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Vom munți cu a&ncgalic pentru îndeplinirea 
luminoaselor sarcini elaborate de partid

Spre o viață 
tot mai fericită
Am citit cu viu interes pro

iectul de Directive ale celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. Am 
văzut ca într-o oglindă vie măre
țele realizări obținute de oamenii 
muncii conduși de partid în pe
rioada scursă de la Congresul 
al II-lea a| partidului.

Colectivul stației C.F.R. Vul
can este mîndru că la aceste suc
cese istorice a contribuit și el 
pe măsura forțelor sale. Pentru 
noi, ceferiștii, este de mare im- 
portanță partea din proiect care 
vorbește despre dezvoltarea trans
portului feroviar. Ne impresio
nează ritmul de dezvoltare a 
transporturilor; sarcinile ‘noi ne 
sporesc tot mai mult elanul în 
muncă. Vom avea bucuria să 
manevrăm garniturile cu mate
riale care vor sosi pe șantierul 
uzinei de preparare care, așa 
cum se spune în proiect, se va 
construi în Valea Jiului, vom a- 
vea bucuria să manevrăm apoi 
vagoanele cu cărbune care vor 
pleca de aici spre toate colțurile 
țării.

Colectivul stației C.F.R. Vul
can a primit cu entuziasm pro
iectul de Directive și își exprimă 
hotărîrea fermă de a munci me
reu mai bine, de a transporta măr
furi lâ un preț de cost mereu mai 
redus. Colectivul nostru se va 
strădui să asigure mereu „cale 
liberă“ garniturilor care vor 
duce pretutindeni în patria noas
tră cărbunele extras de minerii 
Văii Jiului sau vor aduce pe a- 
ceste meleaguri bunuri care să 
contribuie la creșterea continuă 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

NICOLAE HAȚEGANU 
șeful stației C.F.R. Vulcan
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o Să privești și să nu te mai 
o saturi, marea aceasta de verdeață 
o cu valuri uriașe. Panta coboară 
o amețitor pînă în adincuri, pentru 
o ca apoi să urce năvalnic și semeț 
o către bolta cerului.
n Și totuși acest decor atit de 
o măreț nici nu e luat în seamă de 
o plantatori. Azi, nici unul nu șt-a 
3 ridicat ochii spre soare pentru a 
o măsura „în suliți" scurgerea tim- 
o pului. Toți par grăbiți, deosebit 
g de g'ăbiți. E ultima zi de tabără 
3 și tinerii țin cu tot dinadinsul 
o să-și depășească propriul anga- 
g /ament. Cei 400 de puieți care 
a au să completeze cifra de 50.000 
8 (angajamentul luat la începutul 
8 taberei era de 49.000 puieți) aș- 
8 teptau să fie plantați. Aplecați, ti. 
8 nerii, in încordarea lucrului, a- 
8 cum în ultima zi de tabără, par 
8 in „finișul" unui concurs viu dis- 
8 putat. încă puțin șl ultimul puiet 
8 de brad, cel de-al 56.000-lea își 
8 va ocupa locul său în „culcușul" 
8 de pe coasta
8 — Gata /Am terminat /
8 Abia atunci, respirînd adine, 
8 tinerii își amintesc parcă unde se 
8 află. Cocoțat pe o creastă, topo- 
8 graful Voicescu Gh. rotește în 
8 toate părțile aparatul său curios, 
8 fixat pe trepied, măsurind terenul 
8 plantat

doreau să fie prezențe in tabu- 8
ne... 8

MIHAIL DUMITRESCU 8
Q 
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Pe drumul arătat de partid
Oamenii muncii de la exploa

tarea minieră Petrila au primit 
cu multă însuflețire proiectul de 
Directive ale celui de-al IlI-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Romîn. Sarcinile mărețe 
puse în fața oamenilor muncii 
din țara noastră, duc nemijlocit 
la continua dezvoltare a econo
miei naționale, asigură o viață 
mai bună pentru cei ce muncesc.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la mina Petrila, sub 
conducerea comitetului de partid, 
au obținut an de an succese tot 
mai frumoase. Producția de căr
buni a crescut în 1959, față de 
1938, de 1,6 ori. Productivitatea 
muncii realizată în trimestrul I 
a. c. întrece cu 68 la sută rea
lizările anului 1956. Minerii 
Petrilei, muncind susținut pen
tru îndeplinirea sarcinilor puse 
de plenara din decembrie a C.C. 
al P.M.R., au intensificat lupta 
pentru reducerea prețului de 
cost. In primele 4 luni din acest 
an s-au realizat economii supli
mentare la prețul de cost al căr
bunelui în valoare de 601.000 lei.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent reprezintă o garanție că 
sarcinile ce vor reveni colecti
vului minei Petrila vor fi înde
plinite cu succes. Prin lucrările 
de deschidere asigurate de bri
găzi' harnice, ca acelea conduse 
de tovarășii Somogyi Iuliu, Fleș- 
can Constantin, Boteanu Nicolae 
și altele, se execută deschiderea 
orizontului XIV. deschiderea 
blocului O și altele. Prin aceste 
lucrări, se asigură dezvoltarea 
capacității de producție a minei 
spre a putea face față cerințelor 
sporirii volumului producției de 
cărbune la nivelul sarcinilor pla
nului de 6 ani.

Proiectul de Directive îndreap
tă atenția celor ce muncesc spre 
o activitate economică de un ni
vel ridicat. După cum rezultă 
din proiectul de Directive, în fa
ța minerilor stă ca o sarcină im
portantă : continua scădere a 
consumului specific de material 
lemnos. In acest scop, în afară 
de extinderea utilizării înlocuito
rilor lemnului, va fi necesar să

ULTIMA ZI | 
ÎN TABĂRĂ I g

Dar calculele nu s-au putut g 
face imediat și o umbră de oă- g 
rere de rău stăruie o clipă pe fe- g 
țele tinerilor. Acum, cînd noi g 
le-am aflat le putem comunica g 
tuturor: 24 ha. teren adică g
168.000 de puieți. La această su- g 
prafață, tinerii din ultima tabără g 
care își încheia în acea zi acti- g 
vltatea, au contribuit cu 8 ha. §

...Ultima masă servită sub ce- § 
rul liber în fața cabanei a fost 8 
veselă. Udată doar cu apă de iz- 8 
vor și totuși tinerii au petrecut 8 
în lege. 8

A ici leg aseră prietenii, se cu- 8 
noscuseră, munciseră alături și 8 
acum, fără să și-o spună, doreau 8 
să se despartă veseli așa cum 8 
s-au întîlnit, așa cum 10 zile au 8 
lucrat cot la cot. Dar cineoa a- 8 
nunță ,,E ora două". Și aproape 8 
toți, ca la comandă, s-au ridicat 8 
de la masă. Apoi cu rucsacurile 8 
In spate, au mai privit odată pes- 8 
te spinările dealurilor in care el 8 
dăduseră primele clipe dinir-o 8 
nouă viață atîtor mii de pieți 8

Apoi, grăbiți, coborîră la vale. | 
Meciul de fotbal — de categoria g 
A — (I) începea la ora 17 și toți 8 

ne îndreptăm atenția spre creș
terea vitezelor de avansare. In a- 
ceastă" privință cele mai fru
moase realizări le-a obținut har
nicul colectiv de mineri din ca
drul sectorului III care, mobili
zat și îndrumat în permanență 
de organizația de partid, se si
tuează în fruntea întrecerii so
cialiste pe exploatare, atingînd 
lunar viteze medii de înaintare 
în abatajele cameră de 90—100 
m. 1. Experiența acestui colectiv, 
metodele sale de muncă, vor 
trebui extinse la toate sectoarele 
minei noastre.

Una din sarcinile importante 
cuprinse în proiectul de Direc
tive este creșterea productivității 
muncii, în 1965, cu 40 la sută fa
ță de nivelul mediu al anului 
1959. Sprijinind brigăzile rămase 
în urmă, luptînd pentru redu
cerea posturilor neproductive, o- 
dată cu întărirea disciplinei în 
muncă și ridicarea calificării pro
fesionale a muncitorilor, la mi
na Petrila a cresput productivi
tatea muncii. întărind preocupa
rea pentru descoperirea și folo
sirea rezervelor interne, pentru 
ridicarea nivelului lor de califi
care, minerii exploatării noastre 
vor îndeplini cu succes și aceas
tă sarcină.

