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In intimpinarco zilei de 1 nai
Mined! Luneniului si-au resnedaî (uvlniol
Colectivul minei Lupenl și-a propus ca pînă la 1 Mal 

să extragă peste sarcinile de plan 15.000 tone de cărbune 
cocsificabil. îmbunătățirea condițiilor de lucru în abataje, 
preocuparea pentru ridicarea tuturor brigăzilor la nivelul 
celor fruntașe precum și extinderea armării metalice au 
adus colectivului roadele scontate. Pînă ieri dimineață, din 
abatajele cameră și frontale ale exploatării au fost extra
se peste plan 15.430 tone de cărbune. La obținerea aces
tui rezultat o contribuție de preț au adus-o minerii sec
torului III care au dat peste plan o însemnată cantitate 
de cărbune cocsificabil. Brigăzile de frontaliști conduse de 
Ghioancă Sabin, Ghioancă loan și Butnaru Victor din a- 
cest sector au extras de la începutul anului între 3000— 
4500 tone de cărbune în plus. Randamentul mediu obținut 
de cele trei brigăzi depășește 5 tone cărbune pe post.

Harnicii mineri din Lupeni sint botărîți ca pînă în 
ziua de 1 Mai să adauge la realizările anterioare încă cel 
puțin 1500 tone de cărbune peste plan.

Răsplata meritelor
Ieri după-amiază a avut loc 

în sala clubului muncitoresc 
din Petrila o ședință de anali
ză a rezultatelor întrecerii so
cialiste desfășurate pe primul 
trimestru al anului curent. 
Consiliul local al sindicatelor 
și conducerea C.C.V.J. au ac o 
dat colectivului 
câni pentru a 
ră „Drapelul 
exploatare minieră fruntașă 
pe bazin, iar drapelul de uzină 
fruntașă colectivului șan
tierului de prefabricate Petro
șani. Sectorului II de la mina 
Petrila i s-a acordat drapelul 
de sector minier fruntaș, iar 

brigăzii minerului Ferenczi Ba
lazs de la exploatarea Lupeni 
drapelul de brigadă fruntașă 
pe bazin.

minei 
doua 
roșu"

Uri- 
oa- 
de

NAGY ANDREI, șef de bri
gadă sectorul П.

DKIMROKEAN PAVEL, 
maistru miner sectorul П.

TEODORESCU CONSTAN
TIN, inginer, șeful secto

rului Ш.

-------   ■ ■ —■= "   

CINE VA PURTA 
STEAGUL PURPURIU?

In colectivul 
sectorul UI al- 
păstrează an de 
1 Mai : Celor care au dovedit mai 
mult entuziasm și hărnicie în în
trecerea socialistă desfășurată în 
cinstea acestei mărețe sărbători, 
colectivul le acordă cinstea de a-l 
reprezenta la demonstrația oame
nilor muncii din
Valea Jiului. Cu 
cită mândrie în лл ig,
suflet au purtat la “
1 Mai - steagurile

purpurii minerii 
din brigăzile de frunte de la mi
na Lonea ca cele conduse de 
comuniștii Toacă Ștefan, Berin- 
dei Aurel. Molnar Traian și alții! 
Și de fiecare dată, alături de ei, 
au pășit în fruntea coloanei și mi
nerii din sectorul 111, a căror hăr
nicie la extragerea cărbunelui din 
adîncuri n-a fost cu nimic mai 
prejos.

Cu cît e mai aproape 1 Mai, cu 
atît în colectivul de mineri ■ de la

-=©=- -------
Angajamente 

înfăptuite cu succes 
Prin buna organizare a mun

cii, precum și prin traducerea 
in fapt a pianului de măsuri 
tehnico-organizatorice colecti
vul minei Ahinoasa a reușit 
să-și Îndeplinească și să depă
șească angajamentele pe care 
și le-a luat în cinstea zilei de 
1 Mai. Pînă în prezent, mine
rii de lâ Aninoasa au dat pes
te plan 9.100 
și au depășit 
muncii cu 63 
pe post.

La 
buit 
șl-au 
de 
Schneider Francisc, 
piu, s-a angajat să dea peste 
plan pînă la 1 Mai 150 tone și 
să sporească productivitatea 
muncii cu 70 kg. de cărbune 
pe post. Ea si-a depășit anga
jamentul cu 1.700 tone, iar 
randamentul cu 85 kg./post. 
Brigada lui Kibedi Francisc a 
dat peste angajament 700 tone. 
Asemenea rezultate au fost 
obținute și de brigada tov. 
Crlstea Aurel, iar la sectorul 
de investiții de brigada lui 
Pop Vasile.

Titlul de brigadă fruntașă 
Ia abataje a fost obținut de 
brigada lui Schneider Francisc 
de la sectorul III Piscu, iar de 
Ia pregătiri de cea a lui Pop 
Vasile. Sectorul IV Priboi a 
fost declarat sector fruntaș pe 
exploatare.

C. DANILA 
tehnician — mina Aninoasa

minerilor de Ія 
minei Lonea se 

ап o tradiție de

tone cărbune 
productivitatea 

kg. de cărbune

aceste succese au contri- 
Indeosebi brigăzile care 

realizat angajamentele 
Întrecere. Brigada lui!

de exem-

Lonea se face mai des auzită în
trebarea : care vor fi stegarii 
noștri ? La sectorul 111, răspunsul 
se oprește asupra minerilor din 
două brigăzi, animatoarele întrece
rii socialiste din sector.

...Șefii celor două brigăzi se ur
măreau insistent cu privirile în 
timpul consfătuirii de producție 

ținută pe sector 
la sfîrșitul lunii
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• cina Dumitru, Popescu Constan • 

tin, Sokaci Ștefan au învățat se- • 
crețul mineritului de la șeful lor. « 
Mina Vulcan se mândrește cu bri- • 
gadieri de frunte cum sint Gantz ♦ 
Ștefan, Chitu Toma și alții care * 

au fost crescuți și X 
educați de corne • 
niștul Drob Ghe- ♦ 
orgbe. *

De la începu- J 
tul anului și t>î- • 
nă în prezent or ■ ♦ 
tacii comunistului X 
Drob Gheorghe J 
au dat peste plan ♦ 
mai bine de 2.200 9 
tone cărbune și au X 
sporit randamen- ♦ 
tul în abataj de ♦ 
la 4.45 tone la ♦
4,80 tone. Aceasta ♦ 
prin realizarea а «

« ♦ ♦

Aprecierea colectivului

I
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♦ ...Era în luna martie 1960. Șe~
ф ful sectorului IU, inginerul Stoi-
ф ca Petru discuta cu Drob Gheor-
♦ gbej miner șef de' brigada și se-
♦ cretarul organizației de bază din
4 sector.
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♦ plan însemnate cantități de căr~
ф bune. Ea început a fost destul
♦ de greu. Dar oamenii nu au dat
♦ înapoi. Greutățile au fost învîn-
♦ se, iar brigada s-a situat mereu
♦ în fruntea întrecerii.
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— Va trebui 
să extindem o 
nouă metodă de 
exploatare cu felii 
orizontale în stra
tul UI și să apli
căm susținerea 
metalică. Condu
cerea sectorului 
s-a gîndit la bri
gada dumitale. 
Ce zid ?

— Cred că 
ne vom face 
rușine.

De atunci 
trecut doi ani. In 
acest timp harni
ca brigadă a co
munistului Drob 
Gheorghe a tri
mis la ziuă peste

— Brigada noastră este o școa
lă de educație — spun cu mân
drie ortacii lui Drob. Așa și 
este. Fiecare știe ce are de făcut. 
De altfel majoritatea oamenilor 
din brigadă învață. Unii la școa ■ 
la medie serală, alții la școala 
de calificare. In abataj, sadele 
stnt în perfectă ordine, locul dc 
muncă curat și bine asigurat. Șe
fii de schimb și ceilalți munci’ 
tori harnici din brigadă ca Bu~

i
La discu- 
au vorbit 

primii. Mai întii 
și-a spus păsulspus păsul 

minerul Pășcălău loan, șeful bri
găzii de la abatajul cameră 602.

