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РеяФод desKtșHrarea cu sueees 
a convorbirilor recapitulative — 

propagandiști bine pregătiți!
In curînd vor —problemele orien-

începe convorbiri- POMPILIU UNGUR tative ce vor fi
le recapitulative direml cabinettdui de partid dezbătute cu pri- 
in cercurile și . lejul convorbin-

cursurile învăță- Petroșani lor recapitulative,

De mai mult timp in subsecția depănat de la Vis- 
coza Lupeni nu mai există nici o muncitoare codașă. A- ' 
cest fapt se datorește muncii politice duse în rindurile , 
depunătoarelor și exemplului personal pe care îl dau ce- , 
lelalte muncitoare, membrele și candidatele de partid, si- i 
tuate în fruntea întrecerii. i

Iată două dintre acestea, Zamfir Ecaterina și Mic ' 
Maria, analizînd împreună cu tov. Moldovah Constanța, ’ 
maistru în subsecție, rezultatele obținute in producție.

Cărbune mult și de 
calitate superioară 
încă de la începutul acestui 

an, colectivul sectorului II al 
minei Petrila și-a fixat ca o- 
biectiv central în întrecerea 
socialistă extragerea unor can
tități sporite de cărbune de 
calitate superioară. Numai în 
cursul acestei luni, minerii sec
torului au trimis la ziuă 957 
tone cărbune peste plan. De 
remarcat este faptul că în a- 
ceaștă perioadă brigăzile de 
mineri din sector nu au fost 
penalizate pentru șist vizibil. 
In fruntea întrecerii socialis
te pe sector se situiază briga
da comunistului Firoiu loan, 
care a dat peste plan aproape 
3C0 tone de cărbune. Realizări 
importante au obținut și or
tacii lui Zaharia Vasile, Mi- 
ehiev Gheorghe și altele.

I. CIUR 
corespondent 

_=©=_

Spre otelăriile Hunedoarei
In frunte cu utemiștii, ti

nerii din sectorul IX rambleu

mitului de partid
Aceste convorbiri constituie un 
real ajutor pentru cursanți în ve
derea aprofundării celor mai im
portante probleme studiate în 
cursul anului de învățămînt. In 
cadrul convorbirilor recapitulative 
vor fi discutate pe lîngă proble
mele principale cuprinse în pro
gramele cercurilor respective și 
probleme legate de lucrările se
siunii extraordinare a Marii A- 
dunări Naționale a R.P.R. din a- 
prilie a.c., Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. din 23—25 aprilie 1962 
cu privire la întărirea continuă a 
rîndurilor partidului.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată în cadrul convorbirilor 
recapitulative calității învățămân
tului, conținutului de idei, legă
rii strînse a problemelor teoretice 
de sarcinile practice ale desăvîr- 
șirii construcției socialiste.

Un rol de seamă în asigurarea 
desfășurării în bune condițiuni a 
convorbirilor recapitulative revi
ne propagandiștilor. De pregăti
rea lor personală, de ajutorul pe 
care-1 vor acorda cursanților în 
această perioadă, de metodele pe 
care le vor folosi în conducerea 
discuțiilor, va depinde în mare 

[ măsură desfășurarea cu succes a 
seminariil-or recapitulative.

s-au organizat se- 
tninarii asupra acestor probleme.

Desfășurarea primelor semina- 
rii a arătat că unii propagandiști 
se străduiesc să se pregătească 
temeinic pentru conducerea con
vorbirilor recapitulative, lucru ce 
a fost dovedit nrin felul în care 
au participat la - discuții in ca
drul seminariilor.

La mulți propagandiști s-a pu
tut constata că stăpînesc în mă
sură corespunzătoare materialul, 
se orientează bine, reușesc să ac
tualizeze, să lege tezele teoretice 
de activitatea practică. Tovarăși 
cum sînț Dumitra Ilie de la Vul
can, Garaliu Teodor din Petro
șani, Burlacu Constantin de la 
E. M. Lonea și alții au dovedit 
că sînt bine pregătiți în vederea 
desfășurării convorbirilor recapi
tulative.

Trebuie arătat însă că nu toți 
propagandiștii manifestă interesul 
cuvenit pentru pregătirea lor per
sonală. Unii au participat formal 
la seminarii. n-au luat parte la 
dezbaterea problemelor, iar' cînd 
au fost solicitați să ia cuvîntul 
s-au dovedit slab pregătiți. Alții 
au manifestat un dezinteres to
tal față de ptegăitirea închiderii 
anului școlar al învățămîntului

(Continuare în pag. 3-a)

A'vUM POT IEȘI LA PENSIE
Deneș se înscrisese la cir 

vîni și acum aștepta nu jără e~ 
moție să-i vină rîndul. Din cînd 
în cînd trăgea cu coada ochiului 
spre stînga unde ședea tatăl său, 
un miner voinic, cu o mustața 
neagră, înălbită pe ici-colo de 
firișoare argintii. Tîmbina, șiret 
se întreba în gînd : 
o să spună tai- 

că-meu cînd o 
auzi că-l chem la 
întrecere.

Firul 
îi fu însă 
rupt de 
președintelui 
zidiului :

— Are
tul tovarășul Deneș.

Luat pe nepusă 
rămase descumpănit 
Apoi își drese glasul și începu, 
ț — Tovarăși! Mina noastră-i 
mare și mecanizată cum nu-i alta 
în țară. Ar putea, e drept, să fie 
și mai mare că loc unde să se 
întindă are destul, mașini avem 
multe și bune, dar noi, ăștia de 
la pregătiri, nu prea lucrăm pe 
măsura posibilităților. Eu unul 
m~am înțeles cu ortacii și am ho- 
tărît să batem într-o lună peste

Tîmbina,
„Să văd ce

gîndului
între- ,, 
glasul 1 

pre- 1

cuvin-

masă, Deneș 
cîteva clipe-

o sută de metri de galerie în pia
tră, să armăm metalic și să facem 
economie de explosiv și materia
le. Cu aceste obiective chem la 
întrecere brigada lui taică-meu.

Bătrîuul Bartha se întoarse 
brusc spre cel care vorbea, se tra
se cu degetele-i butucănoase de 
mustăți, iar gura i se lăți într-un 

ZÎmbet larg.
— Bine fiule, 

пел î ntrecem,.ntt' 
mai să te țină 
cureaua îi spu
se pe șoptite. A 

poi ridicînd două 
degete, 

vînt.
osos, 
ochii 
să

ceru cu ■ 
Cînd s~a ri- 
întreaga sală 
spre el.

vorbească cu

dicat, înalt și 
și-a îndreptat

A început 
chibzuință, de om în vîrstă, rar și 
apăsat.

— Primesc chemarea la între
cere a tovarășului Deneș...

— Nu-l văd bine pe Deneș — 
șopti un miner ortacului de 
turi.

— Nici eu. Ai auzit ? l~a
D.

ală~

spus
C.

