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Un prețios schimb de experiență 
între propagandiști

îmbunătățirea continuă a meto
delor de muncă ale propagandiș
tilor constituie una din condițiile 
de bază ale ridicării nivelului ca
litativ al învățămîntului de partid. 
De munca propagandistului,, .de, 
metodele folosite de acesta în

Popular Antifascist (1934 — februa
rie 1938)**. Pentru dezbaterea te
mei propagandistul și-a fixat In 
planul de seminar trei probleme, 
care au fost aduse la cunoștința 
cursanților - la , convorbirea anteri
oară. Deschizind discuțiile în ca-

conducerea cercului sau cursului, drul seminarului, propagandistul a

Producție peste plan
In abatajele minei Lupeni se 

desfășoară o activitate susținptă 
pentru a extrage cît mai mult căr- 
buna cocsificabil 
asigurate condiții 
de muncă minerii 
cu spor. In luna 
cele 
ale 
mai 
și I

peste plan. Avînd 
corespunzătoare 

de aici lucrează 
aceâsta șase din

șapte sectoare de producție 
minei sînt peste plan, 
bine stau sectoarele III, 
B. Ele au depășit planul

pe data 
cu 1170 
cărbune, 
plan de
în prezent este de 3843 tone de 
cărbune, iar de la începutul a 
nulul se ridică la peste 9300 tone.

Cel 
I A 
pînă 
2000,de 18 ale lunii cu

și, respectiv. 428 tone de 
Pe mină depășirea de 

la începutul lunii și pînă

Fier vechi pentru 
otelării

colecta- 
susținută 
lucrează

In cadrul laboratorului chimic al termocentralei Paroșeni se e- 
fectuează zilnic diferite probe de mare importanță pentru procesul de 
producție a energiei electrice. Tînărul Brăgău Nicolae este șef de tură 
în acest laborator. El se achită cu cinste de sarcinile ce-i revin.

IN CLIȘEU: Brăgău Nicolae efectuînd o probă de laborator.
-----------©-----------

Acțiunea patriotică de 
ro a fierului vechi este 
si de către tinerii care 
în întreprinderea de industrie lo
cală „6 August" din Petroșani.

Organizînd în perioada 1 ianua
rie — 15 martie a. c. numeroase 
ieșiri pe teren, tinerii au colectat 
din incinta secțiilor întreprinderii 
o cantitate de 4000 kg. fier vechi 
care a fost predată I.C.M.
vidențiat prin activitatea depusă 
tovarășii Pavel Nicolae, Pop Si- 
mion, 
Ileana

S-au e-

Realizări ale minerilor din Vulcan
DrăgHici ' Valerian, Eva

mină 
secto- 
de zi

Pa baza unei înalte 
productivități

In fruntea întrecerii pe 
continuă să se afle minerii 
rului IV. Ei își sporesc zi
realizările. In perioada 1—18,mar
tie din abatajele acestui sector 
au fost extrase peste plan mai 
bine de 2000 tone de cărbune de 
bună calitate. La baza acestei în
semnate depășiri a stat creșterea 
continuă a productivității muncii. 
Pe sector randamentul mediu ob
ținut depășește pe cel planificat 
cu 374 kg. de cărbune pe post 
Această productivitate înaltă a 
muncii a fost realizată ca urmare 
a aplicării unor măsuri tehnico- 
organizatorice eficiente. In primul 
rînd . s-a pus un accent deosebit 
pe organizarea temeinică a mun
cii pe fiecare schimb și loc de 
muncă. In același timp, 
bunătățirea transportului, 
zolvat aprovizionarea la 
fiecărui Ioc de muncă, 
cestea au 
brigăzilor 
depășească 
mai bune
nute de minerii din brigada lui 
Rusu Gheorghe. Muncind cu un 
randament de 8.4 tone de cărbune 
pe post ei au extras în plus de 
plan 924 
șiri între 
bune au 
duse de 
Mihai,
sectorul are 
cărbune.
contribuit 
mecanică 
îngrijit 
lor 25 
Printre 
cătușii

drele tehnico-ingiperești se stră
duiesc ca acești indici să fie î’n- 
depHniți și depășiți. Unul din in
dicii , principali din planul tehnic 
este susținerea metalică în galerii. 
Datorită măsurilor luate planul la 
acest gen de 
pășit în luna 
sută.

susținere a fost de- 
februarie cu 69 la

Tot în luna respectivă au 
fost depășiți indicii privind meca
nizarea transportului și încărcarea 
mecanică.

с. IOAN
corespondent

re-
a

a-

prin îm- 
s-a 

timp 
Toate

făcut ca majoritatea 
să-și îndeplinească și 
sarcinile de plan. Cele 
rezultate au fost obți-

tone de cărbune. Depă- 
170 și 190 tone de căr- 
realizat și brigăzile con- 
Sima Mihai și Tucaciuc

De la începutul anului 
în plus 4806 tone de 
aceste succese au 
muncitorii din partea 
sectorului care s-au

La

a
de buna funcționare a ee- 
cratere și a altor utilaje, 
aceștia se evidențiază lă- 
Codrean Vasile, Dobrișan

loan, Cardoș Gavrilă
Grigore.

și David

Depășiri de indici tehnici
In planul tehnia al 

can sînt prevăzuți 
dici, prin a căror 
sigură o creștere 
velului tehnic al 
aceea colectivul

minei Vul- 
o serie 
realizare 
continuă 
producției, 
exploatării,

de in-
se a- 

ni- 
De

a

ca-

celor mai 
este una 
ce revip organizațiilor 
în domeniul conducerii

bune metode 
din sarcinile

și Lupeni 
între pro-

de expe-

depinde în cea mai mare măsură 
buna desfășurare a convorbirilor, 
prezența la învățămînt, conținutul 
și eficacitatea.

Mulți propagandiști au reușit să 
dobîndească o bogată experiență 
pozitivă, datorită 'modului . con
știincios în care se pregătesc, sim
țului de răspundere, interesului • pe 
care-1 depun în conducerea con
vorbirilor. Generalizarea experien
ței înaintate a unor propagandiști, 
extinderea 
de muncă 
importante 
de partid,
învățămîntului de partid.

