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PARTI DULU
ACȚIUNI TINEREȘTI
Ne mai despart puține 

zile de mărețul eveni
ment din viața poporului 
nostru muncitor : sărbă
torirea celei de a 40-a 
aniversări a creării parti- 

. dului, conducătorul încer
cat și iubit al maselor 
oamenilor muncii din ța
ra noastră. Această mă-

reață sărbătoare este în
tâmpinată de tinerii Văii 
jiului cu noi succese în 
muncă, în activitatea ob
ștească și cultural-educa- 
tivă. Redăm mai jos cî
teva relatări asupra ’ ac
țiunilor tinerești închina
te aniversării partidtdui.

Adunări consacrate luptei partidului
De cîteva zile, în or

ganizațiile U.T.M. din 
întreprinderile, instituțiile 
și școlile Văii Jiului au 
începîîț- să aibă loc adu
nări deschise închinate 
luptei partidului. Pînă a- 
cum au avut loc aseme
nea adunări în peste 70 
organizații U.T.M. ca de 
pildă la mina Lupeni, îu 
sectoarele II, IV de la 
:_;na Petrila, la U.R.U.M. 
Petroșani, „6 August", 
cooperativa „Jiul”. 
O.C.M.M. Lupeni și alte- 

în cadrul adunărilor 
fost expuse conferin- 

despre trecutul glorios 
luptă al P.C.R., des-

membri 
vorbesc 

lupta 
liberta-

f
i

I

le.
au 
țe 
de

pre rolul partidului în o- 
pera de construire a so
cialismului. La aceste a- 
dunări participă 
de partid, care 
tinerilor despre 
partidului pentru
tea și fericirea poporului. 
La adunarea generală a 
tinerilor din sectorul И 
al minei Petrila, mem
brul de partid Ștrdi Eu
gen a înfățișat aspecte 
din activitatea organiza
țiilor de partid din Valea 
Jiului. După expunerea 
conferințelor, tinerii în
vață cîntece revoluționare 
închinate luptei partidu
lui.

TODOR ALEXANDRU 
maistru minier

DOJA VINCENȚIU 
artificier

i
IONAȘCU IOAN 

șef de brigadă înaintări

i
DAN CONSTANTIN 

șef de brigadă înaintăriInfîlniri emoționante

din tre- 
tineretu-

urmează
rîndul tinere- 
perioada pre- 

aniversării 
în localitățile 
au loc nume-

întâlnirile cu comuniș
tii, activiști de partid și 
vechi participanți la miș
carea muncitorească, se 
bucură de o deosebită a- 
preciere în 
tului. In 
mergătoare 
partidului 
Văii Țiului
roase întîlniri între comu
niști și tineri. Asemenea 
întîlniri au avut loc pînă 
acum la Vulcan, cu care 
prilej tov. Școlnic Anton, 
secretarul comitetului o- 
rășenesc de partid din 
Vulcan a vorbit tinerilor 
despre lupta comuniști
lor din Valea Jiului în 
anii regimului burghezo- 
moșieresc. La o întâlnire 
cu tinerii din Lupeni, 
tov. Dan Vaier, secreta
rul comitetului orășenesc

de partid Lupeni, a vor
bit despre viața 
cut și de azi a 
lui.

în zilele care
vor avea loc și mai mul
te asemenea întâlniri. Tov. 
Vușdea Gheorghe, secre
tar al Comitetului regio
nal de partid, se va în
tâlni cu studenții de la 
I.M.P., tov. Lazăr David, 
prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid 
Petroșani, se va întîlni 
cu tinerii 
tov. Coteț 
întîlni cu 
medii din 
fel tinerele 
ra Lupeni 
întîlnire
Elena, președinta Comi
tetului regional al f&mei-

din Lupeni, 
Iosif, se va 
elevii Școlii 
Petroșani. La 
de la Filatu- 
vor avea o

cu tov. Borza

Cuvlntarea tovarășului 6h. Gheorgfiw-DBj 
hi șantierele navale „Adolf Warski” 

din Szczecin

t

Angajamentul a fost înâeotinit
G contribuție însem

nată la - obținerea acestor 
rezultate au adus-o echi
pele de întreținere a li
niei ferate, precum și co
lectivul de muncitori de 
la atelierul de întreține
re.

Printre cei care s-au 
evidențiat în muncă se 
numără Cornea Teodor, 
meseriaș de cale, Dra- 
gomir Ilie, revizor de ca
le, Pop Mihai, fierar, Ba- 
rabaș Andrei, tîmplar, 
Tamer Iuliu, dulgher și 
Tamaș Gavrilă, zidar.

I. CRI ȘAN 
corespondent

Colectivul de muncă 
de la secția L 5 Petro- 

angajat ca- în 
a 40 

ani de la înființarea par
tidului să depășească pla
nul de producție cu 2,5 
la sută, să reducă prețul 
de cost cu 2 la sută și 
să facă economii de 
40.000 lei. Muncind cu 
elan sporit, colectivul 
secției L 5 a reușit ca la 
data de 20 aprilie să-și 
îndeplinească angaja
mentul luat.

Astfel, planul de pro
ducție a fost depășit cu 
4,2 la sută, productivi
tatea : muncii a crescut cu 
1 %, prețul de 
cost a test re
dus cu 2,5%, iar 
economiile obți
nute se ' ridică 
la 54.000 lei. .

șani s-a 
cinstea aniversării

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca în numele 

legației romîne de partid și 
vernamentaile și al meu personal 
să exprim satisfacția noastră 
pentru faptul că în programul vi
zitei o facem în Republica 
Populară Polonă figurează portul 
Szczecin și întâlnirea cu harnicii 
săi muncitori și constructori na
vali.

Sîntem fericiți că avem posi
bilitatea de a vă transmite dv. 
fi prin d.v. întregii populații a 
orașului Szczecin un salut cor
dial din partea poporului român 
și cele mai sincere urări de suc
ces in munca însuflețită pe care 
o desfășurați pentru înflorirea 
patriei dv. — Polonia populară.

Vizita pe care o facem în țara 
dv. ne dă un bun prilej de a cu
noaște îndeaproape viața oame
nilor muncii polonezi, importan
tele lor rezultate obținute în dez
voltarea țării, în progresul ei mul
tilateral — rod al hotărârii cu 
care ei traduc în viață politica 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez de construire a socialismu
lui.

Noi știm ce urme tragice a lă
sat ocupația hitleristă pe terito
riul Poloniei, ce răni adînci a-ți 
avut de vindecat după ce poporul 
polonez, eliberat de glorioasa ar
mată sovietică și prin lupta sa 
plină de jertfă și-a luat soarta 
în propriile sale mîini.

Se spune că în lupta cu greu
tățile se cunosc oamenii. Aceasta 
este valabil și pentru popoare. 
Prin rezolvarea cu succes a uria
șelor sarcini care s-au ridicat du
pă eliberare se poate aprecia și 
mâi bine puterea de muncă și e- 
nergia uimitoare a eroicului po 
por polonez.

Este edificatoare în această pri
vință reconstrucția portului 
Szczecin — distrus de hitleriști 
cu sălbăticia caracteristică fas
cismului. Și iată Szczecin-ul de 
azi — cu șantiere navale puter
nice, care produc nave de măre 
tonaj*  cu instalații portuare mo
deme un port care pulsează 
de viață.

Ingiăduiți-пе, dragi tovarăși, să 
vă felicităm pentru aceste mari 
succese.

In cadrul relațiilor economice 
tot mai strânse dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Polonă se dezvoltă le
găturile și dintre 
noastre constructoai 
motoare și echipamei. 
mini a cumpără
Populară Polonă motoare pentru 
unele vase pe care le construim 
în șantierele noastre navale, ca
re au trecut la producția în serie 
de vase maritime de mare tonaj.

Relațiile economice reciproc a- 
vantajoase dintre țările noastre 
aduc o importantă contribuție la 
întărirea trainicei prietenii romî- 
no-polone. De aceea sîntem bu
curoși că aceste relații vor cu-

de- 
gu-

industriile 
tde nave, 

naval. Ro
din Republica

noaste o nouă dezvoltare, ca ur
mare a tratativelor purtate cu 
conducerea de partid și de stat 
a Poloniei populare.