(Continuare în pag. 3-a)

de la mina Aninoasa desfășoa
ră o muncă însuflețită pentru 
strîngerea fierului vechi. In 
ultimele zile, tinerii din sec
tor au efectuat 150 ore de mun
că voluntară la colectarea fie
rului vechi. In acest timp ei 
au strîns mai bine de 10.000 
kg. fier vechi pe care l-au și 
expediat oțelăriilor din Hune
doara. Totodată, tinerji de aici 
au mai adunat 150 kg. plumb 
pe care l-au retopit și din ca
re au confecționat garnituri 
pentru etanșarea conducțelor 
de rambleu în subterâflf

In acțiunile de colectare a 
fierului vechi s-au evidențiat 
In mod deosebit tinerii Cos- 
tache Vasile. Prața Elena, Beci 
Ambrozie, Hoțea Maria, Cățel 
Aurel, Pușcaș Caprian, Hening 
Vasile, Ciulei Fănică, Isac Du
mitru, Sfîrlcgea S. și alții.

C. RADAR 
corespondent I

0

Pentru a veni în ajutorul pro
pagandiștilor, li s-au dat din timp

Munca voluntară în „Parcul fruntașilor"
Muncitorii preparatori din 

Lupeni participă1 cu entuziasm 
lai înfrumusețarea orașului. Sfa
tul popular le-a încredințat în
treținerea unuia dintre cele 
mai noi și mai frumoase par

curi din locali
tate : „Parcul
fruntașilor" din 
centrul orașu
lui.

Zilele trecute 
a avut loc o 
acțiune de mun
că patriotică 
organizată de 
comitetul sin
dicatului și con
ducerea prepa- 
rației pentru în
frumusețarea a- 
cestui parc. La 
acțiune au par
ticipat 70 de 
muncitori, 14

ingineri și tehnicieni și 22 de 
funcționari din uzină. Cot la 
cot ei au muncit cu rîvnă la 
curățirea rondurilor de buru
ieni și la alte lucrări. Acum 
parcul are in prezent un as
pect și mai plăcut, oiferind 
lupenenilor un loc plăcut pen
tru odihnă și recreîere.

Printre cei care s au evi
dențiat în această acțiune se 
numără muncitorii Bala=r. r' ’ - 
stantin, Coropiță Stancu, Chi- 
bulcuteanu loan, Ban Ironin, 
Șusta Elisabeca, Muțiu Maria, 
luga Irina, Boros Maria, maiș
trii Rusu Petru și Avramescu 
Liviu, inginerii Abraham La- 
dislau, Hercsik Francisc iar 
dintre funcționari Chișu Eli- 
seu, sipoș Teodor și Caceu E- 
lisabeta.

VOICHIȚA GLOBARU 
corespondent

---------------- ©-----------------

Prin unitățile
O. C. L. produse industriale
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Printre fruntașii întrece
rii patriotice în înfrumu
sețarea și buna gospodări
re a localităților Văii Jiu
lui se numără și cetățenii 
din circumscripția deputa
tului Faur Gheorghe din 
Petroșani. Locuitorii aces
tei circumscripții, ce cu
prinde străzile Grivița Ro
șie și Radu Șapcă, au cîș- 
tigat drapelul roșu de „cea 
mai curată stradă din Pe
troșani".
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O nouă mașină pneumatică de rambleia, a sosit la sectorul I al minei 
Lonea, care în curînd va intra în funcțiu ne.

IN CLIȘEU : Tovarășul Niculiță loan explică ortacilor săi Belea Ștefan, 
I’apară Constantin, Șerban Emil și Gemănaru loan din brigada lui Iacob 
Fetru, felul cum acționează această mașină, precum și randamentul pe ca- 
re-1 poate da în 8 ore de lucru.

Magazinele O.C.L. pro
duse industriale cunosc o 
vie afluența de cumpă
rător'. Numai luna tre
cută s-au vîndut popu
lației Văii Jiului 272 
bucăți aparate de radio, 
120 mașini de spălat, 
13.000 perechi încălță
minte pentru copii și 
23.000 perechi pentru

adulți. De la 1 aprilie 
la 20 mai vînzjările de 
mobilă s-au cifrat la 
3.600000 lei, iar la con
fecții, stofe, țesături des
facerile au atins de ase
menea cifte însemnate. 
Ca urmare, în această pe
rioadă, planul de vînzări 
la zi a fost depășit cu 
peste 13 milioane lei.

О nona ofitină de vară
De puțin timp, lingă parcul 

„Fllimon Sîrbu“ din Petroșani: 
s-a deschis un nou șantier. Nu 
este mare — de abia cîteva 
sute de metri pătrați. Pe el 
lucrează doar o mînă de oa
meni, dar cu ce zor 1

Aici, se va deschide o nouă 
grădină de vară, a treia din 
localitate. Pînă acum, zidarii 
Imling Oscar, Imiing Francisc, 
Voicu Marin și Ponciș Teodor 
bu ridicat toate încăperile a- 
nexă — bucătărie, bufet etc. 
ca și un zid împrejmuitor. A- 
cum echipa de dulgheri a lui 
Alișer I. a trecut la montarea 
scheletului de lemn a primu
lui foișor.

Noua grădină de vară, așe- 
zată într-un loc frumos, avînd 
parcul plin de verdeață în 
față, va cuprinde o estradă 
pentru orchestră, două foișoa- 
re acoperite, spațiu pentru 
dans, iluminație fluorescentă. 
Ea va fi deschisă la începutul 
semestrului II. t



. 2 STEAGUL ROȘU

Cum sprljlnâ întreprinderile 
școala

rol important în încbe- 
în bune condlțiuni a a- 
școlar în școlile serale 
și Întreprinderile. Acolo 

intre școală și intreprin-
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Ultimele zile de școală, 
nală a materiei e in toi. 
mici mai au de făcut un 
apoi vacanța. Dar pină atunci... 
„lucru" Ia școală.

Recapitularea fi- 
Elevii 
ultim

din clasele 
efort — și 
mai au de

IN CLIȘEU : Elevii clasei a Ш-a A de Ia 
Școala de 8 ani din Uricani la una din erele 
de recapitulare împreună cu învățătoarea 
lor, tovarășa Bota Ana.

»
4
4
i 
ț
i

Sprijin concret muncitorilor elevi și fiilor de muncitori
Am ajuns în etapa finală a 

anului școlar 1961-—1962, eta
pă la capătul căreia se vor 
concretiza rezultatele obținute 
atît în munca profesorilor și 
Învățătorilor, cît și munca de
pusă de către elevi in tot cursul 
anului. Această etapă a reca
pitulărilor finale se caracteri
zează prin intensificarea efor
turilor în vederea încheierii a- 
nulul școlar cu rezultate 
mai bune la învățătură.

In scopul de a organiza 
bine activitățile școlare în 
rioada de Încheiere a anului 
școlar, recent, Ministerul Invă- 
țămlntului șl Culturii a ela
borat Ordinul nr. 417 din 11 
mal 1962, privind activitatea 
elevilor în această perioadă 
Conform acestui ordin, se sis
tează toate activitățile extra- 
școlare ale elevilor.

Aplicarea imediată și Întoc
mai a dispozițiilor prezentului 
ordin, va asigura elevilor tim
pul necesar in vederea însuși
rii temeinice a cunoștințelor, 
a recapitulării și sistematizării 
materiei, pentru pregătirea in 
cele mai bune condlțiuni a e- 
xamenelor de promovare, ab
solvire, admitere șt maturita
te. Suspendarea activității în 
afara clasei și 
ca: cercuri de 
cursuri cultural-artistice 
sportive, reuniuni, simpozioa
ne, serate literare, manifestări 
artistice șl științifice, acțiuni 
de stringere a fierului vechi, 
schimburi de experiență intra 
elevii diferitelor școli, etc. va 
contribui în mod direct la a- 
sigurarea timpului necesar re
petării și consolidării cunoștin
țelor.