In scopul îmbunătățirii metode
lor de muncă ale propagandiștilor, 
generalizării experienței acumu
late de unii propagandiști, recent 
s-au organizat la Petrila 
schimburi de experiență 
pagandiști.

La Lupeni, schimbul
riență a avut Ioc între propa
gandiștii de la cercurile de stu
diere a Istoriei Р.М.Г., din loca
litățile Uricani, Lupeni și Vulcan. 
Propagandiștii au participat Ia 
convorbirea desfășurată în cercul 
de studiere a Istoriei P.M.R. anul 
I condus de tov. Nucă Ilarie.

Din acest cerc fac parte 
cursanți aparțiriîrid organizației 
bază de partid din sectorul V 
exploatării miniere Lupeni. 
convorbire au fost prezenți 
cursanți, ceea ce arată că 
partea biroului organizației 
bază există preocupare în mobi
lizarea cursanților la învățămînt.

Potrivit programului, propagan
distul a condus seminarul la pri
ma parte din lecția intitulată ■ 
„Lupta P.C.R.
țării, pentru crearea 
Unic Muncitoresc și a

SAS

22 
de 
al 

La
19 

din 
de

împotrivă., fascizării
Frontului
Frontului

Gata pentru recepție
Luna 

succese 
tierele Văii Jiului. După termina
rea 
sință 
si В 
total 
torii
jele la alte trei

martie a adus o seamă de 
constructorilor de pe șan-

finisajelor și darea în folo 
a blocurilor E 2 din Lupeni 
3, В 8 din Petroșani cu un 
de 94 apartamente, construc- 
încheie în

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LA BRAȚ CU C1NTECUL 
ȘI JOCUL

8
8
8
8
8
8
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Era o după-amiază plă
cută. Spre sala de spec
tacole a cinematografului 
sătesc din Cimpa se în
dreptau numeroși țărani 
munqiton și oameni ăi 
muncii. Au venit să ia 
patte 1ă programul pre
zentat de formația artis
tică de amatori a cămi
nului-cultural din Cimpa, 
lă faza intercomunală în 
cadrul celui de-al VII- 
lea concurs ai formații
lor’ ărtistice de amatori.

Pentru acest concurs, 
brigada artistică de agi
tație compusă din 24 de 
persoane a pregătit și 
preiei,lat programul „Ci
ne știe, răspunde" care 
prin conținutul său bo
gat oglindește, în prima 
parte, realizările obținu
te în ultimii ani de țăra
nii muncitori și oamenii 
muncii din 
realizările 
Școala din 
lectrificarea
tun,, construirea a două 
poduri, unul la Cimpa și 
altul ta Taia sînt doar 
clteva din realizările ca
re s-au tăcut prin fon
durile alocate și contri
buție în muncă. In Dar- 
tea a doua a programu
lui, .au fost aspru biciul-

Cimpa. Și 
nu-s puține. 
Răscoala, e- 

acestui Că-

șanțierul 
ultimele

arătat, la fiecare problemă, în cî- 
teva cuvinte, punctele principale 
ce trebuie dezvoltate, orientînd 
astfel cursanții asupra probleme
lor esențiale care să fie dezbătute.

Cea mai mare parte difl. cursanți 
s-au prezentat la convorbire cu 

, caiete în care aveau trecute pro
blemele principale : din materialul 

, bibliografic Studiat. > >
Desfășurarea seminarului a fost 

la un nivel corespunzător. O mare 
parte din cursanți, au luat, parte 
la dezbaterea problemelor, pro
pagandistul a pus întrebări ajută
toare pentru clarificarea unor pro
bleme importante. Cursanții Berea 
Petru, Cocoș Vasile, Bănică loan, 
Dumitrescu Ștefan și alții au . con
tribuit în mod activ la dezbaterea 
problemelor puse în cadrul semi
narului.

Pozitiv e faptul că propagan
distul n-a lăsat să se treacă cu 
ușurință peste probleme,- ci a- in

sistat ca în discuții să se aprofun
deze cele mai importante dintre 
ele și, trebuie spus, că a reușit în 
mare măsură să facă acest lucru.

Așa, de exemplu, discutîndu-so 
despre situația internațională din 
perioada 1934—1938, s-a vorbit 
pe larg despre victoria socialismu
lui în U.R.S.S., despre 
consecventă de pace dusă 
tul sovietic. Cursanții au 
evidență condițiile în care
loc construirea socialismului 
U.R.S.S,, acțiunile întreprinse 
acea perioadă de statul sovietic 
pentru împiedicarea planurilor. im
perialiste de dezlănțuire a celui 
de-al doilea război mondial.
• In cadrul seminarului „cursanții 
au arătat felul în care cercurile 
imperialiste din Ș.U.A., Franța, au 
încurajat fascismul,l-au ajutat. în 
pregătirea agresiunii, în speranța 
că vor reuși să zdrobească statul 
sovietic. Unii cursanți au reușit 
să facă legătură între politica' du
să atunci de imperialism și cea 
de astăzi cînd la fel sînt încu
rajate cercurile revanșarde din' 
Germania occidentală și în gene
ral forțele reacționare. In cuvîntul 
lor cursanții au subliniat însă noua 
situație creată în lume prin fap
tul că sistemul mondial socialist 
a devenit factorul hotărîtor al 
dezvoltării societății omenești și 
posibilitatea reală de a împiedica 
izbucnirea unui nou război mon
dial.

La un nivel corespunzător s-au

politica 
de sta- 
scos în 
a avut 

în 
în

32 apartamente, iar pe 
Petrila se fac în prezent 
finisaje la blocul C cu 27 aparta
mente. Toate aceste tijei, blocuri; 
noi însumînd 91 apartamente au 
încălzire centrală, instalații inte
rioare pentru telefon, televiziune/ 
băi cu ventilație directă în ex
terior etc.

In același timp, pe șantierul 
Lupeni brigăzile de constructori 
au trecut Ia executarea finisaje
lor interioare în 
apartamente, iar 
lucrează din plin 
curilor В 5 și C
structorii preconizează să le 
mine încă în cursul lunii viitoare/

aceste zile finisa 
blocuri noi.