— Brigada noastră a realizat 
încă din primul trimestru cele 
1000 tone de cărbune peste plan 
cît ne-ат luat ca angajament a~ 
nual. Am botărît cu ortacii să dăm 
peste angajament ptnă la 1 Mai 
încă 500 de tone.

— Noi am extras în trei luni 
peste plan 858 tone de cărbune, 
ceea ce reprezintă mai bine de ju
mătate din angajamentul anual de 
1500 de tone. Ne majorăm anga
jamentul cu 200 de tone și asi
gurăm conducerea sectorului că la

I. BALAN

două fîșii de căr
bune pe zi în 
frontalul unde lu
crează. Tov. Drob 
ește și un

4 
bun X 

activist, un agitator d.e nădejde. J 
Ca secretar al organizației, de ba- • 
ză (ales în această funcție de 6 • 
ori consecutiv*) luptă permanent J 
pentru rezolvarea sarcinilor în- ♦ 
credințate. •

Miner cu o înalta calificare, ac- • 
tivist neobosit, om de inițiativă ♦ 
și bun tovarăș, iată doar câteva X 
din calitățile comunistului Drob • 
Gheorghe. Acestea l~au făcut iu- ♦ 
bit și apreciat de întregul colec- X 
tiv al minei Vulcan. Ca răspla- J 
tă a muncii sale neobosite, oame~ ♦ 
mi în mijlocul cărora muncește * 
și activează l-au ales cu bucurie X 
și încredere ca reprezentant al ♦ 
minerilor vulcănem la sesiunea ♦ 
extraordinară a Marii Adunări • 
Naționale. • •'

D. ALBESCU ;
♦ !

• - ■ ■ f
Sosirea în Capitală a incitaților la sesiunea 
extraordinară a Mani Adunări Naționale

Joi dimineața au sosit itt Ca
pitală cu trenuri speciale și au
tocare președinții gospodăriilor 
colective, lucrători din gospodări
ile agricole de stat, stațiunile de 
mașini și tractoare ingineri agro
nomi și zootehniști, muncitori și 
ingineri din întreprinderi, oameni 
de știință, artă și cultură, acti
viști de partid și de stat din toa
te regiunile țării, invitați la lu
crările sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale.

Trenurile speciale 
bite cu numeroase 
și tricolore, stema 
ghirlande de brad
flori, pancarte pe care erau îns-

МШЮМв =

erau împodo- 
steaeuri roșii 
R.P. Romine, 
și buchete de

scrise „Succes deplin lucrărilor 
sesiunii Marii Adunări Naționale", 
„Slavă Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn — organizatorul și îndrumă
torul tuturor victoriilor noastre".

După sosire, oaspeții au făcut 
o plimbare cu autocarele ptiu 
Capitală. Cu acest prilej ei au 
văzut o serie de construcții noi 
ale Bucureștiului: sala și Piața 
Palatului Republicii, cartierul de 
locuințe Floreasca, Circul de Stat 
și blocurile din împrejurimi,’ con
strucțiile din jurul' Gării de Nord 
și de pe alte artere ale Bucu
reștiului.

(Continuare în pag. 3-a) (Agerpres)
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Brigada de betoniștl condusă de candidatul de partid Calin Florean de la șantierul 
de prefabricate Petroșani obține lună de lună realizări valoroase în procesul de produc
ție. Recent ea a înscris pe graficul de întrecere în cinstea zilei de 1 Mai o depășire re 
cord, 70 la sută.

IN CLIȘEU: Șeful brigăzii de betoniști Călin Florea (primul din stingă) alături de 
ortacii săi de muncă.
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2 STEAGUL ROȘU

Cum îrni ajut elevii 
la rezolvarea temelor de acasă

pentru acasă 
lor, că sînt 
la bun sfirșit

este pe 
capabili 
aceasta

cu oca- 
domiel-

Organizația de partid și problemele de învățămînt din școală

acasă, ci 
clarifica
te indice 
de rezol -

In sistemul nostru de învă 
țămînt munca elevului are două 
aspecte : munca din clasă —* 
în cadrul lecțiilor, și munca de 
acasă — pregătirea temelor.

Dacă munca din clasă elevul 
o face sub directa supraveghe
re a învățătorului, munca de 
acasă el o face de cele mai 
multe ori singur. Cu toate a- 
cestea învățătorul este dator 
să ajute pe elevi, și în special 
pe cei mai slabi, și în afara 
orelor de clasă. Pentru aceasta 
orele de meditații și consulta
ții au un mare rol. Paratei însă 
cu orele de consultații și me
ditații, învățătorul sau profe
sorul trebuie să facă depla
sări acasă la copii și asta în 
mod regulat pentru a-i ajuta 
coneret în efectuarea temelor. 
Nu se pune problema ca învă
țătorul sau profesorul să efec
tueze temele elevilor 
numai să-i ajute în 
rea unor noțiuni, să 
calea cea mai bună 
vare.

Copiii cu care lucrez eu abia 
au împlinit 9—10 ani. Deci pu
terea lor de concentrare, vo
ința și gîndirea lor sînt mai 
puțin dezvoltate. De acest lu
cru țin cont de fiecare dată 
cînd le dau teme pentru aca
să. Dîndu-le teme prea multe 
și prea grele ei vor întîmpi- 
na greutăți în rezolvarea lor 
și nu-i vor ajuta la dezvolta ■ 
rea gîndirii, a dorinței de a 
munci. Pentru a-mi feri elevii 
de acest pericol, înainte de a 
da teme pentru acasă caut ca 
acestea să fie cit mai temeinic 
însușite de fiecare elev în cla
să făcînd în acest scop în clasă 
olt mai multe exerciții care să 
cuprindă atît elementul nou 
cit și elemente recapitulative. 
După ce am convingerea că e- 
lementul nou a fost bine înțe
les și constat că elevii nu mai 
Intîmpină greutăți, dau teme 
pentru acasă.

Volumul temelor îl aleg în
totdeauna cu grijă în așa fel 
Incît elevii să nu aibă impre
sia eă te dau prea mult de 
lucru. De asemenea, temele te 
aleg în așa fel incit să nu de
pășească puterea elevilor ur
mărind ca să dezvolt dorința 
de a munci mai mult și încre-

derea că ceea ce primesc de e- 
fectuat 
puterea 
să ducă 
muncă.

In afară de aceasta, 
zla vizitelor făcute la 
liul elevilor caut să lămuresc 
pe părinți să nu Intervină în 
munca elevilor decît cu rolul 
de supraveghetor. Elevul are 
toate elementele necesare pen
tru rezolvarea temelor sate. 
Dacă a uitat ceva și nu mai 
poate rezolva tema primită, 
părintele nu va rezolva tema, 
in locul copilului ci-1 va sfă
tui să cerceteze maculatorul 
și cartea, să-și reamintească 
cum a fost rezolvată la școală 
o temă asemănătoare. In felul 
acesta părintele își ajută co
pilul să învineă greutățile, să 
nu ie ocolească.

Desigur că vizitele pe care 
te fac la domiciliul elevilor nu 
sînt de „inspector" sap „con
trolor". Mă folosesc de acestea 
pentru a sta de vorbă cu pă
rinții despre situația la învă
țătură a elevului respectiv, te 
arăt practte cum trebuie să-sl 
ajute copilul, atitudinea pe 
care trebuie să « manifeste 
față de acesta. De asemenea 
stau de vorbă și cu elevul, îl 
întreb de greutățile pe care te 
întîmpină. verific 
felul cum au fost
predate la școală si de multe 
ori pentru a dezvolta judeca 
ta. puterea de gîndlre a ele- 
vtlor, rezolv cu ei mai multe 
exerciții fie din cete mai vechi 
sau din cete asemănătoare cu 
tema dată acasă.

