existente au 
devenit neîneâpătoare față de numă
rul mereu în creștere al elevilor. Pen
tru a remedia această situație. Sfa
tul populat al comunei Iscroni și-a 
prepus, In planul lucrărilor gospe- 
dfirești pe I96B, să ridice cu ajutorul 
locuitorilor itică două săli de clasă, 
Lărgindu-se
din 1 setonІ li se creată condiții 
mal bune de studiu.

spațiul școlar, copiilor

CÎND PĂRINȚII
SÎNT PREA „EDUCAȚI"

Familia lui Viorel se cOilșidettt 
atotștiutoare. Se consideră. Pentru 
că vecinii și colegii de muncă Пи 
au aceeași părere. Cel puțin ІП ma
terie de educație a copilului, nu 
niște Concepții care te uimesc prin 
„originalitatea" lor și pe care nu 
se jenează să le debiteze ІП public.

Sînt amîndoi funcționari la Й- 
ceeașî instituție st deopotrivă de 
„ctdți". In institu
ția în care lucrea
ză, ei Vini un j 
de agenție de știi 
De la ei afli cu 
precizie cum e vre
mea, ce film rulează la cinemato
graful „Republica", cum se scot 
mai nou petele de cerneală, ce 
stofă a sosit în magazin, cît a 
costai paltonul pe care CMrculeas- 
ca de In „Complex" l-a cumpărat 
de la Brașov...

Și mai e ceva. Nu le place să 
fie contraziși. Din cauza aceasta 
au neînțelegeri cu profesorii de la 
școala unde învață Viorel.

Deși este doar in clasa a VI-a. 
Viorel pare să le semene intruto- 
tul. Cunoaște din toate cite ceva, 
mimai cum să se comporte nu știe. 
Părinții cred însă că, 
este o personalitate 
dualizată.

Numai dirigintele 
vrea să se arate deștept și dispus 
oriclnd să le dea sfaturi pedago
gice. Asta-i prea de iot. El, oameni 
în toată firea să fie dădăciți de 
unul care le-ar putea fi copilt 
Chiar așa. Dumitrescu n-are decit 
25 de ani, pe cînd ei...

Cînd vine vorba de școală, dis
cuțiile tn casă încep întotdeauna 
pe un ton necruțător;

— Iar m-& chemat Dumitrescu 
lâ școală, se dest.ăinuie tatăl lui 
Viorel soției. Cică sesizează condu
cerea școlii că nu particip la șe- 
ființele cu părinții și refuz sd stau 
de corbii cu el.

■— Mure lucru, se amestecă soția.
—> Las’ că mi-aduc eu aminte 

de cină era Viorel in clasa a V-a. 
Nu era ședință

♦4

Д li ii tuns ішяіі ?
* «

să învețe găina,

insistențile diri- 
soți continuată 
asupra profesa-

de maiemali- 
ascuțita de je- 
aia de istorie e

Viorel al lor 
bine indici-

Dumitrescu

ou părinții ш care 
Dumitrescu să )йг 
țină Oile 0 con
ferință despre com
baterea trăsătu
rilor negative la 
copii, despre or

ganizarea timpului liber al copiilor, 
ia și cînd numai el ar ști cum tre
buie crescut și educat un copil.

— Și el nu e nici măcar însu
rat, completă soția.

— A ajuns oul 
încheie bărbatul.

Enervați de 
gîntelui, cei doi 
Să-Și verse focul 
tllor lui Viorel.

— Profesorul 
ca are o voce 
mele, în timp ее
grasă de cutremură pămîntiil cină 
merge ș.a.m.d. Singur profesorul 
de desen n-are nici un cusur. Et 
dă și notele pe merit și este și mai 
înțelegător cu copiii.

Viorel ascultă atent convorbirea 
părinților și înclină aprobativ din 
Cap.

La școală putea să meargă și 
de-aci încolo fără teamă, căci nu 
era singur. Simțea sprijinul puter
nic al părinților și asta ‘'pȚdădea 
curaj. Era mîndru de ei. Ce-are я 
face Dumitrescu pe lingă tăticul 
lui!

N. ARGEȘEANU

Cadre viitoare pentru
Incepînd din acest an de învăță- 

mînt, în școli profesionale se pregă
tesc pentru toate sectoarele industriei 
alimentare laboranți, care prin activi
tatea lor vor contribui la îmbunătă
țirea calității produselor. Școlile pro
fesionale sau cursurile de scurtă du
rată sînt frecventate de morari, bru
tari, preparatori de conserve dă legu
me, de carne, mezeluri, produse lac-

industria alimentari
taie, bere etc. Utilajele, aparatele de 
măsură și control ale liniilor automa
te. cu care au fost înzestrate unită
țile industriei alimentare, vor fi în
treținute de mecanici care urmează 
în prezent cursuri speciale.