Pe șantierul 
Petroșani, în 
cursul decadei 
a III-a a lunii, 
vor fi prezen
tate pentru re
cepție două noi 
bldcuri — В 6 
și В 1 avînd cîte

8
8
8
8
8
8
8

te o serie de
care
ia unii cetă(eni. Printre g 

interpret! § 
numără 8 
Gărgan 8 

Nicolae, 8 
Lăcătușu 8

lipsuri
se mai manifestd

blocul. F cu 60 
în Petroșani șe 
la interiorul bio- 
о. pe care con- 

ter-

Р. UNGUR
directorul Cabinetului de partid

Petroșani

1 (Continuare in pag. 3-a)

cum ar fi con- 
unor părinți In 
cu educafia co-

cei mai bum 
ai brigăzii se 
Lomănar Ion, 
Stamate, Sas 
Ianki Maria,
V asilica și alțn.

Cu vii aplauze au lost 
răsplătite și cele două 
momente vesele intitula
te „Biroul de mariaj" și 
„Pentru tata lui Buza- 
tu", prin care se biciu- 
iesc anumite obiceiuri în
vechite 
cepțiile 
legătură 
piilor.

O impresie plăcută a 
produs în rîndurile spec
tatorilor și formația de 
dansuri compusă din 6 
perechi care a executat 
dansul cu tema „Clacă 
în sat", precum și solis
tele Lăcătușu Vasilica. 
care a interpretat cînte- 
cul popular „Leliță Ma
rie", Triian Viorica 
cîntecul „Foaie verde 
zăchie"

întregul 
bucurat de 
ciere din 
peste

cu 
rd-

s-a

300

program
o bună apte- g 
partea celot g 

de spectatori, g
R. BALȘAN 

corespondent
8
8
8

Maistrul mecanic A. Nagy de la Viscoza Lupeni ajută îndeaproape pe tinerii mun
citori pentru a cunoaște cît mai mult din tainele meseriei.

IN CLIȘEU: Maistrul A. Nagy dînd unele indicații tînărului strungar KCrnofer 
Francisc privind executarea corectă a unei piese.



STBAGUL ROȘU

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

Directorul a
Jos, pe coridorul lung al școlii, 

un puști de-o șchioapă, cu o ban
derolă roșie pe mina stingă se 
plimba agale de colo, colo. Din 
cînd in cînd iși controla ceasul. 
Timpul trecea. Elevul de serviciu 
pe școală, Cădariu Constantin își 
mai controla odată ceasul, apoi 
agită ușor clopoțelul. Glasul său 
Vioi i-a chemat pe elevi la dato
rie. In scurt timp, toate sălile au 
fost ocupate.

ta etajul l, intr-o clasă mare, 
spațioasă, Învață elevii cei mai 
mari din școala aliată în cartierul 
Sohodol din Paroșeni — cei din- 
tr-a Vll-a. Stăteau liniștiți în bănci 
așteptîndu-și proiesoruJ. Unii iși 
mai aruncau în grabă privirile a- 
supra lecfiei de zi.

Cancelaria a rămas goala. Ca- 
fălbageib a'J dispărut pe tind, u- 
nul cite unui, insoțindu-i pe pro- 
iesori la ore. Ultimul care a pără
sit cancelaria a fost tovarășul pro
fesor Stănescu Alexandru, directo
rul școlii. Avea oră de gramatică 
la clasa a Vll-a. Cu obișnuitul ca
talog sub braf a intrat în clasă. 
Elevii, în picioare l-au intîmpinat 
cu un „bună ziua" prelung. Pro
fesorul și-a ocupat, ca întotdeauna, 
locui la catedră. Eleva de serviciu 
pe clasă, Brîndău Eugenia a in
trat în atribuțiuni:

— Tovarășe profesor, astăzi nu 
lipsește nimeni.

— Bine. Deci lecția noastră ia 
gramatică pentru astăzi se intitu
lează...

28 de mîini se agitau nerăbdă
toare. Ta fi elevii clasei știau lec
ția. O dovediseră de atitea ori. 
Și profesorul știa acest lucru.

—■ Să vină . la răspuns- elevele 
Ghioancă Rodica, Dolcu Emilia și 
Predai Marfa.

— Adverbul este partea de vor 
bire... răspunse Rodica.

Din cînd în cînd, răspunsurile 
ei erau completate cu precizie de 
către Emilia și Maria. In special 
Maria a răspuns fără greșeală. 
In carnetul ei de note, șirului de 
9 și 10 i s-a mai adăugat încă 
un 10.

Note sub 8 пи-și găsesc loc In 
carnetul ei. Dar nici în cei al Emi
liei. Și ea este una dintre elevele 
fruntașe ше clasei. Asemenea lor 
sînt mulți elevi în clasa a Vll-a 
a Școlii de ■ 8 ani din Paroșeni. 
Duțescu Cristina, Oităcan Adria
na, Brîndău Eugenia, Butnariu Ma
ria, sînt și ele eleve fruntașe la 
învățătură și în activitatea pionie
rească, modeste și disciplinate, cu 
care conducerea școlii și dirigintele

intrat la oră
clasei se mîndresc pe bună drep
tate...

Trecind la lecția nouă, tovară
șul Stănescu urmărește de flecar o 
dată să clarifice cu elevii elemen
tele esențiale ale lecției, caută să 
le imprime elevilor interesul pen
tru studiu, pentru învățătură.

— Mai ales cu cei dinlr-a Vll-a 
— spune tovarășul director, avem 
mai mult de lucru. Pe ei îi aș
teaptă peste cîteva luni exame
nul de absolvire a școlii elemen
tare și cel de admitere în alte 
școli. Și elevii noștri au Înțeles 
acest lucru. De aceea, se preo
cupă cu multă grijă să învețe fie
care lecție, să vină întotdeauna 
bine pregătiți la școală.