Alături de întregul popor mun-

ing. FRANCISC DONIN 
șeful serviciului de planificare 

mina Petrila

(Continuare în pag. 3-a)

Cărbune de bună 
calitate

In urma aplicării unor măsuri 
tehnico-organizatorice, procentul 
de cenușă în cărbunele extras 
de la Vulcan a scăzut simțitor. 
Brigăzile de mineri au dovedit 
o preocupare mai intensă în ul
timul timp pentru alegerea șis
tului din cărbune. In luna apri
lie calitatea cărbunelui extras 
s-a îmbunătățit cu 0,3 la sută 
față de luna martie, iar pînă la 
20 mai calitatea cărbunelui a 
continuat să se îmbunătățească. 
De exemplu, la .cărbunele ener
getic procentul de cenușă a scă
zut cu peste 1 la sută față de 
cel planificat, iar la cărbune coc- 
sificabil cu peste 2,5 la sută. In 
fruntea luptei pentru cărbune 
de calitate se află sectoarele III 
și IV ale minei.

Stănișel Gheorghe este electrician principal la secția de re
parat motoare electrice de la termocentrala Paroșeni. împreună cu 
întregul colectiv al secției el se străduiește să asigure funcționa
rea în bune condiții a agregatelor și utilajelor deservite de mo
toare electrice. IN CLIȘEU: Electricianul Stănișel Gheorghe veri
fică circuitul electric al unui motor ieșit din reparație.

La cei 330.000 lei cit au economisit peste plan muncitorii $ 
preparației Petrila în patru luni și-au adus contribuția toate < 
echipele de mers și de întreținere din secțiile uzinei. Printre ? 
acestea se numără și echipa condusă de tov. Lorentz Hen- ? 
rich. IN CLIȘEU: Strînși în Jurul șefului echipei muncito- < 
rii Pîrtea Ioan, Kiss Ludovic, Pop Eugen și ceilalți discută < 
despre posibilitățile pe care le au pentru a-și spori continuu ț 
economiile obținute. ;

Realizoiea ie etonomii — obietliv de seamă 
al mnmii polilite deslâsatale de organizațiile de partid

avut —= —
lăr- Plenara comitetului orășenesc 

de partid Petroșani

Recent a 
loc plenara 
gită a comitetu
lui orășenesc de _
paftid Petroșani, la care aii par
ticipat și birourile organizațiilor
de bază din, oraș. Plenara a ana
lizat felul cum au fost duse la 
îndeplinire de către comitetul o- 
rășenesc de partid și organizațiile 
de bază hotărîrile conferinței oră
șenești de partid din decembrie 
1959 și hotărîrea nr. 8 a Biroului 
Comitetului regional de partid cu 
privire la îmbunătățirea stilului 
de muncă al organelor și organi
zațiilor de partid din regiune.

De la conferința orășenească de 
partid din decembrie 1959 — a 
subliniat plenara — comitetul o- 
rășenesc de partid și-a îmbunătă
țit simțitor activitatea. In lumi
na hotărîrii conferinței orășe
nești, comitetul orășenesc de par
tid a instruit încă la începutul a- 
nului toate birourile organizațiilor 
de bază cu sarcinile ce le stau în 
față în legătură cu mobilizai ea 
oamenilor muncii la. înfăptuirea 
sarcinilor economice puse de par
tid. In urma muncii politice des
fășurate de organizațiile de par
tid, unitățile economice din oraș 
s-au angajat să realizeze pînă la 
sfîrșitul anului 5.095.000 lei eco
nomii. Mobilizarea oamenilor mun
cii la înfăptuirea acestui obiectiv

1

I

a devenit preocupa
rea principală a 
organizațiilor de 
partid. Comite- 
și-a lărgit activul tul orășenesc

de partid, repartizîndu-1, ca și pe
membrii comitetului, pe organiza
ții de bază pentru a asigura des
fășurarea la nivelul corespunză
tor a muncii de partid iir toate 
întreprinderile și instituțiile din 
oraș. Pentru a generaliza expe
riența birourilor organizațiilor de 
partid fruntașe, comitetul orășe
nesc de partid a organizat lunar 
„ziua secretarilor*' cu prilejul că
reia secretari ai organizațiilor de 
partid au prezentat referate, asu
pra metodelor lor de muncă, felului 
cum se preocupă de îndeplinirea 
hotărîrilor organelor de partid su
perioare și a propriilor lor hotărîri. 
Tot cu acest prilej comitetul o- 
rășenesc de partid a. Instruit se
cretarii organizațiilor de bază cu 
cele mai importante probleme ale 
muncii de partid.

Pentru a asigura îndeplinirea 
hotărîrilor conferinței orășenești 
de partid, s-a acordat o deosebită 
atenție controlării activității or
ganizațiilor de bază, nrernbrii și 

. instructorii comitetului orășenesc 
au controlat și ajutat birourile 
organizațiilor de bază.

1 Comitetul orășenesc aluat în dis
cuția plenarelor sale și a ședințe
lor de birou cele mai importante 
probleme ale muncii de partid. 
Astfel au fost analizate1 în această 
perioadă desfășurarea învățămîn-

■ tului de partid, activitatea orga
nizațiilor de partid .de la între
prinderea „6 August", ' depoul 
C.F.R.,- șăntierul de 1 construcții. 
S-a analizat de asemenea pregă
tirea adunărilor generale ale or
ganizațiilor de partid, organizarea 
îndeplinirii hotărîrilor, desfășura
rea muncii politice de masă, mun
ca, cu activul fără de partid.

Ca rezultat al unei îndrumări 
concrete și permanențe de către 
comitetul orășenesc de partid, or
ganizațiile de bază din Petroșani 
au obținut rezultate.importante, pe 
calea întăririi vieții interne de 
partid. Marea majoritate a orga
nizațiilor de bază își desfășoară 
activitatea pe baza planurilor de 
muncă, țin cu regularitate adună
rile generale care dezbat cele 
mai importante probleme. Bune 
rezultate au fost obținute în mun
ca de primire în partid, în edu
carea candidaților de partid, întă-

1. DUBEK
(Continuare in pag. 3-a) „
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SPRE VIITORUL 
LUMINOS

Proiectul de Directive ale ce
lui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. este primit de către stu
denții Institutului de mine din 
Petroșani cu entuziasm și bucu
rie. El arată în modul cel mai 
limpede felul în care poporul 
nostru muncitor, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului pășește 
necontenit pe calea construirii 
socialismului.

Cifrele prevăzute în proiectul 
de Directive ale Congresului, a- 
rată că în viitorii cinci ani, în- 
vătămîntul va lua o mare dez
voltare. In anii 1960—1965 se 
vor construi cea. 15.000 săli de 
clasă; în școli profesionale și 
tehnice se vor pregăti circa 
260.000 de muncitori cu înaltă 
calificare, peste 100.000 de cadre 
tehnice medii și peste 54.000 ca
dre cu pregătire superioară.

In învățămîntul superior se va 
da o atenție deosebită învăță- 
mîntului tehnic. Pînă în anul 
1965 numărul celor admiși în a- 
nul I al institutelor tehnice va 
fi mărit de peste 2,5 ori fată de 
anul 1959.

Noi, studenții anului I, facul
tatea de mine, care în prezent 
ne aflăm în practică la mina Lu- 
peni, vedem în proiectul de' Di
rective ale Congresului al III- 
lea al partidului o puternică a- 
firmare a politicii sale în dez
voltarea învătămîntului de toate 
gradele.

Spre viitorul luminos pe care 
nî-1 înfățișează proiectul de Di
rective ale Congresului, privim 
și noi studenții Institutului de 
mine Petroșani cu inima cloco
tind de entuziasm și mîndrie.

