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• N. S. Hrușciov și mareșalul R. 1. Malinowski au vizitat 
satul Pleurs din apropierea orașului Sezanne.

• N. S. Hrușciov a primit un grup de delegate Ia întMnirea 
internațională a femeilor.

• O etapă premergătoare în ajunul zborului omului în cos
mos.

• Zborul navei satelit sovietice în jurul Pămînttului.Organ al Comitetului raional i*. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

IN CINSTEA CELUI DE AL IlI-lect CONGRES al P.M.R.
Minerii Văii Jiului obțin suoxsc dc scamă

In îndeplinirea angajamentelor de întrecere
Toate exploatările 
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care tonă extrasă cîte 5,78 lei. 
Minerii de aici au obținut im
portante economii prin îmbună
tățirea calității cărbunelui, prin 
reducerea consumului de explo
ziv, de energie electrică, prin 
creșterea randamentelor în aba
taje. La mina Lonea, prețul de 
cost pe tona de cărbune extrasă 

* a fost mai mic cu 5,19 lei, iar 
la Lupeni fiecare tonă extrasă 
a revenit mai ieftină cu 4,58 lei. 
Minerii din Lupeni au economi
sit la fiecare tonă extrasă cîte 
0,66 lei prin reducerea consumu
lui de energie electrică, prin fo
losirea mai rațională a mijloa
celor mecanice.

Exploziv mai puțin — 
granulafie mai bună

In planurile de măsuri pentru 
asigurarea îndeplinirii angaja
mentelor de întrecere s-a prevă
zut, drept obiectiv de seamă, 
reducerea consumului de explo

Munca minerilor
Iui s-a desfășurat în 
cută, ca și în luna 
sub semnul luptei 
pentru reducerea 
cheltuielilor de 
cărbunelui.
ganizațiile de partid, minerii 
traduc în fapte angajamentele 
luate în cinstea Congresului 
partidului.

ziv pentru a obține cărbune fără 
șist, cu granulație mai bună. La 
mina Petrila, de pildă, în luna 
trecută s-a folosit cu 429 kg. 
mai puțin exploziv, fapt care a 
făcut ca în condițiile extragerii 
unei cantități sporite de cărbu
ne, granulația acestuia să fie 
mai bună cu 3,0 la sută decît 
norma admisă. De altfel trebuie 
arătat că pentru calitatea bună 
a cărbunelui, minerii de la Pe
trila au primit bonificație 244.300 
lei. La mina Aninoasa au fost 
economisite 1383 kg. exploziv, 
iar granulația cărbunelui s-a 
îmbunătățit cu 3,4 la sută. Iată 
deci că se poate obține cărbune 
de bună calitate cu un consum 
mai mic de exploziv 1
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Prin folosirea mai 
rațională a mecanismelor

Una din rezervele interne la 
îndemîna minerilor în lupta pen-

VESTI DIN LUPENI
Cursuri pentru ridicarea calificării 

profesionale
îndeplinirea angajamentelor de 

întrecere luate în cinstea celui 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R.

. mpun îmbunătățirea calitativă a 
muncii în fiecare brigadă, la fie
care loc de muncă din mină. Ți- 
nîndu-se seama de rolul impor
tant pe care șefii de brigăzi îl 
au în organizarea și desfășura
rea luptei pentru reducerea con
sumurilor specifice de materiale 
și energie, îmbunătățirea calită
ții producției, reducerea prețu
lui de cost, la mina Lupeni a 
fost organizat din inițiativa or
ganizației de partid un curs cu 
șefii de brigăzi.

Cele 7 lecții ce se vor preda 
în cadrul cursului sînt axate pe 
Cele mai importante' aspecte ale 
muncii brigadierilor : organiza
rea muncii brigăzilor pentru ob
ținerea de randamente sporite și 
reducerea prețului de cost al căr-

bunelui, susținerea lucrărilor mi
niere mai ales prin metode noi, 
mai economice, calculul cîștigu- 
rilor, aerajul subteran, protec
ția muncii, 
de calificare

La prima 
dare a avut 
participat 76 șefi de brigăzi de la 
mina Lupeni, între care tov. 
Jurj Ioan, Ciontoiu Petru, Sfit- 
lic Ioan, Angelescu loan.

Tot în această perioadă, ca 
urmare a grijii ce se poartă la 
mina Lupeni ridicării nivelului 
de calificare al muncitorilor sub
terani, s-a deschis un curs de ri
dicare a calificării pentru meca
nicii de pe locomotivele subtera
ne,- -outs frecventat de 58 tova
răși. In zilele care urmează vor 
fi deschise alte două cursuri de 
calificare — unul pentru aju
tori mineri iar celălalt pentru 
mineri. . •

ridicarea nivelului 
al minerilor etc. 
lecție, a cărei pre- 

loc zilele trecute, au

Măsuri pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui

îmbunătățirea calității cărbu
nelui cu 4 la sută constituie 
unul din principalele obiective 
cu care minerii din Lupeni au 
pornit la întrecere 
întîmpinarea celui 
Congres al P.M.R. 
deplinirea acestui 
biroul organizației 
conducerea sectorului III al mi
nei au constatat că în ce privește 
reducerea procentului de șist în 
cărbune există o serie de lipsuri. 
Nu în toate abatajele șistul era 
ales cu grijă, fapt care a dat 
naștere la penalizări.

Pentru remedierea 
biroul organizației de 
conducerea sectorului au preco
nizat măsuri concrete. Toate a- 
batajele din sector sînt acum 
bine iluminate cu lămpi electri
ce fixe, minerii avînd posibili
tatea să distingă cu ușurință

socialistă în 
de-al IlI-lea 

Analizînd în- 
angaj ament, 

de bază și

situației, 
bază și

șistul de cărbune și să-l aleagă. 
In abatajul frontal 3 V, unde 
există o intercalație groasă de 
șist, a fost modificată monogra
fia de armare în dreptul inter- 
calației, astfel ca minerii să aibă 
loc pentru alegerea șistului. Fie
care brigadă a fost îndrumată 
ca în schimbul de tăiere să pla
seze cîte un om la 
să aleagă șistul.

Pentru folosirea 
condițiilor create în 
bunătățirii calității 
organizația de bază a 
agitatorii în legătură cu această 
problemă, îndemnîndu ’ să or
ganizeze convorbiri cu minerii 
despre necesitatea alegerii șistu
lui. Ca urmare a acestor mă
suri, în ultima vreme calitatea 
cărbunelui extras de sectorul III 
s-a îmbunătățit simțitor.

crater care

din plin a 
vederea îm- 
cărbunelui. 

instruit

iru economii este și reducerea 
consumurilor de energie electri
că și pneumatică pe tona de căr
bune. La toate exploatările, mi
nerii au folosit în luna trecută 
mai bine utilajele, la capacita
tea lor deplină. In multe aba
taje de la Uricani, Lonea, Pe
trila, Lupeni și celelalte exploa
tări crațerele sînt folosite nu
mai cînd există suficient cărbu
ne la ort. De asemenea, uneltele 
pneumatice nu sînt lăsate să 
meargă în gol, iar suflările pe 
conducte au fost în bună măsură 
lichidate. La mina Lupeni, de 
exemplu, la fiecare tonă de căr
bune extrasă, 
gie a scăzut 
1 m. c. aer 
stabilit prin 
s-au economisit în aprilie 
m. c. aer comprimat și' 
kWh energie electrică.