In acest an vor absolvi școlile pro
fesionale, tehnice de maiștri, precum 
și cursurile de Calificate și speciali
zare citea 7 000 de cadre.

(Agerpres)

Qtrfi de compunere la școala noua de 4 ani din Slătinioara.
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pentru alimentarea troliului. Noul 
dispozitiv este ușor de manipulat. 
Un singur muncitor poate face 
oală operația care înainte se e- 

xecuta de 20—30 de oameni. In 
afară de aceasta a irescut viteza 
de manevrare a locomotivelor 
reci! locomotivele pot fi pre
date acum în parcul de exploa
tare mai devreme ca de obicei, 
asigurîndu-se la timp și în bune 
condiții remorcarea trenurilor.

Conducerea depoului a felici
tat călduros micul colectiv de 
meseriași pentru iscusința și in
ventivitatea de căre an dat do
vadă.

4

NOTĂ: îmi vînd
cumva că e vorba 
trecut doar de mul-

Să nu credeți 
*^r4țe o gltimă. Am

Ușor de vîrsitt șotiilor. Hotar Ir ea de 
a-mi vinde ceasul deșteptător am 
luat-o după o matură chibzuință. 
Utilitatea ceasului am analizat-o și 
pro și contra. Concluzia a fost că la 
noi in blocul 1 A din cartierul Car- 
pafi, nu numai ăl meu, ci toate deș
teptătoarele sînt de prisos.

Vecinul meu, Coman Constantin, 
care locuiește in apartamentul 12 a 
ți găsit o soluție ingenioasă dă înlo
cuire ta tuturor deșteptătoarelor din 
bloc. Cum? Vă veți întrebă desigur 
tu mirare. Simplu. Și-a înmulțit o- 
mul numărul locatarilor din aparta
ment cu un cocoș de toată frumuse
țea. Și, ca orice cocoș, cocoșul 
nului meu sună deșteptarea în

, Prima dată o face be la miezul

veci-

de

i

..Car- 
tone, 

bascu-

v-V

Cum sâ prevenim gripa la copii
Gripa este o boală infecțioasă, 

foarte contagioasă și care fiu cruță 
nici copiii de vîrstă fragedă dînd la 
aceștia fenomene pulmonare, digesti
ve, nervoase șl cardiace, uneori foar
te grave. De aceea socotim că nu 
este lipsit de interes să arătăm mo
dul cum pot fi feriți copiii de această 
îmbolnăvire.

Boala se datorește Unui virus care 
se găsește la începutul bolii îfi căile 
respiratorii superioare (nas, faringe, 
amigd-ale, trahee) de unde se răsplll- 
dește cu mare ușurință în aerul din 
jurul liolnaVului, prin Vorbă, strănut, 
tuse. O dată ce aerul infectat este 
respirat de cei din jur, în scurtă vre
me semnele de boală se și arată la 
aceștia prin febră, oboseală, dureri în 
mușchi, de cap, strănut, tuse, vărsă
turi, unăori și frisoane.

De -obicei copiii mici sugarii —• 
primesc boala de la ceilalți frați sau 
surori, ori de la mamă, tată, bunic, 
bunică ; în general de la oricine din 
jur care poartă microbul bolii. Iată 
de ce se impune, ca primă și cea mai 
importantă măsură, să ne ferim de a 
veni in contact cu copiii atunci cînd 
sîntem gripați.

Pentru același motiv, o mamă care

Construcțiile industriale 
pentru exploatările miniere

necesafe pentru montaj la instalațiile 
prevăzute îii lucru, recrutarea forței 
de muncă și repartizarea ei judici 
oasă. Avem pe șantierele noastre oa
meni harnici și pricepuți. care în de
cursul anilor, au adus o contribuție 
prețioasă la realizarea fflarli majori
tăți a obiectivelor industriale. Țin să 
amintesc îndeosebi brigada complexă 
de montaj a lui Szekely Iosif, cea de 
dulgheri a lui Balint Ioan, funicula- 
riștli conduși de Viezenmaier Ervin, 
mentorii lui Bicskef Mihai (cate 
recent au instalat stația de fiitro-pte- 

să de la preparați? Petrila), maistrul 
Gheorghe Dumitru și mulți alțl 
muncitori și tehnicieni pricepuțL 
Avem convingerea că și in acest an 
constructorii de pe șantierele I.C.M.M, 
vor depune în muncă toată hărnicia 
și priceperea pentru ca întreprinde
rea să realizeze cu succes sarcinile 
de plan.

