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INSTANTANEE

Daruri de
Oamenii urcă și coboară de la un 

etaj la altul, trec de la un aparta
ment la altul, de la o cameră la alta.

Frigul nu-î mai stînjenește în 
mișcări. Bidineaua, pensula, rașcheta 
și diamantul pentru tăiat sticlă sînt 
cuprinse de animație. Caselor clădite 
sttb asprimea toamnei și a iernii li 
se pun geamuri. Ferestrele clipesc 
pentru prima oară inundate de soare, 
care pătrunde parcă sfios "în încăpe
rile noi, revărsîndu-și talazul de 
raze pe parchetul curățat de curînd, 
pe mozaicul neted ca oglinda. E aici 
un pic de poezie în care se îmbină, 

mod firesc și armonios, strădaniile 
cu gust pentru frumos ale celor ce 
fac case. Și toate acestea se ames
tecă cu bucuria celor ce se apropie 
cu emoție de ferestrele deschise că
tre soare și care vor locui în aceste 
case. „Mai e puțin și gata. Iată, as
tăzi i-au pus casei mele geamuri. As
tăzi i-au așternut pe pereți un covor 
de flori și linii" își zic nerăbdători 
viitorii locatari.

paruri de primăvară. Daruri pen
tru 'amenii muncii, ce se pregătesc 
acum pe toate șantierele de locuințe 
din Valea Jiului. 40 apartamente la 
Lupeni, 72 la Vulcan, 40 la Petro
șani și 40 la Petrila. Pentru asta s-au 
trudit constructorii de cu iarnă. Zilele 
astea, acolo pe unde au trecut ei, 
se va instala ca la ea acasă bucuria 
tovarășului, a prietenului care va 
avea o. casă nouă. ■ ; ■

Ea Eivezeni se vor preda 40 de 
apartamente la sfîrșițul lunii martie, 
la Lupeni alte 40, iar la Petrila și 
Vulcan încă 192 de apartamente se 
finisează pentru ca în luna aprilie să 
poată fi date în folosință. Primele 80 
de apartamente fac parte din planul 
de predare de pe trimestrul 1. Ele

Profiluri

BOBI NAT O ARE A
In primăvara anului 1955, ta 

Paroșeni a intrat în funcțiune pri
mi^ turbogenerator de 50 mega- 
wtiți. Uzina, ce creștea cu fiecare 
zi, avea nevoie de muncitori cali
ficați, pricepuți, care să-i stăpi- 
nească cu siguranță agregatele 
complicate. Zilnic se prezentau 
spre angajare numeroși oameni de 
diferite meserii: cazangii, turbi- 
niști, electricieni, moniori, insta
latori, sudori.

După un an 
la nașterea
lor kilowați, 
serviciul 
al uzinei s-a pre
zentat într-una 
zile o fată
tă, slăbuță, 
vreo 17 ani 
întrebarea 
țioitarului de aici
„ce meserie ai 7“, 
ea a răspuns cu 
o notă de mîndrie 
In glas:

— Sînt bobina
toare. Aș vrea să 
mă angajez. Or 
mai fi locuri?

— Sigur că
— i-a răspuns a- 
cesta. la dum
neata loc și fă o cerere I

Din ziua aceea, la atelierul de 
bobinaj al termocentralei Paroșeni 
vine zilnic la lucru o fată brune
tă, tot slăbuță, dar... de mult ma
joră.

O dată cu extinderea centralei, 
prin intrarea în funcțiune și a ce
lorlalte trei turbogeneratoare, ulti
mul de 150 megawați, cu care ter
mocentrala Paroșeni și-a mărit 
puterea instalată la 300 megawați, 
au crescut și oamenii. A crescut și

mîndri și bu- 
intra în case 

n-a gustat bu- 
pînă la capăt,

primăvara.
vor completa cifra de 192 apartamen
te predate în primul trimestru al a- 
cestui an. Așadar, zugravii lui Andre- 
evici, Jenei și Sturza de pe șantie
rul Livezeni, parchetară lui Dumitriu, 
zugravii lui Berciu și Ferăstrău de 
Ia Lupeni, geamgii lui Ștefănuț au 
toate motivele să fie 
curoși. După ei vor 
locatarii. Numai cine 
curia unui lucru dus 
numai acela nu-și poate imagina cî- 
tă bucurie are loc într-un suflet de 
om care împlinește visurile altor oa
meni.

Constructorii pregătesc daruri de 
primăvară. Și în primăvara asta, ca 
și în alte primăveri, ei au pregătit 
și pregătesc/daruri. Căci de fapt via
ța țării sub soarele socialismului bi
ruitor nu-i decît o neîntreruptă pri
măvară cu zile însorite, cum sînt de 
mulți ani primăverile noastre.

I. CIOCLEI

Blocuri înalte cu 8 etaje și 
zeci de apartamente, aflate în 
construcție la Vulcan.

ea, fata aceea brunetă, îndrăgostită 
de meseria bobinajului. Acum se 
mișcă cu multă ușurință și sigu
ranță printre motoarele electrice, 
pe care le doftoricește cu pricepe
re. Degetele ei subțiri umblă cu 
abilitate prin ancoșele statoarelor, 
cu preșpanul și slrma emailată, cu 
dispozitivul de bobinat și aparatele 
de încercat. In mîinile ei și ale co
legelor de muncă, motoarele își re- 

viață, pentru ca la rindul 
lor, să mențină 
pulsul uzinei, să 
înlesnească naște
rea milioanelor de 
kilowați.

Dar tinăra bobi
natoare nu s-a 
mulțumit cu pre
gătirea de atunci. 
Ajutată de maiștri 
șl de conducerea 
secției electrice, a 
urmat cursurile 
serale ale Școlii 
medii din Lupeni 
pe care le-a ab
solvit în vara a- 
n-dui 1963 Para
lei cu pregătirea 
multilaterală în 
școala medie și-a
ridicat mereu și 

calificarea profesională, fiind astăzi 
una dintre bobinatoarele de nă
dejde ale secției electrice. Condu
cerea secției, membrii colectivului 
în care lucrează, comuniștii, toți 
au numai cuvinte de apreciere 
pentru bobinatoarei Valeria Draica. 

Exemplul tinerei bobinatoare Va
leria Draica de la Paroșeni confir
mă odată în plus modul cum oa
menii trăiesc, cresc și învață sub 
cerul senin al patriei noastre libere.

D. GHEONEA

Instalație 
întrată în funcțiune
La centrala electrică din Vulcan 

a intrat în funcțiune o instalație 
pentru filtrarea și reducerea procen
tului de calcar din apa de adaus fo
losită la cazane.

Instalația este dotată cu un filtru 
natrio-cationic și un rezervor de ma
re capacitate. Pentru reducerea con
ținutului de calcar și filtrarea apei 
se folosesc diferiți compuși chimici 
care au proprietăți de atragere și 
polarizare a impurităților și în ace
lași timp de limpezire a apei. Filtrul 
natrio-cationic se regenerează din 8 
în 8 zile cu soluție de clorură de 
sodiu.

Prin folosirea apei filtrate cu a- 
ceasta instalație se evită complet 
depunerile de piatră și alte impuri
tăți pe suprafața pereților interiori 
ai cazanelor și, în același timp, se 
prelungește substanțial durata lor de 
funcționare.

ACTUAL IT AT EA
Lectorat 

pentru gospodine
Ieri după-amiază, în cadrul unui 

lectorat pentru gospodine tov.. Rusalin 
Bălșan, responsabilul bibliotecii cen
trale Petroșani, a ținut într-una din 
sălile Școlii generale de 8 ani nr. 3 
din Dărănești o expunere despre ac
tivitatea și opera lui Mihai Emines- 
cu. Expunerea s-a bucurat de succes.

Noutăți cosmetice
O dată cu începutul acestei luni, 

magazinul pentru desfacerea artico
lelor cosmetice din Petroșani (Uni
tatea nr. 8) pune în vînzare nume
roase produse noi. Printre acestea se

Viscoza Lupeni. 
La asigurarea 
desfășurării neîn
trerupte a proce
sului de producție 
în fabrică își dă 
contribuția și co
lectivul centralei 
termice. In clișeu : 
echipa de la cen
trala termică con
dusă de comunis
tul Ință Iosif în 
plină activitate.