Vom avea o industrie puterni
că, o agricultură înfloritoare, se 
vor înalta noi edificii ale cultu
rii și științei, vom avea o viață 
demnă de jertfele aduse de po
porul nostru de-a lungul istoriei, 
de jertfele celor mai minunați 
fii ai poporului — comuniștii.

Noi toți, fiii celor ce muncesc, 
alături de întregul popor, ne vom 
spori eforturile, vom învă(a cu 
sîrguintă, vom munci cu avînt 
în mijlocul minerilor unde ne 
aflăm pentru a da viață în în
tregime marilor , sarcini arătate 
în proiectul de Directive.

VAS1LE DRAGAN 
student anul I l.M.P.

IN SPRIJINUL ȘCOLII Succese în educarea elevilor
Conducerea școlii de 7 ani nr. 

1 din Lupeni a prezentat la înce
putul acestui an școlar, în adu
narea generală cu părinții, un 
plan de muncă bine întocmit, pen
tru ridicarea nivelului învătămîn
tului, pentru o intensă activitate 
cultural sportivă și pentru buna 
gospodărire a școlii.

Părinții elevilor acestei școli au 
avut grijă ca în comitetul de spri
jin al școlii să fie aleși acei pă
rinți care să poată înfăptui pla
nul întocmit.

în munca de înfrumusețare și 
gospodărire a școlii, comitetul de 
sprijin a obținut realizări fru
moase.

Elevii școlii au prezentat spec
tacole de teatru și serbări și prin 
măestria interpretării, prin succe
sul obținut au întărit încrederea 
părinților atît în posibilitățile co
piilor lor cît și în grija pe care 
o are școala față de educarea 
acestora.

Gu sprijinul părinților s-a or
ganizat o întrunire tovărășească, 
iar din sumele realizate, la propu
nerea conducerii școlii, comitetul 
de sprijin a aprobat ca după în
cheierea anului școlar elevii clasei 
a VII-a, în număr de 93, sa facă 
o excursie de două săptămlni în 
regiunea Hunedoara. Cu acest pri
lej ei vor vizita localități istorice 
și industriale ca orașul Deva cu 
vechea cetate, cetatea oțelului —■ 
Hunedoara, uzina Călan, orașul 
Alba-Iulia și alte localități care 
au luat o mare dezvoltare în anii 
puterii populare.

Fiind o școală cu un număr de 
aproape 1200 elevi, sîntem con

-.................. ... ........... ....»•♦♦♦«•*♦*

La faza raională a 
campionatului de ju
niori, eleva Nemeș 
Magdalena a adus Șco
lii medii mixte din 
Petroșani locul 1 la 
săritura în înălțime. 
In sacul de sport al e- 
levei Nemeș, alături de 
echipamentul sportiv, de 
cărți sportive se află și 
carnetul de elevă. La 
rugămintea noastră ne-a 
întins carnetul puțin 
rușinată : „Nu mă pot 
lăuda și la învățătură 
cu „performanțe" la fel

vinși că anul școlar ce se încheie 
nu peste mult timp se va solda 
cu rezultate frumoase atît la în
vățătură cît și la buna gospodă
rire a școlii, iar procentul elevi-; 
lor promovați va fi cît mai mare.

Toate aceste realizări le-am ob
ținut printr-o colabc-rare strînsă 
între școală și familie, concreti
zată atît prin ajutorul dat de pă- 
îinți cadrelor didactice în proce
sul de învătămînt, precum și prin 
lectoratul cu părinții de unde a- 
ceștia au putut însuși multiple 
metode și procedee de educare a 
copiilor.

DUMITRU RIPEANU 
SIMION CETERAȘ 

EMIL NICOARA 
din comitetul de sprijin

Carnete pentru 
distincții pionierești

De curînd, în clasele V și Vil 
ale Școlii de 7 ani nr. 2 din Lu
peni a fost mare sărbătoare. Un 
număr de 25 pionieri care aveau 
numai note mai mari de 7, au 
primit carnetele pentru distinc
țiile pionierești. In aceste carne
te se va trece toată activitatea 
ce o desfășoară pionierii pentru 
ca după îndeplinirea tuturor con
dițiilor să fie vrednici de a primi 
distincțiile pionierești. Prin
tre pionierii care au primit 
carnete pot fi citați : Dalea Vir
ginia, Tomuș Viorel, Varga A- 
lexandru, Gros Constantin, Lu
ca Emanuel, Reif Felicia și alții.

Unitatea de pionieri de la 
Școala de 7 ani Vulcan cuprinde 
540 de pionieri, organizați în 19 
detașamente și 50 de grupe.

îndrumate de către organiza
ția de partid din școală organi
zațiile U.T.M. și de pionieri au 
căutat să organizeze munca pio
nierilor în așa fel îneît ea să fie 
cît mai bogată în activități e- 
ducative și atractive.

Cu scopul de a cunoaște și în
drăgi ținutul natal, s-au organi
zat cu pionierii excursii în îm
prejurimile orașului și în raion. 
S-au făcut, de pildă, excursii în 
Orașul nou — Uricani și pe de
fileul Jiului. Din cunoașterea a- 
mănuntită a orașului natal, pio
nierii au înțeles că Vulcanul era 
în trecut o localitate lăsată în 
paragină. Astăzi, noile construc
ții ce s-au ridicat sînt înfăptui
rile mărețe ale regimului demo
crat-popular, ■ ale partidului 
scump. De neuitat vor rămîne 
întîlnirile cu tovarăși membri 
de partid, ca cea cu tovarășul 
Cotoț Iosif, director al minei, 
care a vorbit pionierilor despre 
viata grea a minerilor în trecut 
și viața fericită pe care o trăiesc 
astăzi.

Pentru a cunoaște bine trecu
tul de luptă al poporului nos
tru, realizările regimului demo
crat-popular, pionierii claselor a 
VII-a au luat parte la concursul 
„Drumeții veseli" cu. o temă in
spirată din marile realizări din 
patria noastră. Pionierii claselor 
a VII-a și a Vl-a au luat parte 
a adunările cu tema „A învăța 

înseamnă a-ți iubi patria" și 

CAMPIOANA...
de bune ca în spojt". 
Privind carnetul de note 
am citit — pe trimestrul 
III 9 și 6 la matematică, 8 
la istorie, 8 la france
ză, 10 la fizică etc. Da
că eleva Nemeș este 
nemulțumită de rezulta
tele la învățătură este 
un lucru bun. Aceasta 
va face ca notele ei să 
fie din ce în ce mai 
mari...

IN CLIȘEU : Eleva 
Nemeș Magdalena tre- 
cînd peste ștacheta ridi
cată la 1,40 m.

„Să cunoaștem munca fraților 
noștri mai mari —- utemiștii".

Cu ajutorul organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi s-au e- 
fectuat vizite la U. E. Vulcan, a- 
telierul mecanic al minei Vulcan 
și în această săptămînă se va 
vizita termocentrala Paroșeni.

O preocupare deosebită a in
structorilor de pionieri a fost a- 
ceea de a organiza acțiuni de 
folos obștesc. Pînă în prezent au 
fost trimise otelarilor hunedo- 
reni peste 10.000 kg. fier vechi 
adunat de elevii școlii noastre 
și s-au prestat peste 300 ore de 
muncă voluntară în cadrul ac
țiunii de înfrumusețare a orașu
lui.

Incadrînd pe cel mai buni e- 
levi în organizația de pionieri 
am căutat să creștem elevi dis
ciplinați, cu înalte calități mo
rale.

Instructori de pionieri <-a Al- 
bescu Aurelia. Matei Doina, 
Talpoi Maria și alții au căutat 
să dezvolte la elevi dragostea 
față de patrie prin cele mai po
trivite forme, prin deprinderea 
pionierjlor cu viața în colectiv, 
cu munca ordonată, cu organi
zarea justă a timpului liber, îm
pletind jocul și cîntecul, cu dis
cuții despre onoarea de a fi pio
nier, despre munca ce trebuie 
s-o desfășoare.