Pe lîngă aceste măsuri va 
trebui să se respecte cu stric
tețe si instrucțiunile comune 
ale Ministerului Invățămîntu- 
lul șl Culturi! și C.C. U.T.M.

cît

rnal 
pe-

extrașcolare 
elevi, con- 

și

nr. 1705/1961 și ordinul M.LC. 
nr. 109/1961 privind evitarea 
și înlăturarea supraîncărcării 
elevilor.

In această etapă un accent 
deosebit trebuie să se pună pe 
pregătirea fiilor de muncitori 
și a muncitorilor elevi. Con
ducerile școlilor, cadrele di
dactice trebuie să organizeze 
în mod temeinic acțiunea de 
ajutorare a elevilor, iar orga
nizațiile de partid din școli să 
controleze și să îndrumesse a- 
ceastă activitate.

Pentru aceasta, este nece
sar să se acorde un volum mai 
mare de meditații și consulta
ții fiilor de muncitori, avînd 
în vedere că ei formează ma
joritatea elevilor In școlile 
noastre.

Conducerile școlilor trebuie 
să la toate măsurile In vede
rea asigurării parcurgerii me
todice și integrale a materiei 
prevăzute in programe, să con
troleze felul In care cadrele 
didactice țin lecțiile de reca
pitulare (dacă folosesc materia
lul didactic, dacă nu neglijează 
elementul nou din lecție etc.), 
să vadă dacă diriginții și ce
lelalte cadre didactice au o 
preocupare deosebită în aceas
tă perioadă pentru ridicarea 
nivelului la învățătură al ele
vilor, in special acelora care 
In trimestrele precedente au 
dovedit cunoștințe mai slabe.

in școlile serale, unde Înva
ță mii de muncitori, directorii 
să asigure întocmirea la timp 
a planurilor de recapitulare, 
organizarea meditațiilor și a 
consultațiilor în special cu e- 
îevii care au obținut rezulta
te mai slabe la sfîrsitul semes
trului I.

La rîndul lor întreprinderile 
trebuie să țină o legătură strîn
să cu școala, să urmărească 
frecvența elevilor muncitori la

cursuri, să creieze toate con
dițiile pentru ca aceștia să 
poată urma cursurile. Condu
cerile școlilor serale, precum 
și diriginții de la aceste școli, 
trebuie de asemenea să infor
meze conducerile de întreprin
deri despre anumite lipsuri și 
greutăți în privința frecvenței 
muncitorilor elevi, ca între
prinderea, prin conducerea ad - 
ministrativă, să poată lua mă
surile necesare.

Pentru încheierea cu succes 
a anului școlar, cadrele di
dactice și elevii trebuie să de
pună în această perioadă ma
ximum de efort, să-și îndrepte 
toate forțele pentru încheierea 
cu succes a anului școlar.

M. FERENCZ1 
inspector .școlar

ierea 
nulul 
îl au 
unde 
derlle unde lucrează elevii se 
raliștl există o strînsă colabo
rare, rezultatele sînt bune.

Intre conducerea școlii se
rale din Paroșeni șl Termo
centrala Paroșeni a existat în 
tot cursul anului o rodnică co
laborare. Organizația de partid, 
comitetul sindicatului șl cel dc 
U.T.M., conducerea termocen
tralei, s-au Interesat în per
manență de frecvența elevilor 
muncitori la școală, de rezul
tatele obținute de aceștia Ia 
Învățătură, creindu-le totodată 
condiții pentru un studiu te
meinic, aprofundat. Această 
colaborare a dat roade bune, 
elevii fiind ajutați 
in mod armonios 
școala.

Nu același lucru 
spune despre colaborarea in - 
tre școală și întreprinderile 
din alte localități.

Școala serală din Lonea, de 
exemplu, numără elevi de la 
mai multe întreprinderi: E. M. 
Lonea, E. M. Petrila, C.F.F. 
Lonea, preparația Petrila etc. 
Dar între aceste întreprinderi 
și școala serală din Lonea nu 
a existat nici un fel de cola
borare, comisiile de recrutare 
din întreprinderi nu s-au in
teresat de soarta elevilor mun
citori, de felul cum aceștia 
frecventează cursurile, de gra
dul lor de pregătire. La ce re
zultate a dus aceasta ? La

să îmbine 
munca cu

se poate

DE CE NUMAI ȘC
Mai sine unii părinți care con

sideră că odată ce copiii lor au 
pășit pe poarta școlii, răspunde
rea pentru educarea lor revine 
numai școlii.

Aceasta este o atitudine cu totul 
greșită, întrucât este un lucru 
Știut că dacă între cei doi fac
tori — școală și familie — la fel 
de interesați în educația copiilor 
nu există o deplină înțelegere și 
colaborare, rezultatele nu vor fi 
cele dorite.

Cum înțeleg unii părinți sâ se 
comporte față de școală ?

Elevul Schwerner Paul din cla
sa a IX de la școala medie din 
Lupeni se numără printre cei mai 
slabi elevi la învățătură din școa
lă. Conducerea școlii și dirigintele 
au stat dc mai multe ori de vot- 
bă cu părinții elevului despre si
tuația lui. Dar dc fiecare dată 
Părinții au răspuns : „Noi ce*i pu

tem face ? E băiat mare și acum 
e numai treaba școlii".

Cazuri asemănătoare sînt și la 
alte școli. Elevul Radu Vasile dc 
la Școala nr, 3 din Petroșani se 
numără printre elevii slabi la în
vățătură, certați cu disciplina. Pă
rinții lui, care sînt muncitori la 
mina Petrila, vin destul de rar la 
școală, nu se interesează de si
tuația la învățătură a fiului lor, 
iar în timpul liber e lăsat să facă 
ce vrea Cum se folosește elevul 
Radu de „bunătatea" părinților 
lui ' Zi de zi poate fi găsit la 
pepicârie, iar a doua zi, la lecții, 
se prezintă nepregătit, cu temele 
neefectuate. Ce au răspuns pă
rinții elevului la sesizarea școlii ? 
„Nu aVem ce-i face, e treaba șco
li»".

In această perioadă, cînd elevii 
trebuie să depună un volum mai 
mare de muncă, cînd pentru ei se 
organizează în mod special un volum

• •
mine faptele vorbesc../

Profesorul
Școala nr. 2 
dru didactic 
pregătit profesional. Cu toate a- 
cestea nivelul de cunoștințe al 
elevilor săi lasă mult de dorit. 
Și aceasta nu pentru că elevii nu 
ar avea voință, nu își dau inte
resul pentru studiu.

Cauzele slabei pregătiri a ele
vilor săi la limba și literatura 
romînă se datoresc în primul 
rind profesorului care i-a negli
jat, nu i-a ajutat pe măsura po
sibilităților sale.

De la începutul anului și pină 
în prezent profesorul a lipsit ne
motivat de la școală 74 de ore. 
Nu de puține ori intră tîrziu la 
clasă uneori, cu cite o jumătate 
de oră. Din cauza absențelor ne

putut parcurge 
Așa de exem* 

„complement" 
puțin trei ore. 
recupera timpul

Ștefan Cornel de la 
din Lonea e un ca- 
tînăr, capabil, bine

motivate, nu s-a 
întreaga materie, 
piu, la capitolul 
erau afectate cel 
In dorința de a

OALA?
mai mare de meditații și consultații, 
părinții trebuie să~i ajute, să le 
creieze condiții de studiu, să-i 
îndemne să folosească condițiile 
ce le sînt create pentru încheierea 
cu succes a anului școlar.