Printre colectivele care pășesc pra
gul celui de-al II-lea trimestru al 
anului cu un bilanț bogat de reali
zări se află și minerii pețrileni. Co
lectivul exploatării Petrila încheie 
trimestrul I cu sarcinile de plan rea
lizate cu 3 zile înainte de termen, cu 
o depășire a planului de peste 7 000
tone cărbune (deci inclusiv cu anga
jamentul realizat pe această peri
oadă). In cea de a treia lună a anu
lui, mina a ajuns la o productivi
tate de 1,315 tone pe post, atingînd 
indicatorul prevăzut.

In afară de succesele obținute, co
lectivul își încheie activitatea din 
primul trimestru cu o experiență 
prețioasă a cărei valorificare este în 
măsură să asigure obținerea de noi 
succese în trimestrul II. Pe această 
temă am avut ur
mătoarea convor
bire cu tov. ing. 
Muru Emil, șeful 
exploatării.

Care au fost factorii ce au stat la 
baza succeselor colectivului minei 
din trimestrul I?

In primul rînd, înfăptuirea preve
derilor din planul de măsuri tehnico- 
organizatorice. Toate măsurile din 
planul M.T.O. prevăzute pentru pri
mul trimestru au fost rezolvate. A- 
ceasta a avut un rol hotărîtor în 
crearea condițiilor necesare realizării 
sarcinilor de plan în toate sectoarele 
minei. De altfel țin să subliniez: 
trimestrul I este încheiat de toate 
sectoarele cu planul realizat și de
pășit. Cum a fost posibil acest lu
cru ? Sectoarele noastre de produc
ție au avut tot timpul o linie activă 

de front asigurată. In acest scop S-a** 
muncit cu perseverență, chiar de la' 
începutul anului, 
ritmică a planului de pregătiri.

Totodată s-au obținut realizări mul
țumitoare și în ceea ce privește spo
rirea vitezei de avansare. Acest lucru 
a fost posibil prin aplicarea unui 
complex de măsuri. S-a îmbunătățit 
aprovizionarea locurilor de muncă, 
s-a completat efectivul de regie care 
deservește abatajele, s-a extins tăie
rea prin pușcare etc. Rezultatul: în 
abatajele noastre cameră s-a ajuns la 

Inferviul nosfru

pentru îndeplinirea a'e anului, să avem un front de
lucru suficient pentru îndeplinirea șl

numără cremele de față Catifelin și 
Anca, preparatul pentru întărirea 
rădăcinii părului denumit Tonichin, 
apa de gură Clorofila (cu vînzare 
la kilogram), crema Cheratolitica 
pentru epiderme îngroșate, soluția 
Prodigen pentru îngrijirea protezelor 
dentare, apele de toaletă „Liliac alb" 
și „Lăcrămioare de munte" etc.

Seară cultural-disiracfivă
Azi la ora 19, în sala de festivități 

a clubului muncitoresc din Paroșeni 
comitetul U.T.M., de la termocentrală 
organizează .pentru tinerii . energeti- 
ceni din localitate o seară cultural- 
distractivă.

In program recitări, muzică, jo
curi distractive și dans.

$1 MAI MARI
o viteză de avansare de 105 ml pe 
lună față de 89,7 ml cît este pla
nificat.

Ce .măsuri ați' aplicat pentru rea
lizarea sarcinilor ce-i revin- exploa
tării in trimestrul II?

In cursul trimestrului II ne-așteap
tă sarcini noi, sporite; avem de 
realizat un plus de producție de 3 000 
tone cărbune, cît prevede angajamen
tul de întrecere. Crearea condițiilor 
necesare înfăptuirii acestor sarcini 
ne-a preocupat din timp. S-au pre
gătit pentru exploatare două panouri 
de figuri în blocul zero, din stratele 
13 și 14, va intra în funcție abata
jul cameră nr. 1 est din stratul 3, 
s-a terminat galeria de legătură cu 

sectorul IV la ori
zontul XIV. In sco
pul realizării ritmi
ce a sarcinilor de 
plan, avem asigura
tă următoarea li

nie de front: In luna aprilie — 782 
ml, în mai — 836 ml, iar în luna 
iunie o linie de front de 816 ml. In 
cursul trimestrului II va începe ex
ploatarea abatajelor frontale cu front 
scurt: la sectorul I vor intra în func
ție abataje pe înclinare cu o linie ac
tivă de 40-90 ml, iar la sectorul HI 
un abataj frontal cu o linie activă 
de 16 m. Prin folosirea judicioasă a 
liniei active de front, în trimestrul 
II vor exista fronturi de rezervă la 
sectorul III între 16-20 m, iar la 
sectorul IV de cel puțin 8 ml. Pen
tru asigurarea liniei de front nece
sare, avem însă de executat un vo
lum sporit de lucrări de pregătiri, 
respectiv de 3 430 ml. Aceasta va 
asigura ca și în trimestrele III șl 

depășirea sarcinilor de plan.
învățămintele din primul trimestru 

impun ca atenția colectivului ex
ploatării să fie și mai mult con
centrată asupra indicatorului de pro
ductivitate, care în trimestrul II va 
fi, în medie, de 1,305 tone/post. 
Realizarea acestui indicator necesi
tă concentrarea eforturilor spre spo
rirea continuă a vitezelor de avan-

(Continuare în pag. 3-a)

Reailziri ale foreitieriler
In munții noștri, iarna a creat ne

numărate greutăți în munca . forestie
rilor din Valea Jiului. Ei însă s-au 
străduit să le învingă, pentru a ex
ploata din păduri tot mai mult lemn 
pentru economia națională. In lună 
martie, în 28 de zile, forestierii din 
Valea Jiului au dat 5014 m c buș
teni gater fag, 581 m c bușteni de 
derulaj, 3500- m steri lemn de foc, 
882 m c celuloză fag, 434 in c lobde 
diferite, 553 m c lemn de construc
ții fag, 680 m c cherestea, 2357 
bucăți traverse . normale și 580 bu
căți traverse înguste.

S-au evidențiat prin hărnicie co
lectivele sectoarelor forestiere Cîmpu 
lui Neag și Lupeni.



2 STEAGUL ROȘ0

In strînsă legătură cu masele
Deputații sfaturilor populare, căro

ra masele largi de cetățeni le-au a- 
eordat, prin votul lor de ta 7 mar
tie, încrederea de a gospodări și 
conduce treburile obștești, tșl încep 
din plin activitatea o dată cu ve
nirea primăverii. Orașele și celelalte 
așezări «le bazinului nostru minier 
u înnoiesc cu noi cartiere de blo
curi, șșoil, complexe comerciale, șl 
acestei frumuseți născute sub haina 
«chetelor trebuie sâ-i alăturăm, o 
dată cu venirea primăverii, pe cea 
a zonelor verzi, a parcurilor îngriji
te, a curățeniei. Buna, gospodărire, 
înfrumusețarea localităților constituie 
pentru staturile populare un larg 
timp de activitate.

In toate localitățile Vân Jiului 
staturile populare au întocmit pla
nuri de măsuri pe întregul an iSes 
cu privire ia desfășurarea acțiunilor 
de înfrumusețare a localităților res
pectiva. Aceste planuri prevăd crea
rea de zone verzi în jurul blocurilor 
№u construite, precum și pe alte 
rerturî virane, plantări de arbori 
arbuști ornamentali, construcții 
mici baze sportive și terenuri 
jOaeă pentru copil, amenajări și
trețtaeri de străzi, drumuri, amenaja
rea parcurilor etc. Volumul lucrărilor 
de amenajări, 
țineri e mult 
anul trecut șl
0 activitate susținută din partea sfa
turilor populare, a fiecărui deputat.

Principala condiție pentru ca sfa
turile populare să îndeplinească că 
«acces programul lucrărilor de înfru
musețare pe care și l-au propus prin 
muncă patriotică, este atragerea ce
lor mal largi mase de cetățeni № ac
tivitatea gospodărească. Trebuie des- 
Hșurafă o asemenea activitate de 
către sfaturile populare, de către de- 
putafi, tacit realizarea obiectivelor Sta
bilite în planurile de înfrumusețare 
a localităților să devină o preocu
pate susținută a tuturor cetățenilor.