ELENA POPA 
instructoare superioară 

la Școala de 7 ani — Vulcan 
------- —=★=—

Clasele promovărilor 
integral

La ȘcO'ala de 7 ani nr. 2 din 
Lupeni funcționează două clase a 
IV-a. La clasa a IV-a A este învă- 
toare tov. Sintea Maria, iar la 
clasa a TV-a B tov. Marinescu 
Amalia. Străduindu-se să treze as- 
că la copii o dragoste cît mai ma
re de învățătură, cele două învă
țătoare au reușit să obțină rezul
tate deosebite în munca lor. Atît 
pe trimestrul I cît și pe trimestrul 
II din anul școlar în curs, în a- 
ceste două clase n-a fost nici un 
elev corigent. Datorită muncii de
puse, o situație bună la învățătu
ră se menține și pe trimestrul în 
curs. Cele două clase fiind frun
tașe pe școală.

Pregătirea încheierii cu succes a anului școlar — 
în centrul atenției cadrelor didactice

Încheierea anului școlar oferă 
prilejul unui cuprinzător bilanț 
al muncii elevilor și, implicit, al 
fiecărui cadru didactic în parte. 
Pentru ca roadele muncii să co
respundă întrutotul cerințelor 
mereu crescînde ale învătămîn
tului din tara noastră, se impu
ne în mod imperios luarea și a- 
plicarea în practică a o serie de 
măsuri în vederea închiderii 
cu succes a anului de învătă
mînt.

In această direcție, Secția de 
învătămînt și cultură a raionu
lui Petroșani, pe baza analizei 
rezultatelor obținute în cele două 
trimestre — a elaborat un plan 
concret de măsuri dînd indica
ții conducerii fiecărei unități 
școlare.

In planul de măsuri al Secției 
de învătămînt și cultură. întoc
mit în lumina . hotărîrii Biroului 
Comitetului raional de partid, ca
re a analizat recent activitatea 
secției, sînt cuprinse o serie de 
obiective constituind sarcini îh 
activitatea tuturor cadrelor di
dactice din raion.

Una din preocupările fiecărui 
cadru didactic trebuie să o con
stituie problema calității cunoș
tințelor elevilor, combaterea me
diocrității. Aceasta presupune e- 

din partea cadrelor didactice cît 
și din partea elevilor și părin
ților

Prin ținerea unor lecții de ca
litate, însoțite de material di
dactic adecvat, prin folosirea de 
metode și procedee adecvate fie
cărui tip de lecție în parte se 
poate asigura calitatea transmi
terii și însușirii temeinice a cu
noștințelor din partea elevilor. 
O importantă deosebită în ridi
carea calității cunoștințelor ele
vilor o au, în perioada care ne 
mai desparte pînă la încheierea 
anului școlar, întocmirea cu gri
jă a lecțiilor de recapitulare, 
prin care vor trebui lichidate u- 
nele goluri din cunoștințele ele
vilor.

Conținutul lecțiilor de recapi
tulare. care sintetizează materia 
parcursă, nu trebuie să ducă la 
supraîncărcarea elevilor, ci dim
potrivă prin alcătuirea unor 
scheme de sinteză pe capitole și 
probleme să contribuie la cris
talizarea și fixarea cunoștințelor 
de bază ale programei analitice 
pentru elevi.

Întocmirea lecțiilor de recapi
tulare în această perioadă este 
obligatorie pentru fiecare cadru 
didactic.

In urma controlului efectuat 

și cultură s-a constatat însă la 
unele cadre didactice că nici chiar 
întocmirea planurilor de lecții 
curente nu a constituit o preo
cupare permanentă. Așa de pil
dă, la Școala elementară din 
Bănită tovarășii învățători Anto
nescu Silvia și Văduva Constan
tin, începînd cu data de 15 apri
lie și pînă în prezent, nu și-au 
mai făcut nici măcar planurile 
de lecții ebrente. Se pune între
barea firească : cum își vor în
tocmi atunci acești tovarăși pla
nurile lecțiilor de recapitulare 
care presupun o grijă deosebită 
și o analiză temeinică în trata
rea problemelor, cînd lipsește 
baza întocmirii planurilor de re
capitulare — planurile lecțiilor 
curente ?

Perioada de recapitulare a ma
teriei presupune un efort sporit 
și din partea elevilor. In această 
privință orele educative vor fi 
folosite pentru a arăta elevilor 
cum se folosesc notițele luate, 
schemele întocmite și cum tre
buie sistematizate cunoștințele e- 
sentiale de la fiecare disciplină 
în parte.

In ședințele cu părinții se va 
prelucra problema organizării 
rationale a timpului de munca 
al elevilor. Frecvența elevilor 

al încheierii cu succes a anului 
școlar. De aceea trebuie să i se 
acorde importanta cuvenită în 
special din partea elevilor de la 
învătămîntul mediu de zi și 
serăl.

Conducerile școlilor serale pen
tru tineretul muncitor și între
prinderile vor trebui să vină în 
sprijinul îmbunătățirii frecvenței 
elevilor seraliști asigurîndu-le 
condiții optime de studiu întru- 
cît în această perioadă se im
pune un efort sporit în munca 
acestora

Acolo unde se constată lip
suri în cunoștințele mai multor 
elevi se vor face chiar lecții în 
plus în afara orelor de clasă 
pentru a veni în sprijinul elevi
lor rămași în urmă la învăță
tură. Orele de consultații colec
tive vor trebui sporite.

Se impune de asemenea ca o- 
rele de meditații să se desfășoa
re pe baza unui plan de muncă 
concret, accentul punîndu-se pe 
consolidarea și sistematizarea 
cunoștințelor de matematică și 
limba romînă. Pentru elevii cla
selor a VII-a și a Xl-a — care 
sînt în pragul examenelor de 
absolvire și maturitate — medi
tațiile vor fi axate pe obectivele 
cerute la examen, tinîndu-se tot
odată seama și de cerințele e- 
levilor.

Profesorii care predau la cla- 
--'1- - X7TT « -.i n Yl.a xr/it* trn_ 

bui să elaboreze un plan comun 
de recapitulare a materiei urmă
rind să dea elevilor lor o pri
vire de ansamblu asupra princi
palelor cunoștințe, care le sînt 
cerute la examenul de absolvire 
și de maturitate.

In pregătirea cît mai temeini
că a elevilor aflati în pragul- în
cheierii anului școlar, a exame
nelor pe care trebuie să le sus
țină, un mare accent trebuie să 
se pună pe activitatea educativă. 
In această privință elevii harnici 
și fruntași la învățătură vor 
trebui popularizați prin panouri 
de onoare, gazete de perete cît 
șt prin alte mijloace ce stau la 
îndemînă. Elevilor din clasele a 
Vl!-a și a *XI-a li se vor pre
zenta în orele educative, teme 
legate de alegerea profesiunii în 
viață, cadrelor didactice revenin- 
du-le datoria de a orienta pe 
elevi, în funcție de înclinațiile 
și aptitudinile acestora, spre 
meseriile corespunzătoare cerințe
lor economiei noastre naționale 
arătîndu-le perspectivele care 
stau în fata tineretului nostru 
în lumina proiectului de Directi
ve ale celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R.

GHEORGHE PANF1LIE
șeful Secției de Învătămînt 
și cultură al Sfatului popular 

raional
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Reducerea prețului de cost — 
o problemă de mare însemnătate

Apariția proiectului de Direc
tive ale celui de-al IH-lea ’Con
gres al partidului cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale 
în anii 1960—-1965 cît și progra
mul economic de perspectivă a 
entuziasmat pe minerii sectoru
lui nostru. Succesele importante 
obținute de poporul nostru în pe
rioada trecută de la cel de-al 
Il-lea Congres al P.M.R. pe dru
mul construcției socialiste, oglin
dite în proiect, dovedesc juste
țea politicii partidului nostru.

Proiectul de Directive pune în 
fața întregului popor importante 
și mărețe sarcini în opera de 
construire a socialismului. După 
cum prevede acest important do
cument, în 1965 producția totală 
de cărbune va trebui să crească 
de 1,4—1,6 ori față de cea din 
1959. Proiectul pune de aseme
nea mare accent pe realizarea de 
cît mai multe economii prin re
ducerea prețului de cost. .