Colectivul
si ingineri 
va depune
asigura terminarea la timp și de bu
nă calitate a construcțiilor industriale 
necesare exploatărilor carbonifere, 
sprijinindu-le astfel în sporirea pro
ducției de cărbune.

presorul de la Petrila iar pînă la sfîr- 
șitul semestrului I va fi gata eoni 
plexul de extracție definitivă din in
cinta I a minei Dîlja. Se vor termi 
na. de asemenea, alimentarea Cu 
apă potabilă și industrială a minei 

complexele administrative de la 
și Lonea, iar în luna augu.v 
pus în funcțiune puțul nou cu 
și silozul de cărbune de U.

Dîlja, 
Dîlja 
va fi 
schip 
mina Lonea II, precum și alte asemc 
nea obiective industriale.

In scopul realizării în bune condi 
țiuni a lucrărilor pe care le avem de 
executat au fost luate o serie de mii 
suri tehnico-urganizatorice printre ca
re amintim : dotarea șantierelor cu 
3 macarale de mare capacitate și di
ferite utilaje terasiere, îmbunătățirea 
aprovizionării cu materiale și utilaje

ceasul deșteptător
ții stirnind invidia cocoșilor din ce- 
Matte blocuri cate-i răspund prompt 
la provocare. Apoi pînă in Zori mai 
cintă de clteva ori, la ore fixe, ca un 

ceasornic de mare precizie.
Asemenea deșteptătoare au InCă un 

avantaj. Clnd se „defectează" sită 
transformate in friptură și deci nu 
mai cheltuiești bani cu reparația. Ei 
ce spuneți acum? Nu-i ingenios ve
cinul meu ? Noi, locatarii blocului, 
am dori sări știm orologiul transfor
mat in friptură — ca de altfel pe 
toți confrații lui în ale deșteptării. 
Aceasta deoarece apartamentele diii 
noile cartiere de blocuri au fost con
struite spre a fi locuite in mod civi
lizat șl nu pentru a fi transformate 
in cotețe de găirii.

ION Z1LERU

alăptează are obligația ea ori de cîte 
ori intră în camera sugarului, pentru 
a-1 îngriji sau pentru a-1 alăpta, să 
pună în fața nasului șl gură o mască 
de tifon sau o batistă curată pentru 
a evita astfel ca prin vorbire, strănut 
sau tuse să infecteze copilul,

Un copil nu va fi sărutat de mamă 

Sfatul medicului
de cunoscuți, care sînt gripați, 
această boală se la ți prin să-

sau 
căci 
rut.

Controlul profilactic al copiilor su
gari din punct de vedere medical, în 
perioade de epidemie de gripă, se 
suprimă la dispensar, el efectuîndu- 
se numai la domiciliu.

Nu se vizitează, împreună cu co
piii, oamenii bolnavi de gripă,, femeile 
internate în maternități și nici copiii 
internați în spitalul de copii deoa
rece la aceștia gripa contractată cu 
o altă boală duce la complicații foar
te grave.

Copilul care este deja bolnav de 
gripă va fi reținut de părinți la do
miciliu, izalîndu-1 astfel de colegii 

de muncitori, tehnicieni 
ai întreprinderii noastre 

toate străduințele spre a

La mina Dîlja

Haldarea sterilului s-a îmbunătățit
Un punct important în activitate» 

minei Dîlja îl constituie haldarea ste
rilului rezultat din lucrările de des
chidere.

Rezultatele brigăzilor de mineri in 
Creșterea vitezelor de Înaintare și e- 
xecutarea unor lucrări de calitate, dr 
pind în mare măsură de aproviziona
rea lor cu vagonete goale șl mate
riale. îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de haldare capătă astfel o ffiăto

Uzina de auto
camioane „Steagul 
Roșu" din BrașOv. 
Alei ke fabrice au
tocamioane 
pați“ de- 3 
„Bucegi" 
lante de 5 tone și 
de transport de 5 
tone.

In Clișeu : Blin
da de montaj ge
neral al camioa
nelor „Cârpiți" 
3 tone.

lui de cămin ori de școală.
Gripa se răspîndește cu ușurință 

la locuri eu aglomerație (autobuze, 
teatre, cinema). Pentru acest motiv, 
este indicat să evităm pe cit posibil 
transportul copiilor în autobuze, frec
ventarea cinematografului și teatru
lui în acea perioadă de timp clnd în 
localitatea respectivă se semnalează 
gripa.