ІП «Cest scop este necesar ca sta
turile populare, comitetele tor execu
tive, să desfășoare o vie activitate 
organizatorică. In primul rînd, depu
tății trebuie să reorganizeze comite
tele tte cotațoni pe Circumscripții e- 
lectorate, cartiere, străzi și 
șl să le activizeze.

Acum, după ce sesiunile 
stftuîre a sfaturilor populare
tac M toate orașele șl comunele Văii 
Jtalul, planurile cu privi» ta dosfă-

fe
ți 

de 
de 
în

înfrumusețări și între
mai mare ca cel de 
realizarea lui necesită

șurarea acțiunilor de înfrumusețare 
trebuie defalcate de către comitetele 
executive pe circumscripții electorale 
și înmînate deputaților. Cunosc'tnd 
obiectivele ce le revin în perioadă 
care urmează -** obiective care în 
majoritatea lor cuprind propuneri tă
cute da cetățeni în perioada Cam
paniei electorate — deputății sînt 
chemați să le dezbată cu masele de 
alegător!, și împreună cu comitetele 
de cetățeni să întocmească planuri 
operative de muncă pentru rezolvarea 
problemelor gospodărești în fiecare 
circumscripție electorală, La întoc
mirea acestor planuri operative tre
buie să se țină seama ca obiectivele 
de înfrumusețare sau lucrările gos
podărești să fie executate în terme
nele stabilite de comitetele executive 
ale sfaturilor populare.

La stabilirea obiectivelor muncii 
patriotice trebuie Insistat pentru fo
losirea din plin a potențialului de 
brațe de muncă, pentru valorifica
rea resurselor locale, spre a se ob
ține realizări care Să facă cinste 
circumscripțiilor electorale respective. 
Pe această bază trebuie să se des
fășoare întrecerea patriotică pentru 
buna gospodărire și înfrumusețare în
tre blocuri, străzi, cartiere și loca
lități.

Paralel cu activitatea gospodăreas
că pentru atragerea unui mare număr

accent pe 
organiza*- 
de femei, 
gospodă- 
Inmănun-

un
gospodări-

gospodă- 
un accent

de cetățeni la gospodărirea treburilor 
obștești, comitetele executive au da* 
toria de a pune un mare 
întărirea sprijinului dat de 
țlife U.T.M., de comitetele 
de întreprinderi activității 
rești șî de înfrumusețare,
chcete, aceste forțe vor asigura 
adevărat salt calitativ în 
rea localităților noastre.

In efectuarea lucrărilor 
rești și de înfrumusețate,
deosebit trebuie pus pe calitatea lu
crărilor. Tehnicienii Sfaturilor popu
late, ai întreprinderilor tutelate de 
sfaturi să dea îndrumări concrete 
pentru ca ceea ce se face să fie fru
mos si de calitate. înainte de Zu
grăvire, fațadele imobilelor, îndeosebi 
de pe arterele principale ale locali
tăților, să fie reparate spre a avea 
un aspect cft mal frumos.

Deputății sfaturilor populare, comi
tetele de cetățeni, organizațiile ob
ștești sînt chemate să desfășoare o 
susținută muncă educativă în Sco
pul păstrării și îngrijirii a ceea ce se 
face pentru înfrumusețarea localități
lor noastre. Mliltînd cu pricepere și 
inițiativă pentru realizarea programu
lui lucrărilor de muncă patriotică, 
intreținînd cu grijă ceea ce 
vom da localităților noastre 
un aspect demn de munca 
harnicilor noștri muncitori.

se face, 
miniere 

?1 viața

blocuri

de cod
au avut

Ghte străbate orașul Ltipenl de 1a 
capăt la altul, fși dă seama că 

atei s-au făcut multe pe tărîmul bu- 
n»i gospodăriri. Noile cartiere Visco
se. Braia, dau acestei vechi așezări 
miniere o înfățișare tinerească, plină 
de prospețime. O dată cu aceste car
tiere, care cuprind mii de aparta
mente, orașul Lupeni s-a îmbogățit 
cu noi parcuri, cu numeroase zone 
verzi. Parcul evidențiaților, parcul 
de aub apltal, cai 
din 
iată 
din 
fost 
peet 
lui 
rele Beata și Viscoza, precum șl 
alte numeroase «menajări.

șl In acest an, comitelui execu
tiv ai afetului popular orlșentee și-a 
îtaaf obiective Importante In ce 
privește înfrumuwțaroa și buna 
gospodărire a orașului

-> Ns-stn propus — spune* iov. 
Brapoveanu Victor, președintei* Co* 
mitetutai executiv al Sfatului popu* 
iar Lupeni — «1 dăm o șl mai mere 
amploare activității gospodărești eu 
sprijinul acțiunilor da muncă patrio
tică. in cartierul Braia vor fl tatwti- 
nate lucrările începute In anul trecut 
de amenajare a două noi parcuri. 
Vor fl transformate ta spații veral 
tenamirlie din jurul F.F.A. „Vtecwta",

Paralel cu zonele verzi, 
terenuri de joacă pentru copii!

In ultimii ani, în toate localitățile 
Văii Jiului s-a făcut mult pentru ex
tinderea zonelor verzi în noile car
tiere. Experiența a arătat Ifisă că în 
fiecare primăvară o buna parte din 
aceste zone verzi trebuie refăcute 
complet, deoarece încă din toamnă 
ele sînt călcate în picioare și dis
truse mai ales da către copii în 
timpul jocului.

La această situație contribuie atît 
lipsa de supraveghere a copiilor în 
timpul jocului de către unii părinți, 
Cît și faptul că lipsesc terenurile 
special amenajate pentru joacă.

Pentru copiii oamenilor muncii din 
noile cartiere trebuie create terenuri 
bine amenajate, suficient. de mari, pe 
care să se poată juca în voie, fără 
să calce șî sa distrugă zonele verzi. 
In felul acesta, covoarele 
rondurile de flori Vor fi în permanen
ță frumoase, iar refacerea lor llu Va 
mai fi necesară în fiecare primăvară 
deoarece vor putea fi păstrate.

Iată de ce, comitetele executive ale 
sfaturilor populare trebuie să Іа mă-

de iarbă.

suri ca în fiecare cartier să se ame
najeze locuri de- joacă pentru copii 
sau (nici baze sportive. Bineînțeles, 
această 
teren a 
podărie, 
cialitate 
atrucții 
să se încadreze estetic în ar emblul 
noilor cartiere, să alterneze frumos 
eu zonele verzi.

Meritoriu este faptul că în unele 
localități există deja preocupare în 
această direcție. La Lupeni, bunăoară, 
se vor amenaja mai multe asemenea 
terenuri, unde vor fi aduse și insta
lații construite din fesufse locale, cu 
ajutorul cetățenilor.

O dată cu stabilirea terenurilor 
destinate joCuluî copiilor — și aceas
tă operație trebuie încheiată cît mai 
curînd deputății sfaturilor popu
lare, Comitetele de cetățeni trebuie să 
mobilizeze locatarii cartierelor la 
amenajarea terenurilor de joacă pen
tru copii.

operație necesită prezența pe 
tehnicienilor secțiile 
concursul cadrelcS^ 
de pe șantierele de con- 

pentru ca și aceste t renuri

JS- 
>pe-

le ne nai tleări stradă a Mini (truer
Blocurile 51—54 din 

mează cea mal tînără 
cestul mare cartier al 
troșâni. Blocurile au 
curînd haina schelelor,
ferestrele lor se văd perdele curate 
glastre cu fiori.

Mulți dintre locatarii acestor blo
curi sînt preocupați nu numai

Livezeni, for- 
stradă a a- 
orașului Pe- 

dezbrăcat de 
iar acuffl, la

Vedere de ansamblu a

y—.'r11

școlii profesionale, va fi refăcută 
strada ce duce spre arena sportivă 
„Minerul", se va amenaja cursul 
unor pîrăie, iar zonele verzi vor fi 
mult extinse.