Procedînd în acest 
munca mea cu elevii am obți
nut multe rezultate bune, reu
șind ca 
moment 
dement 
ciați ca 
nivelul fruntașilor.

Sînt sigur că elevii mei vor 
fi capabili să îndeplinească 
sarcinile primite la locul de 
muncă care-i așteaptă în vii
tor, vor deveni oameni demni 
cu tărie de caracter și voință.

unii elevi care la un 
dat dădeau un ran- 

mai mic, erau apre- 
slabi, să se ridice la

Organizațiile de partid din școli 
au sarcina de a se ocupa de fe
lul cum se desfășoară munca ins 
tructiv-educativă a cadrelor di
dactice și elevilor, cum se desfă 
șoară procesul de învățămînt.

Avînd în vedere acest obiectiv 
principal, biroul organizației de 
bază de la Școala medie mixtă 
Petroșani care cuprinde și membrii 
si candidații de partid de la școala 
de 8 ani nr. 4, Școala Maleia, 
Casa pionierilor și 
serală, 
deschise 
drumă 
pective 
dagogic, 
ganizațiilor U.T.M. și de pionieri.

Astfel la una din ședințele co
misiei metodice de la școala me
die s-a dezbătut felul cum ca
drele didactice se ocupă de înlă
turarea mediocrității în rîndul ele
vilor. Cu această ocazie au reieșit 
metodele bune folosite de unii 
profesori ca Șiclovan loan, Mun* 
teanu Pompiliu, Varga Lenke și al
ții. Biroul organizației de bază a 
recomandat tuturor cadrelor di
dactice să folosească aceste meto
de în activitatea lor didactică.

De asemenea, pentru a cunoaște 
felul cum cadrele didactice contri
buie Ia educarea patriotică a ele
vilor, biroul organizației noastre 
de bază a format un colectiv din

școala medie 
in adunările 

felul cum în- 
școlilor res- 

consiliului pe-

a dezbătut
de partid 

conducerile 
activitatea 
a comisiilor metodice, or-

membri de partid cu experiență 
bogată în învățămînt care a ana
lizat felul cum se duce la îndepli
nire această sarcină la Școala me
die mixtă de zi și seral, școala de 
8 ani nr. 4, Casa pionierilor, Școa
la elementară din Maleia. In ur
ma acestei analize a fost întoc
mit un referat care a fost expus 
într-o adunare deschisă unde au 
participat tovarășii diriginți, pro
fesori și învățători din aceste școli. 
La această adunare au fost stabi
lite o serie de măsuri menite să 
ducă la întărirea și îmbunătățirea 
muncii de educație patriotică a 
elevilor și a muncii organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri.

Organizația de partid s-a ocu
pat și de felul cum cadrele didac
tice își însușesc și aprofundează 
învățătura marxist-leninistă, cum 
își desfășoară activitatea cercuri
le de învățămînt politic etc.

In ce privește învățămîntul ideo
logic, biroul organizației de bază 

. s-a preocupat de ridicarea continuă 
a nivelului acestuia, de înlăturarea 
caracterului școlăresc, a tendinței 
unor învățători și profesori de a-și 
însuși în mod mecanic tezele teo
retice.

Biroul organizației de bază a 
antrenat pe comuniști la munca de 
instruire și educate a tinerei ge
nerații repartizând fiecărui membru 
și candidat de partid sarcini con-

încă odată 
înțelese cele

VIOREL MAN 
învățător

Școala de 8 ani nr. 2 Petroșani

crete, urmărind totodată cum a- 
cestea sînt duse la îndeplinire.

In repartizarea sarcinilor, biroul 
organizației de bază a ținut seama 
de experiența în muncă, de pregă
tirea politică, de aptitudini, de do
rința și înclinațiile fiecărui comu
nist. .

Așa de exemplu, tovarășul Bă" 
dău Victor, a primit sarcina de a 
se ocupa de munca organizației 
U.T.M., de. educația elevilor, to
varășul Pîrîiănu Simion, de acțiu
nile care să contribuie la o mai 
bună colaborare între școală și în
treprinderile unde lucrează elevii 
seraliști, tovarășa Lupșor Olga, de 
educația elevilor din internat etc.

Experiența a arătat că succesele 
muncii de educație a tineretului 
școlar depinde în mare măsură 
de activitatea, pregătirea, calitățile 
morale și devotamentul cadrelor 
didactice. In școlile noastre sînt 
numeroase cadre didactice pătrun
se de sentimentul răspunderii ce 
le revine pentru educația copii
lor, învățători și profesori care se 
interesează îndeaproape de felul 
cum învață elevii, de viața lor per
sonală.

In fruntea acestora sint comu
niștii, cadre didactice ca Moruș 
Ilie, Bădău Victor, Viski Arpad, 
Pîrîiănu Simion, Teodorovici Va- 
sile, Branga Ileana și alții, care 
prin întreaga lor muncă și com
portare sînt exemple pentru cei
lalți profesori și învățători.

Sîntem siguri că strădania or
ganizației noastre de partid, a 
comuniștilor va da și în viitor 
roadele dorite, indeplinindu-ne ast
fel sarcina principală dc educa
tori ai tinerei generații.
prof. CONSTANTIN TITESCU 
membru al biroului organizației 

de bază P.M.R. de la Școala 
medie mixtă Petroșani

ADEVĂRATA

Nu există zi in care elevii să nu~și face de „lucru 
brărie pentru a-și cumpăra diferite rechizite școlare.

Se mai întîmplă însă că linele din rechizitele căutate să 
se găsească, așa cum i s-a întîn plat elevului Dumbrăveanu Vasile ț 
din clasa a IV-a A. Și atunci coi dtca de sugestii intră în „funcțiune" 

IN CLIȘEU: Elevul Dumbrăveanu Vasile făcînd o propunere 
în caietul de sugestii de la librăria noastră din Petrila.

jnu ■

Despre rolul lecturii literare a elevilor
Xn procesul complex de in

struire și educare comunistă a 
tineretului școlar, lectura li
terară (în clasă și mai ales in 
afara clasei) ocupă un loc de 
frunte. Aceasta oferă profeso*- 
rilor de limbă și literatură, de! 
istorie, geografie etc. posibili
tatea de a sădi în sufletul ele
vilor sentimente de dragoste 
și devotament față de patrie, 
de poporul muncitor, dragos
te și respect pentru Partidul 
Muncitoresc Romin, conducă
torul poporului pe drumul con
struirii vieții noi, socialiste.

lecțiile de lectură literară și 
In mod deosebit studiul indi
vidual al bibliografiei indicate 
de profesori, în funcție de ne
cesitățile și cerințele progra
melor școlare, prin conținutul 
lor bogat, au un important rol 
educativ. Ele contribuie la for
marea conștiinței patriotice a 
tineretului. La baza lecțiilor de 
lectură literară în clasele V-VII 
se află studierea anumitor o- 
pere literare cu 
struct! v-educativ, 
punct de vedere 
lui și al formei, 
populară clasică 
rană, care oglindesc, In formă 
artistică, lupta de veacuri a

conținut ln- 
valoroase din 
al conținutu- 
din literatura 
și contempo-

poporului romîn pentru liber
tate și o viață mat bună.

In clasele VIII—XI se stu
diază teoria literaturii șl isto
ria literaturii romîne. Prin stu
diul teoriei literaturii se urmă
rește cunoașterea de către e- 
levi a operei literare din punct 
de vedere al conținutului ideo
logic și al realizării. artistice, 
preeum și înarmarea lor cu 
deprinderea de a citi, de a stu
dia și analiza sistematic ope
rele literare.