Colectivul sectorului nostru, 
antrenat în întrecerea socialistă 
în cinstea celui de-al Ill-lea 
Congres al P.M.R. și-a îndreptat 
atenția asupra realizării de eco
nomii peste plan prin reducerea 
prețului de cost.

Una din căile principale indi
cate de Directive în acest sens 
este reducerea continuă a consu
mului specific de materiale. In 
această privință colectivul sec
torului I A Lupeni poate raporta 
că în lunile martie și aprilie a 
economisit materiale. în special 
lemn de mină rășinos, în valoa
re de 17.568 lei. Introducerea 
micii mecanizări în 3 abataje și 
mărirea profilelor 
meră au dus la 
ductivității muncii 
la 3,400 la 4,400

Prin reducerea 
specifice și prin 
damentelor. colectivul sectorului 
nostru a obținut în acest' an e- 
conomii peste plan în valoare de 
145.337 lei. Tinînd cont de sar
cinile ce-i revin, colectivul nos
tru va lupta pe viitor cu șt mai 
mare avînt pentru realizarea de 
economii, pentru 
fapt a sarcinilor 
gram pus în fața 
tre

abatajelor ca- 
creșterea pro- 
în abataje de 
tone pe post, 
consumurilor 

creșterea ran-

traducerea în 
vastului pro- 

noastra de că-

Creșfe numărul 
fruntașilor

Insușindu-și cele mai înaintate 
metode de lucru, muncitorii din 
secțiile cooperativei „Sprijinul 
minier" din Lupeni obțin rezul
tate tot mai bune în muncă.

In secția de reparat încălță
minte, echipa condusă de candi
datul de partid Cămărășan Sî- 
mion obține importante depă
șiri de plan și realizează lunar 
economii la piele și talpă în va
loare de trei pînă Ia patru mji 
de lei. Toți muncitorii din a- 
ceasta echipă figurează acum în 
rîndul fruntașilor.

La secția 11-a de croitorie, to
varășii Botoi Vaier, Nemeti La- 
dislau și Abraham Petru din* e- 
chipa condusă de comunistul 
Balaș Dionisie, însușindu-și o 
înaltă calificare au realizat de la 
începutul acestei luni o depășire 
de plan de 10 la sută, îmbunătă
țind totodată și calitatea lucră
rilor efectuate.

Realizări bune obține și sec
ția de croitorie nr. VII, secția 
de coafură dame și frizeria nr. 1 
care deservesc pe oamenii mun
cii prompt și conștiincios.

A. NICH1FOREL
—=★=-
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partid.
Ing. EUGEN

șeful sectorului I A 
mina Lupeni

COLIBABA

Pe drumul arătat de partid
( mare din pag. I-a)

citor, minerii petriîeni 
gătesc să întîmpine cu realizări 
deosebite în procesul de produc
ție. cel de-al Tll-Iea Congres al 
P.M.R. Angajamentul luat de 
către colectivul minei noastre de 
a realiza pînă la începerea lu
crărilor Congresului o economie 
suplimentară de 700.000 lei va 
fi îndeplinit în întregime și chiar 
depășit.

In proiectul de Directive 
prevede creșterea producției 
cărbune pînă în 1965 de 1,4—1,6 
ori. Rezultatele dobîndite pînă 
acum în întrecerea socialistă, 
dovedesc că colectivul de la mi
na Petrila. în frunte cu comu- 
niși este hotărît să depună toa
te rturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor care-i revin în viitor. 
Utilizînd cu grijă materialul 
lemnos, mărind vitezele de avan-

se pre-

sare și productivitatea muncii, 
continuînd pe mai departe lupta 
pentru îmbunătățirea calității 
producției, minerii petriîeni îșî 
vor îndeplini cu cinste sarcinile 
puse de partid.

Nici o brigadă 
cu penalizare 
nentru calitate

Sub această lozincă se desfă
șoară întrecerea socialistă la mi
na Aninoasa. Convingîndu-se de 
marea importanță a îmbunătățirii 
calității cărbunelui în lupta pentru 
continua scădere a prețului de 
cost (în luna trecută minerii de. 
la Aninoasa au primit 415.700 lei 
bonificații), colectivul a pornit 
din primele zile de muncă ale 
lunii mai la acțiunea pentru eli
minarea șistului din cărbunele 
extras. Aceasta a făcut ca pe mi
nă procentul de cenușă în cărbune 
să fie mai scăzut cu 1,4 la sută 
față de norma admisă, ceea ce 
înseamnă că mina are din nou 
o bonificație de peste 140.000 Iei. 
La toate sectoarele, brigăzile de 
mineri și-au luat angajamentul 
de a nu pierde nici o tonă de car 
bune din cauza șistului vizibil. 
In această privință rezultate pro
mițătoare obțin brigăzile de mi
neri conduse de Mujnai Nicolae, 
Sasu Teodor, Ungureanu Vasile, 
Tucaciuc Mihai și Cristca, Aurel.

Colectivul minei Aninoasa a 
obținut în primele 4 luni ale a- 
nului 1.026.000 lei economii peste 
plan din cei 1.100.000 lei cît se 
angajase să obțină pînă la deschi
derea lucrărilor celui de-al III- 
lea Congres al partidului.

Realizarea de economii — obiectiv de seamă 
al muncii politice desfășurate de organizațiile de partid

(Urmare din pag. l-a)

rirea și activizarea activelor fără 
de partid, a colectivelor de agi
tatori, în conducerea organizațiilor 
de masă, precum și în alte dome
nii.

îmbunătățirea vieții interne de 
partid a dus la întărirea rolului 
conducător al organizațiilor de 
bază, în mobilizarea colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni în îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid. Mobilizate de co
muniști, in cursul primelor 4 luni 
din acest an. colectivele unui nu- '■ 
măr însemnat de întreprideri au 
înregistrat succese frumoase în 
lupta pentru îndeplinirea angaja
mentelor pe care și le-au luat în 
întrecere, în realizarea de econo
mii și sporirea productivității 
muncii. Colectivele din cadrul 
complexului C.F.R., de pildă, spo
rind simțitor productivitatea mun
cii și reducînd .prețul de cost, a 
realizat în primul trimestru 55 000 
lei economii. Succese importante 
an obținut și muncitorii de la de
poul C.F.R. Sporind productivita
tea muncii cu 5,8 la sută, redu
cînd consumul de combustibil, co
lectivul depoului a obținut o eco
nomie suplimentară la prețul de 
cost de peste 150.000 lei. Bune 
rezultate au obținut în lupta pen
tru economii și alte unități, ca de

Udă I.R.T.A., autobaza STRA

întreprinderea forestieră, 1CRT1, 
cooperativa „Jiul" și altele.

Dar, în orașul Petroșani sînt și 
întreprinderi a căror activitate e- 
conomlcă în primele luni din a- 
cest an nu se ridică la nivelul 
sarcinilor, care în loc să reali
zeze economii, au avut pierderi 
la prețul de cost. In rîndul aces
tor întreprinderi se numără 
U;R.U.M.P., O.C.M.M., întreprin
derea de industrie locală „6 Au
gust".