Pentru toate țările socialiste o 
puternică pîrghie a dezvoltării în 
ritm rapid este folosirea marilor 
avantaje ale existenței sistemului 
socialist mondial, ale relațiilor 
de colaborare și intr-ajutorare, 
ale cooperării și specializării pro- ; / 
ducției. Tocmai aceste relații dau 
țărilor noastre posibilitatea să 
realizeze importante economii de 
timp și de mijloace, să desfăi- 
șoare cu mai mari rezultate lupta 
pentru dezvoltarea lor industria
lă, pentru înzestrarea economiei 
lor cu tehnica cea mai nouă, să 
realizeze produse cu caracteris
tici tehniico-economlce cât ’ mai 
ridicate — cerință esențială a 
progresului, a participării noas
tre cu succes la întrecerea dintre 
cele două sisteme social-econo- 
mice mondiale, a ridicării nive
lului de trai al poporului.

Aș dori totodată să folosesc a- 
cest prilej pentru a vă face cu
noscute și cîteva aspecte ale rea
lizărilor obținute de poporul ro- 
mîn în construirea socialismului. 
Poporul rotnîn a trebuit să de
pună și el eforturi uriașe în ve
derea lichidării grelei moșteniri 
a trecutului. El a transformat 
Romînia dintr-o țară cu o eco
nomie înapoiată, aservită mono
polurilor imperialiste din apus, 
într-o țară socialistă, cu o in
dustrie în continuă dezvoltare și 
cu o agricultură în plină înflo
rire. Congresul al Ill-lea al 
Partidului Muncitoresc Romtn, 
care a făcut bilanțul marilor suc
cese obținute de oamenii muncii, 
a marcat victoria lor istorică — 
construirea bazei economice a so
cialismului în Republica Popu
lară Romînă — și a elaborat 
planul de 6 ani, programul de- 
săvîrșirii construcției socialismu
lui în țara noastră. Importante 
progrese au fost obținute în dez
voltarea industriei, îndeosebi în 
ramurile ei principale: siderur
gie, energie, construcții de ma
șini și chimie? Pe baza planuri
lor elaborate de partid și guvern, 
toate 
nule 
nins, 
pid.

Planul de stat se realizează și 
se depășește an de an. In 1960 
producția globală industrială a 
crescut cu 16,9 la sută față de 
1959, în loc de 13 la sută cît 

prevedea planul șesenal ca ritm 
mediu anual. In primul trimes
tru al anului în curs planul a 
fost realizat în proporție de 103,6 
'.•> sută.

In prezent oamenii muncii din 
țara noastră desfășoară pe un 
front larg întrecerea socialistă în 
cinstea aniversării a 40 de arri 
de la înființarea partidului, avind

ramurile economiei niațiO- 
se dezvoltă în mod armo- 
echilibrat, într-un ritm ra-
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Printre muncitorii atelierului de tîmplărie de la Livezeni al în
treprinderii de industrie locală „6 August" se află și Androne Ioan. 
El e muncitor calificat și lucrează la mașin-a de confecționat cozi 
de unelte. Angajamentul său luat în cinstea aniversării partidului, 
de a da producție de bună calitate și-1 respectă cu grijă. Iată-l în 
timpul lucrului.

Orașul nou Uricani a înscris 
mai zilele trecute în cartea exis
tenței sale un eveniment impor
tant : La munca patriotică orga
nizată duminică în cinstea aniver
sării a 40 de ani de-la înființa
rea partidului s-au prezentat 3000 
de oameni, care au prestat peste 
18.000 ore de muncă voluntară.

Dimineața ora 5,30. In Centrul 
orașului nou au sosit tov.' litiu 
Ioan, secretarul comitetului d- 
partid al minei, Mogoș loan, pre
ședintele sfatului popular Uricani. 
Peșitz Iosif, șeful’exploatării mi
niere. Scorpie Nicolae, Secretarul 
comitetului de U.T.M., deputății 
Ciobotaru Constantin, • Coconeț 
Vasile și alții. Discuția se ducea 
în jurul pregătirilor pentru asi
gurarea reușitei muncii patriotice.

— Mașini ?
— Avem două.
— Căruțe ?
— Și căruțe sînt. Avem la dis

poziție un buldozer, ciururi, blo
curi prefabricate din steril rezul
tate de la demolări, tîrnăcoape. 
bîtlețe, greble, lopeți, stropitoare 
și alte unelte necesare își vor a- 
duce oamenii.

...Primii cetățeni au și început 
să sosească. Drăghici Aurel, miner 
la sectorul I, apare cu un grup de 
tineri, Apostol Vasile cu ortacii 
săi, muncitorii constructori vin în 
frunte cu Peleki Gavril. maistrul 
șantierului Uricani; lată-i și pe 
pionierii detașamentelor din Uri 
câni venind în sunete de tobă și 
rompetă. Centrul orașului nou 

era populat cum n-a fost nici
odată. Deputății știu ce e de fă
cut. Știu și organizatorii grupelo' 
de partid și responsabilii de blo
curi. Doar cu cîteva 
s-au sfătuit cum să 
munca patriotică în 
versării partidului.

„Să facem din orașul nostru o 
adevărată grădină!“ a sunat 
chemarea. Și acum iată-i pe lo
cuitorii orașului răspunzând che
mării.

Au intrat în acțiune tîrnăcoa- 
pele, lopețile, hîrlețele. Minerii 
Huțuțuc Gheorghe, Csalovics Ca
rol, lleș Ioan, Pop Ștefan, Ghi- 
Іоіц Gheorghe. Him Martin și în
că vreo 5—600 de bărbați și fe-

zile în urmii 
organizeze 

cinstea ani

(Continuare în pag 4-a)
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da. пипы
mei taie pătrate de glie, sapă pă- 
mînt și-l încarcă în mașini. Nu 
stau degeaba nici șoferii. Raco- 
veanu Emanuel, conducătorul 
mașinii nr. 51.136 și Serendău Du
mitru de pe mașina 25.619 mun
cesc de zor. Ei dau o mînă de 
ajutor la încărcatul mașinilor. Mi
nerul șef de brigadă Demeter Au
gustin s-a transformat în... șef de 
coloană. El dirijează mașinile și 
căruțele la care bloc și în ce 
punct să ducă glie sau pămînt. 
In acest timp Coconeț Vasile co
ordonează munca de pregătire a 
pământului ciuruit și a gliei ne
cesare la amenajări de ronduri și 
peluze. Tinerii împărțiți pe blo
curi sapă gropi pentru pomii or
namentali, lucrează la nivelări de 
teren, iar femeile fac ronduri și 
peluze. întrecerea e în toi. Ea s-a 
pornit încă din primele ore de 
muncă. Peste tot e freamăt. Tara
ful de muzică populară al clubu
lui sindicatului cîntă, contribuind 
la buna dispoziție generală.

M. MICA

(Continuare în pag. 3-a)
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2 STEAGUL ROȘU

Pentru rezultate mai bune la 
pentru educarea comunistă

4
4
4
4
4

învățătură 
a elevilor

* Directivele trasate de către 
J CC. al P.M.R. privind crite- 
» rilte întrecerii socialiste în cin- 
■ stea aniversării a 40 de ani 
i de 1« înființarea partidului 
j ne-au însuflețit și pe noi, ca- 
j drele didactice de la Școala de 
» 7 ani nr. 1 Petroșanii. Trimes- 
T trul III al acestui an școlar
* și-a deschis porțile sub lozin-
* ca: „Cit mai bune rezultate la ♦ 
I învățătură, cțt mai multe ac- '
* țiunii interesante și atractive .
* în munca de educație comunis- 
; tă a elevilor". Această lozincă 
ț a devenit obiectivul principal 
! al întregii munci pe perioada 
I ce a mai rămas pînă la sftr- 
ț șitul anului școlar.
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Rezultate cît mai bune 
la învățătură I

Colectivul didactic s-a angajat 
să ridice nivelul de predare a 
lecțiilor, ca ele să fie clare și 
pe înțelesul tuturor elevilor. To
varășii Ianke Aurelia, Crăciun 
Elena, Susan Viorel, Arpagic 
Ana, Munteanu Elena au arătat 
în consiliul pedagogic metodele 
ce le vor folosi pentru ridicarea 
calității lecțiilor: mai mare ac
cent pe pregătirea individuală, 
pe folosirea și îmbogățirea ma
terialului didactic, asigurarea 
unei frecvențe de sută la sută, 
mobilizarea elevilor slabi la ore 
de meditații și o conlucrare strîn- 
să cu părinții acestor elevi.

S-au organizat schimburi de 
experiență în legătură cu meto
dica predării lecțiilor, precum și 
între diriginți, spre a cunoaște 
mai bine cum reacționează clasa

și fiecare elev în parte la orele 
altor profesori.

In unele clase, din inițiativa 
pionierilor fruntași la învățătură 
s-au organizat întreceri pe gru 
pe, antrenînd întreaga clasă în 
muncă pentru rezultate mai bu
ne. Pe școală a luat ființă un 
panou, care popularizează clasele 
cu rezultatele cele mai bune obf 
nute la învățătură, la frecvență 
și disciplină. Aceste rezultate 
sînt popularizate și prin careul 
unității de pionieri, la sfîrșitul 
fiecărei săptămîni.