Datorită acțiunii hotărîte pen
tru reducerea consumurilor de 
energie electrică și pneumatică, 
pe combinat s-au economisit la 
fiecare tonă de cărbune extrasă 
cîte 7,5 m. c. aer comprimat și 
1,8 kWh energie electrică.

consumul de ener- 
cu 2,8 kWh și cu 
comprimat sub cel 
plan; la Uricani

215.700
51.200

Crește viteza de săpare 
a galeriilor

Paralel cu strădaniile mineri
lor din abataje pentru a obține 
cărbune de bună calitate și ran
damente cît mai mari, minerii 
de la lucrările de pregătiri și 
deschideri își intensifică efortu
rile pentru a săpa cît mai re
pede galeriile, pregătind astfel 
drumul spre noi rezerve de căr
bune, La aproape toate exploa
tările au fost înființate brigăzi 
care, dotate cu utilaje corespun
zătoare, să obțină viteze spo
rite de avansare. La mina Vul
can, brigada lui Ionașcu Ioan 
care sapă galeria direcțională 
în culcușul stratului 3 orizontul 
630, a săpat în 8 zile lucrătoa
re din mai 22 m. galerie. Tot 
aici, brigada lui Jina Stefan ca
re sapă galeria direcțională in
termediară pe stratul 14 a îna
intat în 8 zile 20 m. Cea mai 
mare avansare — cu adevărat 
rapidă — a obținut-o însă bri
gada lui Velek loan, care sapă 
o galerie sub coperiș în stratul 
5 la sectorul I A Lupeni și care 
în aceeași perioadă a avansat 
26 m. la un profil de galerie 
simplă.

Abia ieșit din șut, brigadierul Croitoru Gheorghe a venit la, 
sediul sindicatului pentru a citi noutățile publicate în presă.
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2 metri au dat peste un strat de 
cărbune, destul de curat și după 
cum se arată și gros, iar cu o 
jumătate de metru mai jos au dat 
peste... rămășițe de stîlpi de lemn, 
cîndva armături de galerii.

— Bun noroc și poftă bună — 
veni urarea și, alături de ei se 
așeză minerul Niculae Ilie din 
brigada lui Manta. V-ați apucat 
să deschideți o mină nouă ?

— Da, deschidem. Am găsit 
deja cărbune, ba 
chiar și galerii 
— veni răspunsul 

miruri. șfZ 

această temă se 
încinse o largă discuție între ei.

După ce ascultă cu luare amin
te cele spuse de Gyarmaty, noul 
venit porni 
coperite.

...Era cu 
urmă. Prin 
valea Cimpșoarei straturile 
cărbune ies pînă la suprafața pă- 
mîntului. Iată și aici, în spatele 
casei lui Ardelean Luca, sau pe 
pămîntul lui Cerna Pavel sînt a- 
semeneq aflorimente. Minele Cim
pa I și II se închiseseră. Capita, 
itștii spuneau că nu sînt rentabi
le..! că nu-i cărbune... Dar, diferiți 
antreprenori deschideau galerii în 
stratele care ieșeau la suprafață, 
exploatindu-le sălbatic, iar căr
bunele extras îl transportau cu

ȘTa MIHAI

— Cu-cu, cu-cu...
In liniștea dimineții, ctntecul 

păsării răsuna puternic peste va
lea Cimpșoarei. Parcă întreaga 
vale — firul crud al ierbii, frun
za copacilor, șuvoiul zglobiu al 
pîrlului care strălucea In razele 
aurii ale soarelui — asculta pa
sărea care-și etnia numele in cele 
patru zări ale lumii.

— Cu-cu...
— Taci mă afurisitule — îl luă 

la rost pe cîntăreț 
o mogîldeață pli
nă de noroi care-și 
înălță capul din- 
tr-o gaură în pă- 
mînt. Noi muncim
și tu cînți, pierde-varăI Unde 
ești ?

Minerul Gyarmaty Andrei, bri
gadier la mina Cimpa I se sultă 
pe marginea înverzită a gurii pla
nului înclinat la care lucra. Privi 
în jur: soare, cald, liniște. Iși 
aprinse o țigară ca să mai tragă 
un fum în cele cîteva. minute de 
odihnă

— Nu fuma în mină! Nu cu
noști N.T.S.-ul? — veni un glas 
de jos și, peste o 
Gyarmaty Edmund 
— se săltă rîzînd 
gropii, iar după el 
Colaci Vaier.

După ce traseră 
și-au scos pachetele de alimente 
și, la iarbă verde la gura minei 
lor, începură să mănînc.e Discu
ția se înfiripă în jurul ultimelor 
„descoperiri": la adîncimea de

să cerceteze cele des-

vreo 25—30 de ani in 
locurile acestea de pe 

de

clipă, minerul
— frate-său 
pe marginea 

ieși afară St

cite o țigară

(Continuare în pag. 3-a)

Realizarea de economii — în 
organizațiilor U. T

centrul atenției 
M.

Zilele trecute a avut loc ple
nara lărgită a Comitetului ra
ional U.T.M. Petroșani care a 
analizat contribuția tineretului 
din raionul nostru, în primul tri
mestru al anului 1960. la înde
plinirea sarcinilor economice 
puse de partid. La lucrările ple
narei au participat tovarășii Plic 
Alexandru, secretar al Comite
tului raional de partid, Szabo 
Carol, prim-secretar al Comite
tului regional U.T.M., precum și 
numeroși invitați, între care se
cretari ai organizațiilor de bază 
U.T.M, tineri fruntași în pro
ducție și în munca patriotică.

★

Tineretul Văii Jiului, a sub
liniat referatul prezentat în ple
nară de tov. Geamănă Constan
tin, secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. Petroșani, urmînd 
exemplul mobilizator al comu
niștilor, a pornit cu entuziasm 
la îndeplinirea sarcinilor econo
mice stabilite de plenara C.C 
al P.M.R. din 3—5 decembrie 
1959 și de Conferința raională

de partid. Una din principalele 
obiective ale munții , tineretului 
din raionul nostru a fost reali
zarea de 'economii cît mai în
semnate. In cursul primului ’ tri
mestru din acest an, tinerii din 
Valea Jiului au realizat o eco
nomie de 1.005.510 lei, din care

Plenara Comitetului 
raional U. T. M.

*««*»*****»««***«»»»«**«<
peste 251.800 lei prin reducerea 
prețului de cost de către brigă
zile de tineret de la exploată
rile miniere și de la celelalte în
treprinderi din Valea Jiului.

Un rol important în lupta pen
tru realizarea de economii îl are 
munca patriotică a tinerilor. In 
cursul acestui an, munca patrio
tică a luat un avînt deosebit. De 
la începutul anului, numărul bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică a crescut cu încă 68 bri
găzi, în care au fost încadrați 
1650 tineri. Brigăzile de muncă

patriotică au colectat de la în
ceputul anului 810.580 kg. fier 
vechi, au împădurit 73 ha. te
ren și au executat alte lucrări 
silvice în valoare de peste 50.000 
lei. O contribuție însemnată la 
realizarea de economii, prin des
coperirea rezervelor interne, au 
adus-o tinerii inovatori. Tinerii 
de la termocentrala Paroșeni, 
de pildă, au realizat inovații a 
căror aplicare asigură obținerea 
unor economii în valoare de 
175.000 lei. Fruntașe în lupta 
pentru realizarea de economii 
sînt de asemenea brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică de la 
sectorul electromecanic al minei 
Lonea, sectorul IX al minei 
peni, Grupul școlar minier 
troșani, brigada de muncă 
triotică nr. 1 de la mina 
trila, precum și tinerii de la 
parația și Filatura Lupeni 
din orașul Vulcan.