La rezultatele bune ale elevilor 
contribuie din plin și tovarășul 
Stănescu Alexandru, care în cali
tate de profesor și director ai șco
lii depune mult interes pentru îm
bunătățirea procesului de învăță- 
mînt în școală, pentru școlariza
rea și educarea copiilor energeli- 
cienilor de ia Paroșeni. De aceea, 
atît elevii cît și părinții, acestora 
îl iubesc și îl stimează pe tevată- 
șui Stâne seu.

Cît de frumoase sînt toate aces- $ 
te lucruri. Și cit de firești... Școa- > 
lă nouă, profesori noi, elevi buni j 
și disciplinați... 1

D. GHIONEA '

Formarea deprinderilor muzicale la elevi
Se știe că în orice profesie, me

serie sau artă, calea unică pen
tru dobîndirea deprinderilor este 
munca. Cu cît mai rațională, per 
severentă și entuziastă este mun
ca; cu atît mai repede și mai bine 
se formează deprinderile necesare.

In cele de mai jos voi încerca 
să redau modul in care procedez 
în acest domeniu.

Cînd primesc un «lev nou, pri
mele ore le folosesc pentru a afla 
trăsăturile caracterului Său și de 
a mă apropia de el, familiarizîn- 
du-1 în același timp cu instrumen
tul prin aceea că redăm împreună 
cu instrumentul șî cîntecele ușoa
re pe care le cunoaște de la gră 
diniță. Mă străduiesc să obișnuiesc 
copilul cu poziția cît mai corectă 
la instrument, cu obținerea unui 
sunet cit mai sonor și cu respec
tarea cît mai strictă a ritmului.

După această perioadă de recu
noaștere, alcătuiesc planul de 
muncă propriu-zis, ținînd seama 
de programa analitică și de necesi
tățile individuale Me elevului. Cu 

; fxnm penfii eleili Ș 
le la (irurile firi freneetăj 

j De mîine, elevii de Ia cursu- ■ 
< rile de zi, vor intra In vacanța > 
1 de primăvară. Dar activitatea în > 
7 școli va continua în toată a- $ 
Iceastă perioadă. După cum 2 

ne anunță direcțiunea Școlii > 
medii mixte din Petroșani, sec- $ 
ția fără frecvență, sesiunea I-a < 
de examene pentru elevii în- < 
scriși la cursurile fără frecven- 5 

J ță va începe în Ziua de sîmbătă S 
' 23 martie a. c. orele 16, după < 

programul afișat la Școala de 8 2 
ani nr. 1 din Petroșani. Elevii > 
înscriși la clasele V—VII din s 
raza localităților Lupeni, Vul- < 
can, Paroșeni și Uricani vor da ? 
examene la aceeași dată in lo- 7 
calul Școlii de 8 ani nr. 1 din S 
Lupeni, iar pentru cei din raza < 
localităților Petroșani, Petrila, / 
Lonea, Aninoasa și Iscroni exa- 5 
menele se vor ține in localul > 
Școlii de 8 ani nr. 1 Petroșani. <

De asemenea, pentru elevii s 
înscriși în clasele ѴПІ-ІХ exa- ? 
menele vor începe tot la data ) 
de 23 martie în localul Școlii de S 
8 ani nr. 4 Petroșani iar pentru < 
cei înscriși în clasele X—XI ; 
precum și pentru cei înscriși la ț 
examenul de diferență, exame- b 
nele se vor da în localul Școlii < 
medii mixte din Petroșani. (

un copil la care este dezvoltat 
mai slab simțul ritmic, voi lucra 
mai mult asupra dezvoltării rit
mului, la unul cu mîini molatice 
voi căuta să dezvolt forța și agi
litatea etc.

Pe măsura fixării deprinderilor 
elementare pun în fața elevului 
probleme din ce în ce mai compli
cate : ritmuri complicate, viteze 
crescute, nuanțe de sonoritate, 
frazări etc. Caut ca fiecare pro
blemă rezolvată, fiecare piesă în
vățată, să-i aducă elevului bucu
ria biruinței și dorința de a re
zolva probleme și mai grele.

Astfel, treptat, treptat se dez- 
zoltă și se fixează deprinderile 
necesare unui muzician, consoli- 
dîndu-se simultan dragostea față 
de muncă și voința de a învinge 
greutățile ce se ridică în calea 
însușirii cunoștințelor.

NATALIA MAN 
profesoară de pian 

Școala elementară de artă 
Petroșani

Lia nu-i deeft eleva în clasa а П-а. Dar de la început ea s-a do
vedit a fi harnică și sîrguindoasă Ia învățătură. Dealtfel notele de 9 
șl 10 din catalog dovedesc acest lucru. De aceea ea este considerată 
una din cele mai bune eleve de la Școala de 8 ani din Petrila.

IN CLIȘEU: Eleva Lia Homescu din clasa a П-a de la Școala de 
8 ani Petrila.

Opă deschisă
Pentru încheierea cu succes a 

trimestrului II al anului școlar, 
cadrele didactice de la Școala de 
8 ani din Cimpa se preocupă cu 
multă grijă de pregătirea elevilor. 
In acest scop se organizează cu 
regularitate ore de meditații șî con
sultații cu elevii, ore deschise la 
unele materii. Zilele trecute, de 
pildă, elevii din clasa a VI-a A 
au avut oră deschisă la. geogra
fie. la care au fost prezenți cu 
toții. La oră au mai participat 
cadrele didactice ale școlii și to
varășul Havrin Iosif, directorul 
Școlii de 8 ani din Lonea. Pentru 
această oră deschisă tînăra profe
soară Basarab Elisabeta s-a pregă-

e--------

la geografie
tit cu conștiinciozitate, s-a străduit 
să predea lecția pe înțelesul fie 
cărui elev, să prezinte „Oceania" 
de ieri și cea de azi. La recapitu
larea celor predate, elevi ca Bălă- 
nescu Elena, Cerna Ioan, lancu 
Nicolae și Ciort Maria au dat răs
punsuri sigure, dovedind atenția 
ce-au acordat-o orei.

Ora deschisă la geografie a fost 
foarte utilă, atît pentru elevi cît 
și pentru cadrele didactice care 
au asistat. S-a constatat că tova
rășa profesoară Basarab Elisabeta 
și-a însușit o bună metodă de pre
dare, îneît fiecare elev din clasă 
să plece cu noțiuni clare asupra 
lecției predate.