Programa claselor IX—XI 
cuprinde două feluri de teme: 
teme monografice consacrate 
unor anumlți scriitori și teme 
eu caracter general privitoare 
la principalele etape din isto
ria literaturii romîne. Un loc 
deosebit in toate programele 
școlare de literatură 11 ocupă 
operele din literatura contem
porană care redau realități din 
anii glorioși de luptă, de uriașe 
transformări sociale de după 
23 August 1944, realizările is
torice obținute de poporul nos
tru muncitor sub conducerea 
partidului în făurirea orîndul- 
rii noi, socialiste. Astfel de o- 
pere sînt „SETEA" de Titus 
Popovici, „LAZ'AR DE LA RUS
CA" de D. Deșliu, „SĂ MER

GEM INTR-UN SAT" de N. 
Tănase, „PETRE GHEOR- 
GHE" de E. Jebeleanu, „Ml- 
TREA COCOR" de M. Sado- 
veanu etc.

Operele literare prevăzute in 
programă ajută la dezvolta
rea exprimării orale și scrise 
a elevilor, la Însușirea limbii 
literare, la îmbogățirea voca
bularului.

De aceea am urmărit felul 
cum elevii studiază lectura li
terară in afara clasei. Biblio
grafia, în funcție de cerințele 
programei la fiecare clasă, am 
stabilit-o din vreme, din prima 
zi de școală a anului, sau am 
Indicat-o la fiecare sfirșit de 
an școlar pentru etapa care 
urmează, In felul acesta elevii 
âu avut posibilitatea ca în tim
pul vacanței să studieze și 
să-șl procure operele cerute de 
programă. Literatura parcursă 
șî studiată a fost trecută în- 
tr-un caiet special pe care 
l-am controlat periodic sau la 
fiecare oră afectată pentru 
controlul lecturii. De aseme- 
mea, am acordat o atenție deo
sebită compunerilor legate de 
anumite texte literare, compu
nerilor după planuri date și 
mai ales analizelor literare e-
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PRIETENIE
Pe coridor era liniște deplină. 

Din cînd în cînd, din clasa răz~ 
batea vocea profesoarei. Ora de 
abia începuse. In ușa clasei ,a. 
VII-a se auziră cîteva batqș. ușoa
re, Apoi ușa se deschise încet și 
în clasă își făcu apariția o elevă 
cu cravată roșie la git purtînd la 
subsuoară o servietă. Profesoara în
trerupse lecțiile recunoscînd pe 
cea care intra in clasă. Apoi se 
adresă elevilor ;

— Copii de azi veți avea o 
nouă colegă. E venită de la școa
la de 8 ani nr. 2 din Petroșani. 
Părinții ei au fost transferați cu 
serviciul. De aceea vă rog să o 
luați în mijlocul vostru și aju
tați-o — spuse diriginta clasei 
care tocmai avea ora când a in
trat noua elevă.

— Să stea cu mine tovarășă di
rigintă — sînt singură în bancă, 
se auzi glasul elevei Angbel R.

Noua elevă se așeză in bancă 
cu privirea încă sfioasă. Apoi ora 
își reluă cursul normal.

Minutele se scurgeau repede. 
Clopoțelul a sunat de pauză. 
Strînși în jurul noii lor colege. 

; elevii au căutat să discute cit

» 
»
♦ 
ț

fectuate de elevi la clasele mari • 
(IX—XI). Lucrările de lectu- » 
ră literară ale elevilor au fost ? 
corectate cu grijă atît din î 
punct de vedere al conținutu- ’ 
lui cît șl din punct de vedere ? 
al limbii și al studiului. Lee- • 
tura literară am urmărit-o șî ± 
la orele obișnuite de curs cînd * 
am examinat elevii la lecția j 
de zi sau punind întrebări în♦ 
clasă pentru a sonda nivelul ’ 
general al clasei și stadiul la ’___ „ ; ,r[
caj’e s_a*.ajuns în parcurgerea j mult cu ea, s-o cunoască.

— Cu notele cum stai Viorica ? 
— o întrebă o colegă.

— Am o notă slabă la istorie, 
răspunse ea privind rușinată în 
jos.

— Nu-i nimic. Noi cu toții te 
vom ajuta — spuse pioniera 
Munteanu Ana. ,

Clopoțelul sună chemând din 
nou elevii la clasă.

De atunci pionierii clasei a 
Vil-a s-au apropiat tot mai mult 
de colega lor, Rusu Viorica. Aju
torul colegilor s-a simțit tot mai 
mult. Zilele trecute Viorica a fost 
ascultată la istorie. Răspunsul, 
foarte bun. Nota — 9. In drep
tul numelui ei în catalog au în
ceput sa apară note tot mai bune 

a

bibliografiei. ;
Cercurile de literatură vin ? 

In sprijinul profesorilor dacă f 
activitatea lor are în vedere în» 
primul rînd cerințele progra- * 
melor școlare. De aceea abo- J 
narea elevilor la revistele și; 
publicațiile de specialitate. • 
cunoașterea studiilor apărutej 
despre scriitori și opere sint ? 
în măsură să ajute elevii și î 
profesorii la însușirea temei- • 
nică a operelor literare anali - i 
zate la clasă. Esențialul este, 
insă, ca' bibliografia să fie in- • 
dicată din timp și să se exer- j 
cite un control sistematic a- 
supra caietelor elevilor, stlmu- 
lînd prin diferite metode <=' 
mijloace munca individuală a 
elevilor desfășurată In afara 
clasei.

HOGMAN CORNEL 
prof. Școala medie Petroșani

♦
»
9
i Colectivul dusei
» înconjurind-o cu prietenie.
* C. COSTIN
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jCărți noi apărute în Editura tehnică;

Pe zi ce trece echipa de forjori condusă de comunistul Nistea Eugen de la mina Dilja 
este apreciată tot mai mult de brigăzile miniere din subteran. Lucrările executate de ea sînt 
de calitate bună.

IN CLIȘEU : Șeful de echipă Nistea Eugen (primul din dreapta) instruindu-și oamenii 
In vederea unei noi lucrări.

-------------------------------------- -........................................................................................L -...................■— ......... ■■■ ---------------------------------------

Primiți in partid cu stadiul de candidatura redus
Dacă sectorul II al minei Pe- 

trila se situează de multă vre
me la loc de frunte în întrece
rea pentru randamente înalte, 
pentru cărbune de calitate, 
pentru economii, aceasta se 
datorește în primul rînd fap
tului că organizația de bază 
își îndeplinește cu răspundere 
rolul de conducător politic al 
luptei pentru realizarea sarci
nilor economice, de mobiliza
tor al întregului colectiv la în
făptuirea obiectivelor puse de 
partid în fața industriei car
bonifere. Minerii, tehnicienii și 
inginerii sectorului intîmpină 
măreața sărbătoare de la 1 
Mai cu angajamentul anual în
deplinit. Rod al faptului că în 
fiecare abataj, la fiecare lu
crare de pregătire lucrează co
muniști, oameni înaintați care 
prin exemplul lor personal, 
prin puterea cuvîntului, mobi
lizează pe cei din jur la mun
că spornică 1

Organizația de bază poate 
desfășura o muncă politică cu
prinzătoare datorită faptului 
că se ocupă cu perseverență 
de întărirea continuă a rîndu- 
rilor sale. Numai în perioada 
care a trecut de la ultimele a- 
legeri și pînă în prezent, orga
nizația de bază a primit din 
rîndul celor mal buni mineri și 
muncitori din sector 13 candi
dați și 20 membri noi de partid.

O vie dovadă că organizația 
d₽ bază din sectorul TI al mi
nei Petrîla desfășoară o mun
că susținută pentru primirea 
în partid a celor mai buni 
muncitori, cu stagiu îndelun
gat în producție avînd o înal
tă calificare, o constituie fap
tul că organizația de bază a 
primit în ultima perioadă în 
rlndurile membrilor de partid 
un număr de 4 candidați cu 
stagiul redus. Fiecare dintre 
acești tovarăși a dovedit prin 
munca în producție, prin ac
tivitatea de zi cu zi că sint la 
înălțimea încrederii acordate 
de comuniști.