Nerealizarea sarcinilor e- 
conomice, a angajamentelor luate 
în întrecere, arată că organiza
țiile de partid din aceste între
prinderi nu desfășoară o muncă 
politică la nivelul cerințelor, nu 
se preocupă suficient de activi
tatea economică. Atît referatul 
prezentat în plenară de către tov. 
Karda Zoltan, secretarul comitetu
lui orășenesc de partid, cît și alți 
vorbitori, au criticat îndeosebi 
slaba activitate a organizației de 
partid de la întreprinderea de in
dustrie locală „6 August”. Aceas
tă întreprindere în cursul trimes
trului! a.c. are o d"n“șire la pre
țul de cost de 365.000 lei. Orga
nizația de partid din întreprinde
re, în frunte cu tov. Kertesz Iosif, 
secretarul organizației de bază, 
dă dovadă de nepăsare față de ac
tivitatea economică a întreprinde
rii, nu exercită dreptul de control 
asupra conducerii întreprinderii, 
norrli i no X —---

sindicale. La această întreprinde
re nu se țin cu regularitate cons
fătuirile de producție, întrecerea 
socialistă nu este urmărită, iar 
comisia de descoperire a rezerve
lor interne este inactivă. O sla
bă preocupare față de activitatea 
economică au avut și organizațiile 
de partid de la șantierul 6 cons
trucții, I.U.T. Livezeni, șantierul 
de prefabricate, Î.C.R.A., O.C L. 
Alimentara. Acest neajuns se re
flectă în realizările slabe obținu
te de aceste unități în îndeplinirea 
sarcinilor de plan, în reducerea 
prețului de cost

Plenara a cerut organizațiilor 
de bază să-și îmbunătățească ne
contenit activitatea politică și or
ganizatorică, să-și exercite pe de
plin dreptul de control asupra 
conducerilor administrative, să 
cunoască concret situația econo
mică din unitatea în care 

luînd hotărîri ca
să ducă la îmbunătăți- 
muncii colectivelor și să

din 
activează 
re 
rea 
acorde o deosebită atenție muncii 
politice pentru mobilizarea oame
nilor muncii la îndeplinirea sarci
nilor puse de partid

Condiția principală ca organi
zațiile de partid să-și întărească 
rolul de conducător politic în 
toate întreprinderile și instituțiile 
— a subliniat plenara — este a- 
ceea ca ele să-și îmbunătățească 
necontenit stilul de muncă. Dacă

eficace, 
recon- 

u-
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Pentru înde
plinirea anga
jamentului de 
a obține în a- 
cest an 1.700.000 
lei economii 
peste plan, co
lectivul termo
centralei Paro- 
șeni aplică o 
seamă de mă
suri 
Pentru
diționarea 
Ierului special 
de transforma
tor s-a pus în 
funcție o insta
lație de centri-, 
fugare construi
tă din resurse 
interne.
CLIȘEU : 
canicu)
Teodor verifieă\ 
funcționarea nor-V 
mală a acestei x 
instalații. ,
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CINEMAR G.

Un antrenor stimat șl vestit, 
Tien Cen-hua, preia conducerea e- 
chipei reprezentative feminine de 
baschet din Sanhai. Intr-o atmos
feră de prospețime și veselie tine
rească, începe munca.

Una din echipiere, Lin Siao-cie, 
care seamănă mult de tot cu o 
fată iubită de antrenor în trecut, 
îi amintește acestuia evenimentele 
triste întîmplate cu 18 ani în ur
mă, cînd din cauza atitudinii 
sale curajoase și cinstite, el, care 
era un vestit jucător profesionist 
de baschet, și-a pierdut slujba și 
logodnica. Gînd tînăra Lin Siao- 
cie, fiind accidentată, este dusă

i!

In atenția vînătorilor 
și pescarilor sportivi 

Se aduce la cunoștința 
membrilor vînători și pes
cari ai filialei Petroșani că 
astăzi, joi 28 ma,i ora 
16, în sala A.S.L.T. din Pe
troșani, se ține adunarea 
generală pentru expunerea 
dării de seamă asupra acti
vității filialei din anul 1959.

Prezența este obligatorie 
pentru toți membrei.

«
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arătat în plenară tov. Juhasz Ca
rol — organizația de partid nu 
este la înălțimea misiuni; sale, 
aceasta se datarește faptului că 
viața de partid în această organi
zație de bază nu se desfășoară 
la nivelul cerințelor. Adunările 
generale nu se țin cu regularitate, 
nu se anaiizează probleme prin
cipale care stau în' fața colectivu
lui întreprinderii. De la începu
tul anului, această organizație de 
bază n-a luat nici o hotărîre, bi
roul nu trasează sarcini concrete 
membrilor și candidaților de par
tid, neglijează activitatea organi
zațiilor de masă. Asemenea
ficiențe se manifestă și în alte or
ganizații de bază.
. La sfîrșitul plenarei a luat cu- 
vîntul tov. Neagu Vilhelm, șecre- 
tar al Comitetului raional de par
tid. Tov. Neagu Vilhelm a vorbit 
despre necesitatea îmbunătățirii 
conducerii activității economice de 
către organizațiile de partid. Pen
tru a desfășura un contrai cali
tativ, organizațiile de partid tre
buie să studieze și să cunoască 
temeinic situația economică a în
treprinderilor. In această privin
ță comitetul orășenesc de partid 
trebuie să dea un ajutor substan
țial organizațiilor de bază.

l.ichidînd lipsurile semnalate de 
plenară, preocupîndu-se de Întări
rea continuă a vieții intern" de 
partid, a conducerii activității e- 
conomice, organizațiile de partid 
din orașul Petroșani vor obține 
noi succese în mobilizarea oame
nilor muncii la realizarea de eco
nomii în întîmpinarea celui de-al

JUCĂTOAREA 
DE BASCHET 

la spital, la 
întîlnește

patul ei antrenorul 
cu Lin Cie, femeiase 

pe care a iubit-o atunci și pe care 
o iubește și azi cu aceeași căl
dură.

Datorită marilor evenimente in
tervenite în țară, nu mai există 
nici o piedică în calea fericirii 
acestor doi oameni cinstiți și 
demni care au avut atît de mult 
de suferit în trecut din cauza 
condițiilor sociale. Iar fiica lui 
Lin Cie tînăra și talentata Lin 
Siao-cie. este aleasă în echipa 
națională de baschet pe care o 
conduce antrenorul Tien Cen-hua.

Filmul rulează la cinematogra
ful „7 Noiembrie" din Petroșani 
între 25 și 29 mai a. c.

PROGRAM DE RADIO
27 mai

PROGRAMUL I. 7.30 Sfatiil 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Melodii populare ro- 
mînești, 9,30 Prietena noastră 
caftea. 9,50 Fragmente din 
Ta „Don Juan" de Mozart. 
Muzică populară rusă,. 12,00 
ba noastră : Vorbește acad. 
Al. Graur (reluare), 18.05 
cert de prînz, 14,30 Scene din o- 
perete, 16,15 Vorbește MoScOTal 
18,00 Program muzical nStotrli 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură. 19.35 Păglrtî 
alese din muzica ușoară, 20,30 
Concert coral, 21,45 So.lftșțr de 
frunte ai muzicii populare roma
nești ! MfTria Lătarețu. PRO
GRAMUL n. 14.30 Muzică popu
lară romînească. 15.00 Concert 
de estradă. 16,15 Muzică popu
lară din diferite regiuni ale ță
rii, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,00 Din viața de concert a Ca
pitalei. 17,30 Sfatul medittiluî,
17.35 Interoreți de muzică nșoA- 
ră din R. Cehoslovacă. 18.25
Concert de. muzică populară ro- 
mînească. 19.30 Teatru la micro
fon : „Nopțile tăcerii'". Adaptare 
radiofonică dună piesa lui Ted- 
fil Biișecan, 21.15 Muzică’ wșoai- 
ră, 22,00 Doine și jocuri popu
lare romîneș-fi'.

Radiojurnale șf buletine de 
știri. Programul 1: 5.00 ; 6,00; 
7.00: 11.00: 13.00 ; 15.00; J7.00; 
19.00: 20.00; 22.00; 23 52 Pro
gramul H 14.00; 16,00; 18,00; 
21,30; 23,00.
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CINEMATOGRAFE

NOIEM-
27 mai

PETROȘANI — 7
BRIE: Jucătoarea de baschet; 
AL. SAHIA : Părinți și copii; 
PETRILA: La răscruce de druv 
muri; LONEA : Secretul cifru» 
lui; ANINOASA : Băieții noștri; 
VULCAN : Voci în insulă; LU
PENI : Inimă de mamă; BAR- 
BATEN1 ; Casa liniștită- URI-



4 STEAGUL ROȘU

a Consiliului de Securitate
Un reportaj din ziarul Pravda

MOSCOVA 25 (Agerpres); — 
TASS anunță :

Ziarul „Pravda" a publicat un 
• reportaj din sala de ședințe a 
Consiliului de Securitate care la 
23 mai a trecut la examinarea 
problemei acțiunilor agresive ale 
aviației militare a S.U.A. împo
triva Uniunii Sovietice.