Cînd se neglijează planai de lecție
Succesul muncii instructiv-edu- 

eative desfășurate cu elevii în 
școală, depinde în cea mai mare 
parte de felul cum profesorii și 
învățătorii știu să-și planifice ma
teria, să-și sistematizeze cunoș
tințele ce urmează a fi predate. 
In cadrul acestei planificări un 
rol deosebit de important îl au 
planurile de lecții. Obligatorii 
pentru toate cadrele didactice, pla- 

r nurile de lecții devin cu atît mai 
necesare profesorilor și învățăto
rilor tineri care nu au o practică 
pedagogică mai îndelungată.

Despre necesitatea întocmirii a- 
cestor planuri s-au convins din 
practică toate cadrele didactice și 
de aceea ele se străduiesa să Ie 
întocmească cît mai judicios, să 
țină seama de toate verigile im
portante ale procesului de învă- 
țămînt.

Cu toate acestea se mai întâl
nesc unii profesori și învățători 
care neglijează întocmirea planu
rilor de lecție, bazîndu-se mai 
mult pe „iscusința" lor de peda
gogi. Un asemenea exemplu ni 
i-au oferit doi profesori de la 
Școala de 8 ani din Lonea. Este 
vorba de profesorii Frîneu Floren
ța și Trancău loan. Ambii profe

sori sînt tineri, primul fiind doar 
de un an și jumătate în învăță- 
mînt și neavînd calificarea în spe
cialitatea respectivă, iar cel de-ai 
doilea în primul său an de acti
vitate ca pedagog,

Iată așa dar două cadre di
dactice tinere pentru care întoc
mirea planului de lecție era nu 
numai o obligație, ci și o nece
sitate importantă. Totuși ei au o- 
mis întocmirea acestui plan. La 
ce a dus aceasta ? Consecința 
principală este aceea că lecțiile 
nu și-au atins scopul propus.

Așa de exemplu, tovarășe Frîneu 
Florența intrînd la clasa a V-a A 
unde avea oră de istorie, și-a pro
pus să recapituleze cu elevii 4—5 
lecții din urmă pe motivul că lu
crările de teză, susținute din a- 
ceste lecții, au fost în general 
slabe. Măsura luată a fost bună. 
Din păcate insă această hotărîre 
a fost luată doar cu cîteva mi
nute înainte de a intra la oră. Pe 
bună dreptate s-a creat impresia 
că tovarășa Frîneu, nefiind bine 
pregătită pentru lecția de zi și 
trezindu-se pe neașteptate cu o 
asistentă la oră, a hotărît pe loc 
să țină o oră de recapitulare, spe- 
rlnd că așa lucrurile vor ieși bi

ne. Dar speranța nu s-a îndepli
nit deoarece recapitularea nu a 
decurs bine, neatingîndu-și scopul 
propus. Și aceasta se datorește 
tocmai faptului că nu a fost pre
cedată de întocmirea unui plan 
minuțios de recapitulare. Or, în
tocmirea acestui plan era absolut 
necesară, datorită faptului că a- 
vea ca scop fixarea și consolida
rea cunoștințelor anterioare la e- 
levt

Din cauza neîntocmirii acestui 
plan, recapitularea a decurs la 
voia întâmplării, neținîndu-se sea
ma de cele două laturi importante 
ale oricărei lecții, adică de latura 
instructivă și de cea educativă. 
De exemplu, la lecția „Formarea 
statului roman" s-a vorbit mult 
despre război, despre legende, 
neglijîndu-se în schimb esenția
lul : clasele sociale, diferentele 
dintre ele, rolul pe care l-a avut 
fiecare clasă în formarea statului. 
Nici măcar la sfîrșitul orei, pe 
tablă, nu s-a făcut un plan, un 
schelet al recapitulării, care 6ă 
orienteze pe elevi, să le sinteti
zeze cunoștințele.

De asemenea, în tâmpul orei nu 
a fost folosit nici un fel de ma
terial didactic deși cel puțin o 

hartă ar fi fost necesară și care 
de fapt există la școală.

însăși modul de verificare a cu
noștințelor acumulate de elevi 
s-a făcut defectuos. Elevii nu au 
avut posibilitatea să vorbească li
ber, să-și expună ideile, profesoa 
ra abuzînd prea mult de între
bări cărora li s-au dat răspunsuri 
lapidare. La discuție nu a fost an
trenată toată clasa, iar răspunsu
rile elevilor, nu au fost analizate 
la sfîrșitul orei.

A fost, de asemenea, neglijată 
notarea elevilor In funcție de 
răspunsurile care le-au dat. Or șl 
aceasta era la fel de necesară 
daeă se avea în vedere că majo 
ri lalea elevilor nu au în tot tri
mestrul de cît o singură notă, iar 
unii dintre ei că Munteanu Ni
colae, Costinaș Wilhelm, Cocan 
Maria, Crișan Rozalia, Biți Iulia- 
na au cîte o singură notă și aceea 
de patru in catalog. Cunoscînd a- 
eeastă situație era necesar ca în 
ora de recapitulare elevii sS fie 
notați pentru ca într-adevăr la 
sfîrșitul trimestrului să li se poată 
încheia situația clară. In același 
fel a decurs și ora de istorie la 
clasa a V-a B.

Cît privește ora de istorie la 
clasa Vll-a A, profesorul Trancău 
Ioan, deși a lucrat mai bine decît 
la clasele amintite, s-au observat 

și aici unele lipsuri și acestea ia
răși din cauză că nu s-a întocmit 
pianul de lecție. Și aici в-a abu
zat prea mult de întrebări, clasa 
a fost mai puțin folosită, profe
sorul rezumindu-se la cei trei e- 
levi care au fost scoși la răspuns 
fără însă a se analiza la sfîrșit 
aceste răspunsuri. Tot din cauza 
lipsei de planificare expunerea 
profesorului privind lecția la zi 
nu a fost terminată.