Pentru a antrena și 
țevilor la sprijinirea 
întreprinse de școală, 
lectorat din acest trimestru, con
ducerea școlii a făcut o analiză 
a rezultatelor la învățătură pe 
trimestrele I—II și a expus în 
fata părinților 
pale ce le revin în această eta
pă : un control riguros și con
secvent asupra efectuării teme
lor de acasă, respectarea cu stric
tețe a regimului de zi, liniște în 
familie, odihnă, alimentație con
sistentă, controlul participării ele
vului la orele de meditație, aju
torul pionieresc al colegilor frun
tași, etc.

Pentru a interveni la timp și 
eficace în situația fiecărui elev 
slab, multi dintre diriginți și-au 
prevăzut în planul lor și con
trolul zilnic al notelor obținute, 
iar direcțiunea — analiza săptămî- 
nală a cataloagelor, a cauzelor 
notelor slabe, pe obiecte.

părinții e 
acțiunilor 

în primul

sarcinile princi-

armată de la 23 August 
realizări ale partidului din 
domeniile. De asemenea, la 
colt se pot vedea și unele lucrări 
executate de elevi în orele de do
se n, ilustrînd chipurile unor eroi 
comuniști și aspecte din lupta 
partidului.

Fiecare clasă are ceva sărbă
toresc : un fotomontaj, o lozincă 
care îndeamnă la muncă și dis
ciplină. Elevii mai mari se pre
gătesc pentru o șezătoare lite
rară închinată aniversării parti
dului, organizată de profesorii 
de limba romînă și muzică. A- 
ceastă șezătoare va aduce pe 
scena școlii fragmente din lupta 
partidului, recitări, lecturi și co
ruri. La șezătoare vor participa 
în ziua de 29 aprilie toți pio
nierii școlii.

O preocupare deosebită se re
marcă în orele de educație fizică 
la clasele III—-VII. Pe baza unui 
plan discutat în comun, învăță
torii și profesorii de educație fi
zică pregătesc un ansamblu cul
tural artistic și sportiv. Trebuie 
remarcat că elevii s-au antrenat 
cu multă rîvnă în această acțiu
ne, ea constituind un stimulent 
la învățătură. Din unele clase 
n-au fost primiți în acest an
samblu decît elevii cu rezultate 
bune

In 
suflu 
și se

1944, 
toete 
acest

c La ora de științe naturale cu clasa a Vili-а В de la
< medie serală din Petroșani. In prim plan elevii fruntași
J vățdtură ; Muntean^ Gheorghe, lăcătuș de mină și Pop Vasile.
* electrician de mină, ambii de la mina Aninoasa, notîndu-și cu 
j conștiinciozitate cele expuse de profesoară.

Un cerc pedagogic plin de învățăminte
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O DovesîB pe steal
■— Gata copii, loșka vino mai 

aproape, intri doar primul în sce
nă. Mani și tu. Liniște, sus corti
na,..,

Și clipa emoționată mult aștep
tată de copii, profesori și părinți 
a sosit. Cortina s-a ridicat și în 
fața ochilor decorurile, costume
le și personajele îți creează ima
ginea unei lumi de basm. Dar 
cine sînt artiștii ?

...In urmă cu 4 luni din iniția
tiva Școlii de 7 ani din Uricani, 
secția maghiară, s-a hotărit pu
nerea în scenă a unei piese muzi
cale pentru copii „Csipke Rozsikd' 
(„Roza alba‘Ș. Artiștii sînt elevii 
școlii de la secția maghiară, iar 
regizorii soții Kiraly Ludovic și 
Kiraly Elena, ambii învățători la 
această școală.

După intense pregătiri a ur
mat spectacolul : în ziua de 15 
aprilie pentru copii, iar în 16 pen
tru adulți.

întreaga costumație a fost pro
curată Și lucrată de către părin
ții micilor artiști, iar decorurile 
în cadrul cărora se desfășoară 
acțiunea basmului au fost confec
ționate de către învățătorii Kt- § 
ral у Ludovic și Elena cu concur- g 
sul prețios al părinților copiilor g 
și al comitetului sindicatului de la g 
mina Uricani. La buna reușită a g 
spectacolului au mai contribuit și g 
tovarășii Hortvig L., învățător din g 
Cimpu lui Neag și Laszlo Irina, g 
pianistă din Lupeni. g

Spectatorii, care au umplut sala g 
pînă la refuz, au aplaudat cu dăr- g 
nicie pe micii artiști care au reu- 8 
șit să pregătească un spectacol 8 
frumos, de calitate. Primii pași au 8 
fost făcuți. Așteptăm și alte spec- 8 
tacole date de elevii școlii, la fel 
de bune și frumoase.

MARIA FARKAS
corespondentă.

Acțiuni interesante și atractive 
în munca de educație 
comunistă a eievi or

Un accent deosebit acordăm 
muncii de educație comunistă a 
elevilor. In acest scop s-au al
cătuit planuri comune ale șco
lii și organizației de pionieri. 
Obiectivele fixate urmăresc să 
facă cunoscute elevilor acțiunile 
de luptă ale partidului pentru o 
viață fericită, pentru construirea 
socialismului în patria noastră; 
să facă ctmoscuți pe eroii clasei 
muncitoare și 
partidului.

Iată cîteva 
văzute (unele
Pe școală a luat ființă un colț 
educativ închinat aniversării parti
dului. Responsabila acestei ac
țiuni, prof. Pamfilie Maria, a a- 
vut grijă ca aici să apară ilus
trații care înfățișează evenimen
tele în ordin Cronologic ; influen
ța Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, înființarea P.C.R., 
aspecte de la grevele organizate 
și conduse de P.C.R., insurecția

pe conducătorii

din acțiunile pre- 
și realizate deja).

I
I
î

la învățătură.
toată școala se simte un 
nou. Orele de curs încep 

sfîrșesc cu cîntece de slavă 
închinate partidului; lecțiile de
citire, romînă, gramatică, istorie, 
geografie, scot în relief rolul de 
conducător al partidului. Fiecare 
diriginte și-a planificat cîte 2-3 
ore de diriginție pe temele „Dru
mul glorios al P.C.R.", „Viața și 
activitatea eroilor clasei munci
toare", „40 de ani de luptă a 
partidului pentru fericirea și bu
năstarea poporului" etc. In pla
nurile comune ale diriginților și 
organizației de pionieri se pre
văd de asemenea întîlniri cu 
vechi comuniști din Valea Jiu
lui, vizitarea locurilor istorice din 
Lupeni, a muzeului ce va 
ființă în Petroșani, numere 
tive ale gazetelor de perete

Fiecare profesor muncește
mai cu drag, cu mai mult 
de răspundere, fiecare do- 
ca în acest scurt interval 
rămas pînă la 8 Mai și

lua 
fes- 
etc. 
mai
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bine, 
spirit 
rește 
ce a
apoi pînă la sfîrșitul anului șco
lar să poată obține noi și fru
moase realizări în munca de in
struire și educație a tinerei ge
nerații.

grof. FLORICA MllȘTEAN 
directoarea Școlii de 7 ani nr. 1 

Petroșani
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Recent, s-au ținut la Școala 
medie mixtă din Lonea cercurile 
pedagogice cu cadrele didactice 
din toate localitățile Văii Jiului.

Profesorii de limba romînă. 
de pildă, au asistat la o lecție 
de gramatică predată la clasa a 
ѴІІ-а A de tov, profesoară Șeco- 
șan Doina.

După ce a controlat tema dată 
elevilor pentru a o rezolva a- 
casă tov. Secoșan a trecut la 
examinarea lecției de zi: „Pro
poziția subprdonată predicativă". 
In general, lecția s-a desfășurat 
mulțumitor. Răspunsurile date de 
elevi au fost deștul de clare, do
vedind buna lor pregătire. S-a 
trecut apoi la predarea lecției 
noi : „Subordonata atributivă". 
In ansamblu lecția a fost preda
tă la un nivel corespunzător. 
Metodele folosite au arătat că 
tov. prof. Secoșan este stăpînă 
pe materie, că știe să se oriente
ze în fața clasei pentru a lămuri 
problemele neînțelese de elevi. In 
discuțiile ce au urmat pe margi
nea lecției predate, mult mai vii 
decît la alte cercuri pedagogice, 
profesorii au căutat să tragă în
vățăminte din unele deficiențe 
observate.