Ce fac părinții elevilor Griober 
Ioan, В unea Aurei, Băgăianu 
loan, Frunză Victor, Stan Vasile 
ș.a. de la Școala nr. 3 din Pe
troșani ? In loc să trimită copiii 
la școală pentru consultații, îi 
rețin acasă pentru diferite tre
buri din gospodărie. Prin aceasta 
ei nu-și ajută copiii, ci din con
tră, îi împiedică în studiu.

Este bine ca acești părinți să 
înțeleagă .că sarcina de a educa 
și instrui fiii lor nu revine numai 
școlii ci și lor. In această perioa
dă este necesar ca ei să acorde 
un sprijin mai mare școlii, să co
laboreze cu ea pentru obținerea 
unor rezultate cît mai bune la 
învățătură.

fost 
les- 
cum

pierdut, întreg capitolul a 
predat într-o singură oră. E 
ne de înțeles în acest caz 
și-au putut însuși elevii materia.

Acum ne aflăm la sfîrșit de 
an școlar. Elevilor trebuie să li 
se încheie situația școlară^ Ce a 
făcut profesorul Ștefan ? 
mai avea teză la romînă 
a VI-a, teză care 
a fost amânată pe 
fesorul nu era de 
că s-a dat totuși 
dar... la restaurantul 
din Lonea, unde se afla în stare 
de ebrietate. Nu e singura dată 
cînd se întîmplă așa ceva. Dc 
nenumărate ori a lipsit de la or<? 
din aceleași motive.

Conducerea școlii, organizația 
de partid de aici l-au chemat de 
mai multe ori și l-au tras la răs
pundere, dar de fiecare dată pro
fesorul Ștefan răspundea : „La 
mine faptele vorbesc". Și intr-a
devăr faptele... vorbesc. Condu
cerea școlii a înaintat secției în
vățământ și cultură a Sfatului 
popular orășenesc Petroșani mai 
multe referate pentru a se lua 
măsuri. Dar degeaba. Referatele 
au rămas la dosar iar faptele 
profesorului Ștefan au rămas să... 
vorbească mai departe.

Se pune întrebarea : 
răspunderea morală 
profesor față de elevii 
este exemplul pe care-1 
vii clasei a VII-a vor da examen 
de absolvire și admitere, 
se va mîndri profesorul 
cînd elevii săi vor dovedi 
ța comisiei de examinare 
puține cunoștințe ? Oare 
astă dată va spune : „Г 
faptele vorbesc"?.

Este necesar ca măcar în acest 
ultim ceas al anului, profesorul 
Ștefan să se trezească la realitate, 
să simtă răspunderea față de sar
cinile ce-i sînt- încredințate. Sec
ția de învățămînt și cultură tre
buie să ia măsurile corespunză
toare. Probabil că totuși se mai 
poate face ceva.

școală sînt elevi ca Tatureanu 
Petre, (E. M. Petrila). Popescu 
loan (C’F.F, Lonea), Duc Io
sif \E. M. Lonea, Florea Petre, 
Ilisle Pavel (C.F.F. Lonea), Do- 
roțan Carol, Cuzic Gheorghe, 
Protzner Emil — toți de la 
E. M. Lenea — ș. a. care au 
peste loo de absente iar no
tele sînt foarte slabe, unii a- 
vînd corigente la 2, 3 sau mai 
multe materii. O situație a- 
semănătoare există și la Școala 
serală 
existat 
partea

Mai 
cătoiri 
vară'șul Ionescu Mircea, ingi
ner șef de la T.C.M.M. Vulcan, 
care nici nu vrea să audă de 
școală. Afară de producție nu 
vrea să știe de nimic.

S-a constatat de asemenea 
că unele întreprinderi care au 
elevi seraliștl nu Ie acordă’ 
concedii de studii, deși legile 
statului prevăd acest lucru. 
In alte cazuri, cum este chiar 
șl la termocentrala Paroșeni, 
se acordă elevilor musnc’țori 
concedii de odihnă în șe~yoa- 
da cînd aceștia au școvfă. în 
timpul semestrului, deși ar pu
tea Ia fel de bine să le acorde 
în timpul vacanței de vară 
sau de iarnă.

Vinovați de această situație, 
se fac și diriginții, conduce
rile școlilor care nu insistă 
pentru înlăturarea acestei si
tuații.

In această perioadă este ne
cesară o mai strînsă colabora
re între școală și întreprinde
re pentru a li se asigura ele
vilor muncitori condiții opti
me de studiu. Organizațiile de 
partid șl U.T.M. să ia măsuri 
pentru respectarea de către 
conducerile întreprinderilor a 
obligațiilor privind sprijinirea 
elevilor muncitori.

din Vulcan. Și aici a 
un slab sprijin din 
întreprinderilor.
mult, sînt unii condu 
de întreprinderi ca to-

л

y

Pe 
cu 
la
că
E drept

21 
clasa 
urmă 
pro-

plnă 
motiv 
găsit.
de urma lui 

„Cărbunele* ‘

unde este 
a acestui 
săi ? Care 
dă ? Ete

Cu ce 
Ștefan 
în fa
că au 
ți de 

,La mine

—=ф=—

de 8 ani nr. 1 
s-a statornicit 
in clasă să se 
ținută corectă, 

Pentru aceasta

La școala 
din Lupeni 
ca intrarea 
facă într-o 
îngrijită,
pe coridorul școlii au fost 
așezate mai multe oglinzi 
în care elevii își contro
lează ținuta. Așa cum se 
vede și din clișeul nostru, 
acest lucru place mult co
piilor. Cînd vine la școală, 
eleva Florea Rodica, la fel 
ca și colegii ei, se oprește 
în fața uneia dintre oglinzi. 
Și parcă de fiecare dată 
are cite ceva de făcut...

*i
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Mai multă preocupare pentru creșterea rîndurilor 
organizațiilor de bază de la mina Aninoasa

Organizația de partid de la 
mina Aninoasa numără peste 
700 membri șl candidați de 
partid. In ultimii ani, efecti
vul organizației de partid a 
fost într-o continuă creștere 
prin primirea în rindurile 
membrilor și candidaților de 
partid a celor mai buni mun
citori, tehnicieni șl ingineri.

In anul trecut la mina Ani- 
noj au fost primiți 44 de 
candf^ți și 95 membri de 
partid. Numărul mare al celor 
primiți în partid și al celor 
care nutresc dorința de a in
tra în partid constituie o măr
turie vie a marii influențe po
litice a partidului în rfndurile 
minerilor.

Deși s-au obținut rezultate 
bune în munca de primire în 
partid șl de educare a celor 
care au cerut să facă parte 
din marea armată a comuniș
tilor, trebuie arătat că îif â- 
cest an mai ales unele orga
nizații de bază, au primit pu
țini candidați de partid. In 
medie, în acest an, la mina 
Aninoasa fiecare organizație de 
bază a primit lunar abia uin 
candidat de partid. In secto
rul II, de pildă, unde există 
aproape 400 de salăriați, or

-----------------0-------------—

Acum vot ieși la pensie
(Urmare Дід pag, l-a)

lui fius-o tovarăș, așa oficial, de 
parcă nu i-ar fi copil.