Iată așa dar, că neglijarea în
tocmirii planurilor de lecții poate 
duce de multe ori la compromite
rea unei ore. ,

Tovarășii Frincu Florența și 
Trancău loan sînt două cadre di
dactice tinere, capabile. Ei au do
vedit de multe ori că atunci cînd 
folosesc din plin metodele peda
gogice indicate, pot obține rezul
tate bune. Este necesar să tragă 
concluzia că trebuie să depună o 
străduință mai mare pentru a se 
pregăti zi de zi, așa cum o cer 
metodele pedagogice.

Directorii de școli au datoria 
de a verifica zilnic felul cum se 
achită cadrele didactice de sarci
nile pe care le au, să asiste mai 
mult Ia ore, iar acolo unde ob
servă unele abateri să ia măsuri 
neîntârziate pentru a fi înlăturate.

C. COTOȘPAN



’ FORAJE DE
Colectivul secției de explorări 

Livezeni muncește cu rîvnă pen
tru a executa la timp și în con
diții tehnico-economice cît mai bu
ne lucrări de foraj în clmpurile 
miniere Aninoasa, Petrila, Lonaa, 
Iscroni și Sălătruc. Aceste lucrări 
geologice menite să exploreze noi 
rezerve de cărbune în estul Văii 
Jiului, să contribuie la dezvoltarea 
mineritului in această parte a ba
zinului nostru sint executate de 
bună calitate. La sondele de foraj 
minier a fost sporit simțitor re- 
cuperajui în util și steril, ceea 

, ce a făcut să se reducă conside- 
* rabil numărul de recarotări. Devie

rile de foraj se încadrează in li
mitele admise.

Reducerea numărului de recaro- 
tări s-a obținut prin : folosirea ca- 
rotierelor duble la recuperarea 
stratelor de cărbune, verificarea 
sistematica a garniturilor de foraj 
înainte de introducerea la puț, În
tărirea asistenței tehnice și inten
sificarea îndrumării geologice a- 
cordate brigăzilor de sondori, ridi
carea calificării muncitorilor și a 
sondorilor șefi etc. Trebuie amin
tit, de asemenea, că la îmbunătă
țirea lucrărilor de foraj a contri
buit în mare măsură și folosirea 
metodelor noi de cercetare, cum

----------- ©-----------

In comuna dintre dealuri< *
Curs pentru ridicarea

calificării
■ Zilele trecute, la mina Aniuoa- 
sa a luat ființă un curs pentru ri
dicarea calificării cadrelor tehnice 
mediu

Timp de 3 luni (15 martie —15 
iunie) 54 de maiștri și tehnicieni 
responsabili de schimb vor asista 
săptăminal la prsdarea unor lecții 
legata direct de organizarea lucru
lui în subteran, de reducerea pre
țului de cost, de metode de mun
că înaintate și progresul tehnic.

Prezența fără nici o lipsă și 
' interesul manifestat de cursanți la 

prima lecție dovedesc că acest 
curs este apreciat și bine venit.

Realizări gospodărești
i

Iu urma unui plan de măsuri, 
sectorul administrativ al minei A- 
ninoasa a trecut la realizarea u- 
nor importante lucrări gospodărești.

In Editura Politică a apărut:

Bazele eticii marxiste
496 pag., 13 lei

Volumul cuprinde o expunere 
sistematică a teoriei moralei co
muniste. In lucrare se acordă o 
atenție specială codului moral al 
omului societății comuniste. Tot
odată, autorul face considerații a- 
supra dezvoltării doctrinelor morale 
și combate teoriile etice burgheze 
contemporane.

Calitatea, pe primi plan al preocupărilor
Din cărbunele brvt primit de la 

exploatările miniere Vulcan, Pe
trila, Lonea și Aninoasa, munci
torii preparației Petrila scot numai 
în secția spălătorie, în urma pro
cesului tehnologic de spătare, cla
sare și sortare, opt sortimente de 
cărbune energetic, comercializat, 
cu caracteristici granulometrice și 
de calități diferite. De asemenea, 
în urma procesului de flotare, sor- 

-Лаге și încărcare mai rezultă încă 
trei sortimente. Datorită acestor 
sortimente multiple conducerea în
treprinderii împreună cu comitetul 
de partid și comitetul sindicatului 
și-au îndreptat cu precădere aten
ția către colectivul sectorului de 
spălare îu care cărbunele brut su
feră transformări care-i măresc va
loarea și calitatea. Cu cît acest 
complex de transformare se face 
mai minuțios, mai atent, cu atlt 
creste calitatea cărbunelui.

Respectarea tuturor indicilor de 
calitate impuși de STAS este o 
preocupare permanentă a condu- 

-feerii întreprinderii și a comitetn 
lui sindicatului car г, sub conduce 
rea comitetului de partid, au tna 
bdize* colectivul preparației la o

CALITATE
sînt, de pildă, măsurătorile geolo
gice — mult mai avantajoase de- 
cît carotajul mecanic în ce pri- 
vaște exactitatea în determinarea 
grosimii stratelor de cărbuni întîl- 
nite, adîncimea lor și celelalte ca
racteristici litologice de coperiș și 
culcuș necesare la întocmirea do
cumentelor pentru proiectarea des
chiderii de noi mine. Nu îritîm- 
plător rezervei э de cărbuni sta
bilite prin planul de stat a se purie 
în evidență prin lucrările geologice 
au fost realizate pînă în prezent 
în proporție de 135 la sută, ceea 
ce denotă existența unui zăcămînt 
bogat.

La realizarea sarcinilor de plan 
precum și la îmbunătățirea lucră
rilor de explorare s-au evidențiat 
în perioada trecută din acest an 
brigăzile de sondori de la loca
țiile 5903 și 5906 din cîmpul mi
nier Iscroni la care au lucrat son
dorii șefi Barbu Ioan, Avramescu 
Gheorghe, Ciobanu Petre, Săvules- 
cu Ion, Popescu Titu și Fîciu Cons
tantin, sub conducerea maistrului 
sondor Ciobanu Victor.