In cuvîntul lor prof. 
Gheorghe de la Vulcan, 
N. de la Lupeni, Botescu 
la Petroșani cît și ceilalți 
tori au scos în evidență 
că exemplele alese pentru
ză n-au fost cele mai potrivite, 
unele creind anumite confuzii. 
Participanții Ia cerc au recoman
dat folosirea schemelor în preda
rea gramaticii și îndeosebi a 
predării sintaxei propoziției și

smtaxei frazei, lucru pe care tov. 
Secoșan l-a omis. O altă reco
mandare prețioasă făcută de vor
bitori a fost aceea privitoare la 
controlul însușirii lecției noi de că
tre elevi. Mai mulți profesori au a- 
rătat necesitatea analizării unui 
text la tablă. Nu se recomandă 
să se ceară elevilor analiza din 
memorie cum greșit a procedat 
tov. Secoșan. A fost criticat șl 
faptul ca tov. Secoșan n-a re
petat, înainte de predarea lecției 
noi, noțiunile învățate anterior 
despre atribut, ceea ce ar fi ușu
rat însușirea și înțelegerea lec
ției noi de către elevi.

La cercul pedagogic 
romînă au participat și
Avram Ilie, inspector la Secția 
de învățămînt și cultură a Sfa
tului popular regional Deva, pre
cum și tov. Pamfilie Gheorghe, 
șeful Secției de învățămînt și 
cultură a Sfatului popular oră
șenesc Petroșani. , ,

La concluzii, tov. Pamfilie, 
precizînd că lecția putea fi mai 
bună, a recomandat profesorilor 
de limba romînă să acorde o mai 
mare atenție pregătirii lecțiilor. 
Apreciind discuțiile purtate ca 
fiind pline de conținut, tov. Pam
filie a făcut mai multe recoman
dări metodice menite să ducă la 
îmbunătățirea predării 
romîne în școli.

In încheierea discuțiilor 
cuvîntul și tov. profesor
Ilie. Apreciind competența 
care s-au purtat discuțiile, tov. 
Avram a indicat ca pe viitor să 
se acorde o mai mare atenție ni
velului predării lecțiilor, urmă- 
rindu-se în ce
mintele căpătate la asemenea cer
curi sînt însușite și aplicate de 
toți profesorii.

M. CHIOREANU

de limba 
tov. prof.

Antoce 
David 
M. de 
vorbi- 
f aptul 
anali- limbii

a luat 
Avram 

cu

FAMILIA — AJUTORUL NOSTRU PRINCIPAL măsură învăță-

Convinși că succesul educației 
elevilor este asigurat numai prin- 
tr-o trainică colaborare a școlii 
cu familia, ne-am propus în acest 
ultim trimestru și în plină perioa
dă de încheiere a anului școlar să 
folosim forme cît mai adecvate de 
colaborare cu părinții pentru ca, 
printr-o muncă comună, șă asigu
răm calitatea învățămîntului.

In raport cu virate copilului, cu 
pregătirea părinților, cu posibili
tățile școlii, prin consiliul peda
gogic al școlii noastre s-a hotărit 
ca formele colaborării școlii noas*  
tre cu familiile să fie multiple : 
vizite la domiciliu, adunări pe cla
se și pe școală, convorbiri indivi
duale și consultații pedagogice cu 
părinții, lectorate pentru părinți 
etc. Roadele fructuoase ale stră
daniei noastre nu au întârziat să 
se arate: o frecvență bună la 
cursuri a elevilor, întărirea disci
plinei, îmbunătățirea notelor.

Anumite teme au constituit pen-

tru părinți un bun prilej de edu
care. Printre aceste teme amintim : 
„Să cultivăm la copii cinstea, mo
destia și resepctul față de om”, 
„Regimul de zi și rolul său în via
ța copilului", „Cum îmi ajut co
pilul în rezolvarea independentă a 
temelor", i.Cum poate fi obișnuit 
copilul să învețe în chip organizat 
și sistematic”, „Cum să pregătim 
copiii pentru viață” etc. Apreciem 
aplicarea creatoare a colaborării 
dintre școală și familie de către 
tov. învățători Bolder Paula, Ka- 
roly Eugenia, Albescu E., Mun- 
teanu loan, Ancuța loan, Clement 
loan.

Analizând rezultatele colaboră
rii școlii cu familia, consiliul peda
gogic a arătat că mai sînt totuși 
cazuri răzlețe tind convorbirile cu 
părinții sînt slab pregătite și lip
site de tactul pedagogic necesar, 
ceea ce a făcut ca prin prelu
crarea nominală, în adunările pe 
dasc a abaterilor și lipsurilor unor

elevi, părinții acestora, puși fiind 
într-o situație dificilă, să fie îns
trăinați de școală.

Colectivul de conducere al școlii 
studiază eficiența pe care ar avea-o 
pentru școală înființarea unor co
misii permanente în cadrul comi
tetului de părinți pe probleme 
(culturale, administrative, de pro
pagandă, pedagogică, disciplină și 
sanitar-igicnică). De asemenea, 
credem <4 o legătură mai vie cu 
comitetele sindicatelor, cu comi
siile de femei, unde în timpul 
muncii se află părinți care au co
pii la școală, ca și organizarea 
unei universități pentru părinți ar 
mări eficacitatea propagandei pe
dagogice între părinți, asîgurind 
astfel temeinicia cunoștințelor e- 
levului, dezvoltat multilateral și 
educat prin muncă pentru muncă, 
pentru viață.

GH. ANTOCE 
director — Școala medie mixtă 

Vulciaa

La lucru cu micii 
naturaliști

Cercul micilor naturaiiști de la 
Școala de 7 ani nr. I Petroșani 
a fost mult lărgit în ultimul 
timp. Au fost antrenați nume
roși pionieri și școlari la curăți
rea micii livezi și a lotului șco
lar. Sub îndrumarea profesorilor 
de științe naturale, pionierii au 
săpat în jurul pomilor fructiferi, 
au amenajat straturi și au semă
nat legume, zarzavaturi șl flori. 
Acestea Ie vor folosi și ca mate
rial didactic In orele de științe 
naturale, îmbogățindu-șl astfel 
cunoștințele teoretice căpătate în 
școală.
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He ce baze și-au sporit angajamentul 
minerii de la sectorul V Lonea

• PUBLICITATE

Colectivul sectorului V al mi
nei Lonea este fruntaș pe exploa
tare. In primul trimestru al a- 
nului, a extras peste plan 5700 
tone de cărbune, iar în două 
decade din aprilie încă 1800 to
ne, încît în prezent depășirea se 
ridică la 7500 toile cărbune. De 
curînd, în cinstea aniversării 
partidului, colectivul sectorului 
V și-a mărit angajamentul a- 
nual la 16,000 tone cărbune pes
te plan și o eco
nomie suplimen
tară de 133.000 
lei la prețul de 
cost.

Ce a stat la 
baza acestor realizări, cum au 
fost obținute succesele, despre a- 
ceasta ing, Marian Nicolae, șe
ful sectorului V. a vorbit unui 
redactor al ziarului nostru, în ca
drul unui interviu :

— Poate vă miră faptul, dar 
la Începutul anului, colectivul 
sectorului V Lonea nu a avut cu
rajul să se avînte la un anga
jament mare. Pe atunci, noi 
ne-am luat angajamentul de a 
da 2750 tone de cărbune peste 
plan și să realizăm 118.000 lei 
economii. Primul lucru cu care 
s-a pornit, a fost ca nici o bri
gadă să nu mai rămînă sub nor
mă. In acest scop, organizația 
de„bază a repartizat membrii de 
parfid' la locurile hotărîtoare ale 
producției, iar conducerea unor 
brigăzi slabe a fost preluată de 
comuniști. Astfel a procedat și 
minerul Danciu Moise. Au fost 
puse la punct și merg bine și 
brigăzile minerilor Toacă Ștefan, 
Petric Simion, Stan loan, Timar 
Gheorghe. Conducerea tehnică 
s-a preocupat îndeaproape de a- 
sigurarea condițiilor materiale. 
Tehnicieni ca tov. lancu Nicolae, 
Macavei Alexandru și alții au 
sprijinit îndeaproape brigăzile 
pentru rezolvarea diferitelor pro
bleme organizatorice, asigurînd o 
asistență tehnică eficace.

Rezultatele nu au întîrziat să 
se arate. Toate brigăzile noastre 
au început să realizeze și să de
pășească sarcinile de plan, ceea 
ce ne-a dat posibilitatea să dăm 
cele 2750 tone cărbune peste 
plan, cît ne-a fost angajamentul. 
...................................................... V 

6000 
eco-

Atunci, colectivul sectorului 
șl-a sporit angajamentul 
tone cărbune si 124.000 
nomii.