Realizările obținute de tine-
i I. DUBEK

Lu- 
Pe- 
pa-
Pe- 

pre-
Și

(Continuare în pag. 3-a)



Experiențele din laborator au darul de a clarifica multe pro
bleme de la orele teoretice și de 
lor noțiunile teoretice căpătate, in laboratorul Școlii de 
din Vulcan, elevii claselor a Vll-a efectuează experiențe, 
destul de 
ianu loan

a fixa bine în memoria elevi-
7 ani 
uneori 

complicate. IN CLIȘEU: Elevii Schwartz Edith și Ba-
efectuînd o experiență de electricitate

-------------------O------------

Un sprijin mai
II al Școlii de 7 arii

eficace elevilor!
In ciclul

nr. 2 din Lupeni funcționează 6 
clase în care sînt cuprinși 197 e- 
levî. La încheierea trimestrului 
II, procentul promovaților din 
acest ciclu era de 80 la sută, 
cea ce înseamnă că s-a muncit 
mulțumitor. Pe trimestrul III 
însă, s-au obținut rezultate sub 
posibilități. In cataloage, în spe
cial la clasele a VII-a, se pot 
vedea pe acest trimestru predo- 
minînd notele de 5 și 6, ceea ce 
dovedește o delăsare din partea 
elevilor în urma sprijinului in
suficient acordat de cadrele di
dactice. Pe trimestrul III sînt e- 
levi ca de exemplu Kocsik Eu
gen care, la majoritatea obiec
telor, a primit note de 5 și 6. 
Pe primele două trimestre are 
de asemenea note destul de 
mici. Aceasta dovedește că în 
trimestrul 1'11 profesorii și în 
special diriginții nu au acordat 
tot sprijinul necesar elevului 
respectiv pentru lichidarea lacu
nelor din pregătirea sa anteri
oară, pentru lichidarea medio
crității. De fapt, la clasele a 
VII-a (diriginți Surcel Maria și 
Colțan Ana) sînt mai mulți elevi 
în situații asemănătoare fără ca 
diriginții claselor să acorde o 
atenție deosebită acestora. S-au 
planificat ore de meditații și con
sultații dar diriginții nu au fă- /

Nici direcția acestei 
s-a ocupat îndeaproape 
cum diriginții și profe- 
la ciclul II au folosit

cut totul ca elevii să le frecven
teze cu regularitate. In această 
perioadă, tocmai cînd era mai 
necesar, diriginții au neglijat 
vizitele la domiciliul elevilor, 
n-au ținut o strînsă legătură cu 
părinții, 
școli nu 
de felul 
sorii de
toate măsurile posibile în vede
rea încheierii cu succes a anu
lui școlar. Timpul cît a mai ră
mas trebuie folosit din plin, di- 
rîginții și profesorii îndreptîn- 
du-și atenția către fiecare elev 
în parte pentru a-1 ajuta să ter
mine anul școlar cu bagajul de 
cunoștințe necesar.

Pregătirea încheierii cu succes
a anului școlar la clasele a Vil-a

a-

Se apropie sfîrșitul anului șco
lar, cînd elevii claselor a VII-a 
din școlile de cultură generală se 
vor prezenta la examenele de ab
solvire. Aceste examene oferă pri
lejul unui cuprinzător bilanț al 
muncii elevilor și cadrelor di
dactice.

Pentru ca examenele să aducă 
satisfacție atît celor ce vor răs
punde cît și celor care vor între
ba ele trebuie să fie cît mai bine 

,. pregătite.
Măsurile care s-au luat în

cest scop la Școala de 7 ani cu 
* secție maghiară din Vulcan 
j constituie o muncă de campanie, 
ț.ci o etapă care face parte în mod 
•firesc din întreaga activitate șco- 

1 Iară. Deci, munca de încheiere a 
anului școlar a fost pregătită prin 
planul general de muncă. Cadrele 
didactice au avut în vedere că 
în timpul cît a mai rămas pînă 
la începerea examenelor să asigu 
re o temeinică recapitulare a ma
teriei, în așa fel ca elevii să ră- 
mînă cu tin bagaj închegat de 
cunoștințe. Pentru aceasta, profe
sorii au grupat întreaga materie 
în jurul cîtorva teme esențiale. 
Astfel, profesoara de limba rornî- 
nă Cazacu Nicoleta a planificat 
în perioada recapitulării lecții de 
sinteză care să cuprindă un grup 
de opere axate pe aceeași temă 
ca: Poeții și scriitorii noștri cîntă 
patria și realizările poporului sub 
conducerea partidului; Creația 
populară orală; Critica societății 
turghezo-moșierești în operele lui 
I. L. Garagiale etc.

La fel procedează 
profesori care predau 
VII-a. In planul de 
s-a prevăzut folosirea 
didactic, efectuarea
practice în laborator, atelier și or
ganizarea excursiilor și vizitelor.

In ce privește pregătirea elevi

I1U

și ceilalți 
la clasele a 
recapitulare 
materialului 
aplicațiilor

Infr-o singură zi, de la o singură unifale 
4.600 kg

Ziua de 12 mai a. c. a adus 
o mare bucurie pionierilor din 
unitatea nr. 2 de la Școala de 
7 ani nr. 2 Petroșani. Din 
curtea școlii lor a fost dusă Ia 
I.C.M. cantitatea de 4.600 kg. 
fier vechi strîns de toți pionie
rii unității de la cei mai mici, 
pînă la cei mai mari.

Ei sînt atît de bucuroși pen
tru că și-au îndeplinit planul

fier vechi
pe anul 1960 la fier vechi, ba 
chiar și l-au depășit cu 600 kg. 
Să nu se creadă însă că de a- 
cum pionierii unității noastre 
s-au culcat pe laurii victoriei. 
Nu ! Ei șe vor strădui ca pînă 
la 
să

sfîrșitul anului 1960 planul 
fie depășit cu sută la sufă.

Colectivul de conducere 
al unității

Acordarea gradelor didactice, 
de definitivat și gradul II, dă po
sibilitatea valorificării și aprecie
rii depline a muncii fiecărui ca
dru didactic în parte, contribuie 
la desăvîrșirea măestriei pedago
gice a cadrelor noastre didactice 
și implicit la creșterea calitativă 
a procesului de învățămînt.

Pe baza materialului faptic cu
les de pe teren în urma inspec
țiilor speciale pentru acordarea 
gradelor didactice, se pot trage 
încă de pe acum o serie de con
cluzii care să stea în centrul ac
tivității fiecărui cadru didactic 
indiferent dacă urmează să i se 
acorde un nou grad didactic sau nu.

Inspecțiile speciale făcute pînă 
în prezent au demonstrat că în 
•..■ea mai mare parte cadrele didac
tice se străduiesc să fie la înălți
mea sarcinilor cerute. Cu toate 
acestea mai sînt însă unele lip
suri în sensul unei activități uni
laterale din partea unor cadre di
dactice ca urmare a muncii ne
planificate și îndeosebi a necoor- 
donării din partea directorilor de 
școli. Un caz concludent în a- 
:eastă direcție s-a petrecut la 
Școala de 7 ani nr. 2 din Lupeni 
unde prof. Barbăroșie .Petru a

lor pentru examenul de absolvire, 
profesorii trebuie să organizeze 
mai multe discuții și compuneri 
pe teme literare, mai multe exer
ciții de analiză gramaticală, re
zolvarea de exerciții și probleme 
de matematică din întreaga mate
rie a claselor a V--VH-a. Profe
soara de matematică de la secția 
maghiară, Kelemen Sara, la lec
țiile de recapitulare pune accent 
pe munca independentă a elevi
lor. In timp ce la tablă trei elevi 
rezolvă diferite probleme, restul 
elevilor rezolvă a patra proble
mă. Elevii lucrează independent, 
iar la urmă se face analiza rezul
tatelor obținute.

In această perioadă un ajutor 
deosebit trebuie să-l dea și pă
rinții In pregătirea elevilor. în
cheierea cu succes a anului școlar 
nu trebuie să fie numai o dorință 
a părinților, ci în primul rînd o 
datorie.

O preocupare de seamă a ca
drelor didactice și în special a 
diriginților a fost în permanentă 
orientarea elevilor spre diferite 
ramuri de activitate în producție, 
ținînd seama de faptul că pentru 
fiecare elev din clasa a VII-a 
examenele. încheie o etapă de 
muncă și în fața lor se deschid 
perspectivele unei activități not. 
mai bogate. Una din formele prin 
care diriginții claselor a VII-a 
s-au achitat de această sarcină, a 
constituit-o activitatea din orele 
educative. Elevii, sub îndrumarea 
diriginților, au ținut ei înșiși re

ferate cu teme ca' „Ce drum să-mi 
aleg în viață", „De ce e necesară 
însușirea științifică și temeinică 
a unei meserii" etc. In cadrul 
discuțiilor în jurul acestor refe
rate, s-au arătat elevilor avantaje
le și frumusețea fiecărei ocupații 
aparte și totodată ei au fost în
drumați să îmbrățișeze meseria 
față de care simt o afecțiune deo
sebită. La școala noastră- s-a pu
tut veni în sprijinul orientării a- 
levilor în alegerea unei meserii 
prin atelierele școlii unde elevii, 
făcînd practică, au gustat bucuria 
realizării unor bunuri material» 
cu propriile lor mîini. A mai fost 
dezvoltată dragostea față de mun
ca fizică la elevi prin vizitele fă
cute la atelierele întreprinderilor 
din localitate cît și prin cercul 
de minerit din școală. Ca rezul
tat, majoritatea elevilor și-au ma
nifestat dorința de a se înscrie la 
școli profesionale.