Paralel cu efectuarea acestor lu
crări noi, se vor reîmprospăta ve
chile parcuri, iar din pădurile în
conjurătoare vor fi aduși și plantați 
în oraș sute de arbori și arbuști. 
Sera din oraș a pregătit mii și mii

F.F.A. „Viscoza"; parcul evidențiați- 
lor — de preparația Lupeni; parcul 
de lingă spital — de școala profe
sională etc.

O serie de lucrări importante din 
plan 1 de amenajări sînt, de aseme
nea, repartizate pe colective de uni
tăți. Pe terenurile virane din jurul 
școlii profesionale SC va amenaja în 
acest an o bază sportivă 
prafață de uh hectar, care

cu o Su
va fi fof-

cartierelor noi — Vîșcoza și Braia — din orașul Lupeni.

înfrumusețarea orașului. Comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular, cu spri
jinul deputațiior, al organizațiilor de 
bază din cartiere i-a chemat pe a- 
cești tovarăși pensionari în sprijinul 
acțiunilor patriotice și el au răspuns 
cu dragă inimă. Drept rezultat, ta lu
crările importante, mai ales dintre 
acelea care au necesitat calificare, 
pensionarii au 
50—60 pe zi.

'І
venit Organizat, cite

Lobșteln —
numai cîteva

caic care au
amenajate In ultimii
decaeblt de frumos dau orașu* 

Zonele verzi iefaeaia din cattle*

Preocupare a întregului oraș
de flori care să înfrumusețeze par
curile șl Zonele verzi ale Lupeniulul.

Garanția realizării volumului mult 
sporit de lucrări gospodărești pre
văzuta pentru acest an o constituie 
sprijinul pe care comitetul executiv 
al «telului popular 11 primește aht 
din partea cetățenilor cit și din par
tea întreprinderilor, organizațiilor de 
tineret, de femei, din partea colec
tivelor școlilor «te. Sfatul popular al 
orașului Lupeni в doblndit o expe
riență prețloaeă în «tragerea între* 
fii таи de cetățeni la rezolvarea 
problemelor legate de buna gospo
dărire șl înfrumusețare a orașului,

Așa de pildă, parcurile orașului 
alnt repartizata pa întreprinderi, ca
re organizează acțiuni In «copul în* 
trațlflarll for. Parcul ti Auguat, bu
năoară, • gospodărit tte cotectivid

mată din terenuri de fotbal, baschet. 
Volei. Devizul pentru această lucra
re a fost întocmit de anul trecut. 
Iar executarea ei a fost încredințată 
școlii profesionale. Un mare volum 
(ta nivelări de teren, transport de 
pămînt Vegetal, plantări de arbori 
necesită amenajarea zonelor verzi 
din cartierul Braia ÎL Aici, alături 
de cetățenii cartierului, vor veni la 
muncă patriotică, pe baza unui pro
gram întocmit de organizațiile 
U.T.M. numeroși tineri.

O mențiune specială merită spri
jinul pe care minerii și muncitorii 
pensionari din Lupeni îl dau activi
tății gospodărești în oraș. In Lu
peni există peste 700 pensionari să
nătoși, care au muncit o viață în
treagă, toVnrăși bucuroși să pună 
mine pe unelte spre a contribui la

Se caută ca lu
crările care necesită 
un mare volum 
de muncă să fie e-

fectuate mecanizat, cu posibilități 
locale. Mâi ales pentru lucrările de 
nivelare și de transportare a pămîn- 
tulUi vegetal sîrtt solicitate, în zilele 
de repaus, buldozerele și autocami
oanele unităților economice.

Bineînțeles, principalul accent tre
buie ptis pe mobilizarea tuturor ce
tățenilor la curățirea și înfrumuseța
rea străzilor Și Cartierelor în care 
trăiesc.

In felul acesta, cetățenii întregu
lui oraș sînt preocupați de buna 
gospodărire a localității. Folosind 
din plin această experiență. Comite
tul executiv, deputății Sfatului popu
lar Lupeni vor obține și în această 
primăvară noi realizări în înfrumu
sețarea orașului lor.

aspectui interior al apartamentelor, 
ci și de spațiile înconjurat*'/ ■».. In 
această parte a cartierului 3 con
struiește încă intens și tocmai de 
aceea cetățenii au hotărî! ca, o dată 
cu Venirea zilelor frumoase de pri
măvară, să deâ o mină de ajutor 
la amenajările exterioare.

Timp de mai multe Zile, locatarii 
de pe scafa П-a a blocului 54. mo
bilizați de responsabilul scării, tov. 
Obert Ion, au ieșit la muncă patrio
tică. Tovarășii Petcu Dumitru, Bu
suioc Mihai, Grigorescu Remus, 
Muntean ion, Ciopron Ion, Soceanu 
Ion și 
luatul 
300 m 
lucrări 
Ore de

Pe această nouă stradă a cartie
rului sînt însă multe de făcut Și este 
necesar ca și cetățenii din blocurile 
51—53 să participe la acțiunile de 
muncă patriotică.

V. KOZINCZ 
corespondent

alfii au descongestionat tra
de pămînt, au nivelat peste 
p teren, au astupat uri șanț, 
la care au prestat peste 200 
muncă patriotică.

NO,TĂ

Curățenie,
dar cu totul!

Iti cursul anului trecut, Sfatul 
popular al orașului Petroșani a a- 
doptat o hotărire privind unele 
măsuri legate de gospodărirea lo* 
calităților care prevede între 
iele, desființarea coteț.lor de 
Sări șl porci improvizate de 
cetățeni in spațiile 
corilor.

Această măsură 
deoarece pe lingă 
stituie o sursă de 
mațele distrug zonele verzi, dind 
naștere la neajunsuri în gospodă
rirea localităților.

Se vede Insă că in unele cartie
re din orașul Petroșani nu s-a a- 
flat Itică de această hotărire. Nu
mai așa se explică de ce cotețele 
pentru păsări nu numai că nu aii 
fost desființate, dar numărul lor 
a crescut. In primăvara anului 
trecut, in incinta blocurilor 23, 24 
Și 25 din cartierul Carpați-Petro- 
șani era un singur coteț de păsări. 
Acum, aici pot fi văzute Cinci co
tețe ale unor cetățeni ce locuiesc 
in aceste blocuri și care se dove
desc foarte grijulii de confortul 
unor orătănii, dar total indiferenți 
cind este vorba de amenajarea 
spațiilor verzi, de înfrumusețarea 
și curățenia cartierului în care iră* 
iese. Cotețe se pot vedea, de ase
menea, in restul cartierului, în spa
tele blocurilor. .

Acum, cînd se pornește la mun
că pentru înfrumusețare și curățe
nia cartierelor, este absolut nece
sar ca și aceste cotețe să fie cu* 
tățaie. ЬаГ cu totul!

din jurul

al* 
pă

unii 
blo-

este necesară 
faptul că con* 
murdărie, ani*
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Cînd dă coJfid ierbii...

v Noi unități comerciale 
- pe litoral

Cei care își vor petrece în vara a- 
ceasta concediul de odihnă pe litoral 
vor aVea la dispoziție noi unități co
merciale. Punctul de atracție îl Va 
constitui barul „Vraja Mării", ame
najat în aer liber. La restaurantul 
„Cazino", care va servi îndeosebi 
specialități de pescărie, oaspeții vor 
benefit *ч de aer condiționat — In 
care . ip se montează o instalație 
speciala. Postul restaurant „Histria" 
devine o elegantă cafenea. In holu
rile hotelurilor „Parc", „Select”-, 
„Aurora", „Flora” vor funcționa ba
ruri de Zi. La Techirghiol își va 
reîncepe activitatea, complet renovat, 
restaurantul „Zorile". Condiții mai 
bune de servire vor oferi celor Ce 
se vor odihni pe malul mării, bra- 

„ seria de pe plaja de la Mangalia, 
precum și cafe-barul „Tomis", res- 

z taurantul și braseria „Victoria", ba
rul Și restaurantul „Continental", de 
asemenea, renovate.