Conducerea sectorului

la 
lei

luat 
aces-

a 
măsuri în scopul realizării ... 
tor noi angajamente. Astfel, a 
fost' dat în producție un abataj 
frontal cu susținere metalică tn 
stratul Ill, s-a pus în funcțiune 
un suitor de materiale și aerai 
în blocul Jieț, a fost mecanizat 
transportul pe orizontul 500, ♦

Mobilizarea 
muncitorilor, in
ginerilor și teh
nicienilor la îm
bunătățirea continuă a 
producției constituie o 
principală pusă în fața 

calității 
sarcină 
organi

zațiilor de partid de Directivele
C.C. al P.M.R. cu privire la
criteriile principale ale întrecerii 
socialiste în cinstea aniversării
partidului.

Organizația de bază din sec
torul II al minei Petrila desfă
șoară o activitate susținută și 
multilaterală în rîndul mineri
lor în scopul înfăptuirii angaja
mentului pe care și l-au luat în 
întrecere, privind îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Organizația 
de bază a acordat o deosebită 
atenție întăririi muncii politice. 
Cei 150 de agitatori ai organi
zației de bază au fost instruiți 
pentru mobilizarea brigăzilor la 
îmbunătățirea calității cărbunelui. 
Odată cu intensificarea muncii de 
agitație, biroul organizației de 
bază (secretar tov, Cenaru Gheor
ghe) a pus un accent mai mare 
pe folosirea dreptului de control 
asupra conducerii tehnico-admi- 
niștrative a sectorului în vederea 
luării de măsuri pentru îmbună
tățirea continuă a calității pro
ducției.

Intr-o adunare generală, orga
nizația de bază a ascultat un 
referat prezentat de șeful secto
rului privind calitatea produc
ției. In discuțiile purtate pe mar

blocul I cu locomotive LAM 
au fost introduse perforatoare 
lectrice la abatajul frontal și 
batajul cameră 0506 și s-a meca
nizat transportul cărbunelui la 
aceste abataje, au fost săpate o 
galerie și un suitor la abatajul 
0507 și acum se 
batajul 0505.

Aceste măsuri 
primele trei luni 
torul V să extragă 5700 tone căr-
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Din experiența 
sectorului V Lonea

ooaooeeoeeescoeeeeeseaoooeeccooeoo
versării partidului, a luat un an
gajament îndrăzneț: să dea încă 
10.000 tone de cărbune peste cele 
6000 tone deci în total 16.000 
tone pînă la sfîrșitul anului. Din 
acestea, jumătate, adică 8000 
tone cărbune peste plan, să fie 
extrase pînă la 8 Mai. In 
numai două decade, brigăzile 
sectorului V au mai extras 1800 
tone cărbune peste plan, încît a- 
vem în total 7500 tone cărbune 
extrase peste plan. Restul de 500 
tone le vom extrage în zilele vii
toare, cinstind măreața sărbă
toare a aniversării partidului cu 
angajamentul realizat. Apoi în
cepem bătălia pentru extragerea 
celorlalte 8000 tone cărbune în

de 
cît)

4, 
e- 
a-

lucrează ta a-

au făcut ca în 
ale anului sec- 

bune peste plan. 
Deci, aproape 
angajamentul a- 
nual. Atunci co
lectivul nostru, 
în cinstea ani-

celorlalte 8000 tone cărbune 
cît tot angajamentul anual 
16.000 tone să fie realizat 
ma-i repede.

Paralel cu extragerea cărbu
nelui, noi luptăm în prezent și 
pentru reducerea consumului de 
material lemnos la 
la 44 m.c. pe 1000 
m.c. prin armarea 
în fier TH și prin 
prăbușiri, iar la 
pentru lucrări de întreținere de 
la 5,10 m.c. pe 1000 tone la nu- 
mai 4,10 m.c.

rășinoase, de 
tone la 38,5 
preabatajelor 
răpiri de la

lemnul folos

Actorii la muncă voluntară :♦
** Parcul fața Teatrului de 

stat din Petroșani nu era prea 
îngrijit, iar curtea interioară fi 
acea unde sa află garajul nu prea 
arătau că aci e o nună de gos- 
podar. De aceea, colectivul tea
trului a organizat o acțiune de 
muncă voluntară. împărți fi in trei 
brigăzi, actorii au început munca.

Unii au curățat aleile parcului, 
eu săpat ți amenajat ronduri. Al
ții au stivuit, cele 9000 kg. de

î
♦I
t lemne risipite, au strîns în gri- 
ț madă cele 3 vagoane de cărbuni 
I ți au curațat atit curtea teatru-

Controlul de partid — factor de seamă 
in kipta pentru calitatea producției

ginea referatului, membrii de 
partid au propus conducerii sec
torului o serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea calității produc
ției. Astfel, a fost propus ca la 
gurile rolurilor de la abatajele 
figuri să se instaleze conducte 
de apă pentru stropire, pentru a 
evita praful care Îngreunează a- 
legerea șistului vizibil.

O propunere prețioasă a fost 
făcută și în privința îmbunătă
țirii calității cărbunelui rezultat 
de la lucrările de pregătiri în 
mixt, după ce a fost experimen
tat la unele pregătiri, a fost 
generalizat în întregul sector, 
dînd rezultate attt în re privește 
îmbunătățirea calității producției 
cît și în privința reducerii con
sumului de exploziv.

Deseori, biroul organizației de 
bază analizează împreună cu 
conducerea sectorului desfășura
rea procesului de producție. In 
ședințe de birou se analizează, 
de asemenea, activitatea ‘ unor 
tehnicieni sau a unor brigăzi.

O asemenea ședință a fost or
ganizată de biroul organizației 
de bază cu toți tehnicienii și ar
tificierii din sector. Cu acest pri
lej s-a analizat preocuparea lor 
pentru îmbunătățirea calității 
producției, precum și alte proble
me. In ședință au fost criticați

Zi de producție mărită la Lupeni
V „La 25 aprilie de la Lupeni s-au trimis preparației 4554 

Sde cărbune cocsificabil“ — așa și-a notat în evidența sa 
. ecerul combinatului. Minerii de la Lupeni acea zi au decla- 

rat-o zi de producție mărită în cinstea zilei de 1 Mai. Lai 
toate sectoarele sarcinile zilnice de plan au fost depășite. Cele 
mai mari cantități de cărbune le-au dat peste plani minerii din 
sectoarele IV A, ІІк IV B. La sectorul II frontaliștii conduși 
de Nagy Andrei, Popa Ioan și din celelalte abataje și pre- 
abataje ale sectorului și-au întrecut planul zilnic în total cu 
137 tone de cărbune. Pe lingă că au extras o producție 
minerii de la Lupeni au dat cărbune de bună calitate, 
ținui de analiză arată că cenușa din cărbune a fost cu 
1 la sută sub norma admisă.

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

FREAMĂ T DE MUNCĂ
(Urmare din pag. l-a)

Mimi Munteanu, Soma Marcel, 
Columbean Dumitru ți ceilalți din 
brigada condusă de Doroftei 
Gheorghe, precum ți cei din bri
găzile în fruntea cărora se aflau 
tovarășii Donca Vaier și Furdtti 
Traian.

MARIA IORDACHE 
corespondent

■ ■ —— — ■ —— — —————

mare, 
Bule- 
circa

unde se afla buldozerul ți grupul 
de oameni.

Iar acolo în curînd vom avea 
un teren de volei. Strada din fața 
clubului va fi umbrită de o alee 

. cu plopi transplantați și văr uiți 
doar cu cîteva ore în urmă. Orașul 
nou va avea ți o „alee a trandafi
rilor". Printre trandafiri am plan
tat mii de alte flori.

S-au scurs multe ore din zi. 
Mulți au plecat să se odihnească. 
Dar în fața blocului U1 Wechter 
loan, Deak Roazlia, Lungu Irina 
și alți locatari în frunte cu Orhan 
Martin, responsabilul de bloc, încă 
mai lucrează. Ici-colea se mai văd 
grupulețe de oameni lucrînd. La 
blocul 3 unde Piloiu Ferdinand 
este organizator al grupei de par
tid și tovarășa Crisanoschi Elisa
beta deputată, locatarii au hotărtt 
să nu întrerupă lucrul pînă nu-și 
vor vedea proiectul realizat, Sze- 
keres loan, Gaspar Daniel, Sandu 
Maria și încă un număr de 40 
locatari lucrează de zor la înfru
musețarea incintei din 
lui și din spatele său.