Intrucît s-a dovedit că gripa se 
poate lua și prin intermediul batistei 
și prosopului, vom educa copiii să fo
losească întotdeauna numai batista 
și prosopul individual.

Este îndeobște cunoscut faptul că 
un organism viguros, călit, alimentat 
rațional, este mai rezistent la orice 
îmbolnăvire. De aceea este bine a se 
obișnui copilul cu aerul curat, apa, 
soarele, gimnastica.-și sportul. In a- 
celași timp, șe recomandă Vitamine 
A.G.D.. care măresc rezistența orga
nismului.

Pentru prevenirea complicațiilor 
gripei, cel mai bun lucru este ca pă
rinții copilului să cheme medicul la 
domiciliu, pentru a . acorda bolnavu
lui tratament și supraveghere medi
cală.

Dr. TEODOR PONQVA

ș. / ‘Гл’"iarna îft cartierul nou. ■V'

PUBLICITATE
importanță. Una din cele mai mari 
îmbunătățiri aduse activității haldei 
a fost dotarea acesteia @u un bul
dozer. Cu ajutorul acestuia se în
depărtează sterilul din zona de cul- 
butare - creindu-se astfel condiții pen
tru culbutarea fără întrerupere a va- 
gonctetor cu piatra scoasă din mină. 
Cuibutoarele sînt fixate și se mențin 
apropiate. Toate acestea asigură spo
rirea numărului de Vagonete culbiitate, 
obținîndu-se iii același timp o eco
nomie importantă de timp și mate
riale.
r Preocuparea * pentru îmbunătățirea 
condițiilor de haldare s-a vădit și 
prin faptul că s-a acoperit halda de 
Ia planul înclinat pînă aproape 
culbutor. De asemenea, muncitorii dis
pun de bărăci zidite, unde se pot 
adăposti în timpul odihnei și de bo
xe pentru păstrarea sculelor îh ime
diata apropiere a locului de miincă. 
In același timp, s-au luat măsuri 
pentru îmbunătățirea iluminatului pe 
haldă asigurînd Condiții bune de mun
că și schimbului de noapte. S-au 
luat măsuri pentru instruirea periodi
că a muncitorilor în vederea respec
tării N.T.S.

da

ANDREI PETRUȘ 
supraveghetor

Cârti noi
iti Editura Eolltică a apărid^

JOSE DIAS COELHE:

ialitența li Portegalia
Cartea înfățișează aspecte ale luptei 

forțelor patriotice portugheze împo
triva dictaturii reacționare aalixariste.

PROGRAM DE RADIO
, 27 februarie

PROGRAMUL I 7,40 „Gîntați cu 
floi" ■=- muzică ușoară, B,0Q Sumarul 
presei, 8,06 Melodii populare, 9,30 
Orchestre de muzică ușoară, 11,00 
Muzică populară. 12,15 Potpuriul 
„Floarea Romînlei" de Iosiî Paachil. 
12,30 Melodii populare din Munte 
Hia, 14,10 Cînti formația 
Popescu — muzică ușoară, 
Concert din opere, 15,30 Actualitatea 
literară. 16,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova, 17.30 Pagini alese din 
operete, 18,00 Din cele mai îndră
gite melodii populare, 18,30 Calei
doscop muzical, 19,30 Interpret de 
muzică ușoară, 20,00 Radiogazeta de 
seară, 20,45 Vă invităm la dans, 21.40 
Muzică ușoară italiană, 22,20 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 7,45 Me
lodii populare. 9,03 „Estrada dimine
ții". 9,30 Roza violurilor (reluarea 
emisiunii din 24 februarie), 10,29 
Ciîntece ți jocuri populare, 11.45 Cîn- 
tece de alegeri, 12,00 Muzică popu
lară, 13,03 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară, 14,35 Arii de virtue- traiul din Altona; LUPENl-MUhiCl- 
zltata din opere, 15,05 Muzică popu- TORES : Ivoito.

Cornel
15.00

(oiiiiitil Сагйівііег 
Valea Hulii

angajează 
pentru activitate de pro* 
iectare la U.P.D. Petroșani

Ingineri 
ți tehnicieni 
eortsfruefeH

oferind aondițHinî svMta- 
joaae.

Solicftanții se vor adre
sa „Unității de proiecte 
și devize** Petroșani stra
da Eminese» nr. 22.

I.C.R.T.I. Petroșani
ANGAJEAZA

— doi revizori de inventarieri 
și gestiune cu salariul de 928 lei.