Condiții de muncă avem la 
fel, așa că o să vedem care pe 
care, adăugă bătrînul.

...In galeriile unde lucrau ce 
două brigăzi prinse în întrecere 
se muncea cu spor. De cum înce
pea schimbul, mașinile de perfo
rat își începeau cântecul pătrun- 

, zînd în roca dură. Răbuf niturile 
surde ale exploziilor făceau ca 
galeria să se lungească din nou. 
Mașinile de încărcat intrau în 
funcțiune cur Ițind locul ca în pal' 
mă. După fiecare zi. graficele, 
săltau tot mai sus. Cel din . drep
tul brigăzii lui Bartha-baci se în~ 
tindea de parcă era elastic. Pri- 
vindu-l, bătrînul zîmbea pe sub 
mustață. Piui, dimpotrivă privea 
încruntai la grajicul din fața lui

—■ Cei Deneș, ai cam rămas de 
căruță, îl necăjau ceilalți mineri. 
Așa-i când te pui cu taică-tău.

Cu toată străduința, în prima 
lună de întrecere brigada lui De
neș a făcut cu vreo 5 metri mai 
puțin decît a lui Bartha-baci.

— O să vedem noi luna ce 
vine, spuse Deneș.

— Să vedem copile, să vedem, 
îl întărită Bartha-baci, căruia 
plăcea dirzema flăcăului. Numai 
că în ziua următoare Deneș sc 
trezi cu taică-său în galerie.

— No, să văd cum merge trea
ba la voi, flăcăilor. Văd că ba 
teți găuri fest.

— Batem Bartha-baci.
Astea trebuiesc bătute та 

pe înclinare să rupă sîmbufele 
bine, iar astea mai aproape de 
tavan să nu trebuiască să obliți 

ganizația de bază de aici a 
primit doar un singur candi
dat de partid, iar organizația 
de partid din sectorul ПІ, cu 
un efectiv asemănător de sa- 
lariați, a primit 2 candidați 
de partid. Aceeași situație o

VIAȚA DE PARTID

întîlnim și în sectoarele I, V 
și altele. Aceasta dovedește că 
atît comitetul de partid, cît 
și unele organizații de bază 
din sectoarele minei Aninoasa, 
au acordat prea puțină aten
ție reducerii stagiului de can
didat celor ce meritau aceas
ta, au scăpat din vedere re
zolvarea cererilor de primire 
în partid a candidaților de 
partid cu stagiul expirat. In 
prezent ia mina Aninoasa sînt 
24 de candidați cu stagiul ex
pirat* Dintre aceștia unii sînt 
născuți în Valea Jiului, a că
ror situație putea fi de mult 
rezolvată.

Iată ce s-a întîmplat, de 
pildă, cu tovarășul Nicâ Vio
rel, muncitor in sectorul П al 
minei, originar din Vulcan. A-

mult din pichamer. Barta-baci l-a 
dăscălit tot șutul: și cum să în
carce repede cu mașina, și cum 
să amieze. A rămas cu ei mult 
timp, de parcă n-ar fi avut altă 
treabă. Așa a făcut și cu celelalte 
schimburi. Dăscăleala a prins bi- l 
ne, dar l~a cam ,,costat" pe bă
trân. La sfirșitul lunii, spre mi
rarea tuturor, brigada lui a ieșit 
pe locul doi, iar luna următoare 
așișderea.

Cum au terminat cu galeriile, 
cele două brigăzi au început să 
muncească la adînciri și betonări 
de puțuri.

— Aici să te văd ce poți flă- 
căule, ti spuse Bartha-baci lui 
țiu-său.

— O să vezi, tată, n-ai grijă.
Și după alte luni de întrecere 

tinărul a ieșit din nou primul.
— Ei, acum pot ieși liniștit la 

pensie, îi spuse bătrînul lui De
neș batîndu-l pe umăr.

— Și pină acum nu puteai, că 
doar ai calificat zeci de mineri 
huni.

—- Puteam, nu~i vorbă, dar a- 
cum merg cu inima împăcată- fe
ciorul și-a întrecut tatăl.

☆
De atunci a trecut multă vre

me. Lui Deneș i s-a încredințat 
sarcina de cinste de a adânci și 
betona puțul principal de la cea 
mai tînără mină din Valea Jiului 
— Dîlja. Aici toate operațiile-s 
mecanizate, iar succesele sînt pe 
măsura condițiilor de muncă. Ci
tind în ziar despre succesele fiu
lui său, bătrînul Bartha uită de 
vîrstă și—i vine să intre din nou 
la mină. Dar acum și viața pen
sionarilor e frumoasă și fericită.

Prin executarea 
la timp și de cali

tate a lucrărilor ce 
li se încredințează, 
muncitorii din bri
gada de instala
tori condusă de 
Comunistul Isto- 
dor Vintilă s-au 
ridicat în îndul 
fruntașilor de pe 
șantierul de cons
trucții de locuințe 
din Lupeni.

IN CLIȘEU : 
Brigada de insta
latori a comunis
tului Jstodor Vin
tilă într~o cons
fătuire de pro
ducție.

cestui tinăr i-a expirat stagiul 
de candidat la 18 februarie 
a. c. Din lipsa unor documen
te, situația se tărăgănează de 
azi pe mîine. Biroul organi
zației de bază și comitetul do 
partid de la mină nu au găsit 
soluția pentru a intra în po
sesia unui document dintr-o 
localitate aflată la numai 
clțiva pași de Aninoasa.

Comitetul de partid de la 
mina Aninoasa n-a analizat șl 
nu a controlat sistematic des ■ 
fășurarea muncii de primire 
in partid, a lăsat această 
muncă mai mult pe seama se
cretarilor organizațiilor de 
bază. La mina Aninoasa se mal 
obișnuiește ca documentele ca
re se întocmesc cu prilejui 
primirii în rîndurile candida
ților de partid să fie întoc
mite în ultimul moment.

Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.M.R. din 23—25 aprilie 1962 
cu privire la întărirea conti
nuă a rîndurilor partidului 
cere organelor și organizații
lor de partid să acorde cea 
mai mare atenție îmbunătă
țirii muncii de primire In 
partid, să se orienteze în pri
mul rînd asupra atragerii In 
rîndurile candidaților de partid 
a muncitorilor cu un stagiu 
mai îndelungat în cîmpul mun
cii, â celor mai valoroși ingi
neri care aduc o contribuție 
directă la introducerea tehni
cii noî, la extinderea metode 
lor avansate de lucru.

In lumina acestor sarcini, a 
posibilităților existente, numă
rul membrilor și al candidați- 
lor de partid primiți la mina 
Aninoasa în cursul acestui an 
este mult prea mic. Ținînd 
seama de 'acest lucru, comite
tul de partid și organizațiile 
de bază de aici trebuie să â- 
sigure îmbunătățirea muncii de 
primire, să atragă în rîndurile 
membrilor și candidaților 'de 
părtid muncitori din locurile 
cheie ale producției, care se 
bucură de încrederea și respec
tul colectivului și luptă cu în
suflețire pentru înfăptuirea li
niei politice a partidului.