Fruntași în acțiunile 
Se poate oare da lista 
3000 oameni, bărbați, femei și co
pii care au muncit 6 ore în șir 
pentru ca în . cinstea aniversării 
partidului să facă din orașul lor 
o grădină înfloritoare ? Sute de 
utemiști, peste o mie de femei, 
oameni ca Pop Ștefan care după 
terminarea șutului de noapte a ve
nit din mină la săpat glie, Koller 
Mihai și Biro Iosif din blocul V, 
Orășan Aurel, Șerbănescu Ioana, 
Zmeu Vasile, Maier Emeric, Ko- 
rom Elisabeta, Rusu Ștefan, Cațăr 
Maria, Lepădatu Susana, Rață 
Paulina^ Varjati Elisabeta șt pio
nieri ca Bărcan Constantin ți Ză- 
vilos Aneta și-au înscris numele 
lor alături de toți acei care cins
tesc aniversarea partidului înfrumu- 
sațtnd localitatea în care trăiesc.

fața blocu-

patriotice l 
celor peste.

Biroul organi
zației de bază se 
îngrijește ca drep
tul de control

să fie exercitat nu numai la ni
velul conducerii sectorului, ci la 
toate locurile de muncă, iar în
deplinirea măsurilor luate de con
ducerea sectorului pentru îmbu
nătățirea procesului de producție 
să fie sprijinită de toți membrii 
și candidații de partid.

Zilele' trecute, organizația de 
bază a analizat, pe baza unui 
referat prezentat de conducerea 
sectorului, rezultatele obținute în 
primul trimestru în înfăptuirea 
angajamentelor luate în întrece
rea socialistă de minerii sectorului. 
Cu acest prilej au reieșit succe
sele de seamă cu care întîmpină 
colectivul sectorului II aniversa
rea partidului; de la începutul 
anului minerii și-au întrecut sar
cinile de plan cu 4420 tone de 
cărbune, iar în privința îmbună
tățirii calității producției și-au 
respectat de asemenea angaja
mentul. Conținutul de cenușă din 
producția sectorului a fost cu 0,5 
la sută sub norma admisă. Pen
tru a obține pe viitor noi rea
lizări, adunarea generală a sta
bilit măsuri care, aplicate, vor 
da minerilor din sectorul II Pe
trila posibilitatea de a obține i 
noi succese în cinstea aniversă- ’ 
rii partidului.

I. DUBEK I

Teatrul de stat
„Valea ’ Jiului” 

prezintă 
sîmbătă 29 și duminică 30 
aprilie 1961 orele 19,30

PREMIERA
JIB ШЕ Ш” i; 

dramă în 3 acte (4 tablouri) 
de AL Voitin

Regia artistică:
Marcel Șoma ; 

Scenografia : ’ >
Emil Moise

Filiala A.O.V.P.S. Petrejani
anunța

Sezonul de pescuit în 
toate apele de munte a- 
rendate de filiala Petro
șani începe în ziua de 2 
mai.

In ziua de 1 mai pes
cuitul este interzis- Pesca
rii găsiși pe ape vor fi 
sancționați.

la atenția anarliillii 
amatori

Comitetul filialei de vînă- 
toare și pescuit sportiv Pe
troșanii, răspunzind cererii 
unor acvariști amatori de a 
se afilia la A.G.V.P.S., a- 
nunță pe acvariști i amatorii 
din localitățile Văii Jiului să 
ia parte la ședința care va 
avea Ioc în ziuia de 9 mai 
ora 17 la sediul filialei din 
Petroșani strada Gh. Gheor
ghiu-Dej nr. 48.

Cu această ocazie acvariș- 
tii amatori vor putea să-și 
exprime punctul de vedere 
și șă facă propuneri! privind 
obiectivele urmărite prin a- 
filîerea la A.G.V.P.S., mij
loacele de înfăptuire a aces
tor obiective, structura orga
nizatorică, drepturile și în
datoririle acvariștilor ama
tori.

PROGRAM DE RADIO
28 aprilie

PROGRAMUL I, 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Prietena noastră car
tea, 9,50 Fragmente din opera 
„Romeo și Julietta" de Gunod, 
11,03 Muzică ușoară, 11,30 Mu
zică populară din Moldova, 12,00 
Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare), 13,05 
Muzică de estradă interpretată 
de mari orchestre, 15,10 Muzică 
ușoară, 16,15 Vorbește Moscova ! 
18,00 Muzică din operete, 19,30 
Aspecte de la cel dte-al VI-lea 
concurs pe țară al formațiilor ar
tistice de amatori, 20,30 Pro
gram muzical pentru fruntașii 
în producție din industrie și a- 
gricultură. PROGRAMUL II. 
14,30 Melodii populare romînești, 
16,50 Curs de limba rusă, 17,00 
Cîntece și jocuri populare romî
nești, 18,05 Melodii de muzică 
ușoară romînească îndrăgite de 
oamenii muncii din patria noas
tră, 19,30 Teatru la microfon: 
„Citadela sfărîmată", scenariu 
radiofonic de Horia Lovinescu, 
21,45 Concert de muzică popu
lară oltenească.

-----O-----
CINEMATOGRAFE

28 aprilie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Prichindelul; AL. ȘA- 
HIA: Viraj în noapte; PETRI
LA : Departe de patrie; LONEA : 
Un cîntec străbate lumea; ANI- 
NOASA : Sfioasa; VULCAN : 
Unul dintre noi; LUPENI : Zaf- 
ra; BARBATENI : Un strigăt în 
stradă; UR1CAN1 ; Palatul de 
cleștar.

Deodată se află vestea că cetă
țenii de la blocul A, unde e res
ponsabilă tovarășa Kacso Elena 
au făcut niște ronduri de toată 
frumusețea. Le-au dimensionat, 
le-au amenajat cu grijă și mult 
gust grădanăresc. Responsabila blo 
cului a dat unui rond o formă de 
stea in cinci colțuri. Pionierii, fete 
și băieți, au sădit florile pe peluze 
și le-au udat. Pentru vrednicia lot, 
ei și frățiorii lor cei mici vor a- 
vea două solare amenajate in cele 
două extremități ale orașului. Un 
solar este gata, iar celălalt în curs 
de amenajare. Un grup de utemiști 
lucrează acum la nivelarea tere
nului, în timp ce Koller Mibai, 
Crtșanovschi Francisc ți mulți al- 
ți bărbați lucrează de zor la ni
velarea terenului din fața grădi
niței de copii și a clubului.

Aici, în fața clubului aflu de 
la o confidentă că se vor instala 
o fîntînă arteziană fi bănci. Poate 
și clubul își va face program de 
vară cu o activitate educativă ți 
cultural artistică care să se des
fășoare chiar sub cerul liber, aici 
în viitorul parc al orașului.

Tovarășa Crtșanovschi Elisabeta 
a arătat cu mina spre locul

... .. L- - - Л .

lui cît și cea a garajului. Cine j
s-a evidențiat din cei 69 de par- * * 
ticipanți care au prestat 276 de J 
ore de muncă voluntară e greu J 
de spus. Cu bămicie au muncit • 
actorii Ana Colda, Tomescu Ioan, j

I 
I

♦ 
î

unii maiștri mineri, printre care 
tov. Stanici Nicolae și Konyicska 
Adam, care neglijau îndrumarea 
brigăzilor. Au fost stabilite tot
odată măsuri pentru asigurarea 
unei calități superioare a pro
ducției. S-a propus, de pildă, ca 
la abatajele figuri să fie banda
jat culcușul pentru a evita fărâ
mițarea sterilului care se des
prinde din culcuș și se amestecă 
cu cărbunele care curge spre 
rostogol.

Controlul de partid nu se limi
tează însă numai la ținerea de 
referate în fața adunării gene
rale sau la ședințele de birou, 
Cînd biroul organizației de bază 
se sesizează de unele nereguli în 
desfășurarea procesului de pro
ducție face în mod operativ pro
puneri conducerii sectorului ■ pen
tru a le înlătura. Astfel, consta- 
tînd unele nereguli la locul de 
muncă al brigăzii lui Păsărică 
Nicolae, biroul organizației de 
bază și conducerea sectorului au 
format un colectiv care, cercetînd- 
greutățile pe care le întîmpină a- 
reastă brigadă, a propus măsuri 
concrete pentru remedierea aces
tora. In urma ajutorului primit 
din partea conducerii sectorului, 
brigada a lichidat rămînerea în 
urmă și se numără din nou prin
tre cele fruntașe.
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(Urmare din pag. l-a)

în centrul atenției ridicarea cali
tății produselor la nivelul celor 
mai bune tipuri similare de pe 
piața mondială.

In agricultură cooperativizarea 
a fost în linii mari Înfăptuită, 
producția agricolă vegetală și a- 
nimală sporește an de an, asi
guri nd necesitățile de aprovizio
nare a industriei și ale popu
lației.