CONDIȚII

— Studii medii de speciali
tate sau

— Studii medii și 2 ani vechi
me in funcție.

Cei interesați w pot prezenta 
zilnic între orele 7-—11 la sediul 
întreprinderii din str. M. Emi* 
neseu nr 17.

Iară, 16,00 Muzică din operete ce
rută de ascultători, 16,20 „De vorbă 
cu alegătorii11, 10,30 Melodii cunos
cute de muzică ușoară, 18.00 „Festi
val Salzburg — 1964", 18,16 Concert 
de muzică ușoară, 19.05 Melodii 
populare cerute de ascultători, 10,30 
Lectură dramatizată: „Trei intr-o 
barcă (fără a mai socoti și clinele)" 
de Jerome К. Jerome, 20.00 Muiică 
de dans, 20,40 Muzică ușoară de 
Gherase Dendrino, 21,35 „Serenada 
tinereții11 — muzică de dans.

Cinem at ocrafe
27 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Umbrelele din Cherbourg; REPUBLI
CA : Judecătorul de minorii PETRI- 
LA : M-am îndrăgostit la Copenhaga; 
1SCRON1 : Colaboratorul Ceka; VUL
CAN : Frații corsicani; CR1V1D1A i 
Pisica de mare; PAROȘENI: Seches
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ITALIA

a campaniei electorale in Franța
PARIS 25 (Agerpres).
La 26 februarie se deschide în mod 

oficial campania electorală din Fran
ța în vederea noilor alegeri munici
pale, care vor avea loc la 14 și 21 
martie. Cu acest prilej vor fi desem
nați pentru o perioadă de zece ani 
cei 500 000 de noi consilieri munici
pali din întreaga Franță. După cum 
s-a mai anunțat, cu ocazia acestor 
alegeri în cele 159 orașe ale Franței 
cu peste 30 000 de locuitori, va fi a- 
plicată pentru prima dată o lege elec
torală care are la bază noul sistem al 
„listei blocate". Potrivit acestui sis
tem, va fi interzisă modificarea vreu
nei liste în vederea celui de-at doilea 
tur de scrutin, atunci 
dintre ele n-a obținut 
de scrutin majoritatea 
necesar deci ca chiar
tur de scrutin partidele să cadă de 
acord asupra definitivării unei liste 
comune. In toate celelalte localități 
cu mai puțin

cînd nici una 
la primul tur 
absolută. Este 
de la primul

adică în cele 38 000 de comune cît 
numără Franța, fiecare candidat se 
prezintă singur, urmînd ca numai la 
cel de-al doilea tur de scrutin să se 
atașeze unei liste pentru a putea in
fringe pe candidatul rival. De astă 
dată, pentru a fi ales este suficientă 
'■ majoritate relativă.

Această nouă lege electorală a dat 
naștere, cum era și firesc, încă de la 
început în marile orașe ale Franței la 
constituirea de liste unice pentru 
primul tur de scrutin. Astfel de 
anțe au fost încheiate la nivelul 
derațiilor departamentale între 
muniști și socialiști. îndeosebi 
ris și în suburbiile sale. Sînt 
cute, de asemenea, acordurile 
iate între P.C.F., S.F.I.O. și
în alte 20 de orașe ale Franței. Din 
păcate, însă, poziția Partidului socia
list francez față de aceste alianțe, 
este oscilantă. In unele orașe socia
liștii au preferat să încheie alianțe 
cu forțele de dreapta.

ali- 
fe- 
co- 
Pa-la 

cunos- 
înche-

P.S.U.,

Socialiștii nu s-au decis încă
ROMA 25 (Agerpres).
In încheierea unei reuniuni a con

ducerii Partidului S'>cia-list Italian, 
secretarul adjunct al partidului, Gia
como Brodolini, a dec-Iarat că socia
liștii așteaptă și alte elemente pen
tru a putea lua o hotărîre în legătu
ră cu problema remanierii guvernu
lui. discutată în cadrul tratativelor 
dintre cele patru partide membre a-le 
coaliției guvernamentale de centru- 
stînga. (Partidul detnocrat-creștin,

Partidui social-democrat, Partidul so
cialist și Partidul republican).

In legătură cu stadiul în care se 
află tratativele. Brodolini a declarat 
că „problema rămîne încă deschisă" 
și că „există posibilitatea de a se a- 
junge la o soluție pozitivă", dar, „mai 
sînt și unele dificultăți obiective față 
de care, însă, atitudinea socialiștilor 
este fermă". Printre aceste dificul
tăți, el a indicat și problema învăță- 
mîntului.