Tovarășul Moldovan Iosif, de 
exemplu, muncește ca miner 
de vreo 10 ani. A crescut în 
brigada fruntașă condusă de 
tov. Kibedi Adalbert, care l-a 
ajutat să se pregătească pen
tru a intra în rîndul candida- 
tilor. i-a dat una dintre reco
mandări. De la brigadierul 
Kibedi, tovarășul Moldovan a 
învățat să muncească discipli
nat, să pună umărul acolo unde 
e mai greu. Iar la începutul 
lunii ianuarie, cînd i s-a pro
pus să preia conducerea brigă
zii lui Haiduci Iosif, tot de la 
pregătiri, care răminea mereu 
sub olan, nu a dat înapoi. In 
două luni brigada s-a situat 
printre fruntașele sectorului. 
Comuniștii din sector n-au 

greșit cînd au hotărît reduce
rea stagiului său de candida
tură cu 6 luni.

La un examen asemănător a 
fost supus în perioada stagiu
lui de candidatură și minerul 
Muntean Petru 24. Fusese pri
mit de vreo 4 luni . candidat 
clnd biroul organizației de ba
ză i-a propus să treacă la o 
brigadă rămasă în urmă de pe 
figuri care nu-și îndeplinea 
sarcinile de plan. Și-a dat pe 
deplin seama de greutăți: nu 
cunoștea oamenii, nu se punea 
mare preț pe folosirea din plin 
a timpului de lucru, trebuia 
întărită disciplina. Totuși can
didatul Muntean a plecat la 
noul loc de muncă și nu după 
multă vreme a raportat : bri
gada își realizează sarcinile.
. împletind munca rodnică în 
producție cu preocuparea pen
tru ridicarea nivelului său po
litic, participlnd activ la via
ța organizației de bază, el a 
dovedit că s-a ridicat la nive
lul cerut unui membru de 
partid, fapt pentru care orga
nizația de bază i-a redus sta
giul cu 6 luni și l-a primit în 
rîndul membrilor de partid.

Cu 6 luni i s-a redus stagiul 
de candidatură și ajutorului 
miner Lojica Victor. In abataj, 
in brigada Iui Roibu Gheorghe, 
e exemplu de disciplină. Lui, 
organizația de bază i-a încre
dințat sarcina de agitator, pe 
care și-a îndeplinit-o atît prin 
exemplul său personal, cît și 
prin cuvîntul său convingător. 
Montatorul de tuburi Musca 
Ioan, căruia i s-a' redus stagiul 
de candidatură cu 3 luni, a or
ganizat în revlrul pe care-1 de
servește adevărate acțiuni pen
tru calitatea lucrărilor de In
stalații, pentru Înlăturarea su
flărilor de aer comprimat, pen
tru sprijinirea efectivă a luptei 
minerilor din abataje spre ă 
obține randamente înalte.

Reducerea perioadei de sța- 
gîatură mai multor candidați 
de nartid cu vechime In pro
ducție, este un rezultat al mun
cii susținute desfășurate de or
ganizația de bază pentru edu
carea celor care solicită primi
rea în partid. Toți candidați! 
sînt încadrați în învățămîntul 
de partid, fiecăruia i s-au re
partizat sarcini concrete. Can- 
didații de partid nu lipsesc de 
la conferințele ce se țin perio
dic prin grija comitetului o- 
rășenesc de partid, de la infor
mările politice organizate pe 
schimburi de biroul organiza
ției de bază. La educarea can- 
didaților contribuie și faptul 
că în acest sector presa este 
larg răspindltă, numărul abo
namentelor ridlcîndu-se la 
peste 550. Membrii de partid 

care dau recomandări sînt 
chemați de birou să se ocupe 
în permanență de educarea In 
continuare a candidaților, pen
tru a deveni buni membri de 
partid.

— Experiența dobindită pînă 
acum — spunea tov. Cenaru 
Gheorghe, secretarul organiza
ției de bază — ne va ajuta să 
îmbunătățim și mal mult mun
ca de educare a candidaților, 
de creștere a lor. astfel ca or
ganizația de bază să se poată 
folosi și mai mult de dreptul 
de a reduce stagiul candidați
lor din categoria I-a care se 
ridică la nivelul cerut unui 
membru de partid, in momen
tul de față, biroul analizează 
situația candidaților Colopaci 
Dionișie, miner șef de șchimb 
în brigada lui Haidu Iuliu și 
Pop Gheorghe ÎI. miner în bri
gada lui Szabo Martin care prin 
munca depusă In producție, 
prin participarea lor activă la 
viata organizației de bază do
vedesc că merită să fie primai 
în rîndul membrilor de partid 
cu stagiul de candidatură re
dus.

I. BRANEA

Reprofilarea 
in atenția

Succesele obținute în dezvolta
rea continuă a producției indus
triale și agricole și a creșterii pu
terii de cumpărare a oamenilor 
muncii din țara noastră au deter
minat sporirea continuă a volumu
lui circulației mărfurilor. Odată 
cu aceasta s-au obținut progrese 
simțitoare în îmbunătățirea cali
tății, lărgirea sortimentelor și ri
dicarea nivelului de prezentare a 
mărfurilor. Au luat ființă noi ma
gazine, iar altele au fost reprofi
late și dotate cu mobilier nou, 
creîndu-se condiții ca aprovizio
narea populației cu mărfuri să se 
desfășoare la nivelul celor mai 
exigente cerințe. corespunzătoare 
atenției ce o acordă partidul și 
guvernul nostru ridicării nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Sub îndrumarea Comitetului 
executiv al sfatului popular oră
șenesc, conducerile organizațiilor 
comerciale din Valea Jiului au luat 
o serie de măsuri pentru moder
nizarea și reprofilarea unor unități 
comerciale. Astfel, T.A.P.L. Pe
troșani a amenajat prin reprofi
lare o cofetărie într-un spațiu co
respunzător, dotată cu mobiliet 
nou. Tot în orașul Petroșani, a 
mai fost deschisă recent o uni
tate Lactobar. De asemenea, 
restaurantul „Carpați“ din Petro
șani a fost declarat unitate cu ser
vire exemplară, urmind ca în cu- 
rînd și alte unități de alimentație 
publică să devină unități cu set*

Cartea strungarului, 
j Ed. a II-a

Ing. VASILE BARBU
♦ Cartea cuprinde principalele 
î noțiuni necesare cunoașterii me~ 
J seriei de strungar.

i
Sînt date noțiuni elementare de 
geometrie și trigonometrie, noțiuni 
î și toleranțe fi ajustaje cu tabelele 
ț respective, caracteristicile meta- 
j lelor prelucrate pe strung, noțiuni

* despre măsurare și aparate de 
; măsurat.
* Este descris strungul și sînt in- 
Îdicate metodele de muncă pentru 

strunjirea interioară și jiletare. 
Un capitol special se ocupă de

• problemele economicității prelu- 
I crării pe strung.
J Pentru buna înțelegere a expu-
♦ nerii, în text sînt intercalate nu~ 
f meroase exemple

І
 Cartea este destinată strunga
rilor din atei if rele mecanice, scu
lării și ateliere de reparații, pu~

* tind să fie folosită și de cei care 
’ se califică în meseria de strungar.

Cartea rectificatorului,
; Ed. a II-a
I Ing. GEORGE S. GEORGESCU
T In carte sînt expuse noțiuni ne- 
ț cesare cunoașterii meseriei de rec 
ț tificator.
J In prima parte a lucrării sînt 
• tratate : tehnologia rectificării.

Cine va purta steagul purpuriu ?
(Lunare din pag. l-a)

1 Mat ne vom prezenta cu angaja~ 
meniul integral realizat — spunea 
în consfătuire minerul Solovan 
Ion, șeful brigăzii de la abatajul 
cameră 600.