Rezultatele obținute la învăță
tură în acest trimestru, față de 
trimestrele anterioare, prezintă o 
îmbunătățire. Foarte mulți elevi 
din cele trei clase a VII-a și-au 
îndreptat notele. Acesta este un 
stimulent și o obligație pentru ca
drele didactice de a munci și mai 
departe cu același elan pentru în
cheierea cu succes a anului șco
lar. De altfel, acesta a fost și an
gajamentul lor luat în cinstea 
Congresului al Ill-lea al P.M.R.

AURELIA MUNTEANU 
directoarea școlii de 7 ani 

Vuclan

in aceste zile, cînd elevii și profesorii se pregătesc intens 
pentru a încheia cu succes anul școlar, repetarea materiei îmbra
că multiple și variate forme. La Școala de 7 ani nr. 1 din Pe
tala, de pildă, în afară de repetarea materiei cu toată clasa, au 
loc și ore de meditații cu elevii mai slab pregătiți. Clișeul ală
turat reprezintă tocmai un astfel de moment, cînd tov. profesoa
ră Bartha Margareta dă îndrumări elevilor Truță Victoria, Aca- 
sandrei Ținea și Karacsonyi Carol.

Acordarea gradelor didactice, factor important 
In îmbunătățirea procesului de învătămlnt

fost amînat de la examenul de 
gradul II ca urmare a muncii sla
be depuse la clasă.S-a constatat, 
de asemenea, că există o slabă 
preocupare în munca de îndruma
re și verificare din partea con
ducerii Școlii de 7 ani nr. 2 din 
Petroșani, a pruncii cadrelor di
dactice mai tinere care trebuie a- 
jutate îndeaproape în primii ani 
de învățămînt. Astfel, tov. învă
țătoare Marinescu Aurelia este 
mult prea încărcată cu o serie de 
sarcini în timp ce alte cadre di
dactice din școală, deși cu mai 
multă experiență, nu au fost an
trenate în alte munci. Această 
situație a făcut ca tov. Marinescu 
Aurelia să vină nepregătită la 
clasă, fapt inadmisibil în munca 
didactică. Dar iată și un alt as
pect. Tov. Tabacu Victoria, edu
catoare, nu a reușit să se ridice 
la înălțimea sarcinilor cerute în 
educarea micilor preșcolari, mul- 
țumindu-se cu rutina pe care o 
are pe baza anilor de învățămînt.

Acolo unde exigența directorilor

în munca de îndrumare a cadre
lor didactice se manifestă în per
manență și rezultatele sînt mult 
mai bune. La Școala de 7 ani din 
Vulcan, direcțiunea școlii reușeș
te să-și ducă la bun siîrșit sar
cinile încredințate în munca de 
conducere a școlii. Acest lucru es
te posibil întrucît conducerea șco
lii se străduiește să cunoască în
deaproape pe fiecare cadru didac
tic în parte, repartizînd sarcinile 
după posibilitățile fiecăruia.

La această școală cadre didac
tice tinere ca tov. învățătoare Ma
tei Doina și Popa Elvira, deși sînt 
în primii ani de învățămînt, obțin 
rezultate frumoase la clasă cît și 
in activitatea social-culturaJă.

Nu același lucru se poate spu
ne despre tov. Zamfirescu Elisa- 
bela de la școala din Iscroni care 
în activitatea la clasă a obținut 
rezultate slabe. Această situație 
se datorește în mare măsură co
lectivului cadrelor didactice de la 
această școală, care nu a ajutat-o 
in suficientă, măsură ci, dimpotri

vă, se eschivează de la muncile 
social-culturale, lăsînd pe tov. 
Zamfirescu să se preocupe aproa
pe singură de aceste probleme.

In cadrul orelor de curs, nu în 
suficientă măsură se folosește ma
terialul didactic, fără de care lec
țiile au un caracter abstract. O 
slabă preocupare în această di
recție se constată la școlile de 4 
ani din Bănița, Surduc și altele.

Nefolosirea în lecții a momen
tului recreativ constituie de ase
menea o lipsă serioasă in activi
tatea unor cadre didactice. Obo
seala copiilor care se manifestă 
prin scăderea atenției la lecții, 
oboseala în rezolvarea probleme
lor și în urmărirea ideilor prin
cipale etc. toate acestea se pot 
ușor înlătura prin folosirea mo
mentului recreativ, prin exerciții 
ușoare, jocuri distractive, cîntece, 
ghicitori etc. Din constatări, re
iese că marea majoritate a cadre
lor didactice nu folosesc momen
tul recreativ la lecții care cer im

perios acest lucru îndeosebi la cla
sele I—IV.

In lecțiile de gramatică se cons, 
tată că nu în suficientă măsură 
sînt folosite schemele, textele a- 
nalizate nu sînt variate etc.

Cu toate aceste lipsuri se poa
te totuși spune că a crescut și 
crește în continuu calitatea mun
cii instructiv-educative a cadrelor 
didactice așa cum ne-o confirmă 
rezultatele obținute la sfîrșitul 
trimestrului II.

Trimestrul în care ne aflăm, tri- 
mestrul al IlI-lea, este hotărîtor 
pentru un bilanț pozitiv al muncii 
instructiv-educative. Secția de în
vățămînt și cultură, pe baza pla
nului de activitate care include și 
problema inspecțiilor speciale se 
va strădui prin munca sa de în. 
drumare și control ca, alături de 
cadrele didactice, să contribuie la 
îmbunătățirea necontenită a pro
cesului de învățămînt, la încheie
rea cu succes a anului de învăță
mînt.

GHEORGHE PANFILIE
Șeful secției de învățămînt
k. și cultură
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Stagiul de candidat — 
școala a educației partinice
Stagiul de candidat are un rol 

important în pregătirea candida- 
ților pentru a se ridica la nivelul 
cerut de calitatea de membru al 
partidului.

Preocupîndu-se de întărirea 
continuă a rîndurilor sale, orga
nizația de bază de la sectorul III 
al minei Aninoasa acordă o deo- 
sebită atenție educării candîda- 
ților de partid.

Organizația de partid de la 
șectorul 111 Aninoasa numără în 
prezent 40 de candidați de par
tid. O bună parte dintre aceștia 
au fost primiți in rîndul candida- 
ților în cursul primelor 4 luni 
din acest an. Pregătirea politică 
și ideologică a acestora în vede
rea intrării lor în partid constituie 
o sarcină Importantă pentru bi
roul organizației de bază, pentru 
toți comuniștii din sector.

Una din principalele forme fo
losite de organizația de bază pen
tru educarea candidaților este în
credințarea de sarcini concrete. 
Candidații, în majoritatea lor, au 
fost încadrați în colectivul de a- 
gitatori. Ajutați de membri de 
partid cu experiență, ei desfășoa
ră o susținută muncă politică in 
cadrul brigăzilor pentru mobiliza
rea acestora la descoperirea rezer
velor interne, în vederea sporirii 
productivității muncii și realizării 
de economii cît mai însemnate. 
Buni agitatori s-au dovedit a fi 
tovarășii Lazăr Octavian, Schmi- 
lețki Anton, Ilea Savu și alții. 
T Plrvu Silviu este propagan- 
<hst la un cerc de învățămînt po
litic U.T.M., Parpală Dumitru și 
Lolea Gheorghe sînt membri în 
biroul organizației U.T.M. din 
sector, iar Broască Dumitru mun
cește pe linie sindicală

Pentru pregătirea candidaților 
în vederea primirii în partid, bi 
roul organizației de bază a trasat 
comuniștilor cu experiență sarci
na de a se ocupa personal de edu
carea a l—-2 candidați de pantjd. 
Aceștia îi ajută pe candidați să-și 
ridice nivelul politic și ideologic, 
să-și îndeplinească obligațiile sta
tutare. De educarea tov. Cuțui 
Constantin, de pildă, s-a ocupat 
comunistul Igna loan. Tovarășul 
Igna l-a ajutat pe candidat să-și 
îndeplinească în bune condițiuni 
sarcinile de partid, să devină un 
r ’ mei tor harnic. In urma ajuto

ri pe care l-a primit, Cuțui

Realizarea de economii — în centrul atenției 
organizațiilor U. T. M.