CONGRESUL A. F. L —С. I. O

Stare de asediu 
în Guatemala

GUATEMALA CITY 25 (Agerpres).
Guvernul colonelului Enrique Pe

ralta Azurdia, șeful juntei militare 
din Guatemala, a emis miercuri un 
decret prin care a declarat starea de 
asediu. Această măsură a fost moti
vată prin descoperirea unei încercări 
de răsturnare a regimului. Postul de 
radio național a anunțat că, potrivit 
decretului, starea de asediu în Gua
temala se va menține „cît va fi ne
cesar". Junta militară condusă de 
Peralta Azurdia a venit la putere în 
1963, după răsturnarea guvernului 
condus de Ydigoras Fuentes.

de 30 000 de locuitori,

executiv al Cen- 
A.F.L.-C.I.O., care 
probleme actuale 
americane. Intr-o

O nouă incursiune a trupelor 
lui Chombe în Uganda

25 (Agerpres).KAMPALA
, Primul ministru al Ugandei, Mil

ton Obote, a organizat la Kampala 
o conferință de • presă în cadrul că
reia a relatat despre o nouă incursiu
ne a trupelor guvernamentale congo-! 
leze asupra teritoriului Ugandei. Pre
mierul Milton Obote a arătat că U- 
ganda este supusă unor repetate acte 
de agresiune din partea trupelor

mercenare ale lui Chombe, acțiuni 
care creează o situație deosebit de 
periculoasă în Africa. Uganda, a de
clarat el, a luat toate măsurile pen
tru apărarea teritoriului său. 
cum transmite agenția France 
șeful guvernului Ugandei a 
atitudinea Statelor Unite în 
mi . congoleză, subliniind că
continuă să furnizeze armament lui 
Chombe;

După 
Presse, 
criticat 
proble- 
S.U.A.

NEW YORK 25 (Agerpres).
La Miami Beach se desfășoară lu

crările ConsMiului 
tralei sindicale 
examinează unele 
aie sindicatelor
conferință de presă, ținută cu acest 
prilej, președintele A.F.L.-C.l.O., Geor
ge Meany, s-a pronunțat în favoarea 
unei prelungiri a datei de 1 mai pen
tru intrarea în vigoare a unui nou 
contract colectiv în industria oțelu
lui din cauza luptei strînse care are' 
loc in alegerile pentru desemnarea 
președintelui Sindicatului unit al 
muncitorilor oțelari. Aceste alegeri 
s-au desfășurat la 9 februarie, dar 
■rezultatele lor nu sînt cunoscute nici 
pînă în prezent, întrucît trebuie nu
mărate și ratificate voturile din toate 
secțiile locale ale sindicatului. Pro
punerea lui Meany de ainînare a da
tei intrării în vigoare a noului con
tract colectiv are o importanță deo
sebită. întrucît ea are drept scop să

împiedice declararea unei greve ge
nerale a muncitorilor siderurgiști la 
i mai în cazul cînd tratativele dintre 
sindicat și patroni nu se vor încheie 
cu succes.

Participanții la sesiunea Comitetu
lui Executiv al A.F.L.-C.l.O. au 
rut, de asemenea, elaborarea unei 
legislații guvernamentale, care 
împiedice în statele sudiste — ca
labama și Mississippi — nerespecta- 
rea drepturilor electorale ale popu
lației de culoare.

ce- 
noi 
să
A-

in vederea reglementării 
relațiilor dintre Anglia 

și R. A. U.
LONDRA 25 (Agerpres).
La Londra s-a anunțat că Marea 

Britanie și R.A.U. au căzut de acord, 
în principiu, ca un ministru britanic 
să viziteze Cairo pentru a avea con
vorbiri cu oficialitățile egiptene, în 
scopul reglementării relațiilor dintre 
cele două țări.

У

Procesul „infirmierelor inorții“
MUNCHEN 25 (Agerpres).
Procesul celor 14 „infirmiere ale 

marții", a continuat cu interogarea 
acuzatelor. Una din acestea, Marga
reta Mrozek, a relatat cum copiilor 
bolnavi aflați în spitalul Obrawalde- 
Meseritz, (aici au fost ucise aproxi
mativ 8 000 de persoane) li se admi
nistra otravă dizolvată într-un lichid 
roșu, care dădea impresia a fi suc de 
fructe. O altă acuzată Berta Helmis, 
a recunoscut că a participat ia uci
derea a 35 de bolnavi, declarînd însă 
că aceștia „ar fi murit oricum — cu 
sau fără intervenția ei". La rîndul ei, 
infirmiera șefă, Martha Glawinski, 
care a participat la uciderea a 28 de 
persoane, a declarat cu cinism că „în

definitiv erau funcționare ale statu
lui și își făceau datoria".