Oaspeții Mangaliei vor avea la 
dispoziție un magazin alimentar des
chis în tot timpul zilei, la Constan
ța unul le va sta la dispoziție și în 
Cursul nopții, alte 22 de magazine 
de pe litoral vor funcționa cite 10 
ОГе pe zi. Numeroase centre de pline 
vor fi deschise și duminicile după-a- 
miază.

(Agerpreș)

Prodarea unor noțiuni de 
ale analizei matematice in

In clasa a Xl-a a școlii de cul
tură generală se predau elemente 
de calcul diferențial și integral, ra
mură a matematicii Care a revolu- 

> țlonat știință și tehnica din momen
tul apariției ei — secolul al ХѴ1П- 
lea.

Astăzi, cînd tehnica și majoritatea 
științelor (chiar și biologia, medi
cina, lingvistica) își bâzează cerce
tările pe diferitele rezultate ale ma
tematicii, se impune ca absolventul 
școlii de cultură generală să-și în
sușească temeinic noțiunile de bază 
ale analizei matematice. Astfel, no
țiunile fundamentale ca: funcție, li
mită, continuitate, derivată, integra
lă. bine înțelese, dau posibilitate ab
solventului să realizeze o sinteză de 
înalt nivel a cunoștințelor dobîndite 
anterior, il înarmează cu o metodă 
dialectică de studiu a relațiilor can
titative dintre fenomene și ilustrează 
eficacitatea folosirii aparatului mate
matic într-un domeniu destul de 
mare de cercetare.

In introducerea acestor noțiuni tre
buie să se procedeze cu mult tact 
metodic, deoarece ele reprezintă un 
gen de abstracții cu care elevii nu 
sînt obișnuiți. Fiecare din noțiunile 
de bază amintite mai sus se intro
duce după ce, cu ajutorul unor e- 
xemple, se arată ce probleme ale 
practicii sau ale dezvoltării matema
ticii au necesitat formularea precisă 
a noțiunii. După ce definiția a fost 
dată sînt necesare multe exemple po
trivit alese, pentru a adînci fiecare 
parte a definiției. Elevii sînt invi
tați apoi ca. prin exercițiile ce le 
rezolvă în clasă sau acasă, să dove
dească o însușire conștientă a con

In trimestrul II —
spre succese și

(Urmare din pag. I-a)

sare atit în abatajele cameră cit și 
frontale și abataje eu trepte răstur
nate. Ori, aceasta impune, pe lingă 
perfecționarea continuă a organizării 
murtcii în abataje, lichidarea a o sea
mă de deficiențe ce mai persistă în 
aprovizionarea brigăzilor. Mai există 
deficiențe în ceea ce privește încăr
carea materialelor în depozitul de 
iernii; transportul se face anevoios, 
puțurile, și în general căile de tran
sport, nu sint întreținute corespunză
tor. întreținerea parcului de vagone- 
te mai lasă, de multe ori de dorit 
In vederea înlăturării acestor deficien
țe, conducerea sectorului de transport 
â elaborat o seamă de măsuri: S-d 
început revizia și repararea căilor de

Din carnetul reporterului

SALINA DE LA PR AID
După сё scapă din cleștele mun

ților Harghita, Tîrnava Mică întîl- 
nrște la Praid o veche salină, ale că 
rei galerii subterane datează din 
timpuri străvechi. Din timpurile a- 
celea ne-au rămas și lacurile sărate 
din pitoreasca Stațiune balneo-cli/na- 
terică Șocata, formate ca urmare a 
surpării unei imense cavități de mi
nă. Secole de-a riadul, aici la Praid, 
exploatarea sării S-a făcut iii ace
leași condiții ca pe timpul romani
lor. In salină se lucra in sistemul 
scărilor Se tăia cu timăcopul In pe
retele gros de sare, vreme de zece 
ore pe zi. Minerii urcau zilnic peste 
5U0 trepte.

Abia iu anii socialismului viața 
oamenilor din saline s-a Schimbat. 
Rind pe rind, ciocanul, timăcopul, 
pana de fier, roaba și coșurile de 
nuiele, ca și legendarul crivac tras 
de cai, au fost înlocuite ca mașini 
moderne, acționate de motoare elec
trice. cu ciocane pneumatice, cu lo
comotive și vagoneți pentru transport. 
Oamenii și-au însușit in scurt timp 
tainele noilor utilaje. Munca in sa
line a cerut meserii noi ca: tăietor 
de sare, artificier, mecanic și acestea 
doar in sectorul de exploatare. Insă 
o mare cantitate de sare se prelu
crează. Iată deci alte meserii.

Satina arată azi ca un imens pa
lat de cristal. După ce un lift te co

ținutului si sferei noțiunii predate. In 
final, pentru a verifice realizarea 
unei însușiri conștiente, trebuie cerut 
ca elevii să formuleze exemple în 
care stt ilustreze anumite laturi ale 
definiției. Căci, scopul însușirii no
țiunilor de bâză âle analizei mate
matice este nu de a aplica mecanic 
regulile deduse pe baza acestor no
țiuni, ci de a aplica creator defi
niția în deducerea proprietăților.

In general există tendința de a 
trata superficial introducerea acestor 
noțiuni fundamentale și de a accen-

. -a.». ». r»« : — it ::

Pe teme școlare

tua partea calculatorie, regulile și 
aplicarea lor mecanică. Aceasă ten
dință duce, în cele din urmă, la aceea 
că elevul rezolvă exerciții de tipul 
acelora cu care a lucrat mai mult, 
folosind memoria, analogia, fără a 
putea justifica ceea Ce a făcut. Э 
asemenea însușire a n&țiunilor este 
lipsită de forța de creație, iar la 
rezolvarea unui tip de problemă neîn- 
tîlnită, elevul se pierde repede.

Lecțiile afectate introducerii noțiu
nilor de bază trebuie în mod special 
pregătite și exemplele judicios alese. 
Pentru că expunerea să nu sufere 
fragmentări (adesea dăunătoare în 
clasa a XI-а), este mai bine ca în 
aceste lecții, ca șl în altele, expune
rea profesorului să țină chiar toată 
ora de curs Este important și modul 
în Care se aleg exercițiile pentru fi
xarea și adîncirea cunoștințelor. Pen- 

mai mari
transport, a puțurilor, a locomotive
lor, s-a trecui la o mat bună orga
nizare a încărcării materialului lem
nos în depozit, a haldărit sterilului 
etc.

O deosebită atenție acordăm tre
cerii transportului subteran la orizon
tul XIV — obiectiv de o deosebită 
însemnătate pe linia concentrării pro
ducției minei. Conducerea minei a 
întocmit un program minuțios după 
care se desfășoară respectivă lucrare 
pregătitoare, și a luat măsuri cores
punzătoare.

Avem certitudinea că, pe baza pre
gătirilor făcute, prin valorificarea 
experienței din primul trimestru co
lectivul minei noastre va fi la înăl
țimea sarcinilor ce îi revin în tri
mestrul ce vine, va Obține succese 
șl mai mari.

boară la 120 de metri sub pămlnt, 
ajungi intr-o încăpere enormă, înal
tă de zeci de metri. Partea de sus a 
acesteia este In formă trapezoidală. 
Acolo, la adincimea aceea, puzderia 
lămpilor fluorescente fac să scli
pească totul in luciri de diamant. 
Din această feerie a unei lumi de 
basm te transportă in cotidianul 
trepidant și modern șirurile lungi 
de Vagoneți incărcați cu blocuri mari 
de sare. Mina ZUmZăie în ronțăitul 
de oțel al puternicelor mașini de ha- 
vat. Te afli in. împărăția sării, a a- 
celui banal și străvechi ingredient 
care in zilele noastre a căpătat și 
alte întrebuințări dintre cele mai va
loroase. La Praid se produce sare 
industrială, sare specială pentru fa
bricile de piele și alte felurite sorti
mente. Anual, din acest uriaș bazin 
salinier se exploatează și se prelu
dează aproape 150000 tone sare.