Z. ȘU$TAC
_=0=_

Cursuri de calificare
Comitetul sindicatului de la Li

zina electrică Vulcan împreună cu 
conducerea întreprinderii desfășoa
ră, sub îndrumarea organizației de 
partid, o bogată activitate în ve
derea calificării muncitorilor. In 
cadrul uzinei s-a deschis de curînd 
o școală de calificare la ale cărei 
cursuri s-au înscris 70 muncitori 
pentru a-și însuși meseria de me
canici pentru exploatarea instala
țiilor termice. Printre cei care ob
țin rezultate frumoase la învăță
tură se numără și tovarășii Afta 
Pavel, Barchozi Alexandru, Cocota 
loan.

IÎOVENȚA N1COLAE
corespondent

Pentru desfășurarea cu succes 
a convorbirilor recapitulative — 

propagandiști bine pregătiți!
(Urmare din pag. l-a)

de partid, lipsind în mod nejusti- 
ficat de la seminariile ce s-au ți
nut.

lată cîteva exemple. In ziua 
de 18 mai au lipsit de la pregă
tire 7 propagandiști de la 
U.R.U.M.P., 8 de la C.F.R., 3 de 
la sectorul I.L.L. Petroșani, 4 
de la șantierele de construcții din 
Petroșani. Au lipsit, de aseme
nea, unii propagandiști de la E. 
M. Lonca. In ziua de 22 mai, 
la seminarul organizat la Lupeni. 
din numărul propagandiștilor care 
fac parte din organizațiile de ba
ză din orașul Lupeni au partici
pat numai 25 la sută, iar de la 
E. M. Vulcan au lipsit 12 propa
gandiști. O slabă preocupare pen
tru mobilizarea propagandiștilor 
și în general pentru controlarea 
activității acestora se manifestă 
din partea comitetului de partid 
de la Viscoza Lupeni.

Datorită faptului că o parte 
din propagandiști au lipsit de la 
seminarii a trebuit să se progra
meze din nou ținerea de semina
rii cu aceștia, întrucît nu se poate 
permite ca propagandiștii să se 
prezinte nepregătiți la convorbi
rile recapitulative.

Trebuie să dea de gîndit comi
tetelor de partid orășenesc Lu
peni, U.R.U.M.P., C.F.R., birou
rilor organizațiilor de bază de la 
șantierele de construcții etc. si
tuația necorespunzătoare în care 
se găsesc unii propagandiști din 
punct de vedere al pregătirii în

_=©=—

Au amenajat o baie
Pentru răcirea compresorului I 

de la sectorul VI al minei Ani
noasa se folosește apă rece, care 
în timpul răcirii compresorului se 
încălzește.

Muncitorii din acest sector au 
hotărît să dea o întrebuințare uti
lă apei calde. Prin conducte, apa 
caldă de la compresor a fost a- 
dusă într-o încăpere din incinta 
sectorului unde prin muncă vo
luntară s-a amenajat o baie.

Noua baie dispune de două 
dușuri și cinci robinete, dulapuri 
pentru haine și bănci.

Prin amenajarea acestei băii s-a 
realizat o economie în valoare de 
5.000 lei.

ȘTEFAN SZABO
cores pondent 

preajma începerii convorbirilor 
recapitulative.

Este necesar să se lichideze 
practica dăunătoare calității învă- 
țămîntului care se mai folosește 
de a trimite la seminarii, în lo
cul propagandiștilor, cursanți luați 
la întîmplare și cate nu sînt în 
stare să înlocuiască pe propagan
diști. La asemenea practici au re
curs organizațiile de partid de la 
preparația Pettila, U.R.U. M. P. 
De asemenea, este. necesar să se 
exercite un control mai susținut 
asupra modului în care propagan
diștii își duc la îndeplinire sar
cina încredințată, cum se pregă
tesc pentru a putea conduce în 
mod competent convorbirile re
capitulative în vederea încheierii 
cu succes a actualului an școlar 
al învățămîntului de partid.

Este necesar da organizațiile 
de partid să ia toace măsurile 
pentru ca toți propagandiștii să 
participe la seminariile ce se or
ganizează, la consultațiile ce te 
vor ține în perioada care a mai 
rămas pînă la -începerea convor
birilor recapitulative în cercuri, 

spre a se asigura astfel una din 
principalele condiții în vederea 
încheierii cu succes a anului șco
lar al învățământului de partid.
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I.C.O. Petroșani 
йшіш lie unita: > 
— Conducători auto < 

; pentru autobuze, taxi- 
i metre și autocamioane,

— Un tractorist,
— Un maistru meca» ; 

I nic.
Doritorii se vor pre- \ 

zenta la sectorul trans- ] 
1 porturi, strada Republicii J 
J nr. 38 Petroșani.
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Sesiunea 
jubiliară dedicată 

aniversării Muzeului 
„Pușkin“

MOSCOVA 24 (Agerpres).
La 23 mai s-a deschis la Mos

cova Sesiunea științifică jubiliară 
dedicată aniversării a 50 de ani de 
existență a Muzeului de artă plas
tică „Pușkin". Timp de trei zile 
la sesiune vor fi prezientate rapoar
te și comunicări și vor fi dezbă
tute probleme de teoria și istoria 
artei plastice engleze, franceze, 
italiene și germane din diferite e- 
poci. Două rapoarte sînt consacrate 
problemelor de arheologie.

Construcția Muzeului de artă 
plastică din Moscova a început în 
anul 1.898, dar el a fost terminat 
abia în anul 1912 sub conduce
rea renumitului arhitect Roman 
Klein.

Revoluție din Oc- 
a devenit Galeria

Tratativele de fa Geneva
GENEVA 24 (Agerpres)
Comitetul celor 18 state pentru 

dezarmare a ținut la 24 mai sub 
președinția delegatului Mexicului 
cea de-a 41-a ședință plenară la 
care au continuat dezbaterile în 
legătură cu măsurile prevăzute în 
tratatul cu privire la dezarmarea 
generală și totală.

Delegatul american a vorbit din 
nou pe larg despre măsurile pro
puse de S.U.A. în special în le
gătură cu prima etapă a dezar
mării. Nici reprezentantul Italiei 
nu a spus ceva nou. Reprezentan
tul Cehoslovaciei a arătat că în 
prezent noi am ajuns într-un sta
diu cînd nu se mai poate spune 
nimic nou. Cu toate acestea, re
prezentanții puterilor occidentale 
nu vor să facă un pas înainte 
și să treacă la examinarea măsu-

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

rilor din următoarele etape de 
dezarmare.

Făcînd o comparație între pla
nul sovietic și cel american, re
prezentantul R.P. Romîne, G. Ma- 
covescu, care a urmat la cuvînt, 
a subliniat că proiectul sovietic 
corespunde cel mai bine necesită
ții de a asigura eliberarea o- 
menirii de primejdia războiului 
nuclear si a războaielor în gene
ral.

Luînd cuvîntul la sfîrșitul șe 
dinței. V. A. Zorin, reprezentan
tul U.R.S.S., s-a oprit asupra 
problemelor concrete abordate în- 
tr-o serie de cuvântări pe margi
nea explicațiilor date de delega
ția sovietică la ședința plenară 
precedentă.

Cu aceasta, ședința din 24 mai 
a luat sfîrșit.

Міяагеа grenislâ din Spania s-a iransiorinai 
lntr-в serioasa Ionia politica împotriva regimului lui Franco

Marea 
muzeul 
națională și un important 

artă

După 
tombrie 
de artă 
centru științific. Muzeul de
plastică „Pușkin" dispune în pre
zent de colecții de pictură fran
ceză de înaltă valoare artistică, 
de opere remarcabile ale renașterii 
italiene și ale pictorilor din țările 
răsăritene.