(Urmare din pag. l-a)

retul raionului în lupta pentru 
economii arată că majoritatea 
organizațiilor U.T.M. își îndepli
nesc rolul în viața economică a 
întreprinderilor, pun în centrul 
preocupării lor mobilizarea tine
retului la înfăptuirea sarcinilor 
economice puse de partid. In a- 
ceastă privință, mai mulți parti- 
cipanți la dezbaterile plenarei au 
vorbit despre experiența organi
zațiilor U.T.M. Biroul organi
zației U.T.M. de' la sectorul 1 
al minei Petrila, a arătat tov. 
Tănase Gheorghe, membru în bi
roul organizației U.T.M., a mo
bilizat tinerii la acțiuni impor
tante pentru realizarea sarcinilor 
de plan. In perioada iernii, de 
exemplu, sectorul a întîmpinat 
greutăți în privința aprovizio
nării locurilor de muncă cu ma
terial lemnos șt prefabricate 
Organizația U.T.M. a mobilizat 
tinerii, constituiți în două bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică, la acțiuni de muncă volun
tară pentru încărcarea la supra
față a materialului lemnos și a 
bolțarilor necesari sectorului. 
Biroul organizației U.T.M. a a- 
sigurat de asemenea ca brigăzile 
de tineret din sector să aibă pro
grame de lucru întocmite pe ba
za sarcinilor economice ale sec
torului. In afara sarcinilor de 
producție, brigăzile de tineret 
prevăd în planurile lor de lucru 
și măsuri pentru ridicarea cali
ficării nrofesionale și a nivelu

Constantin a devenit un miner 
destoinic, tin bun membru de 
partid. O susținută muncă pentru 
educarea candidaților desfășoară 
de asemenea comuniștii Liciu Va
ier, Ciungan Dezideriu, Vulpe 
Constantin și alții.

Cu ajutorul comuniștilor tova
rășii Bulgarii Gheorghe, Sebesi 
Emeric și alții, care au venit în 
urmă cu cîțiva ani la mină fără 
nici o calificare, azi se numără 
printre brigadierii cei mai tuni 
din sector.

Pentru a urmări activitatea can- 
didatilor și a ridica răspunderea 
lor față de sarcinile de partid. în 
adunările generale ale organiza
ției de bază candidații de partid 
stnt solicitați să raporteze felul 
cum își duc sarcinile la îndepli
nire. Asemenea informări au pre
zentat nu de mult în adunarea 
generală a organizației de bază 
tpv. Parpală Dumitru, Neagu E- 
mil și alții.

Un rol însemnat în pregătirea 
politică și ideologică a viitorilor 
membri de partid îl are învăță 
mîntul de partid. La sectorul III 
al minei Aninoasa toți candidații 
sînt încadrați în cercul de studie
re a Statutului partidului sau în 
alte forme ale lnvățămîntului de 
partid. Totodată biroul organiza
ției de bază organizează cu regu
laritate pentru candidații de par
tid conferințe pe diferite teme po
litice, ideologice. Nu de mult a 
fost ținută conferința despre ca
litatea de membru de partid da 
către tov. Ciungan Dezideriu, 
membru în biroul organizației de 
bază, iar tov. Bledea loan, miner 
pensionar, a vorbit candidaților 
despre viața și munca grea a mi
nerilor în trecut.

Ca rod al preocupării comuniș
tilor de la sectorul III Aninoasa 
pentru educarea candidaților de 
partid, rîndurile organizației de 
bază sînt în continua creștere. Nu
mai în primele 4 luni ale anului 
curent organizația de bază a pri
mit în rîndurile sale 10 noi mem
bri de partid. Acest lucru a dus 
la îmbunătățirea muncii politice 
In rîndurile colectivului sectorului 
care întîmpină cu succese însem
nate în sporirea productivității 
muncii și realizarea de economii 
cel de-al IH-lea Congres al 
P.M.R.

D. IVANESCU

lui politic și cultural al tineri
lor. Astfel se prevăd întîlniri cu 
tehnicienii și inginerii, discuții 
despre tehnica mineritului, re
cenzii etc. In urma acestei preo
cupări, tineretul sectorului I Pe
trila a obținut succese importan
te în realizarea sarcinilor eco
nomice.

Plenara Comitetului raional 
U.T.M. a scos în evidență succe
sele de seamă ale tinerilor din 
raionul nostru în lupta pentru 
înfăptuirea sarcinilor economice 
puse de partid. Dar aceste suc
cese, a subliniat plenara, nu 
s-au ridicat încă la nivelul an
gajamentelor luate. In planul de 
măsuri al Comitetului raional 
U.T.M. se prevede că tinerii Văii 
Jiului vor realiza în cursul anu
lui 1960 cel puțin 12.000.000 lei 
economii însă pînă acum, deși 
au trecut 4 luni din acest an, 
s-au realizat doar 1.005.510 lei. 
Neîndeplinirea obiectivelor pre
văzute în planul de măsuri al 
Comitetului raional U.T.M. ara
tă că o parte din organizațiile 
U.T.M. nu-și exercită pe deplin 
rolul de mobilizatori ai tinere
tului la o muncă rodnică. Unii 
membri ai birourilor organiza
țiilor de bază U.T.M. nu cunosc 
sarcinile care stau în fața uni
tăților unde lucrează. Un exem
plu în această direcție îl consti
tuie secretarul organizației 
U.T.M. din sectorul I al minei 
Vulcan, tovarășul Popîrțag Gri- 
gore. Vorbind în plenară el și-a 
luat unele angajamente privind

NOTĂ

Un neajuns ce trebuie lichidat
Nu a trecut nici o lună de dnd 

tovarășul Pisc Constantin, factor 
poștal la oficiul P.T.T.R. Uricani 
care deservește și comuna Cîmpu 
lui Neag, s-a angajat să-și facă 
conștiincios datoria în orele de 
serviciu. Se pare însă că angaja
mentul a fost uitat repede și ati
tudinea sa față de obligațiile de 
serviciu face în continuare casă 
bună cu comoditatea și neglijen
ța. Numai așa se explică faptul că 
scrisorile adresate locuitorilor din 
Cîmpu lui Neag ajung la destina
ție cu întîrziere. De avize poștale 
și note telefonice nici nu mai vor
bim. Iată de exemplu un caz sem
nalat recent

Tovarășul Romatca Eugen din 
comuna Cîmpu lui Neag primes-

-------------------O-

MINĂ CU „FERESTRE"...
(Urmare din pag. l-a)

căruța și-l vindeau prin localități 
sau chiar minei Lonea. Galeriile 
vechi descoperite acum sînt urme
le lucrărilor de atunci. Chiar el. 
Niculae Ilie, a lucrat pe atunci la 
asemenea antreprenori.

Minerii din brigada lui Gyar- 
maty au continuat mai departe 
lucrul. Ei sapă un plan înclinat, 
înainte, au lucrat în subteran, la

mobilizarea tineretului la înde
plinirea sarcinilor economice. 
Cînd însă a fost întrebat despre 
situația economică a sectorului, 
el n-a știut să spună nimic. Sec
torul 1 al minei Vulcan a avut 
pierderi mari la prețul de cost 
în cursul primului trimestru în
deosebi datorită penalizărilor 
cauzate de calitatea slabă a căr
bunelui. Mobilizarea tineretului 
din sector la îmbunătățirea ca
rității cărbunelui, la realizarea 
de economii, n-a preocupat în 
măsura necesară organizația 
U.T.M. In plenară a fost criti
cată de asemenea subaprecierea 
rolului pe care îl pot avea în 
mobilizarea tinerilor la descope
rirea rezervelor interne postu
rile utemiste de control. In unele 
sectoare, ca de pildă sectoarele 
V Vulcan, II Lonea, la URUMP, 
posturile utemiste de control nu 
sînt îndrumate de către organi
zațiile U.T.M. pentru a asigu 
ra mobilizarea tineretului la ob
ținerea de economii. Ele se o- 
cupă mai mult de probleme ge
nerale, rupte de procesul de pro
ducție.