Aprilie își depănate 23 de z.ile 
din caierul vremii, cînd condu
cerea sectorului făcea un bilanț 
provizoriu despre realizările ob
ținute de brigăzile conduse de 
Pășcălău loan și Solovan Ion. 
Constatarea : In acest timp, cele 
două brigăzi rivale de întrecere, 
au ridicat tot mai sus steagul iz- 
bînzilor închinate zilei de 1 Mai. 
In abatajul brigăzii conduse de 
candidatul de partid Pășcălău 
loan s-a muncit in atyrilie cu un 
randament ce întrece cu 1.20 to
ne, post pe cel planificat, ceea ce 
le-a permis minerilor din brigadă 
să extragă 480 tone de cărbune 
peste plan, mai rămînindu-le 20 
de tone pînă să-și realizeze anga

și modernizarea unităților — 
organizațiilor comerciale

vire exemplară. La Petrîla, în fos
tul local al cantinei miniere se 
va amenaja un frumos restaurant. 
La Uricani, se va deschide un bu
fet nou, în Petroșani este în curs 
de renovare bufetul „Jiul'1 și des
chiderea unei unități de plăcintă
rie.

O.C.L. Alimentara a specializat 
în orașul Petroșani un magazin în 
vînzare a produselor lactate și a 
preparatelor de carne, dotat cu 
mobilier nou. O atenție deosebită 
a fost și este acordată de către 
conducerea O.C.L. Alimentara asi
gurării condițiilor tot mai bune 
de desfacere a plinii și produselor 
de panificație. In acest scop s-au 
înființat noi centre specializate in 
desfacerea pîinii și produselor de 
panificație la Lupeni, Pctrila, Pe
troșani. Tot în curs de amenajare 
este un centru de pîine la parterul 
unui bloc în cartierul Dimitrov. 
In același timp, un număr de 5 
magazine specializate în vînzarea 
produselor de panificație au fost 
dotate 'cu mobilier nou construit 
special pentru aceste unităti și 
cace a costat peste 200.000 lei.

îmbunătățirea continuă a calită
ții pîinii precum și a transportului 
și desfacerii produselor de panifi
cație se bucură de o atenție per
manentă. In Valea Jiului au fost 
create 19 echipe de control ob
ștesc, din care 16 pentru desface
re și 3 pentru producție la sare 
li s-a făcut instructajul respectiv 
pe 2 centre : Lupeni și Petroșani.

Pentru ridicarea la un nivel tot 
mai înalt a servirii populației, ma

mașinile de rectificat, dispozitivele î 
de prindere și pietrele abrazive J 
folosite la rectificare. *

In capitolele din partea a doua • 
a lucrării se tratează despre ntt- î 
tezirea suprafețelor metalice prin » 
abraziune. Aici sînt expuse atît » 
operațiile de netezire, ca roda- Z 
rea, honuirea, suprafinisarea. cît J 
și utilajul folosit la prelucrare. •

Ultima parte a lucrării tratează " 
despre calitatea suprafețelor și J 
precizia pieselor prelucrate, or- * 
ganizarea locului de muncă și mă- • 
suri de protecție a muncii. *

Cartea se adresează mu.. :itori- ș 
lor calificați, maiștrilor, tehnolo' * 
gilor și tehnicienilor care lucrea- j 
ză în atelierele mecanice ale uzi- * 
nelor constructoare de mașini. ••

♦

Memorator ingineresc *
•

Lucrarea cuprinde tabele și for- ț 
muie din diferite domenii cornu- J 
ne inginerilor de orice specialitate. »

Datele practice și formulele ce- 1 
le mai uzuale din matematică, | 
mecanică, căldură, rezistența ma- j 
terialelor, organe de mașini, ma~ î 
teriale, electrotehnică, mărimi și î 
unități de măsură etc., care sînt j 
cuprinse în lucrare, interesează f 
pe inginerii și tehnicienii din toate ’ 
domeniile industriei, precum și pe j 
studenții institutelor tehnice din J 
învățămîntul superior. * 

jamentul majorat. In acest timp, 
flacăra întrecerii a înf rbintat cu 
ceeași putere și elanul minerilor 
din brigada condusă de comunis
tul Solovan 1 an făând-o să dea 
roade bogate. Graficul întrecerii 
socialiste dintre brigăzi arăta la 
data de 23 aprilie că brigada, Us- 
crînd cu un randament mai mare 
de cît cel planificat cu 1.06 tone 
pe post, și-a depășit planul cu a- 
proape 500 tone de cărbune. Și 
Zi de zi adaugă alte zeci de tone 
la plușul de producție, fapt care 
stă drept chezășie că și minerul 
Solovan Ion cu ortacii săi va ra
porta la 1 Mai îndeplinirea an
gajamentului.

Două brigăzi de o egală hăr
nicie, cu succese deopotrivă de 
frumoase în muncă, două răspun
suri la întrebarea: căror mineri din 
sectorul UI le va reveni cinstea 
de a purta la demonstrația de 1 
Mai steagurile. purpurii. *

gazinele alimentare nr. 61 și 77 
Lupeni, 46 Vulcan, 8 Petroșani, au 
fost denumite magazine cu servire 
exemplară, urmînd ca în scurt 
timp și alte unități să fie decla
rate magazine cu servire exempla
ră. In cadrul O.C.L. Produse In
dustriale, magazinul nr. 1 textil, 
magazinul nr. 10 tricotaje și maga
zinul de încălțăminte din Petro-, 
șani au fost declarate magazine 
cu servire exemplară.

Și Oficiul de Aprovizionare și 
Desfacere a Legumelor și Fructe
lor a depus eforturi în ceea ce 
privește dotarea cu mobilier nou 
a unităților de desfacere. In tre
cut în interiorul halelor din Pe
troșani existau 2 unități dotate cu 
mobilier vechi. înființarea în lo
cul lor a unei singure unități do
tate cu mobilier nou permite ex
punerea legumelor și fructelor sub 
formă de expoziție și ridică la un 
nivel mai înalt comerțul cu le
gume și fructe.

Pentru viitor, lucrătorilor din 
comerț din Valea Jiului le revin 
sarcini și mai mari pentru apro
vizionarea unităților cu produsele 
respective, întărirea exigenței față 
de calitățile mărfurilor pentru a 
nu înlesni pătrunderea in magazi
ne a unor produse necorespunză
toare din punct de vedere calita
tiv, expunerea mărfurilor corespun
zătoare, pentru o servire exempla
ră a oamenilor muncii din Valea 
Jiului.

C. SCOROȘANU 
șeful secției comerciale
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CoHiuBicatul informativ
cu privire Ia plenara C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 26 (Agerpres) — TASS transmite : 
La Moscova a fost Hat publicității comunicatul informa

tiv cu privire Ia plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. In comunicat se spune:

In timpul primei sesiuni a Sovietului Suprem ol U.R.S.S. 
a avut loc plenara' Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Plenara a examinat probi eme in legătură cu sesiunea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și probleme organizatorice.

Plenara l-a ales pe Andrei Kirilenko, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S.

Plenara l-a eliberat pe Ivan Spiridonov din funcția de se
cretar al C.C. al P.C.U.S. în legătură cu alegerea sa ca pre
ședinte al Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

-----------------©-----------------
LA CÎTEVA ZILE DUPĂ „COSMOS-3

Reluarea eiperienfelor nucleare de câlre S.U.A. 
stirneșfc profesie holârlte In lumea întreaga

„Brazilia va continua sa ceară 
interzicerea armelor atomice"

RIO DE JANEIRO 26 (Ager
pres).