Pînă a căpăta identități noi în 
marile combinate chimice de la Ocna 
Mureș, Tlrnăvenl, Borzești, Qovora, 
ori în fabricile de mase plastice și 
de coloranți, sarea parcurge un drum 
destul de lung. Treclnd prin retor
tele și instalațiile complicate ale chi
miei, drumul sării devine cel al sa
dei și al clorului, al unor noi sub
stanțe de bază ale industriei chimi- 
oe moderne. Azi ar fi de neconceput 
fabricarea celulozei, a maselor plasti-

bază 
școala medie 
tru elev, ele realizează legătura din
tre teorie și practică, dezvăluie rolul 
uneia și alteia în dezvoltarea cu
noașterii. Sînt utile exemple în care 
se ilustrează cum nerespeCtarea unor 
cerințe ale definiției sau proprietăți 
duce la rezultate greșite.

Astfel vorbind elevilor despre li
mita unei funcții într-Un punct, Spre 
a evita unele confuzii sau greșeli 
dare s-ar putea ivi ulterior, este ne
cesar să se accentueze că problema 
se pune în legătură cu comportarea 
funcției în vecinătatea acelui punct 
care poate să aparțină sau nu mulți
mii de definiții a funcției dar cate 
este neapărat punct de acumulare 
pentru această mulțime. De aseme
nea, se va preciza că valoarea func
ției în punctul considerat fiu este 
luată în seamă, ci esențialul este ca 
oricare ar fi șirul de valori ale ar
gumentului tinzînd către punctul res
pectiv și care diferă de acel punct, 
șirurile corespunzătoare ale valorilor 
funcției să aibă aceeași limită fini
tă său infinită. Aceste precizări vor 
ajuta elevilor să evite confuzia, des
tul de frecventă de altfel, între limi
ta și continuitatea funcției într-un 
punct.

Cadrele didactice care predau ana
liza matematică la clasa a Xl-a eu 
datoria să urmărească cu atenție 
însușirea corectă și conștientă de 
către elevi a noțiunilor de bază ale 
analizei, aceasta fiind singura garan
ție â unei pregătiri temeinice a ele
vilor la nivelul cerințelor tehnicii 
moderne.

Lector VOICU ZOICAN 
Asistent ION ȘICLOVAN 

1.М.Р.

bele Sînt supuse unei analize cu izo- ,Importante date itiințiîice 
obținute de expediția 
de glaclologî sovieto-franceză

După părerea oaffîbnUot de știin
ță sovietici, datele științifice obținu
te de expediția de glaciologi sovie- 
to-franceză vor permite încă în vi
itorul apropiat studierea modificări
lor „Balanței ghețurilor" din zona 
centrală a Antarcticii de est.

Primele măsurători teluroffletrice 
(radiogeodezice) efectuate de gia- 
cfcdogil sovietici și francezi au fost 
publicate în Buletinul expediției an
tarctice sovietice.

totodată glaclologii sovietici și 
francezi au studiat structura pătu
rii de zăpadă șl gheață și âu luat 
probe de Ia diferite orizonturi. Pro
bele au fost aduse Ia Paris cu struc
tura intactă întf-un frigider, sigilate 
în material plastic. In prezent, pro

ce, a cauciucului sintetic și a allot 
produse fără existența cristalului dS 
sare, lată de ce imensele teZetbe di 
sare din țara noastră se folosesc 
azi rațional și superior. Viitoarele o* 
bieciive ale chimiei vor ridica, pe o 
treaptă și mai înaltă valorificarea a- 
vestei mart bogății naturale a patriei.

AUREL URZICA 
corespondentul Agerpreș 

în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

Tovarăși

Serviciul milifiei oraș Petroșani circulație 
Anunjă

Că organizează în ziua de 4 apri
lie 1965, orele 9, în sala „Construc
torul" din orașul petroșani, Strada 
30 Decembrie, o consfătuire cu toți 
posesorii de motociclete, scutere și

PROGRAM DE RADIO
2 aprilie

programul l i,oo sumarul pre
sei, 8,06 Muzică din opere comice,
9.15 Muzică ușoară, 9,46 Muzică
populară, 10,03 Teatru la microfon: 
„Poveste de iarnă" de William 
Shakespeare, 13,30 Soliști și orchestre 
de muzică populară, 14,10 Melodii 
de pretutindeni, 15,00 Muzică popu
lară cerută de ascultători, 15,30 „Me
lodii dragi" — muzică ușoară, 10,30 
Emisiune de basme, 17,00 Muzică u- 
șoiiră. 17,30 In slujba patriei. 18,00 
Universitatea tehnică radio, 18,15 
Din comoara folclorului nostru, 18,50 
Tribuna radio, 19,00 Caleidoscop mu
zical, 20,00 Radiogazeta de SCară, 
20,30 Melodii distractive, 21,30 Mu
zică ușoară, 22,20 Muzică de dans. 
PROGRAMUL 11. 8.00 Muzică u-
șoară, 8,35 Melodii populare din 
Muntenia, 10,00 Din operele lui 
Weber, 10,30 Buchet de melodii,
11.15 Din viața de concert a Capi
talei, 12,00 Cîntece și jocuri popu
late, 13,30 Limba noastră: „Teorii

Etapa o doua a cercetărilor gla- 
ciologice comune urmează să aibă 
loc în anul І9Ѳ7. Grupul de glacio
logi își va desfășura activitatea în 
cadrul celei de-a 12-a expediții an
tarctice sovietice.

Noi produse chimico
L a întreprinderea experimentală a 

Industriei chimice, construită la 
Veszprem (R. P. Ungară), a fost e- 
labotât procesul de producție a unor 
noi produse chimice pentru protecția 
plantelor: „Aldrina" și „Dieldrina". 
Primele mostre ale acestor două pro
duse chimice ău și fost obținute. In 
prezent, Ia Institutul de cercetări 
chimice din același oraș se lucrează 
la elaborarea metodelor de automa
tizare a diferitelor operații care se 
efectuează în întreprinderile industriei ' 
chimice.

ОрвгІ comică în premieră
SOFIA.
Pe scena Teatrului Muzical de 

Stat „Ștefan MakedoHski" a fost 
prezentată în premieră noua operă 
comică intitulată „Cinci milioane și 
cCVa". realizată de artistul emerit 
prof. P. Hadjiev, pe baza libretului 
semnat de S. Donev și P. Spasov. 
Libretul a foăt întocmit după come
dia „Milionarul" de Iordan Iovkov.

motorete din orașul Petroșani, Pe- 
trila, Lonea, Iscroni și Amnoasa.

I^tsoartele care dețin astfel de 
Vehicule sînt invitate să participe la 
această consfătuire.

greșite". Vorbește acad. prof. Ai. 
Graur (reluare), 13,40 Concert de 
prînz, 14,35 Muzică populară, 15,30 
Din țările socialiste, 16,00 Program 
de melodii populare, 16,20 Sport, 
18,00 Tineri soliști de muzică Ușoa
ră, 19,05 Muzică populară, 19,30 
Pâgitii diil proza maghiară, 19,50 
Muzică de dans. 20,40 Recital Ion 
Dacian, 21,20 „Ritmurile tinerețu" 
— muzică de daria, 22,00 Meridiane 
și melodii.

Cinematografe
2 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Intîlnire cu spionul; REPUBLICA: 
Galapagos; ANlNOASA : Foto Haber; 
VULCAN : Ocolul pămîntului în 80 
de Zile; LUPENI — CULTURAL: 
Șapte ani de căsnicie; P*KBATENl: 
Era noapte la Roma, seria P— II; 
UR1CANI: Gerul și mocirla.
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Colaborare 
tehnico-știintifică 

între R. P. Romînă 
și Italia

ROMA 31 (Agerpres).
La Ministerul Afacerilor Externe 

al Italiei a avut loc schimbul instru
mentelor de ratificare a acordului 
de colaborare tehnico-științifică în
tre R. P. Romînă și Italia, semnat 
la București la 16 iunie 1964.

Schimbul instrumentelor de ratifi
care a fost făcut de Mario Zagari, 
subsecretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe al Italiei, și Mihai 
Marin, ambasadorul R. P. Romîne 
la Roma.