Corespondentul din New York 
al „Pravdei", S. Relnikov, care 
semnează reportajul, scrie că zi
durile statului major al O.N.U. 
nu au văzut de multă vreme o 
mulțime atît de mare ca în ziua 
de 23 mai. Nu simpla curiozi
tate î-a atras pe oameni. Neli
niștea pentru soarta păcii, con
știința faptului că acțiunile a- 
gresive ale .S.U.A. pot atrage 
după ele consecințe grave, do
rința de a asista personal la dis
cutarea acestei probleme — iată 
ce l-a adus-în sala de ședințe a Con- 
sălfului de Securitate pe ameri
cani, francezi, arabi, reprezen
tanți din țările Asiei și Africii, 
care ocupaseră balcoanele pentru 
public și loja presei.

■ Corespondentul subliniază deo
sebita atenție cu care a fost as
cultată cuvîntarea ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko. Bine argumenta
tă, întărită prin fapte de netă
găduit, această cuvîntare a pro
dus o mare impresie asupra a- 
slstenței. Sala de ședințe a Con
siliului de Securitate se putea 
asemui cu o sală de tribunal în 
care se judecă un criminal inter
național primejdios, care voia să 
pară un prunc nevinovat. Repre- 
zentahtul S.U.A., Lodge, care a 
luat cuvîntul după cuvîntarea luî 
Gromîko, a încercat într-adevăr

să pară un prunc nevinovat. 
Lodge nu a prezentat nici un 
argument în apărarea zborurilor 
provocatoare ale avioanelor de 
spionaj americane deasupra te
ritoriului U.R.S.S. și totuși el a 
încercat să apere aceste zboruri 
și să le justifice. Cuvîntarea lui 
Lodge în Consiliul de Securita
te, constată corespondentul 
„Pravdei", a demonstrat că cer
curile influente de la Washing
ton intenționează și de acum 
înainte să-și continue manevrele 
primejdioase pentru cauza păcii.

Sesiunea Consiliului 
științific al Institutului 
unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna
MOSCOVA 25 (Agerpres).
Savanți de seamă din cele 

12 țări socialiste au sosit în o- 
rașul Dubna de lîngă Moscova 
pentru a participa la cea de a 
8-a sesiune a Consiliului științi
fic al Institutului unificat de 
cercetări nucleare, care s-a des
chis la 24 mai

Participanții la sesiune vor e- 
xatnina proiectul unui plan cin
cinal de dezvoltare a institutu
lui. îndeplinirea primului plan 
cincinal, adoptat în septembrie 
1956, se apropie de sfîrșit cu 
succes.

Critici Ia adresa politicii 
promovate de guvernul S. U. A
WASHINGTON 25 (Agerpres)
Din relatările agențiilor și or

ganelor de presă occidentale în 
legătură cu atmosfera politică 
din Statele Unite în toiul cam
paniei electorale, reies critici tot 
mai vii din cele mai diferite cer
curi ale opiniei publice fața de 
politica cercurilor guvernante ca
re au provocat eșecul convorbi
rilor de la Paris. „In ciuda tu
turor eforturilor propagandei o- 
ficiale. opinia 
este indignată 
vernul pentru 
dus la eșecul
Paris", relatează din Washing
ton corespondentul ziarului lon
donez „News Chronicle".

„Primul fapt căruia trebuie 
să-i facem față, din păcate, este 
grava pierdere de prestigiu și 
încredere pe care a oferit-o pre
ședintele Eisenhower... Incidentul 
cu avionul „U-2“ a determinat 
pe cei mai buni prieteni ai Sta
telor Unite din alianța occiden
tală să ajungă la concluzia că 
actuala conducere a S.U.A. se 
caracterizează prin birocratism

publică americană 
și condamnă gu- 

politica sa care a 
conferinței de la

i

h

m mile
, SANTIAGO 25 (Agerpres) ) 
' După cum anunță agențiile de )
1 presă, asupra părții de est a ■
1 statului Chile s-au abătut noi ca.
' laniități. In zilele de 24 și 25 mai 
s-au înregistrat puternice cutre-

i mure de pămint, care, după cum
> relatează Institutul seismologie ' 
\ al Universității din Chile „au \ 
i fost de maximă intensitate. A-
' semenea cutremure sînt capabile , 
' să schimbe complet configurația i 
' soiului". Savanții chilieni spun i 
, că cutremurele vor continua „cel i
y puțin cîteva săptămîni". ’
S Aceste cutremure au provocat 1 
S activizarea a 9 vulcani din es- ' 
7 tul țării, considerați stinși și , 
/ nașterea a încă doi vulcani. Lo- , 
I calități întregi au fost acoperite i

de lavă. Agenția U.P.I. relatează i 
că numărul celor îngropați de vii 1 
de lava acestor vulcani este ne- ' 
cunoscut. în jurul vulcanilor pă- 1 
mîntul s-a prăbușit, drumurile ' 
sînt complet distrase. ,

Agenția Reuter anunță că cu- ( 
tremur ele austirnit valuri gigan- i 
tice de apă care ajungînd, pînă la >
33 picioare înălțime s-au prăbu- 1 
șit asupra coastei de est a țării * 
provocînd pagube imense. Numă. ' 
rut total al marților, conform u- , 
nor date incomplete, se cifrează ( 
la cca. 3000 oameni. Numărul ce- < 
lor dispăruți se ridică la 3109 < 
oameni. Peste 2.000.000 de oa- * 
meni din 11 provincii sudice au ' 
rămas fără locuințe.

t Valurile gigantice stlrnite de, 
cutremurul din Chile pe Oceanul< 
Pacific au înaintat cu o viteză

<[ de 400—500 mile pe oră ajungînd 1 
pînă in Japonia, Australia, Sta- ■ 
tele Unite și insulele Hawai ( 
provocînd numeroase victime și ( 

J distrugeri. Valurile au pustiit i 
y. coasta de est a Japoniei șt la re- 1 

flux au luat cu ele și înecat pes- ' 
<■ te 200 de oameni. Au fost inan- 
\ date 49.000 de clădiri și au fost j 

avariate mai multe nave. ?

Plenara C. C. al Partidului Comunist 
Francez

și agresiune în loc s-o condam
ne, cedînd presiunii conducăto
rilor militari și cercurilor econo
mice americane pe care le în
spăimântă perspectiva destinderii 
încordării, Eisenhower a făcut 
ca lucrările conferinței la nivel 
înalt să devină

Plenara C.C. 
atrage atenția 
că „sprijinirea 
a revanșarzilor 
bazelor americane pe 
francez și acțiunea scandaloasă 
de a pune bazele din Cognac, 
Istres, Montpelier și Chaumont 
la dispoziția armatei vest-ger- 
mane creează un pericol grav 
pentru Franța și pentru cauza 
păcii.

și stîngăcie" — scrie Joseph Al- 
sop în „New York Herald Tri
bune".

Cunoscutul comentator J. Hes
ton de la „New York Times", a- 
nalizînd urmările torpilării con
ferinței de la Paris, arată că a- 
ceasta este „o serioasă înfrînge- 
re pentru secretarul de Stat 
Herter și consilierii săi care nu 
au atras atenția președintelui a- 
supra pericolelor acestor zboruri 
înainte de conferința la nivel 
înalt... Ea este o serioasă înfrîn- 
gere pentru Allan Dulles și a- 
genția centrală de informații... 
Ea este o serioasă înfrîngere 
pentru președinte și pentru în
treg sistemul său de a delega 
puteri prezidențiale unor subor
donați în momente importante 
din istoria națiunii".

Pînă 
„News 
articol 
țiunile 
noaște
publicată 
pentru 
„U-2", a fost o greșeală".