Muzeul este un adevărat centru 
științific și artistic.

El este vizitat anual de aproxi
mativ 700.000 de oameni.

rebele ale lui Fumi Nosavan continuăBandele
să violeze acordul de încetare a focului
XIENG KUANG 24 (Ager

pres)
Potrivit postului de radu 

Vocea Laosului, bandele re
bele ale lui Fumi Nosavan con
tinuă să violeze acotZml de 
încetare a focului.

Recent, a arătat 
radio, un regiment 
însoțit de o unitate 
rie grea s-a 
Thom

postul de 
mecanizat 
de artile- 

deplasat de la

--- ---------------— -----------------------------------

Noi seăderi vertiginoase ale acțiunilor 
la bursa din New York

NEW YORK 24 (Agerpires).
Agenția americană Associated 

Press anunță că la bursa din New 
York s-au înregistrat noi scăderi 
vertiginoase ale acțiunilor și „un 
declin al încrederii pe piața bur
sei". „Stocurile cheie — scrie a- 
genția citată — au înregistrat la 
23 mai scăderi importante". In a- 
cest sens agenția citează cazul so
cietății „International Business Ma- 

cărei acțiuni au înrc- 
dimineața zilei de 

scădere de 6 dolari, 
celor mai importante

americane printre care

taielor neferoase — anunță aceeași 
agenție — sînt de asemenea în de 
clin". I

Vientiane la Muong Cau, pre- 
gatindu-se în vederea unul 
atac împotriva localității Tha 

La 19 mai o unitate de sol
dați sud-vietnamezi care se 
află în Laos au efectuat ope
rațiuni de „curățire" in re
giunea Keng Kok, 
vitele și alte bunuri 
lației locale.

La 17 mai unități 
provincia Gammon, 
ducerea unor ofițeri 
dezi, au atacat 
triotice însă au fost respinse 
cu pierderi grele.

Unitățile rebele au fost res 
pinse de asemenea și în pro- 

în a
Ban

confiscînd,1 
ale popu-

rebele din 
sub con- 

tailan- 
forțele pa-

vincia Luang Prabang, 
propiere de localitatea 
Phi, la 20 mai.
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Studenții portughezi au reluat 
„doliul academic64

chine" ale 
gistrat în 
miercuri o 
„Acțiunile 
industrii
cele ale oțelului, motoarelor, pe
trolului, chimiei, aviației și a me-

LISABONA 24 (Agerpres). 
Studenții universității din Lisa 

bona au hotătît la 23 mai, 
cursul unei adunări plenare, 
tinuarea „doliului 
neparticiparea la 
mene, în semn de 
măsurile represive 
ritățile salazariste

Acțiunile studenților sînt spriji
nite și de profesori. După cum

în 
con- 
prin 
exa-

academic*1 
cursuri și 
protest față de 
luate de auto- 
împotriva lor.

relatează agenția France Presse, 
exprimîndu-și solidaritatea cu stu
denții, 70 de profesori și asistenți 
universitari de la diferite facul
tăți din Lisabona au adoptat o 
rezoluție în care aprobă cererile 
studenților cu privire la recunoaș
terea organizației lor și încetarea 
represiunilor polițienești. In rezo
luție se cere retragerea tuturor for
țelor polițienești din incinta uni
versității.

De la „integrarea europeana**
ia „integrarea atlantică44

In Occident se discută cu a~ 
prindere în prezent problemele le
gate de lărgirea „Pieței comune 
europene" prin aderarea Angliei și 
a altor state din Europa și chiar 
din alte continente la ea, precum 
și prin elaborarea unor noi forme 
de colaborare între S.U.A. și a- 
această Piață comună lărgită. Di
ficultățile în calea unei „integrări 
economice capitaliste" de asemenea 
proporții sînt foarte mari. Nenu
măratele relatări care apar în pre
sa de toate nuanțele din țările ca
pitaliste pe această temă demons
trează, adesea fără voie, nu gra
dul tot mai înalt de unitate dintre 
principalele puteri monopoliste, ci 
dimpotrivă caracterul acut al con
tradicțiilor dintre ele. Dar, după 
părerea adepților „integrării eco
nomice", contradicțiile trebuie ne- 
întîrziat învinse, pentru a salva 
capitalismul în ansamblu și a-1 
face apt să primească cu oarecari 
sorți de izbîndă „provocarea" lan
sată de sistemul socialist.

„Anul acesta, sublinia Kennedy 
în mesajul cu privire la Starea 
Uniunii trebuie să se ia o hotă- 
rîre". Tonul imperativ folosit de 
președintele S.U.A. demonstrea
ză interesul excepțional pe care-1 
acordă cercurile conducătoare a-

mericane ;,integrării economice" de 
care leagă în mod indisolubil în
tărirea unității politice și militare 
a „comunității atlantice". Piața co
mună lărgită pînă la cadrul „A- 
tlantic", sublinia pe bună dreptate 
ziarul „Pravda", trasează contu
rul unui nou gen de „sfîntă alian
ță*- menită să unească într-un front 
unic forțele reacțiunii americano- 
europene pentru a salva orînduireâ 
exploatatoare condamnată la piei- 
re. Așadar, nu tendințe firești 
opre unitate și colaborare au ge
nerat febrilitatea cu care se caută 
în prezent soluții „acceptabile" 
pentru toți în vederea realizării 
„integrării capitaliste". Vorbind 
despre integrare fiecare urmărește 
alte scopuri. De pildă, adepții cei 
mai zeloși ai integrării din An
glia, reprezentanții marilor mono
poluri s-au decis să facă acest pas 
după înfringerea suferită prin or
ganizarea „zonei liberului schimb**, 
considerînd că pe o piață europea
nă mai largă sau chiar atlantică 
vor fi în stare să desfășoare cu 
succes lupta cu monopolurile vest- 
germane, franceze și americane. 
Cercurile militariste din R.F.G. ale 
căror monopoluri ocupă o situație 
dominantă în Piața comună și își 
întăresc pozițiile in economia mon

dială capitalistă, nutresc speranța 
să folosească „integrarea atlantică" 
pentru obținerea unui sprijin mai 
activ din partea celorlalți partici
pant! pentru planurile lor agresi
ve. Imperialismul francez contează 
și el ca prin „integrarea economi
că" să-și mențină controlul asu
pra fostelor sale colonii, să obțină 
poziții mai bune în N.A.T.O. 
Franța, după cum se știe, se opu
ne aderării Angliei la Piața co
mună, dacă aceasta nu acceptă ne
condiționat clauzele tratatului de 
la Roma. Mai mult, acum se cere 
Angliei de către axa Bonn-Paris 
să pună la dispoziția acesteia se
cretele sale nucleare.

Statele Unite ale Americii, care 
au sprijinit de la început ideea 
„Pieței comune", simt acum că a- 
ceasta le-ar putea scăpa de sub 
control ca urmare a schimbării în
tr-o mare măsură, a raportului de 
forțe economice dintre S.U.A. și 
„Comunitatea economică europea
nă" în defavoarea lor.