Ședințele procesului au fost între
rupte, ele urmînd să fie reluate săp- 
tămîna viitoare.

Sreia (otherilor tiilieii
SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager

pres).
Greva docherilor din portul chilian 

Valparaiso a intrat în cea de-a șaptea 
zi. Numeroase nave sînt imobilizate 
în port în timp ce cantități mari de 
fructe sînt în pericol să se altereze 
deoarece nu pot fi încărcate.

! VĂRS

JAPONIA

A început ofensiva revendicativă 
de primăvară

TOKIO 25 (Agerpres).
In Japonia au început joi acțiunile 

desfășurate de oamenii muncii în ca
drul ofensivei de primăvară' în apă
rarea drepturilor lor, la care particî-

Ghete cu camere de aer
' HAMBURG 25 (Agerpres).

Trecătorii de pe cheiul Alster 
din Hamburg au asistat recent la 
o demonstrație uimitoare : un om 
mergea calm pe suprafața fluviu
lui Elba. 
Ruediger 
dim fibre 
mere de
ceste ghete permit trecerea unei 
ape, fără ca purtătorul lor să se 
ude și că vor fi de folos construc
torilor de poduri și echipelor 
salvare care trebuie să treacă 
pele.

Era vorba de inventatorul 
Vogler care purta ghete 
sintetice, prevăzute cu ca- 
aer. Vogler a spus că a-

de
a-

necesar, întrucît savanții care 
examinat fotografiile Lunii luate 
nava cosmică „Ranger-8“ conside
ră în majoritate, că suprafața a- 
cesteia este spumoasă și fără con
sistență. „Penetrometrul" va fi o 
sondă prevăzută cu instrumentele 
necesare pentru a se evalua duri
tatea, penetrabilitatea și rezistența 
solului lunar. El va fi lansat pe 
Lună de pe o navă cosmică ,,A- 
pollo", care va gravita în jurul sa
telitului natural al Pămîntului. Se 
așteaptă ca primele „penetrometre" 
să fie fabricate în anii următori.

au 
de

pă . peste 6 700 000 de oameni ai mun
cii, reuniți în 160 de sindicate. Oa
menii muncii japonezi revendică ma
jorarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de viață, încetarea rațio
nalizării capitaliste a producției, re
ducerea zilei de muncă și îmbunătă
țirea sistemului de asigurări sociale, 
adoptarea de măsuri în vederea îm
piedicării creșterii prețuirilor. Pe plan 
politic muncitorii japonezi cer guver
nului și partidului de guvernămînt 
să renunțe la încercările lor de a re
vizui constituția țării, se pronunță 
împotriva prezenței submarinelor ato
mice americane in porturile japoneze 
etc.

FRANCE PRESSE

Franța va
a

IN С I T E V A
TOKIO. In orașul Naha ■ cen

trul administrativ al insulei Oki
nawa - s-au încheiat lucrările con
gresului Consiliului pentru retroce
darea Okinawei către Japonia. Par
ticipanții la congres au adoptat o 
serie de rezoluții în apărarea drep
turilor locuitorilor insulei și au a- 
probat planurile de luptă pentru 
realipirea Okinawei la Japonia.

BONN. Tribunalul vest-german 
din Mannheim a ordonat miercuri 
arestarea a doi criminali de război 
naziști din această localitate. Este 
vorba de fostul Standartenfuhrer 
SS (colonel) Heinrich Мосек, și un 
fost membru al grupului de auto
apărare „vest-preussen“, Wilhelm 
Richardt. Cei doi au participat la 
executarea unui mare număr de 
polonezi în timpul celui de-al doi
lea război mondial în pădurea 
Tuchel (Polonia).

BANGKOK. Ministrul de interne 
al Tailandei a făcut cunoscut mier
curi ziariștilor că cei doi generali 
laoțieni, reprezentanți ai fracțiunii 
de dreapta, Fumi Nosavan și Siho 
Lamphutacol, se află la Bangkok, 
ca refugiați politici.

BUENOS AIRES. Un grup nu
meros de activiști politici și mem
bri ai Congresului Național din 
Argentina a adresat dictatorului 
Paraguay-ului, Stroesner, o scri
soare în care își exprimă neliniștea 
pentru soarta lui Ramiiio Lopez, 
liderul Ligii țăranilor, care a fost 
arestat de poliție. Semnatarii scri
sorii cer să se pună capăt torturi
lor la care este supus Lopez și să 
fie imediat pus în libertate.