Succesele obținute in dezvolta
rea economiei naționale, în creș
terea producției și productivității 
muncii și scăderea prețului de 
cost al produselor dau posibilita
te partidului și guvernului să în
făptuiască sistematic măsuri de 
creștere a nivelului de trai al 
muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor. Toate aceste înfăp
tuiri însuflețesc pe oamenii mun
cii în lupta pentru realizarea o- 
biectivului lor fundamental: de- 
săvîrșirea construcției socialiste 
în Republica Populară Romînă.

Popoarele noastre merg pe a- 
celași drum, strîns unite prin co
munitatea orînduirii și a țeluri
lor lor, prin faptul că se că
lăuzesc după aceeași busolă în
cercată — învățătura marxist- 
■leninistă — prin apartenența lor 
la lagărul statelor socialiste.

Popoarele romîn și polonez, 
alături de Uniunea Sovietică și 
de celelalte țări socialiste, merg 
umăr la umăr în marea luptă 
pentru apărarea păcii în lume.

Oamenii muncii din țara noas
tră apreciază contribuția impor
tantă pe care o aduce Polonia 
populară la această nobilă luptă. 
Țara noastră a susținut și susți
ne eforturile perseverente ale Po
loniei pentru crearea unei zone 
denuclearizate in centrul Euro
pei, pentru normalizarea și des
tinderea situației internaționale, 
pentru rezolvarea pașnică a pro
blemei germane. Se bucură de 
întregul sprijin al poporului ro- 
min poziția fermă a Republicii 
Populare Polone șj Republicii 
Democrate Germane, care, în 
strinșă prietenie, au transformat 
frontiera Oder-Neisse intr-un fac
tor de pace și securitate pentru 
întreaga Europă.

Alături de toate țările socia
liste, de numeroase alte state, de 
toate popoarele iubitoare de pa
ce, Republica Populară Romînă

consideră frontiera Oder-Neissc 
ca o realitate istorică de nezdrun
cinat. Cercurile militariste vest- 
germane de la Bonn vor trebui 
în cele din urmă să înțeleagă că 
orice revendicări teritoriale re
vanșarde sînt clădite pe nisip. 
Frontiera Oder-Neisse este o fron
tieră inviolabilă, chezășuită pe 
vecii vecilor de forța uriașă a în
tregului lagăr socialist. Aceasta 
este nu numai cauza Poloniei 
populare, a Republicii Democrate 
Germane, ci cauza comună, soli
dară a tuturor țărilor socialiste.

Evenimentele anilor aceștia a- 
rată că oricit s-ar zbate cercu
rile imperialiste agresive, ele nu 
mai pot dispune după voia lor 
de soarta popoarelor. Forța uria
șă a lagărului socialist, a po
poarelor iubitoare de pace poate 
asigura preîntîmpinarea unui nou 
război — și aceasta, desigur, vă 
inspiră și dv. ca și nouă, un pu
ternic sentiment de încredere și 
însuflețire in munca pașnică con
structivă.

Vă dorim dragi tovarăși, suc
cese și mai mari în munca și 
lupta dv. Prin portul Szczecin să 
se intensifice cît mai mult schim
bul mărfurilor, căci comerțul in
ternațional este un element im
portant de stabilitate și destinde
re, harnicii și talentații dv. con
structori să făurească cît mai mul
te nave care să poarte în largul 
mărilor mesajui de pace al po
porului polonez.

Trăiască bravii muncitori por
tuari din Szczecin !

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez și Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Wladislaw Gomulka.

Trăiască și înflorească Polonia 
populară!

Trăiască lagărul socialist și 
pacea intre popoare !

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite :

înainte de a părăsi Pekinul, 
prințul Suvauna Fumma, primul 
ministru al regatului Laos, a a- 
dresat șefului guvernului sovie
tic, N. S. Hrușciov o telegramă 
în care își exprimă convingerea 
că „cu sprijinul necondiționat și

dezinteresat al U.R.S.S. Laosul Z 
va dobîndi pacea mult dorită și * 
se va putea dezvolta rapid". • 

In telegramă prințul Suvanna * 
Fumma își exprimă recunoștința I 
pentru sprijinul acordat de po- J 
porul și guvernul sovietic năzu- J 
ințelor poporului și guvernului ț 
laoțian spre pace, înflorire și î 
coexistență pașnică. t

■O---------------- I

de-a doua conferință a femeilor! 
din America Latină

DE JANEIRO

Cea

26 (Ager-RIO 
preș).

La 25 aprilie cea 
conferință a femeilor din Ameri
ca Latină, întrunită la Rio de 
Janeiro, a
Națiunilor Unite un mesaj în ca
re cheamă la dezarmarea gene
rală și la alocarea în scopuri e- 
ducative și pentru sănătatea pu
blică a sumelor cheltuite pentru 
scopuri militare. De asemenea 
s-a cerut O.N.U. să intervină în 
favoarea deținuților politici din 
Spania și Portugalia.

de-a doua

trimis Organizației

Conferința a adres-at un mesaj 
de felicitări președintelui Repu
blicii Cuba, Osvaldo Dorticos, 
ca urmare a înfrîngerii forțelor 
intervenționiste.

Participantele la conferință 
și-au exprimat solidaritatea cu 
poporul cuban în lupta sa îm
potriva imperialismului.

La conferință delegația para- 
guyană a prezentat un raport în 
care se arată teroarea care dom
nește în Paraguay și înapoierea 
socială a majorității femeilor din 
această țară.

Lupfa patriofilor 
din Angola :

LUANDA
Agențiile de presă occidentale 

referindu-se la surse din Lu
anda, relatează că luptele din
tre patrioții africani și auto
ritățile coloniale portugheze 
continuă să se extindă în An
gola. Răsculații au atacat lo
calitatea Quibocolo situată în
tre Maquela du Zomba și 
Damba, regiunea Cabinda, pre
cum și alte localități din nor
dul Angolei. Se semnalează, 

de asemenea, părăsirea în masă 
a plantațiilor de către popu
lația africană. La Quimbele, 
localitate situată în nordul 
Luandei, populația a părăsit 
casele în care se găseau în ser
viciul albilor. Ziarul „Corner - 
cio“ relatează că în urma te
rorii instaurate de autoritățile 
portugheze pe o vastă zonă diin 
nordul Angolei plantațiile și 
satele negrilor sînt părăsite.

26 (Agerpres). ♦
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GREVE ÎN
VIENA 26 (Agerpres)
Oamenii muncii din Austria 

continuă lupta pentru îmbunătăți
rea situației lor. Potrivit relatări
lor ziarului „Volksstimme" de 
peste o săptămînă sînt în grevă 
muncitorii și funcționarii de la 
firma „Austria Emalwerke". 
cer îmbunătățirea condițiilor
muncă și majorarea salariului pen-

-

AUSTRIA
tru a putea face față creșterii pre
țurilor.

De asemenea cer majorarea sa
lariilor și minerii din Austria, pre
cum și muncitorii și funcționarii 
întreprinderilor din industria ali
mentară.

I
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Declarația guvernului R. D. Vietnam 
în problema laoțiană

Calda primire făcută 
delegației romîne 

de populația orașului 
Szczecin

SZCZECIN 26 (Agerpres)
Miercuri dimineața^ delegația de 

partid și guvernamentală a R. P. 
Romîne, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a sosit 
la Szczecin, marele port polonez 
de la Marea Baltică.

La sosirea în gara Szczecin, săr
bătoresc pavoazată, membrii dele
gației de partid și guvernamenta
le a R.P. Romîne au fost salutați 
entuziast de mii și mii de locuitori.

La coborîrea din tren, solii po
porului romîn au fost întîmpinați 
de tovarășii Josef Cyrarikievicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone, 
Stanislaw Darski, ministrul Navi
gației și Gospodăriei Apelor, de 
conducători ai organelor locale de 
partid și de stat.

A. Walhszek, prim-secretar al 
Comitetului Voievodal Szczecin al 
P.M.U.P., a urat oaspeților bun- 
venit.

Din partea delegației romîne a 
răspuns tov.’ Alexandru Bîrlădea- 
nu vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

In aplauzele puternice ale mul
țimii, membrii delegației de partid 
și guvernamentale romîne și per
soanele oficiale care-i însoțesc au 
părăsit apoi gara. Pe tot parcursul 
străbătut de convoiul mașinilor o- 
ficiale, locuitorii Szczecinului și ai 
împrejurimilor sale au făcut oas
peților romîni o caldă primire.