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

și comentatorul ziarului 
Week", care într-un lung 
încearcă să justifice ac- 
cercurilor agresive recu- 
că „fabula neputincioasă 

de guvernul nostru 
incidentul cu avionul

Zădărnicirea unui nou complot 
în Cuba

HAVANA 25 (Agerpres).
Agenția United Press Inter

national relatează că la 24 mai 
guvernul revoluționar cuban a 
anunțat zădărnicirea unui nou 
complot îndreptat împotriva gu
vernului Fidel Castro. Complo
tul a fost! pus la cale de elemen
te contrarevoluționare legate di
rect de organizația subversivă

alb" (organizație 
cu sediul în Statele

„trandafirul 
reacțională _ 
Unite la Miami Florida).

Autoritățile cubane au captu
rat de la complotiștii descoperiți 
în provincia Matanzas o mare 
cantitate de muniții și arme pre
cum și o listă a elementelor 
complotiste ale organizației 
„trandafirul alb".

PARIS (Agerpres).
La 23 mai a avut loc plenara 

C.C. al Partidului Comunist 
Francez. Participanții la plena
ră au ascultat și au discutat ra
portul prezentat de Raymond 
Guyot „Situația internațională 
și lupta pentru pace și indepen
dență națională". Plenara a a- 
doptat o rezoluție. în care se 
subliniază că „forțele ostile des
tinderii încordării internaționale 
și, mai concret, cercurile diri
guitoare americane nu au ezitat 
să recurgă la cele mai pericu
loase provocări pentru a torpila 
conferința la nivel înalt încă 
înainte ca ea să se fi întrunit".

In rezoluție se subliniază că 
„sprijinind politica de provocări

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

Cercurile monopoliste americane 
profită de pe urma torpilării 

conferinței la nivel înalt
NEW YORK 25 (Agerpres). 

TASS anunță :
Știrea despre torpilarea confe

rinței la nivel înalt în urma pro
vocărilor americane a fost în- 
tîmpinată cu bucurie de specu
lanții de la Wall Street și de 
patronii uzinelor militare din 
S.U.A. Cursurile la bursă și în
deosebi cursurile acțiunilor con
cernelor care fabrică rachete, a- 
vioane și aparatură electronică 
militară au început să urce ime
diat.

In această săptămînă scrie 
triumfător un comentator finan
ciar al ziarului1 „New York Ti
mes" „după multe luni de deza
măgire și derută, agenții de 
bursă care joacă „la hausse" 
și-au luat avînt. Ultimele eveni
mente s-au dovedit a fi în cele 
din urmă o noutate îmbucură
toare din punctul de vedere al 
reînvierii bursei".

Un alt comentator financiar

cu neputință, 
al P.C. Francez 
asupra faptului 
lui Adenauer și 
lui, menținerea 

teritoriul

al ziarului „New 
John Foreest, 
rea cursurilor 
niază că după 
financiari ai 
Statele Unite 
să-și intensifice programul 
înarmare.

Revista „United State News 
and World Report" x eteri
zează de asemenea zădărnicirea 
conferinței la nivel înalt ca fiind 
„un stimulent economic". 1

Imediat ce se ivește perspec
tiva unei reduceri serioase a 
cheltuielilor militare, scrie des
chis Sylvia Porter, comentatoa
rea pentru problemele economice 
a ziarului „New York Post" la 
bursă începe imediat o depresiu
ne". Dar, continuă ea, „pacea 
este din nou amenințată" și 
„corporațiile care se îmbogățesc 
din producția 
mai au de ce 
t'ească"’.

O—————

York Times" 
comentînd crește- 
la bursă, subli- 

părerea multor 
Wall Street-ului, 
vor începe acum 

de

de armament nu 
să se neliniș-

Un satelit-spion lansat de
NEW YORK 25 (Agerpres).

TASS anunță :
La 24 mai Statele Unite au 

lansat de la baza de experimen
tare de la Cape Canaveral (sta
tul Florida) un satelit artificial 
al Pămîntului denumit „Midas" 
cu greutatea de două tone și ju
mătate. Acest satelit a cărui a- 
paratură este destinată culege
rii de informații de spionaj cu 
caracter militar se bucură în 
S.U.A. de o mare reclamă dîn- 
du-i-se numele întrucîtva sur
prinzător de „spionul cerului",

s. U. A.
în spiritul
politici americane.

programuluiprobabil 
actualei

Forțele aeriene militar ale 
S.U.A. au anunțat că «•Silitul 
„a fost lansat pe orbită" dar că 
„orbita pe care a fost plasat nu 
poate fi stabilită cu precizie din 
cauza defecțiunilor instalației de 
calculat".

0 nouă violare a spațiului aerian al R. D. Germane 
de către un avion militar al S. U. A.

Avionul a fost forțat

® Protestul energic al G,
BERLIN (Agerpres). — TASS 

anunță :
La 20 mai 1960 ora 

(ora Europei centrale) un 
al armatei aeriene 
S.U.A. a violat frontiera de stat 
a R.D.G. în regiunea orașului 
Kuhlungsborn (la 22 km. nord- 
vest de orașul Rostock) și a pă
truns pe teritoriul R.D.G. pe o 
adîncime de pînă la 35 km.

Comandamentul grupului de 
trupe sovietice din Germania 
(G.T.S.G.), acționînd în confor
mitate cu prevederile Tratatului 
de la Varșovia a dat ordin a- 
vioanelor de vînăfoare sovietice 
să decoleze. Prin acțiuni hotă- 
rîte de avertizare ele au silit 
avionul care a violat frontiera 
să aterizeze la ora 13 în regiu
nea Kfatz.

să aterizeze.
T. S. G.

12,44 
avion 

a 17-a a

Pe bordul avionului se aflau : 
căpitanul Lundy James, Frewen 
William, căpitan timonier, capo
ralul Flitzer Ghester, inginer de 
bord, căpitanul Porte R. Leon, 
radiotelefonist, pasagerii : căpita
nul Paul Maccash, sofia acestuia 
Maccash Barbara, caporalul Ma- 
rusan James, caporalul Garwin 
James.

In timpul aterizării echipaju
lui, pasagerii și avionul nu au 
avut de suferit. Refine atenția 
faptul că violarea spațiului ae
rian al R.D.G. de către avioa
nele S.U.A. continuă în ciuda a- 
vertismentului serios dat la 15 
mai a. c. de către comandamen
tul G.T.S.G. comandanților tru
pelor S.U.A., Angliei și Franței 
din Germania occidentală.

Comandamentul G.T.S.G. a a- 
dresat comandamentului trupelor 
S.U.A. din Germania occidentală 
un energic protest arătînd că 
răspunderea pentru incidentul 
care a avut loc revine în între
gime comandamentului trupelor 
americane din Germania occi
dentală.

In protest se cere comanda
mentului suprem al forțelor 
S.U.A. din Germania occidentală 
să ia măsuri care să excludă pe 
viitor asemenea incidente.

Totodată se aduce la cunoș
tință că în urma consimțămîn- 
tului autorităților R.D.G., 
pajul, pasagerii și avionul 
fi predate reprezentantului 
mandamentului suprem al 
pelor S.U.A. din Germania 
locul aterizării, la timpul care 
va fi convenit.

Prințul Sufanuvong 
a evadat din lagăr

VIENTIANE (Agerpres).
Corespondentul agenției France 

Presse relatează că în noaptea 
de 23 spre 24 mai prințul Su
fanuvong, președinte al C.C. al 
partidului Neo Lao Haksat și alțî 
7 membri ai partidului au eva
dat din lagărul de lîngă Vien
tiane.

— O—
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Anularea vizitei 
premierului turc în Grecia
ANKARA (Agerpres).
Agenția France Presse rela

tează că la 24 mai a fost dat 
publicității un comunicat al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Turciei în care se arată că da
torită situației încordate care 
persistă în țară vizita primului 
ministru al Turciei, Menderes în 
Grecia nu va mai avea loc.

După cum se știe această vi
zită urma să aibă loc la 26 mai 
ca răspuns la vizita făcută în 
Turcia de primul ministru al 
Greciei, Karamanlis. ,