Pentru țările mici din Europa 
occidentală, pentru membrii Com- 
monwealthului britanic, pentru noi
le state din Africa, Asia și Ame
rica Latină „integrarea economică 
capitalistă**- la care sînt chemate

MADRID 24 (Agerpres).
„Cu toate că greva oamenilor 

muncii din Spania a intrat în cea 
de-a 7-a săptămână — relatează 
corespondentul de la Madrid al 
agenției France Presse — până a- 
cum nu se observă nici un simp
tom al slăbirii acestei mișcări gre
viste. Dimpotrivă greva ia o am
ploare din ce în ce mai mare".

Numărul total al greviștilor din 
Spania s-a menținut miercuri la 
100.000. In centrul mișcării greviste 
din Spania continuă să se afle mi
nerii din Asturia, urmați de mi
nerii și muncitorii metalurgiști din 
întreprinderile mari și mici din re
giunile industriale Barcelona, Bis
caya, provincia Leon, Saragossa, 
Guipuzcoa, Andaluzia, Madrid și, 
de asemenea, muncitorii de la nu
meroase șantiere navale, rafinării 
și fabrici de conserve din Spania.

După cum relatează agențiile 
de presă, miercuri seara muncito
rii de la o serie de importante în
treprinderi din suburbiile Madri
dului au încetat lucrul și au de-

---------------- 0

darat o grevă a brațelor încruci
șate. Greva a cuprins și ateliere 
și întreprinderi mai mici, precum 
și atelierele de la aăile ferate.

Din relatările agențiilor de pre
să reiese că mișcarea grevistă din 
Spania s-a transformat într-o se
rioasă luptă politică împotriva re
gimului lui Franco. Agenția Fran
ce Presse relatează că larga miș
care a muncitorilor pentru reven
dicările lor economice care a in
trat în cea de-a 7-a săptămână 
s-a transformat într-o bază de pe 
care toate partidele și mișcările 
aflate în opoziție față de regimul 
lui Franco cer sub o formă sau 
alta schimbarea acestui regim în
tr-o direcție democratică.

„Liberalii егч-Ыісапіі, monar- 
hiștii, catolicii de stînga, progresiș
tii, socialiștii și comuniștii, arata 
agenția France Presse, s-au grupat 
într-un front unit, au găsit un lim
baj comun pentru a chema pe toți 
muncitorii la unitate si a cere de
mocratizarea instituțiilor naționa
le".

SITUAȚIA DIN ARGENTINA
BUENOS AIRES 24 (Ager

pres),
Incidentele petrecute la 22 mai 

in fața clădirii parlamentului ar
gentinian și decretele antidemocra 
tice ale președintelui Guido priu 
care se suspendă activitatea Con
gresului șt sînt desființate partide 
le politice continuă să fie condam
nate de liderii principalelor parti
de argentiniene. După cum trans-' 
mite agenția Associated Press, la 
23 mai doi senatori și cinci de- 
putați au demisionat în semn de 
protest împotriva politicii .preșe
dintelui Guido.

Potrivit relatărilor agenției 
TASS, Lisandro Viale, președintele 
Partidului muncii și progresului a 
declarat că partidul lui „împărtă
șește indignarea poporului" iar 
partidul „Mișcarea populară din 
Argentina" a dat publicității o 
declarație în care subliniază că 
„decretele președintelui Guido des 
chid calea dictaturii fățișe".

Agențiile de presă anunță că la 
23 mai 30 de deputați peroniști 
împreună cu reprezentanții parti
delor „Mișcarea radicală popu
lară" și „Uniunea civică radica
lă intransigentă" au ținut o ședin

ță în afara clădirii parlar7 ' .alui. 
Ej au făcut cunoscut că t/^tyeiuda 
interdicției guvernului Camera in
ferioară își incepe lucrările și au 
invitat pe reprezentanții celorlalte 
partide politice să li se alăture. 
(Ținerea șs.,i afara sediu
lui Congresului este permisă de 
regulamentele Camerei deputațilot r 
per.țru cazuri excepționale).

să participe, este evident o cursă 
ce poate ducp la subordonarea lor 
completă față de puternicele mo
nopoluri internaționale coalizate 
ale principalelor puteri capitaliste.

Pentru oamenii muncii, pentru 
păturile mijlocii, pentru țărănime, 
pentru industriașii mici și mijlocii, 
consecințele integrării economice 
capitaliste vor fi dintre cele mai 
grele.

„Piața comună" actuală sau in 
varianta ei lărgită „atlantică" cons
tituie, așadar, un adevărat complot 
imperialist împotriva oamenilor 
muncii din țările capitaliste și a 
popoarelor care s-au smuls din 
robia colonială.

Dar speranțele pe care și le pun 
cercurile reacționare în integrarea 
economică capitalistă sînt zadar
nice, Aceasta nu numai că nu va 
atenua divergențele dintre princi
palele puteri capitaliste, dar le va 
agrava, va da naștere, în perspec
tivă, unor crize economice și po
litice de mari proporții. Și este fi
resc acest lucru deoarece sarcinile 
„integrării capitaliste" intră într-o 
contradicție flagrantă cu însăși na
tura imperialismului, care presu
pune o acerbă luptă între puteri, 
între marile monopoluri pentru îm
părțirea și reîmpărțirea pieței po
trivit raportului de forțe dintre 
ele în continuă schimbare.

N. POPESCU

PROGRAM DE RADIO
26 mai

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Piese vocale de mare popu
laritate, 8,30 Concert de diminea
ță, 9,00 Roza vînturilor, 10,08 
Cîntece, 11,03 Melodii de muzică 
ușoară îndrăgite de ascultători, 
11,30 Cîntece și jocuri populare 
oltenești, 12,30 Cântă orchestra 
Teatrului de estradă din tyfoscova, 
14,00 Concert de prînz, 14,30 
Program muzical pentru fruntași 
în producție din industrie și aj 
gricultură, 15,30 Cîntă orchestra 
de mandoline a Uzinelor de trac
toare din Brașov, 16,00 Jocuri 
populare romînești, 16,15 Vorbește 
Moscova !, 17,15 Programe din 
operete, 18,30 Concert de muzică 
populară romînească, 19,12 Muzică 
instrumentală, 20,00 Seară de ro
manțe, 21,15 Pagini alese din mu
zica de estradă, 22,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 12,15 
Cîntece sovietice, 13,00 Concert de 
muzică din operete, 13,30 Cîntă 
formația „Tabani“ din R.P. Un
gară,14,03 Cîntă orchestra de mu- 
zică populară „Doina Argeșului11 
din Pitești, 15,30 Concert de du- 
pă-amiază, 16,15 Muzică distrac
tivă, 16,30 Cu cîntecul și jocul pe 
întinsul patriei, 17,15 Tangouri de 
concert, 18,05 Din rin te cele și 
dansurile popoarelor Americii La
tine, 19,00 Cîntă orchestra de es
tradă a Radioteleviziunii, 20,00 
Muzică de dans, 20,40 Interpreți 
de muzică populară romînească, 
luareați ai concursurilor internațio
nale de tineret, 21,45 Album ar
tistic, 22,00 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
26 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie-. 
Post-restant ; Al. Sabia : Artis
tul ; PETRILA : Pe urmele bra
conierului ; LONEA : Cazacii ;
LIVEZENI : Socoteli greșite ; TS- 
CRONI : Principiul suprem : ANI- z 
NOASA : Intre două iubiri ; U- 
RICANI : Drumul spre înalta so
cietate.
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