După cum transmite agenția 
France Presse, Ministerul Afaceri
lor Externe al Braziliei a publicat 
în seara alei de 25 
în care „condamnă 
periențelor nucleare
de către Statele Unite1* și afirmă 
că ;,Brazilia va continua să ceară 
interzicerea armelor atomice".

aprilie o notă 
reluarea ex- 
în atmosferă

Uniunea Sovietică a lansat satelitul 
artificial al Păniîntului „Cosmos-4“

MOSCOVA 26 (Agerpres)
La. 26 aprilie în Uniunea So

vietică a fost lansat cu succes un 
nou satelit artifical al Pămîntu- 
lui — „Cosmos-4*1.

Potrivit datelor preliminare, sa
telitul s-â plasat pe o orbită a- 
propiată de cea stabilită prin cal
cul, cu parametrii : perioada ini
țială de revoluție — 90,6 minute; 
îndepărtarea maximă de supra
fața Pămîntului (la apogeu) — 
330 km ; îndepărtarea minimă 
(la perigeu) — 298 km ; unghiul 

, de înclinație al orbitei față de 
ecuator — 65 grade 00 minute.

La bordul satelitului este ins
talat aparatajul științific destinat 
continuării explorării spațiului cos
mic 
țat 

’ tie

Putepnic val

în cadrul 
de agenția 
a.c.

programului anun- 
TASS la 16 mar-

La bordul 
un emițător 
lucrează pe 
Mhz. La bordul satelitului există 
de asemenea sisteme radiotehnice 
pentru măsurarea precisă a ele
mentelor orbitei precum și apa- 
ratajului radio telemetrie pentru 
transmiterea pe Pământ a datelor 
privind funcționarea 
lor și a aparatajului 
talate la bord.

Analiza primelor 
arată că 
bordul 
normal.

Urmărirea satelitului și recep- 
ționarea informației telemetrice se 
fac de către punctele terestre ale 
complexului de comandă și mă
surători, situate pe teritoriul U- 
niunii Sovietice.

—O

Latrările
GENEVA 26 (Agerpres)
Ședința din 26 aprilie a Co

mitetului celor 18 state pentru de
zarmare a fost consacrată situa
ției create în urma exploziei nu
cleare din atmosferă efectuată la 
25 aprilie de către S.U.A.

Majoritatea covîrșitoare a vor
bitorilor a condamnat acțiunile 
S.U.A. și a cerut încetarea ime
diată a experiențelor nucleare. A- 
ceste experiențe, a declarat ' re
prezentantul 
tradicție cu 
poarelor.

Protestăm 
experiențelor 
căror reluare 
fundă neliniște, a subliniat dele
gatul R.A.U.

întreaga lume a declarat dele
gatul Mexicului, este îngrijorată 
de faptul că țările occidentale au 
început experiențele. Opinia pu
blică le califică pe bună dreptate 
ca acțiuni inumane.

Braziliei, vin în con- 
interesele tuturor po-

împotriva efectuării 
nucleare, despre a 

noi am aflat cu pro-

NEW YORK. Secretariatul 
O.N.U. a dat publicității o de
clarație în care se arată eM 
Thant, secretarul general i 
vizoriu al O.N.U., l-a invitat 
pe pilotul cosmonaut G. S. Ti
tov să facă o vizită la cartie
rul general al O.N.U. în ziual 
de 30 aprilie, cînd în drum 
spre Washington va sosi la 
New York.

DJAKARTA. La 25 aprilie 
Aidit președintele C.C. al P.C. 
din Indonezia, a prezentat un ra
port la cel de-al șaptelea Con
gres (extraordinar) al Partidului 
Comunist 
oglindește 
națională 
asemenea, 
partidului 
cut după
greș al G.G. al P.C. din Indone
zia.

din Indonezia. Raportul 
situația internă și inter- 
a țării și a făcut, de 
o analiză a activității 
în perioada care a tre
ce! de-al șaselea Con-

satelitului se află1* 
radio „Signal" ca’re 

frecvența 19,995

dispozitive- 
științific ins-

aparatajul 
satelitului

date culese 
instalat la 

funcționează

II state peatra йнагваге
La rindul lor, reprezentanții 

Bulgariei, Poloniei, Cehoslovaciei 
au vorbit la ședință cu profundă 
indignare despre acțiunile S.U.A. 
și Angliei.

------ =0=—
Algeria ; Teroriștii din O.A.S. 
continuă acțiunile criminale 
ALGER 26 (Agerpres).
Și după arestarea căpeteniilor 

O.A.S., Salan și Jouhaud elemen
tele teroriste din această organi
zație își continuă acțiunile crimi
nale împotriva populației pașnice 
algeriene, și în general împotri
va tuturor acelora care dezaprobă 
fărădelegile lor.

După cum transmite corespon
dentul din Alger al agenției Fran
ce Presse, în cursul zilei de mier
curi în centrele importante din Al
geria au fost înregistrate în conti
nuare atentate puse la cale de 
elementele fasciste din O.A.S. în 
urma cărora au fost ucise 34 de 
persoane din care 28 algerieni; 
iac alte 42 de persoane au fost 
rănite.

Neliniștea opiniei publice indiene
DELHI 26 (Agerpres. — TASS 

transmite:
Opinia publică și presa din In

dia sînt adînc neliniștite de hotă
rîrea S.U.A. de a relua exploziile 
atomice în Oceanul PacifiCj iar 
apelul primului ministru al Indiei, 
Nehru, adresat Statelor Unite în 
care le cheamă să se abf ia de la 
efectuarea experiențelor nucleare, 
găsește un larg ecou 
ziarelor indiene.

Eprimînd o părere 
dită în India, ziarul

în paginile

larg tăspîn- 
„HINDUS-

TOKIO 26 (Agerpres).
Un val de indignare a cuprins 

la 25 aprilie Japonia în legătură 
cu hotărîrea guvernului american 
de a efeotua, în p. ofida protestelor 
din întreaga lume, experiențe nu
cleare în Oceanul Pacific.

Cerem cu hotărîre ca S.U.A. 
să renunțe la efectuarea experien
țelor, a declarat la 25 aprilie Kao- 
'cu Yasui, președintele Consiliului 
național japonez pentru interzice
rea armelor atomice și cu hidrogen. 
Sîntem profund neliniștiți de fap
tul că S.U.A., ignocînd protestele 
opiniei publice japoneze și mon
diale, au hotărît să reia experien
țele care vor duce la intensificarea 
cursei înarmărilor nucleare și vor 
avea o influență dăunătoare asu
pra întregii omeniri.

Consiliul a dat indicația orga
nizațiilor sale prefecturale din în
treaga țară să desfășoare acțiuni 
de protest împotriva experiențelor 
americane.

★

DAMASC 26 (Agerpres)
Ziarele care apar la Damasc 

condamnă noua serie de experien 
te nucleare efectuate de S.U.A. 
în atmosferă. „Al-Alam11 publică 
un articol în care se arată că 
^președintele american a rămas 
surd la glasul sutelor de mii de 
oameni, printre care și conducă 
tori de state din Est și Vest, 
care i~au cerut să nu reia expe
riențele nucleare11.

Ziarul 
luînd 
deară, 
publică 
aceste 
rea lor“.

„An-Nasr" scrie că, 
experințele cu arma 
„S.U.A. sfidează 
mondială 

experiențe

re- 
nu~ 

opinia 
care condamnă 
și cere înceta-

☆
LONDRA 26
O delegație de femei din Edin

burg — membre ale Organizației 
;,Femeile în luptă împotriva răz- 
boiului11, au vizitat pe ministrul. 
Afacerilor Externe, Home, și i-au 
înmînat un protest împotriva ex
periențelor atnericane cu arma nu
cleară în 
delegației au cerut ministrului A- 
facerilor

(Agerpres)

atmosferă. Membrele

Externe să ia măsuri

de indignare
Plenara de primăvară a Consi

liului științific al Japoniei, care 
grupează savanți de frunte ai ță
rii, și-a început lucrările adreșînd 
un apel oamenilor de știință din 
întreaga lume în care le cere să 
facă tot ce le stă în putință pen
tru încetarea cursei înarmărilor și 
încheierea cu succes 
Comitetului celor 18
va.