HANOI 26 (Agerpres).
La Hanoi a fost dată publicită

ții declarația guvernului R. D. 
Vietnam cu privire la mesajul 
celor doi președinți ai Conferin
ței de la Geneva privind regle
mentarea problemei laoțiene.

In declarație se spune că gu
vernul R. D. Vietnam, ca una din 
părțile care a semnat acordul de 
la Geneva cu privire la Laos și 
ca vecin al Laosului, salută cu 
căldură măsurile pozitive adop
tate de copreședinții Conferinței 
de la Geneva. Aceste măsuri co
respund în întregime politicii 
consecvente a guvernului R. D.

Vietnam, care a cerut întotdea
una să se pună capăt războiului 
în Laos și ca problema laoțiană 
să fie rezolvată prin mijloace 
pașnice pe baza respectării drep
turilor naționale ale poporului 
laoțian și în concordanță cu spi
ritul acordurilor de 
din anul 1954.

Guvernul R. D. 
se spune mai 
declarație —este gata să trimită 
o delegație în frunte cu ministrul 
Afacerilor Externe pentru a parti
cipa la lucrările Conferinței in
ternaționale pentru reglementarea 
problemei laoțiene.

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

Divergente între Chombe și Kasavubu
LEOPOLDVILLE 26 (Ager

pres)
Divergențele care sfîșie tabăra 

marionetelor congoleze, întrunite 
în orașul Coquilhatville, au dege
nerat chiar de la începutul con
ferinței într-un conflict fățiș între 
Chombe și Kasavubu :

După cum transmite Agenția A- 
ssociated Press, „președintele" ka- 
tanghez, Chombe; a părăsit în mod 
ostentativ 
Kasavubu 
poldville, 
congolez 
Unite".

Sub aceasta Chombe 
Ies actuala cochetare a 
vubu cu autoritățile O.N.U. 
ajutorul cărora acesta 
probabil la indicația Washingtonu
lui, să-și asigure un sprijin și mai 
mare din partea lui Hammarskjoeld 
în lupta sa nu numai împotriva 
guvernului legal al Congoului con
dus de Antoine Gizenga, ci șî 
pentru o situație dominantă în 
;,Confederația statelor congoleze", 
care este pusă la cale.

După cum relatează corespon
dentul, Chombe, „a refuzat să co
laboreze cu guvernul din Leopold
ville și să discute cu el orice pro
blemă pînă ce acesta nu va anula 
înțelegerea dintre Kasavubu și 
O.N.U".

conferința, acuzînd pe 
și „guvernul" din Leo- 
că „au vîndut poporul 
Organizației Națiunilor

a subînțe- 
lui Kasa-

cu 
încearcă

la Geneva

Vietnam — 
departe în

Corespondentul arată că alți 
partidpanți la conferință au în
cercat să-1 potolească pe „preșe
dintele" înfuriat al Katangăi. To
tuși, după cum se vede, el con
tinuă să insiste asupra îndeplinirii 
ultimatumului său.

„Să nu lăsăm trupele 
vest-germane în Anglia"

LONDRA 26 (Agerpres)
5,Să nu lăsăm trupele, vest-ger

mane să vină în Anglia'- — sub 
această lozincă a avut loc marți 
seara în centrul Londrei un mi
ting de protest împotriva pune
rii la dispoziția Bundeswehrului 
vest-german a unor baze militare 
pe teritoriul Angliei. Mitingul a 
fost organizat de „Mișcarea foș
tilor militari în apărarea păcii".

Luînd cuvîntul la miting, vete
ranul celui de-al doilea război 
mondial J. Ross a chemat pe-ve
teranii englezi participanți la cel 
de-al doilea război mondial și în
tregul popor englez să nu tolereze 
intrarea trupelor vest-germane în 
Anglia.

Apoi participanții la miting s,-au 
îndreptat spre reședința guvernu
lui și au remis rezoluția lor spre 
a fi transmisă primului ministru 
Macmillan.

I

Comunicat sovieto-marooan
MOSCOVA 26 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La Moscova a fost dat publici

tății un comunicat comun sovieto- 
marocan în care se anunță că N.S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și Hassan 
al II-lea regele Marocului vor fa
ce un schimb de vizite oficiale. Da
tele acestor vizite vor fi stabilite 
pe cale diplomatică.

t ♦...... ......=--------

S.U.A. sînt răspunzătoare pentru vărsarea de sînge 
Cuba

vărsarea de sînge din Cuba este 
răspunzător în primul rînd guver
nul american la ordinul și sub în
drumarea căruia au acționat for
țele mercenare. Se știe, subliniază 
ziarul, că recrutarea acestor bande 
s-a făcut la New York, Miami și 
pretutindeni pe teritoriul Statelor 
Unite.

„Astăzi guvernul S.U.A. joacă 
în problema Cubei rolul pe care 
l-a jucat Germania fascistă în Spa
nia, scrie ziarul, dar conțțjjnța 
mondială nu va mai permite mult 
timp această situație" avertizează 
,;The Worker".

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

Puciul militar fascist din Algeria 
a eșuat

din
. NEW YORK 26 (Agerpres)

Săptămînal|ul american „Worker" 
condamnă în editorialul.. său. a- 
gresiunea criminală împotriva po
porului cuban și face apel către 
toți americanii de rînd să între
prindă acțiuni care să oblige gu
vernul Kennedy de a nu porni 
pe calea unei intervenții armate 
fățișe împotriva cubei. După ce 
arată că bandele de mercenari 
contrarevoluționari au fost pregă
tite, înzestrate cu armament ame 
rican, apoi transportate cu vase 
și avioane americane pe teritoriul 
Cubei; ziarul subliniază că de

PARIS 26 (Agerpres).
Puciul militar fascist din Al

geria organizat la 22 aprilie de 
un grup de generali — Challe, 
Salan, Zeller și Jouhaut — a 
eșuat fără glorie. In noaptea spre 
26 aprilie, convingîndu-se că a- 
ventura lor criminală nu s-a bu
curat de sprijin, căpeteniile re
beliunii au fost silite să capitu
leze. In regiunile algeriene care 
au fost cuprinse de rebeliune, în 
special în departamentele Alger, 
Oran și Constantine, a fost res
tabilit controlul guvernului 
cez.

Clasa muncitoare, masele 
lare franceze au avut rolul 
ritor în înfrîngerea puriștilor mi
litari fasciști care au încercat ca 
prin forța armelor să împiedice 
tratativele cu guvernul provizoriu 
al Republicii Algeria Și să im
pună Franței continuarea războ
iului colonial. Ridicîndu-se cu 
hotărire în apărarea republicii 
sub lozinca; „Fascismul nu va 
trece!“, prin mitinguri de masă, 
greve și demonstrații poporul 
francez a zădărnicit aventura
uitracolonialiștilor.

Ca și în ianuarie anul trecut 
în cursul puciului de la Alger, 
pus la cale de Lagaillarde și de 
complicii săi, în întreaga țară 
a avut loc o grevă generală la 
care au participat 12 milioane 
persoane. Pe întreg cuprinsul 
Franței au luat ființă comitete 
antifasciste de vigilență, în care 
s-au grupat oameni de diverse

fran-

popu- 
hotă-

convingeri politice. Numai la Pa» 
ris au fost constituite 112 comi
tete de acest fel. In suburbiile 
muncitorești ale Parisului, în 
vestita lui „centură roșie", pre
cum și in alte centre industriale 
ale țării s-au constituit detașa
mente de autoapărare care erau 
hotărîte să apere republica pînă 
la capăt, deși nu au primit апле 
din partea guvernului.

Partidul Comunist Francez, 
Confederația Generală a Muncii 
și alte organizații democratice au 
avut un rol activ în mobilizarea 
și unirea oamenilor muncii fran
cezi în fața primejdiei ivite.

In cursul puciului generalilor 
a ieșit deosebit de limpede la 
iveală legătura dintre războiul 
colonial din Algeria și pericolul 
fascismului. Iată de ce în aceste 
zile lozincile „Fascismul nu va 
trece!", „Să fie reprimată cu ho- 
tărîre rebeliunea din Algeria 1" 
s-au îmbinat strîns cu cererea 
stăruitoare a maselor largi ale 
poporului francez de a se pune 
capăt războiului din Algeria prin 
tratative imediate cu guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria.

După părerea opiniei publice 
democrate franceze, această nouă 
rebeliune a uitracolonialiștilor, 
care a pus Franța în pragul u- 
nor zguduiri serioase, a consti
tuit 0 urmare logică a războiu
lui colonial din Algeria, care a 
intrat în al șaptelea an, precum 
și un rod al îngăduinței autori
tăților față de ieșirile ultrareac- 
ționarilor.
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