In munca patriotică a tinere
tului, deși s-au obținut succese, 
ele nu sînt încă la nivelul posi
bilităților. Organizațiile U.T.M. 
nu s-au preocupat de cuprinde
rea majorității tinerilor în bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică. Un neajuns în activita
tea brigăzilor de muncă patrio
tică este acela că ele nu consti
tuie în toate întreprinderile si 

te un aviz telefonic pentru o con
vorbire importantă. Nota de în
științare însă îi este înmînată de 
către factorul poștal Pisc Cons
tantin cu o întîrziere de 24 de 
ore.

La toate acestea se mai adaugă 
și neajunsul că acei cetățeni care 
își fac prin poștă comenzi de 
cărți, nu sînt înștiințați la timp 
de venirea lor pentru a le ridica.

Este necesar ca organele de 
conducere ale oficiului P.T.T.R. 
Uricani să dirijeze cu mai multă 
competență activitatea factorului 
poștal Pisc Constantin și să ia 
măsuri pentru îmbunătățirea ser. 
viciului poștal la Cîmpu lui Neag.

A. NICHIFOREL

unul din orizonturile minei Cim- 
pa I, unde au minat o galerie de 
cercetare lungă de zeci de metri. 
Acum, de sus, de la ziuă ei caută 
să străpungă în galeria minată 
mai înainte

In valea Cimpșoarei, pe coasta 
dealului Drăgănești, se desfășoa
ră o largă acțiune de prospectare 
și cercetare a stratelor de cărbuni, 
identificarea și stabilirea caracte
risticilor acestora. Brigada mine
rului Daj loan sapă în prezent 
de sus în jos, în puncte diferite, 
încă două planuri înclinate care 
vor pătrunde în adîncime în cău
tarea cărbunelui. In sprijinul mun. 
cii ei au fost aduse pompe pentru 
evacuarea apei, trolii puternice 
pentru scoaterea sterilului, iar în 
surind și un compresor își va da 
forța pentru a ușura săpăturile.

„Ferestre" de mină le spun mi
nerii la galeriile pe care le sapă 
In prezent, în coasta dealului, în
verzit. Dar, el simt iot mai puter
nic mireasma straturilor bogate de 
cărbuni care vor fi scoase din 
somnul lor lung și puse în slujba 
oamenilor.

Și, cîntecul cucului se revarsă 
peste valea Cimpșoarei, unde în 
prezent clocotește munca pașnică 
a minerilor care caută cărbunele...

instituțiile colective de muncă 
voluntare permanente, bine în
chegate și nu au obiective bine 
stabilite. Aceste deficiențe se 
manifestă mai ales în activitatea 
brigăzilor de muncă patriotică 
de la sectorul X mina Petrila, 
sectorul III mina Vulcan, secto
rul IV B mina Lupeni, Școala 
medie mixtă Petroșani și la șco
lile profesionale din Lupeni și 
Petroșani.

Plenara a cerut organizațiilor 
U.T.M. să se preocupe cu mai 
multă răspundere de întărirea 
brigăzilor de tineret, a posturi
lor utemiste de control și a bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică.

La sfîrșitul plenarei au luat 
cuvîntul tov. Plic Alexandru, 
secretar al Comitetului raional 
de partid și Szabo Carol, prini- 
secretar al Comitetului regional 
U.T.M. Vorbitorii au apreciat 
succesele tineretului din Valea 
Jiului în lupta pentru realizarea 
de economii, pentru înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid. Ei au 
subliniat totodată necesitatea 
întăririi activității politice a or
ganizațiilor, U-T.M. în rîndurile 
tineretului, insi.stînd ca ele să se 
preocupe îndeosebi de consolida
rea formelor tinerești de muncă, 
de ridicarea continuă a califică
rii profesionale și de dezvolta
rea muncii patriotice în rîndurile 
tinerilor. Ei și-au exprimat con
vingerea că tineretul Văii Jiu
lui, sub conducerea organizații
lor de partid, mobilizat de orga
nizațiile U.T.M., va obține noî 
succese în lupta pentru realiza
rea de economii, va întîmpină 
cu noi realizări în muncă cel 
de-al TTT->Qn Congres ai P.M.R
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ii organizează în seara zilei ii 
îi de 21 mai 1960 chermeze ii 
ii în grădinile de vară „Cons- y 
ii tructorul'* din Petroșani și ii 

„Minerul" din Lupeni.
• * 'hMuzică și dans

pînă în zori ii 
Mititei și alte 
specialități la grătar i
Bere și diferite

ii băuturi ii
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ANUNȚ
Trustul alimentației 

publice din Petroșani an» 
gajează imediat ospătari 
calificați. Șe cere ca do» 
ritorii să aibă domiciliul 
în raionul Petroșani.
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 Oameni ai muncii 

din Valea Jiului

CITIȚI !;

„STEAGUL ROȘU”
Pentru a primi ziarul la j 
timp și fără întrerupere i; 

faceți abonamente

TRIMESTRIALE ; I
și SEMESTRIALE ■’ 
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din întreprinderi 
;! și instituții
: FACTORII POȘTALI ;i
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PROGRAM DE RADIO
20 mai *■

PROGRAMUL I. 8,00 Dm 
presa de astăzi, 9,01 Muzică u- 
șoară, 11,03 Teatru la microfon: 
„Gemenii" de Go Mo-jo, 13,05 
Concert din muzica popoarelor, 
14,30 Estrada melodiilor, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,25 Or
chestra de muzică ușoară a Ra
diodifuziunii maghiare, 18,35 
Program muzical pentru frun
tașii în producție din industrie 
și agricultură, 19,05 „Sîntem 
pentru pace și prietenie", emi
siune de eîntece sovietice, 21,30 
Muzică ușoară. PROGRAMUL 
II. 15,00 Muzică populară ro- 
mînească, 16,30 Din viața de 
concert a Capitalei, 16,50 Curs 
de limba rusă, 17,30 Sfatul me
dicului, 17,50 Cronica economi
că, 19,00 Actualitatea în țările 
socialiste, 19,30 Soliști și or
chestre de muzică populară ro- 
mînească din Moldova, 20,00 
Muzică din opereta „Lăsați-mă 
să cînt" de Gherase Dendrino, 
21,15 Soliști de muzică populară 
din țări prietene, 21,45 Album 
artistic.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul 1: 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17.00; 
19,00; 20.00; 22,00; 23,52. Pro
gramul II. 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
20 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Băieții noștri; AL. SA- 
HIA: Lilly; PETRILA: N-a fost 
în zadar; LONEA : Ceasul s-a 
oprit la miezul nopții; ANINOA
SA : Intîlnire cu viață; VUL
CAN : Inimă de mamă; LU
PENI : Voci în insulă; BARBA- 
TENI : Burghezul gentilom; U- 
RICANI : Băieții noștri.
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N. S. Hrușciov și mareșalul R. I. Malinovski au vizitat 
din apropierea orașului Sezannesatul Pleurs

PARIS (Agerpres). — TASS 
anunță :

In dimineața zilei de 17 mai 
N. S. Hrușciov împreună cu ma
reșalul R. 1. Malinovski au vizi
tat satul Pleurs din apropierea 
orașului Sezanne, situat la 120 
km. de Paris. Această localitate 
nu a fost aleasă în mod întîm- 
plător. Aceste locuri au rămas 
adînc întipărite în amintirea 
tovarășului Malinovski. In anul 
1919, din martie pînă în august, 
pe atunci soldat al corpului ex- 
pediționar rus care lupta umăr 
la umăr cu francezii împotriva 
armatei germane, 
aoest sat.

N- S. Hrușciov 
în această vizită 
grup de ziariști.