TUDOR RUSU 
geolog

GEORGICĂ PARGHEL 
tehnician geolog

In incinta minei au fost reparate 
două drumuri de acces, s-a fixat 
și amenajat un loc special pentru 
sortarea materialului în depozitul 
de lemn, a început reparația zi
dului de sprijin din spatele silo
zului de cărbune.

Pînă la 1 mai, sectorul admi
nistrativ al minei Aninoasa și-a 
propus să demoleze două clădiri 
vechi, să lărgească și să moderni
zeze adăpostul pentru bicicletele și 
motocicletele salariaților, să ame
najeze noi zone verzi.

In 30 sile — 63 tone 
fier vechi

In perioada 15 februarie — 15 
martie a.c., harniaii muncitori de 
la mina Aninoasa au organteat la 
îndemnul comuniștilor numeroase 
acțiuni de muncă voluntară pentru 
strîngerea fierului vechi. Lucrînd 
cu însuflețire, ei au reușit să a- 
dune din locuri .diferite 63 000 kg, 
fier vechi. Depozitat la suprafață, 
fierul vechi a fost predat I.C.M. 
din Petroșani, după ce bucățile de 
metal au fost bine triate.

Cu acest prilej o importantă 
cantitate de piese metalice, scoase 
de mult din uz și casate, au fost 
oprit* peut.u a fi recondiționate. 
In acțiunea de colectare a fierului 
vechi s-au evidențiat colectivele 
sectoarelor I, II, VI și VIII.

Pînă la 1 aprilie a.c., muncitorii 
de la mina Aninoasa s-au angajat 
să mai colecteze 27 000 kg. fier 
vechi.

susținută întrecere socialistă pentru 
ridicarea calitativă a produselor. 
Acest lucru nu a fost deloc ușor 
deoarece calitatea cărbunelui brut 
primit dc la exploatările miniere 
variază de la o zi Ia alta, iar une
ori de la schimb la schimb. Acest 
lucru face ca atenția sortatorilor, 
flotatorilor și spălătorilor să fie în
dreptată spre calitatea cărbunelui 
brut. Pentru această categorie de 
muncitori, comitetul sindicatului 
a organizat cursuri de ridicare a 
calificării pentru meseriile de pre
paratori de cărbune și mecanici 
de benzi și elevatoare. Aceste 
cursuri au fost de mare folos ce
lor peste 60 de muncitori care 
le-au frecventat. De pildă, spălăto 
rul Horga Miron, în urma cunoș-, 
țintelor acumulate la cursul de ri 
dicare a calificării, știe să îmbine 
mai bine cunoștințele practice cu 
cele teoretice, reglînd cu pricepe 
re aparatele de spălare și obține 
zi de zi cărbune spălat de calita
te bună. La fel mecanicul de ele 
vatoare Ștefan Aurel sau flotatorul 
Mihart Constantin se situează pe 
loc fruntaș în meseria de prepa
rator de cărbune. La început ei nu

eooooooecooooeoooooooooococoooeooeooooo
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Pînă de curînd, unitatea c 
O.A.D.L.F. nr. 5 din orașul Pe- j 
trila Iși ducea activitatea într-nn j’ 
local neîncăpător. Studiindn-se !■ 
posibilitatea creării de condiții f 
mai bune de desfacere a măr- f 
furilor, prin unitatea respectivă, î 
la propunerea petrilenilor s-a re- '< 
partizat magazinului un local 5 
spațios și corespunzător, situat I; 
într-o clădire în care pînă mai f 
ieri se afla o unitate de carne. I

In noul local, mărfurile sînt ] 
mai bine prezentate, deservirea <

dar
*«*«**«****«***•«****«*«

se face fără șă stingherească pe 
cumpărători iar lăzile și restu
rile ambalajului nu mai stau în-

0 măsură binevenită
5

I
I5 .* g ghesuite într-un colț al magazi- 
Inului, ci se păstrează într-un loc 

rezervat special pentru depozi
tarea lor. Această măsură luată 
de organele locale este bineve
nită. Inconvenientul este insă că 
tocmai lîngă Intrarea în stradela 
unității respective se află o gură 
de canal, desfundată.

Nu s-ar putea ca secția salu
britate a I.C.O. Petrila să ia mă
surile necesare pentru astupa
rea gurii de canal cu o placă 

8 de beton, ca accesul în magazin 
o să se facă fără teama de a alu- 
$ neca în gura de canal ținută 
s deschisă ?

1
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V. PARASCHIVESCU 
corespondent
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Tinăra Ungur Lucreția se numă
ră _ printre cele mai harnice mem
bre ale întovărășirii zootehnice „7 
noiembrie" din Bănila. Pentru me
ritele ei în cadrul întovărășirii, 
tînăra a fost primită în rindariie 
candidafilor de partid.

reușeau să scoată cărbune prepa
rat la nivelul. cerințelor, dar mais
trul Florescu loan le-a venit în a- 
jutor. Le-a explicat întîi teoretic 
ce au de făcut, cum să aplice mai 
bine în producție cele învățate și 
шаге a fost bucuria celor doi mun
citori cînd au reușit să facă pro
grese pe calea îmbunătățirii cali
tății.

Roadele întrecerii socialiste pen
tru calitate superioară la toate sor
timentele producției desfășurată 
în luna februarie, cînd planul de 
producție a fost depășit cu 3,4 
la sută, au fost deosebit de bune. 
In luna februarie cenușa și umi
ditatea celor 11 sorturi au avut 
valori sub limita admisă de 
STAS. De pildă, cenușa medie a 
cărbunilor preparați a scăzut cu 
1,7 puncte sub indicele planificat, 
iar umiditatea realizată a fost cu 
0,9 puncte mai mică de cît cea 
planificată. Trebuie amintit că la 
aceste succese a contribuit și ni
velul ridicat de organizare a între
cerii socialiste. La flotație obiec
tivele de bază ale întrecerii au 
fost calitatea șlamului flotat, iar 
la spălătorie cenușa, umiditatea și

Un prețios schimb de experiență 
Intre propagandiști

(Urmare din pag. l-a) 

dezbătut și problemele cu privire 
la politica de fascizare a țării noas
tre dusă de către clasele domi
nante, după 1933, arătînd că sin
gurul partid care s-a rldloat Îm
potriva fascismului a fost P.CR., 
dînd exemple concrete din activi
tatea dusă de partid pentru îm
piedicarea faseîzărli țării.