HELSINKI 31 (Agerpres).
Comitetul executiv al Uniunii de

mocrate a poporului finlandez a a- 
doptat o rezoluție în care condam
nă pe imperialiștii americani și. cere 
să se pună capăt acțiunilor agresive 
ale S.U.A. în Vietnam.

Acțiunile întreprinse de S.U.A. în 
Vietnam, 
trețin în 
te să se 
de mari
tiv al U.D.P.F. cheamă toate orga
nizațiile care luptă pentru pace să 
acorde sprijin

se arată în rezoluție, îți- 
lume o încordare care poa- 
transforme într-un război 
proporții. Comitetul execu-

poporului vietnamez.

Ședința
al Franței

Miniștri

[оідгеяі național 
al [inWmțoi Generale 

a Mantii fin italia
ROMA 3L Corespondentul Ager

pres, Giorgio Pastore, transmite:
Miercuri s-au deschis la Bologna 

lucrările celui de-al VI-lea Congres 
național al Confederației Generale a 
Muncii din Italia (C.G.I.L.). La 
Congres participă 1 500 de delegați 
din partea oamenilor muncii, mem
bri ai C.G.I.L.

La lucrări iau parte reprezentanți 
ai organizațiilor sindicale din 30 de 
țări. Din Republica Populară Ro
mînă participă tovarășul Alexandru 
Grecu, membru al Prezidiului Con
siliului Central al Sindicatelor, 
ședințe al Comitetului Uniunii 
dicatelor 
transport

☆

(Ager preș).
avut loc ședința se-

din întreprinderile 
și telecomunicații.

pre- 
S în

de

s
VARȘOVIA 31 (Agerpres).
Comitetul de organizare a „Cursei 

Păcii" a primit noi confirmări de 
participare la cea de-a 18-a ediție a 
marii întreceri cicliste. Pentru prima 
oară vor fi prezenți la start sportivi 
din Algeria și R. P. Mongolă.

P O R T

Simbătă 3 aprilie la Palatul spor
turilor1 din Lyon se va desfășura fi
nala „Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin, competiție orga
nizată de ziarul francez „L’Equipe". 
După cum se știe, trofeul celei de a 
6-a ediții și-l dispută echipele Dina
mo București, campioana țării noastre, 
și Medvesceak Zagreb, campioana 
R.S.F. Iugoslavia.

Dinamo deplasează echipa com
pletă în frunte cu Redl, Bogolea, Mo- 
zer, Ivănescu, Hnat, Coman și Costa- 
che II.

( Ager preș )

BERLIN 31 
La Erfurt a 

cretariatului Asociației Internaționale 
a juriștilor democrați, care a adre
sat un apel împotriva agresiunii ar
mate a S.U.A. și a folosirii de gaze 
toxice în Vietnam. Asociația spriji
nă declarația Frontului de Eliberare 
Națională din Vietnamul de sud, din 
22 martie, bazată pe hotărîrea de 
neclintit a poporului și pe dreptul 
său imprescriptibil la autoapărare, 
care corespunde normelor dreptului 
internațional.

PRAGA 31 (Agerpres).
Secretariatul Consiliului Mondial al 

Păcii a dat publicității scrisoarea 
deschisă adresată organizațiilor par
tizanilor păcii de prof. John Bernal, 
președintele Prezidiului Consiliului 
Mondial, al Păcii. In scrisoare se 
condamnă folosirea gazelor toxice 
în Vietnam de către forțele armate 
americane și sud-vietnameze și noile 
atacuri săvîrșite de avioanele ame
ricane în Vietnamul de nord.

Scrisoarea cheamă toate organiza
țiile partizanilor păcii, toate grupu
rile internaționale, regionale, națio
nale și locale să-și concentreze efor
turile pentru ca săptămînile viitoare 
în întreaga lume să răsune un vi
guros glas de protest.

☆

PARIS 31 (Agerpres).
Miercuri а avut loc la Paris o șe

dință a Consiliului de Miniștri al 
Franței. In cadrul acestei ședințe, 
ministrul afacerilor externe al Fran
ței, Couve de Murville, la prezentat 
o dare de seamă asupra discuțiilor 
pe care le-a avut la Roma cu mi
nistrul de externe, Amintore Fan- 
fani, asupra problemei relansării U- 
niunii politice vest-europene.

La sfîrșitul ședinței, ministrul in
formațiilor, . Alain Peyrefitte, a făcut 
cunoscut corespondenților de presă 
că discuțiile din cadrul Consiliului 
de Miniștri al Franței au confirmat 
poziția deja cunoscută a guvernului 
față de problema unificării politice 
a celor șase țări membre ale Pieței 
comune. El a menționat că, potri
vit părerii guvernului francez, o 
conferință a șefilor de state și de 
guverne ai celor șase țări membre 
ale C.E.E., precedată de o întîlnire

a miniștrilor afacerilor externe, este 
necesară, dar cu condiția ca obiec
tivele acestei conferințe să fie fixate 
în prealabil și să existe certitudinea 
realizării unui acord.

In cursul ședinței de miercuri au 
fost abordate, 
probleme ale 
naționale.

de asemenea, unele 
actualei situații inter»

seurt
NEW YORK. La sediul Organi

zației Națiunilor Unite s-a anun
țat că mediatorul O.N.U. în Cipru, 
Galo Plaza Lasso, va părăsi vi
neri New Yorkul, plecînd spre E- 
cuador.

Comunist Dimitrovist, Comite-

SOFIA 31 (Agerpres).
La Sofia a avut loc o ședință co

mună a reprezentanților Consiliului 
Național al Frontului Patriei, Con
siliului Central al Sindicatelor, Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului
tului Național pentru apărarea pă
cii și a altor organizații obștești din 
R. P. Bulgaria. A fost adoptată o 
declarație care condamnă agresiu
nea americană în Indochina și chea
mă opinia publică mondială să in
tervină cu hotărîre.

LONDRA. La 30 martie, guversg* 
nul britanic a remis guvernului 
spaniol o notă de protest împotri
va refuzului autorităților spaniole 
de a recunoaște valabilitatea pa
șapoartelor britanice emise în Gi
braltar.

B.T.A., 
a fost 
comer-

Un nou atac aerian împotriva R. D. Vietnam
HANOI 31 (Agerpres).
Intr-un mesaj adresat președinte

lui Comisiei Internaționale de Su
praveghere și Control, colonelul Ha 
Van Lau, șeful misiunii de legătură 
a înaltului Comandament al Arma
tei Populare Vietnameze arată că la 
31 martie, numeroase valuri de a- 
vioane turboreactoare și turbopropul
soare americane și sud-vietnameze

au pătruns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam și au bombardat regiuni 
populate situate de-a lungul căilor 
de comunicație și cursurilor de apă 
din provinciile Nghe An, Ha Tinh și 
Quang Binh. Primele rapoarte 
că unitățile Armatei Populare 
nameze au doborît 12 avioane 
avariat multe altele.

Acord comercial 
înfre R. P. Bulgaria 

și Anglia
LONDRA 31 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

între R. P. Bulgaria și Anglia 
semnat la Londra un acord
cial pe perioada 1965—1970. S-a sem
nat, de asemenea, un protocol care 
reglementează schimbul de mărfuri 
pe perioada 1 aprilie 1965 — 31 mar. 
tie 1966.

Potrivit listelor de mărfuri, în 
1965 schimbul de mărfuri dintre cele 
două țări va crește cu 25 la sută.

LISABONA. Ministrul portughez 
al educației, Gelvao Tdfz*a anun
țat interzicerea manifest'.' r pro
gramate pentru Ziua stiidSflfaj' ce 
urma să fie sărbătorită la sfirși- 
tul săptămînii. El a avertizai că 
încălcarea acestei interdicții va e- 
trage aplicarea unor sancțiuni se
vere.

arată
Viet-
și au

După cutremurul de pămînt 
din

E» 
re
ce! 
de 

ca-

SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager- 
pres).

Președintele Republicii Chile, 
duardo Frei, a făcut o vizită în 
giunea Valparaiso, care a fost 
mai greu lovită de cutremurul 
pămînt de duminica trecută. In
drul unei conferințe de presă, el a 
evaluat pagubele materiale pricinui
te de această calamitate, la aproxi
mativ 200 milioane escudos (65 mi
lioane dolari).