RIN PURI
DAR-ES-SALAAM. Președintele 

Republicii Unite Tanzania, Julius 
Nyerere, s-a înapoiat miercuri la 
Dar-Es-Salaam, după vizita oficială 
efectuată în R. P. Chineză.

PARIS. Institutul Francez pen
tru sondarea opiniei publice a efec
tuat o anchetă cu întrebarea : Sîn- 
teți satisfăcuți sau nu de rolul pe 
care îl joacă Franța în prezent pe 
plan internațional ? 44 la sută din 
cei întrebați au răspuns afirmativ, 
16 negativ, iar 40 la sută nu s-au 
pronunțat. La aceeași întrebare, în 
noiembrie 1963 au răspuns afirma
tiv 40 l.a sută, iar în februarie 1963 
-- numai 36 la sută.

BONN. Agenția D.P.A. anunță 
că Diori Hamani, președintele Re
publicii Niger, va sosi în R. F. 
Germană la 6 martie penvrufiB vi
zită oficială de 11 zile.

1964, în Franța 
accidentelor de 

la 250 931 de

anunță agen- 
executiv al

Indian, partî- 
a cerut mîer-

PARIS. 1-n anul 
numărul victimelor 
circulație s-a ridicat 
persoane.

DELIII. După cum 
ția U.P.I., Comitetul 
Congresului Național 
dul de guvernămînt,
curi introducerea unor măsuri le
gislative prin care limba engleză 
să fie introdusă ca limbă secunda
ră în administrația de stat șî în 
serviciile publice.

LONDRA. Din cauza defectării 
generatorului, a ieșit din funcțiune 
sinorotonul englez instalat la labo
ratorul Institutului național de cer
cetări nucleare' de la Berkshire. Nu 
s-au înregistrat victime.

faee o nouă convertire 
dolarului în aur

De ce este necesar 
„Penefromefrul"

WASHINGTON 25 (Agerpres).
N.A'.S.A. (Administrația națională 

pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic) a a- 
nunțat că se studiază în prezent 
construirea unui instrument numit 
„penetrometru", care va permite să 
se afle dacă cosmonauții vor putea 
să se deplaseze în siguranță pe su
prafața Lunii. Aceasta a devenit

Un nou tub 
pentru televiziune 

în culori
PARIS 25 (Agerpres).
La Paris s-a comunicat că un nou 

tub pentru televiziunea in culori, 
care poate Și folosit de toate siste
mele de televiziune in culori cunos
cute, a fost construit în comun de 
o firmă franceză și una italiană. In 
comunicatul celor două firme se 
spune că noile tuburi dau o imagi
ne de o claritate nemaiîntllrătă pină 
in prezent.

PARIS 25 (Agerpres).
Intr-un comentariu al

France Presse se arată că la începu
tul lunii martie Franța va face o 
nouă operațiune de convertire a do
larului în aur, urmînd aceleia de 150 
de milioane dolari efectuată cu puțin 
timp înainte.

In cercurile autorizate, arată agen
ția, nu se indică data exactă a noii 
operațiuni. Potrivit calculelor făcute 
de observatori, această nouă opera- 
ți£ ar putea să fie cea mai importan
tă de acest gen, ridieîndu-se la un 
total de 300 de milioane dolari. In 

- luna ianuarie, din operațiile sale va-

agenției
Шаге Franța a obținut 66 mitioane 
dolari și se crede că în luna februa
rie această cifră s-ar ridica la 90 mi
lioane, ceea ce ar însemna că împre
ună cu luna decembrie a anului tre
cut Franța a acumulat aproximativ 
250—300 milioane dolari 
să-i convertească în aur 
Unite.

Agenția France Presse
Franța nu este singura țară care ur
mărește creșterea rezervelor sale de 
aur. Același lucru l-a făcut și Ger
mania occidentală; de asemenea 
Spania a schimbat la începutul lunii

care poate 
în Statele

arată că

ianuarie 200 milioane (fclarf în aur 
și urmărește ca în cursul acestui an 
să mai schimbe 600 milioane de do
lari. Banca Angliei, banca Confede
rației elvețiene. Banca centrală olan
deză au din totdeauna drept princi
piu schimbarea în aur a tuturor de- \ 
vizelor care intră în rezervele lor.

Din acest succint tablou, conchide' 
France Presse, reiese că Statele Gi
nite vor suferi în cursul anului 1965 
noi pierderi de aur care ar putea să 
depășească aprecierile făcute de mi* 
nistrul de finanțe al S.U.A., Dillon, 
evaluate la 500 de milioane dolari.
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