Comitetul Central 
Japonia a dat publicității o 
rație de protest împotriva 
riențelot americane, în care 
mă pe toți oamenii care 
pace în întreaga lume să 
ca S.U.A. să renunțe la experien
țele cu arma nucleară, ca puterile 
nucleare să încheie un acord cu 
privire la încetarea experiențelor, 
să se realizeze un 
zarmare generală și 
includă interzicerea 
re.

★ ★

pentru a obține încetarea expe
riențelor americane.

☆
CANBERRA 26 (Agerpres) 
Opinia publică australiană con

damnă reluarea de către Statele 
Unite a experiențelor cu arma 
nucleară pe insula Christmas. Sta
tele Unite reîncep cursa armelor 
aducătoare de moarte — aceasta 
este părerea multor australieni. 
„Știrile cu privire la reluarea de 
către S.U.A. a experiențelor nu
cleare în atmosferă au zguduit 
aproape întreaga lume11, scrie zia
rul „Sun** din Sidney.

☆ 
BAGDAD 26 (Agerpres) 
Hotărîrea S.U.A. de a efectua 

experiențe nucleare în atmosferă 
a indignat profund opinia publică 
din Irak. Consiliul național al 
partizanilor păcii din Irak a dat 
publicității o declarație în care 
protestează cu hotărîre împotriva ex
periențelor nucleare și consideră 
aaest fapt drept o „confirmare 
incontestabilă a politicii de agra
vare a încordării în lume și de 
intensificare a cursei înarmărilor*1.

TAN TIMES" scrie într-un articol 
redacțional : „Primul rezultat al 
reluării de către Statele Unite a 
experiențelor atomice în Oceanul 
Pacific, va fi eșecul conferinței de 
la Geneva".

„Este cu neputință și anormal 
ca la Geneva să continue trata
tivele pașnice în timp ce atmos
fera va fi infectată de exploziile 
atomice îngrozitoare din Oceanul 
Pacific"-, subliniază ziarul „JU- 
GANTAR".

Săptămînalul „DELHI TIMES", 
într-un articol intitulat „Relua
rea de către S.U.A. a experiențe
lor nucleare a consternat lumea"; 
arată aă puterile occidentale și în 
primul rînd S.U.A. nu tind spre 
realizarea vreunui acord la Gene
va.

a 
de

al

lucrărilor 
la Gene-

P.C. din 
decla- 
expe- 
chea* 

doresc 
obțină

acord de de- 
totală, cate să 
armei nuclea-

Urmările „ajutorului” oferit Americii Latine de președintele Kennedy

Adîncirea diferențelor economice dintre clase, 
precipitarea crizelor, devalorizări, șomaj
AIRES 25 (Ager-BUENOS 

pres').
Cea de~a

Băncii inter-americane de dezvol
tare care se ține în aceste zile la 
Buenos Aires a prilejuit, după cum 
scrie ziarul american „New York 
Times" „noi critici vehemente la 
adresa programului președintelui 
Kennedy, „Alianța pentru progres", 
destinat așa~zisului ajutor pen
tru America Cătină. Potrivit ziaru
lui, numeroși vorbitori au consi
derat „Alianța pentru progres" 
drept „un eșec în realizarea sco
purilor propuse". In declarația 
făcută cu acest prilej de ministrul 
de Finanțe al Columbiei, Palacio, 
se arată că, în anul care a trecut 
de la punerea în aplicare a planu-

treia Conferință a

lui „Alianța pentru progres" ve
niturile Columbiei realizate ca ur
mare a vînzării cafelei pe piața 
americană au scăzut de două pî~ 
nă la trei ori. Ziarul relevă că 
delegatul columbian a criticat de
legația S.U.A. pentru că acestea 
nu și-au tinut „promisiunile făcu
te de a contribui la stabilizarea 
prețurilor cafelei", Referindu-se 
la politica economică a S.U.A. fa
ță de țările latino-americane, de
legatul columbian a declarat, scrie 
„New York Times", că „în timp 
ce prețurile materiilor noastre pri
me scade mereu prețurile bunuri
lor industriale americane au cres
cut, adîncind în felul acesta de~

„lm-ficitul balanței comerciale, 
povărarea poporului, — a decla
rat Palacio — adîncirea diferen
țelor economice dintre clase, preci
pitarea crizelor, devalorizările, șo
majul, sînt lucruri care pot fi vă
zute în diferite țări latino-ame- 
ricane ca urmare a aplicării pro
gramului american".

După cum relatează agenția As
sociated Press, si ministrul pentru 
problemele țărănimii al Bolîviei, 
Roberto Jordan Pândo, a criticat 
„Alianța pentru progres" arătind 
că programul președintelui Ken
nedy' „deabia își mișcă picioarele 
cînd este vorba de ajutor". EZ a 
subliniat că „programul prevede 
doar promisiuni care, în cele din 
urmă, rămîn nerealizate".

Reacfîe nefavorabilă
NEW YORK 26 (Agerpres).
Reacția generală a delegațiilor 

la Națiunile Unite față de hotă
rîrea S.U.A. de reluare a expe
riențelor nucleare a fost nefavora
bilă" — transmite corespondentul 
de la O.N.U. al agenției Associa
ted Press. Potrivit agenției „diplo
mații asiatici și africani au subli
niat că ei au votat în favoarea 
rezoluțiilor supuse Adunării Gene- 
rle care cheamă puterile nucleare 
să se abțină de a face experien- ) 
țe .

28 aprilie
PROGRAMUL 1. 7,00 Radio

jurnal. Sumarul presei centrale,
7.45 Valsuri de estradă, 8,30 Mu
zică de balet, 9,00 Roza vînturi- 
lor, 10,08 Prelucrări corale, 11,03 
Muzică populară romînească in
terpretată de Maria Peter și Be- 
none Damian, 11,30 Muzică ins
trumentală și vocală de compozi
tori romîni, 12,30 Concert popu
lar, 13,05 Soliști și formații artis
tice de amatori, 14,00 »Eroîsmul 
poporului cîntat de compozitorii 
sovietici, 14,30 Muzică distractivă 
de estradă, 15,45 Actualitatea li
terară în ziarele și revistele noas
tre, 16,15 Vorbește Moscova!,
16.45 Cîntă orchestra de muzică 
populară „Cernegura" din Piatra 
Neamț, 18,00 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură. 18,30 Pro
gram de oîntece la cererea ascul
tătorilor, 19,12 Noi înregistrări 
ale orchestrei de muzică populară 
a Radioteleviziunii, 20,40 Concert 
de muzică populară romînească, 
22,30 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 12,15 Din muzica po
poarelor, 13,15 Concert de muzică 
din opere și operete, 14,30 Concert 
simfonic popular, 15,10 Cîntă Ga
briela Hermeliova și Iosef Zima, 
interpreți de muzică ușoară din 
R.S. Cehoslovacă. 17,15 Muzică 
de estradă, 18,05 „Viața nouă a 
patriei cîntată de compozitorii 
noștri1', 18,30 Muzică populară so
vietică, 19,30 „Programe muzicale 
alcătuite de ascultători, 20,10 
Cîntece revoluționare. 21,15 ..Creș- 
te-n sat o viață nouă“ — pro
gram de cîntece si jocuri populare. 
22,00 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFS
28 aprilie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Austerlitz ; Al. Sabia: Nu-i loc 
pentru animale sălbatice ; PETRI- 
LA : Baterie de prieten ; LIVE- 
ZENI : Melodii de pe Neva ; IS-' 
CRONI : Prima lecție ; ANINOA- 
SA : Căluțul cocoșat ; VULCAN : 
Insula ; PAROȘENI : Pe urmele 
braconierului ; URICANI : So
sește circul.
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