Nikita Sergheevici Hrușciov 
se afla într-o mașină deschisă. 
Pretutindeni el era recunoscut 
și salutat ca un prieten bun. îna
inte de a ajunge la Sezanne co
loana de mașini s-a oprit deo
dată. Drumul era barat de un 
copac abia prăvălit de 
tori’. Nikita Sergheevici 
rît din mașină și a stat 
bă cu ei.

Un muncitor ars de 
strîns cu putere mîna tovarășu
lui Hrușciov.

— Mă numesc Cardoso, a spus 
el. V-am recunoscut

— Aveți un topor 
întrebat în glumă 
Hrușciov. El a luat 
mînă și a început să

el a locuit în

a fost însoțit 
de un mare

munci- 
a cobo- 
de vor-

soare a

imediat, 
bun ? — a 

tovarășul 
toporul în 

taie crăcile.
— Iată un adevărat muncitor, 

a exclamat Cardoso, știe să lu
creze.

— Da. Sînt muncitor, a spus 
Nikita Sergheevici.

— Se vede imediat — a răs
puns Cardoso.

Tot acolo a avut loc următoa
rea scenă : O femeie, simplu 
îmbrăcată, însoțită de un băie
țaș, care mergea pe drum, vă- 
zîndu-1 pe Hrușciov s-a oprit. 
Pe fața ei se citea uimirea și 
bucuria. Băiețașul o trăgea pe 
mamă de fustă : Să ne apropiem

mamă, mai repede, să ne apro
piem 1 Tovarășul Hrușciov a sa
lutat cordial pe femeie, a între
bat-o despre familia ei, despre 
copii, i-a povestit despre propria 
sa familie.

Sosirea lui N. S. Hrușciov în 
satul Pleurs a provocat o puter
nică impresie asupra tuturor lo
cuitorilor.

— A sosit 
s-a răspîndit 
lui In jurul

s-au In

Hrușciov! Știrea 
cu iuțeala fulgeru- 
mașinii, oprită în 

apropierea hanului pe care cînd- 
va îl frecventase tovarășul Ma- 
linovski, s-au strîns într-un mi
nut toți locuitorii satului — băr
bați și femei, bătrîni și copii.

Tovarășii Hrușciov și Mali- 
novski au intrat în han și au 
salutat pe stăpînul acestuia.

— Iată, i-a spus Nikita Ser
gheevici stăpînului hanului — 
faceți cunoștință: un vechi vi
zitator al hanului dvs., fost sol
dat, iar în prezent mareșal al 
Uniunii Sovietice, ministrul A- 
părării al Uniunii Sovietice. 
Cîndva el, împreună cu alți sol
dați ruși, vă vizita adesea pen
tru a bea bere sau vin.

— Da, a spus Malinovski, a- 
ceasta s-a petrecut demult. Țin 
minte că atunci cînd am plecat 
din Pleurs am scris cu lumina
rea pe tavan cu permisiunea 
frumoasei stăpîne a hanului nu
mele ei: Marie-Louise.

Dar iată și scopul principal 
al călătoriei — casa țărănească 
Pignard și magazia în podul 
căreia a locuit soldatul Mali
novski și tovarășii săi. Stăpînul 
a murit iar gospodăria este con
dusă de fiul său mai mic, Ro
ger. Pe vremea aceea el avea 
12 ani însă își mai amintește 
foarte bine de soldații ruși și 
vorbește despre ei cu multă căl
dură. Soția vechiului stăpîn, 
Clemente, trăiește. In luna sep
tembrie va împlini 85 de ani. 
Băfrîna femeie este emoționată 
de vizita lui N. S. Hrușciov și 
a luî R. I. Malinovski. Mareșa-

O------------------
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N. S. Hrușciov a primit un grup de delegate 
la întîlnirea internațională a femeilor

PARIS 18 (Agerpres). TASS 
anunță:

La 17 mai N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit vi
zita unui grup de delegate la 
întîlnirea internațională a fe
meilor, care a avut loc în apri
lie 1960 la Copenhaga. Grupul 
era alcătuit din Isabelle Pon- 
teuil, președinta secției franceze 
a Ligii internaționale a femeilor 
pentru pace și libertate, Euge-

nie Cotton, președinta Federației 
Democrate Internaționale a Fe
meilor, Marguerite Tibert (Fran
ța) și Palma Guillon de Nicolau 
(Mexic), fruntașe ale vieții pu
blice.

In numele lor personal și al 
tuturor membrelor prezidiului 
întîlnirii internaționale a femei
lor de la Copenhaga, ele au în- 
mînat lui N. S. Hrușciov un me
saj din partea delegatelor la a- 
ceastă înfîlnire.

■O----------------

LUPTELE DIN ALGERIA
CAIRO 18 (Agerpres)
La Cairo a fost dat publicității 

comunicatul înaltului comanda
ment al armatei de eliberare na
țională a Algeriei despre luptele 
din Algeria în perioada 7—12 
mai.

Trupele algeriene și detașa
mentele de partizani, se spune în 
comunicat, au participat în aceas
tă perioadă la o serie de lupte 
crîncene cu trupele franceze. Au

fost uciși 610 și răniți 355 de 
soldați și ofițeri francezi. Au fost 
distruse 40 de mașini blindate, 
au fost aruncate în aer două eșa
loane militare, au fost doborîte 
9 avioane, și s-a capturat un nu
măr important de arme, muniții 
și medicamente ale dușmanului.

De partea armatei de eliberare 
națională a Algeriei au trecut 59 
de soldați francezi cu tot echipa
mentul.

-------------------O------------ =-----

Artiști romîni laureafi ai concursului 
international de canto de la Praga

PRAGA. Agerpres anunță.
Luni seara în sala de concerte 

a Casei artiștilor (Rudolfeum) 
din Praga a avut loc solemnita
tea distribuirii premiilor laurea- 
ților concursului internațional de 
canto.

Au participat tovarășii Vaclav 
Kopecky, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și membru

în Biroul Politic al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, precum și nu
meroase personalități ale vieții 
culturale cehoslovace.

A urmat un program de lieduri 
și arii din opere, interpretate de 
soliștii premîați, printre care Iu- 
Tia Buciuceanu-Boicu și Cornel 
Fînățeanu (R. P. Romînă).

lui discută cu ea în limba ei ma
ternă.

— Buni băieți sînt soldații 
ruși, spune Clemente lui Nikita 
Sergheevici. Ei ne-au ajutat în
totdeauna în gospodărie.

Stăpînii și oaspeții
dreptat spre magazie. In urma 
lor mergeau toți locuitorii sa
tului.

Nikita Sergheevici a arătat 
spre podul cu fîn și a spus 
zîmbind :

— Iată apartamentul mareșa
lului, jos vacile, iar sus viitorul 
mareșal.

Cei prezenți au izbucnit 
rîs.

— Iar aceștia sînt oaspeții 
apartamentul meu. a spus 
glumă tovarășul Malinovski,
rătînd spre mulțimea de copii 
care reușiseră deja să se urce 
în pod.

Pignard i-a invitat pe oaspeți 
în casă și le-a servit șampa
nie. Nikita Sergheevici a toastat 
în sănătatea gazdelor, le-a mul
țumit cu căldură pentru ospita
litate.

— Trăiască pacea! — a spus 
el în limba franceză. Aceste cu
vinte au fost primite cu apro
bare.

Această vizită prietenească a 
durat o oră. întregul 
dus cu multă căldură 
ții dragi.

La înapoierea spre 
meroși cetățeni aflați 
gul drumului l-au salutat pe to
varășul Hrușciov.

sat a con- 
pe oaspe-

Paris nu
de-a lun-

—O------

Primirea canonicului 
Felix Kir

Ia ambasada sovietică
PARIS (Agerpres) TASS anun

ță :
In după-amiaza zilei de 17 mai 

N. S. Hrușciov președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. l-a 
primit l-a reședința sa de la am
basada sovietică din Paris pe ca
nonicul Felix Kir, deputat în A- 
dunarea Națională Franceză, pri
marul orașului Dijon.

Nikita Sergheevici Hrușciov a 
ieșit în curtea ambasadei pentru 
a-1 întîmpina pe Kir. N. S. Hruș
ciov și Felix Kir s-au îmbrățișat 
cu căldură și s-au sărutat. Apoi 
între N. S. Hrușciov și Felix Kir 
a avut loc o caldă convorbire.