In ce privește numărul victimelor, 
evaluarea acestuia este mult îngreu
nată din cauza încetinelii cu care 
se desfășoară lucrările de degajareDIZOLVAREA PARLAMENTULUI SUD-RHODESIAN

SALISBURY 31 (Agerpres).
Marți seara, a fost

Salisbury dizolvarea 
sud-rhodesian. Purtătorul
oficial al guvernului a 
noscut că la 7 mai vor 
iegeri generale. O „proclamație" în

anunțată la 
Parlamentului 

de cuvînt 
făcut cu- 

avea loc a-

acest sens, purtînd și semnătura gu
vernatorului general britanic, a fost, 
de asemenea, publicată în presă.

Agenția France Presse relevă că 
„cercurile politice de la Salisbury 
au fost luate prin surprindere de 
ceasta hotârîre, care a provocat 
moție în întreaga țară".

a dărîmăturilpr în regiunile sinistra
te. Potrivit unui comunicat oficial, 
pînă acum se știe că au pierit apro
ximativ 250 de persoane, peste 200 
sînt rănite și există un mare număr 
de dispăruți; Pe de altă parte, 25 000 
de persoane au rămas fără locuințe.

In timp ce echipele de salvare 
continuă să lucreze, la Santiago de 
Chile începe să se manifeste solida
ritatea internațională. Pe aeroportul 
local au sosit două avioane care au 
adus alimente și medicamente din 
Argentina, iar Organizația Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și A- 
gricultură (F.A.O.) a anunțat la 
Roma, unde se află sediul acesteia, 
că s-a oferit să trimită alimente 
spre regiunile sinistrate. Crucea ro
șie olandeză a donat 180 kg de 
plasmă sanguină.

Tsiranana a fost reales 
președintele 

Republicii Malgașe
TANANARIVE 31 (Agerpres).
Philibert Tsiranana a fost reales 

președintele Republicii Malgașe. Po
trivit datelor publicate miercuri di
mineața, din 1 556 309 de alegători 
Tsiranana a obținut 1 515 753 de vo
turi, adică circa 98 la sută din votu
rile exprimate. In felul acesta, Tsi
ranana își prelungește funcția de pre
ședinte pentru o perioadă de al ți 
șapte ani.

CA1RO. Potrivit unui comunicat 
al comandamentului forțelor insur
gente din Oman, dat publicității 
la Cairo, patru autocare militare 
britanice au fost aruncate în aer 

de o mină instalată de insurgenți 
în regiunea Seih 
r*tă exploziei, un 
soldați și ofițeri 
ucișii

Al-Maleti. Dato- 
număr de 40 de 
britanici au fost

La 30 martie, ta 
„Burmeister og

construit pe baza 
făcute de U niunea

unei
So-

ex-

Catastrofă aeriană
TANGER 31 (Agerpres).
Un avion de pasageri al 

niei spaniole „Iberia' 
miercuri 
cului, în 
Din cele 
aflau la 
cu viață, fiind salvate de o navă 
marocană de pescuit. In apele Atlan
ticului au fost găsite 40 de cadavre

compa- 
prăbușit 
Atlanti- 
Spartel.

se

i“ s-a 
dimineața în apele 
apropiere de capul 
52 de persoane care 
bord, numai trei .au . scăpat

COPENHAGA, 
șantierul naval 
Vain" a fost lansat la apă marele 
trauler frigorifer „Zapolearn'u1 cu 
un deplasament de 5 500 de tone, 
care s-a 
comenzi 
vietică.

PARIS. Ministrul afarS^ilor
terne al Kenyei, Joseph Murumbi, 
aflat într-o vizită oficială în Fran
ța, a conferit luni după-amiază cu 
președintele de Gaulle. EI a decla
rat ziariștilor că „în timpul con
vorbirilor care s-au dovedit foarte 
utile au fost abordate numeroase 
probleme de interes comun".

f

ROMA. După cum anunță ziarul 
„II Messaggero" referindu-se la 
date statistice oficiale, în prezent 
în Italia există 3 300 000 analfabeți 
înregistrați, ceea ce reprezintă 75 
la sută din totalul populației țării.

NEPLĂCERILE LUI KASAVUBU.,.
a-
e-

Tratativele dintre miniștrii afacerilor externe 
ai Japoniei și 

din nou
TOKIO 31 (Agerpres).
Tratativele purtate de miniștrii a- 

facerilor externe ai Japoniei și Co
reei de sud în vederea stabilirii de 
relații diplomatice între cele două 
țări au intrat din nou în impas. Marți 
a avut loc o nouă întrevedere între 
Lee Dong Won, ministrul de exter
ne sud-coreean, și Shiina, ministrul 
de externe al Japoniei, în legătură 

cu statutul cetățenilor coreeni sta- 
biliți în Japonia. Purtătorul de cu
vînt al părții japoneze a declarat că

Coreei de 
în impas

„nici după cea 
re între cei doi

sud

de-a apta întrevede- 
miniștri nu s-a făcut 

vreun progres în această problemă1 
și că „nu se știe 
continua".

Dificultățile pe 
cei doi ■ miniștri 
intensele demonstrații de protest ca
re au loc atît în Japonia, cît și în 
Coreea de sud împotriva stabilirii 
de relații diplomatice între cele două 
țări.

dacă tratativele vor

care le întîmpină 
sînt reflectate de

Zilele trecute au avut loc „alege
rile legislative" în circumscripția e- 
lectorală Leopoldville, . unde a can
didat președintele Kasavubu. Deși 
la Elisabethville pentru primul mi
nistru Moise Chombe lucrurile fuse
seră aranjate cum nu se poate mai 
bine de ministrul de interne Munon
go, emoțiile nu-1 părăsiseră totuși 
pe dibaciul regizor. Duminică dis-de 
dimineață el a inspectat secția de 
votare „Christ roi school". pentru a 
vedea, după 
Reuter, „dacă 
ca votul în 
să înceapă",
ședințele în persoană, 
Moise Chombe, de oficialități guver
namentale și de unii „observatori" 
а sosit la vot. După ei au votat a- 
proxi'mativ 8 000 de persoane „de la 
18 ani, în sus, in afara serviciilor 
militare, persoane integre din punct

de vedere mintal, care trebuia nea
părat să voteze,, altfel fiind pasibile 
de penalizări serioase" (Reuter). 
Toate localurile publice din Leopold
ville au fost închise pentru două 
zile astfel încît „șoferii misiunilor 
diplomatice și servitorii de la casele

Nofă externă
cum afirmă agenția 
totul este gata pentru 

favoarea președintelui 
Peste puțin timp, pre- 

însoțit de

europene nu mai pridideau să care 
coșuri cu alimente pentru stăpînii 
lor". Deci, liniște deplină. Luni însă, 
cînd s-a trecut la numărătoarea vo
turilor, stupoare. Un număr de 66 
centre de vot nu au avut ce număra, 
deoarece... votul nu a avut loc. Mo
tivul ? Nu au primit listele cu can- 
didații respectivi. De ce ? Nimeni 
n-a știut ce să răspundă. La repro
șurile președintelui Kasavubu, mi-

nistrul de interne Munongo П-Й
avut ce alege. A dat ordin să fie a- 
restați colaboratorii lui apropiați,
Jean Siku, președintele comisiei e- 
lectorale, Kongolo, vicepreședintele
comisiei și primarul orașului Leo
poldville. Iar președintele Kasavubn 
a dat ordin ca alegerile să fie ami
nate la o dată nedefinită. Agenția 
Associated Press apreciază însă că 
„deocamdată nu sînt motive să se 
afirme că este vorba de ineficientă 
birocratică". Cine să fie vinovatul ? 
Moise Chombe a găsit: „Unele pu
teri străine", adică țări africane.

Dar agențiile de presă relatează, 
descriind atmosfera de la Leopold
ville, că „oamenii erau abătuți, pri
veau cu indiferență, ba chiar cu os» 
tilitate spectacolul la care erau for
țați să participe".

L. DUȚA
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