MOSCOVA 18 (Agerpres)
După cum a declarat unui co

respondent al agenției TASS cu
noscutul fiziolog sovietic prof. 
Vasili Parin. lansarea tnavei cos
mice sovietice este o etapă pregă
titoare extrem de importantă în 
ajunul ultimului stadiu de cuceri
re a cosmosului, zborul omului în 
spațiul universal care înconjoară 
planeta noastră. Prof. Parin a sub
liniat că știința sovietică va asal
ta această din urmă fortăreață 
abia după cunoașterea definitivă 
a tuturor amănuntelor care asi
gură deplina securitate pentru om 
a zborului, a tuturor premiselor 
tehnice pentru înapoierea lui în 
bune condiții pe pămînt.

Probleme mari și complexe ur
mează să fie soluționate de biolo
gia și medicina cosmică — un nou 
domeniu al științei care a luat 
naștere în anii din urmă. In 
cursul zborului în spațiul cosmic 
omul va trebui să facă față unei 
presiuni barometrice extrem de 
scăzute, absenței oxigenului mole
cular, efectului diferitelor tipuri 
de energie radiantă. In interiorul 
cabinei navei cosmice, vor varia 
în mod pronunțat condițiile schim 
bului de căldură între organismul 
omenesc și amestecul gazos am
biant. Omul va fi supus de ase
menea acțiunii stării prelungite 
de imponderabilitate care va de
termina o serie de modificări în 
funcțiile fiziologice.

In privința efectului biologic ai 
cîtorva din acești factori, a sub
liniat Vasili Parin, există deja 
date cu totul suficiente adunate 
în special de fiziologia spațială. 
Pentru a slăbi acțiunea acestor 
factori asupra omului, fiziologia

cosmică a aplicat principiul cabi
nelor ermetice. Experiența arată 
că efectul suprasolicitărilor poa
te li atenuat considerabil cu aju
torul unei îmbrăcăminți speciale 
de compensație.

Este necesar, a spus prof. Pa- 
rin, să se studieze mai amănunțit 
influența asupra organismului o- 
menesc a razelor cosmice, a ra
diației ultraviolete și celei corpus- 
culare emise de soare, a stării 
prelungite de imponderabilitate, a 
accelerărilor intense și de lung;, 
durată.

O parte din aceste probleme au 
fost cercetate în cursul experien
țelor cu ridicarea unor cîini pe 
bordul unor rachete Ia altitudinea 
de pînă la 450 km., precum și în 
cursul zborului cățelușei Laika la 
bordul celui de al doilea satelit 
artificial sovietic al Pămîntului. 
în cursul acestor zboruri au 
încercate cu succes sisteme 
riate de salvare a animalelor 
situații critice. Dar asemenea 
periențe trebuie repetate de 
multe ori pentru a se culege 
terialele necesare care să dea
punsuri precise la multe întrebări 
legate de securitatea și păstrarea 
sănătății primilor oameni cosmo- 
nauți.

Experiența dobîndită de oame
nii de știință sovietici, a declarat 
Vasili Parin, permite să se Sp ' 
ca următoarea etapă în dezvo.%- 
rea medicinei cosmice va fi stră
bătută cu succes într-un timp re
lativ scurt. Medicina și biologia 
sovietică nu vor rămîne în urma 
tehnicii care se pregătește să o- 
fere omenirii nave cosmice perfec
ționate care vor asigura securita
tea zborurilor.

fost 
va

in 
ex- 

mai 
tna- 
răs-

Zborul navei satelit sovietice 
în jurul Pămîntului

(Agerpres). TASSMOSCOVA 
anunță :

Pînă la 17
Moscovei), nava satelit sovieti
că a efectuat 43 de rotații în ju
rul pămîntului. întreaga apara
tură de bord țontinuă să func
ționeze normal. In baza comen
zilor de pe pămînt, se efectuea
ză încercarea diferitelor aparate 
instalate pe bordul navei.

mai, ora 18 (ora

Presiuni americane
HANOI 18 (Agerpres).
Statele Unite continuă să e- 1 

xercite presiuni asupra Cam
bodgiei, căutînd s-o determine 
să renunțe la politica neutrali
tății, să adere la sistemul ame- j 
rican al blocurilor militare a- 
gresive. Unul din instrumentele ' 
acestei presiuni sistematice este l 
clica sud-vietnameză a lui Ngo 
Dinh Diem, care și-a reînnoit 
pretențiile asupra cîtorva insule i 
cambodgiene. Afirmînd că aces
te insule, situate direct în veci- ] 
nătatea coastelor Cambodgiei, 
ar fi sud-vietnameze, autorită- i 
țiie din Saigon nu ezită în fața 
a nici un fel de amenințări. La i

----------------- O

asupra Cambodgiei
tonul războinic al acestor pre 
tenții se adaugă necontenitele 
livrări de armament american 
în Vietnamul de sud.

Răspunzînd uneltirilor dușma
nilor independenței Cambodgiei, 
prințul Sianuk a publicat în pa
ginile săptămînalului „Naciona- 
list“ un articol în care averti
zează că țara lui își va apăra 
din răsputeri suveranitatea de 
atentatele din afară. „Asemenea 
pretenții, avertizează el, nasc 
întrebarea: Nu vom fi cumva 
nevoiți ca în scurtă vreme să 
apărăm teritoriul cu arma 
mînă ?“

Sistemele corespunzătoare de 
reglare mențin în cabina deta
șabilă condițiile necesare unei 
activități vitale normale a omu
lui.

Informațiile telemetrice obținu
te, cu privire la funcționarea 
paratelor și sistemelor navei sn.t 
prelucrate și studiate. Stațiunile 
radiotehnice de pe pămînt con
tinuă să. efectueze observații a- 
supra mișcării satelitului. Po
trivit rezultatelor măsurătorilor, 
prelucrate cu ajutorul mașinilor 
de calculat electronice, sînt sta
biliți cu regularitate parametrii 
mișcării navei-satelit.

Pe zi ce trece nava este ur
mărită de un număr tot mai 
mare de stațiuni și puncte de 
observații optice care recepțio
nează și înregistrează semnalele 
emițătorului. In cursul zilelor 
de 16 și 17 mai, la centrul de 
coordonare și calculare au sosit 
numeroase comunicate din par
tea stațiunilor sovietice și străi
ne cu privire la observațiile e- 
fectuate asupra navei satelit sî 
rachetei sale purtătoare.

Represiunile rasiste din S. U. A
NEW YORK 18 (Agerpres)
Agențiile americane de presă 

relatează că la 16 mai în orașul 
Chattanooga, statul Tennessee, po
liția a arestat 24 de studenți de 
culoare, printre care 4 fete, care 
manifestaseră în mod pașnic ce- 
rînd să fie serviți în restauran
tele rezervate numai albilor. Stu
denții, care strigau lozinci cerînd 
libertate și integrare rasială, au 
fost băgați în dube ale poliției și
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fă-duși la arest. Intr-o declarație 
cută cu prilejul celei de-a 6-a a- 
niversări a deciziei Curții Supre
me a S.U.A. cu privire la inte
grarea rasială în școlile america
ne, Roy Wilkins, secretarul „aso
ciației naționale pentru propășirea 
populației de culoare", a declarat 
că deși segregația rasială în șco
lile din S.U.A. este anticonstitu
țională, numai 6 școlari negri din 
100 frecventează școlile „integra
te" din statele sudice.

—o—
0 lege teroristă a autorităților 

sud-vietnameze
HANOI 18 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

vietnameză de informații, legea 
10—59 adoptată de autoritățile 
sud-vietnameze prevede crearea 
unor tribunale speciale pentru 
judecarea șl pedepsirea persoa
nelor participante la rezistență 
și care au cerut aplicarea întoc
mai a acordurilor de la Geneva. 
Această lege dă dreptul tribuna
lelor speciale să condamne la în
chisoare pe viață sau la moarte 
pe toți 
pentru

vietnamezii care luptă 
independența națională.
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