După terininarea seminarului și 
după ce propagandistul a tras 
scurte concluzii,! caracterizlnd fe
lul eum s-au desfășurat discuțiile, 
s-a trecut la expunerea cuvîntuluî 
introductiv pentru lecția urmă
toare.

Propagandistul a avut un plan 
de expunere bine întocmit și a 
reușit să redea cursanților pro
blemele de bază, asupra cărora să 
pună accent atunci cînd studiază 
materialul bibliografic.

La sfîrșitul convorbirii, propa
gandiștii care au participat la a* 
ceastă ședință de învățăinînt și-au 
spus părerea asupra felului în ca
re tovarășul Nucă Ilarie a condus

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

instantanee : j„a trezit caricatura
In abataj era cald și bine, Incit 

minerului Leseanu Nicolae, ajuto
rului de miner Szabo Bela și lui 
Szanto Stefan nu le prea venea 
să pună mina pe pichamer, cu 
toate că crațerul aștepta să fie în
cărcat cu cărbune. Și cum, atunci 
elnd nu se lucră, In abataj se aș
terne o tăcere adîncă s-a creat o 
atmosferă cum nu se poate mai 
plăcută pentru a trage un pui de 
somn. Cine a fost cu „inițiativa" 
nu se știe. Cert este însă că și-au 
așternut un pat (pe cit era posibil) 
și pune-te nene pe sforăială incit 
bieții șobolani au rămas suprinși 
că se luerează, acum după puș- 
care, cu trei „perforatoare** deo
dată. Ar fi „lucrat" ei Întregul 
șut dacă n-ar fi fost prinși în 
„ofsaid".

Cazul cu pricina s-a întimplat 
într-unul din abatajele minei Vul
can, dar tot aici s-a mai întim
plat unul la un rol. încărcat ochi 
de harnicii mineri, craterul trans
porta mereu cărbune. De la o 
vreme însă a fost musai să se o-

dat unul părerea.

prească. Ghiftuit pînă sus, rolul
nu mai putea să primească nici
o lopată de cărbune.

— Ce s-o fi Întimplat? — s-au
întrebat minerii alarmați.

— Să știi că nu-s goale —- și-a

granulația sortimentelor. Aceste 
obiective sînt urmărite sistematic 
cum se realizează, fiind înscrise zil
nic pe graficele întrecerii. La spălă
torie deși condițiile nu permit sta
bilirea celor opt sortimente sepa
rate ca obiective în întrecere totuși 
s-a reușit să se realizeze ca obiective 
totalitatea sortimentelor distincte 
în’trei categorii principale: sortu
rile de cărbune 0-10 special, 0-10 
normal și 10-80 normal.

Realizarea unei calități superi
oare a produselor a fost obiecti
vul Întrecerii socialiste atît pe 
schimburi cît și între secții și sec
toare. Ca și în luna ianuarie, în
trecerea socialistă a fost cîștlgată 
de schimbul condus de maistrul 
Filimon Iosif II care a realizat 870 
puncte la spălătorie și 544 puncta 
la flotație.

Angajamentele privind calitatea 
sortimentelor de cărbune pe luna 
martie prevăd îmbunătățirea cali
tății cărbunilor preparați cu 0,3 
puncte la cenușă și cu 0,1 puncte 
la umiditate. Colectivul preparației 
este hotărît ca să-și îndeplinească 
sarcinile de plan și angajamen
tele luate la calitate și in cea de 
a treia lună a acestui an.

GHEORGHE ECQBESCU 
tehnician preparația Petrila 

seminarul și a prezentat cuvîntul 
introductiv, asupra modului în ca
ro eursanțil au tratat problemele. 
Toți cal care au luat cuvîntul au 
apreciat aă această convorbire ș-a 
desfășurat la nivelul cerințelor, că 
propagandistul a reușit să condu
că discuțiile competent și atrăgă
tor, iar majoritatea cursanților au 
dat dovadă că stăpînesc materia
lul studiat Propagandiștii au a- 
rătat unele aspecte din activita
tea cercurilor pe care le conduc. 

Desfășurarea acestei Convorbiri 
a constituit un prețios schimb de 
experiență între propagandiști^ 
mulți dintre ei avînd de învățat 
despre felul cum trebuie să se 
conducă discuțiile în cadrul senți- 
narului, cum să se prezinte ец- 
vîntul introductiv și, în general, 

( ce activitate trebuie să depună 
un propagandist pentru a reuși 
să imprime îiivățămîntului de 
partid un conținut bogat în idei, 
atractiv, menit să ajute cursanții 
în însușirea cît mai temeinică a 
problemelor legate de cunoaște
rea istoriei partidului noștru.

— Dar cu foratul ce facem 7
— Ia să văd eu, ce-i jos la rol 

— a hotărît șeful de schimb.
A coborît omul grăbit suitorul 

și nu-i venea să-și creadă ochi
lor. Vagonetarul Jilip Romulus 
sta întins la pămînt cît era de 
lung.

— Să știi că i s-a întimplat 
ceva — și-a zis speriat. Cînd s-a 
apropiat i-a trecut sperietura, dar 
în schimb i-a sărit țandăra.

— Ce faci aici, îți faci planul 
la somn 7

— Am ațipit și eu o leacă dar... 
Cum o leacă și rolu-i plin 

de atîta vreme 7 Pune-te frate pe 
treabă că de unde nu, n-ai zile 
bune cu noi.

P. S. La mina Vulcan lucrează 
mulți oameni. Marea lor majori
tate sînt harnici. Hărnicia însă nu 
se împacă Cu chiulul și cei patru 
somnoroși au fost treziți de ur
gență printr-o caricatură. E un 
lucru bun și de învățătură.

PR06RAM DE RADIO
23 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Orchestre de muzică 
ușoară, 9,00 Roza vînturilor, 9,25 
Muzică populară romîneaseă ce
rută de ascultători, 11,05 Scene 
din opere, 12,20 In săli și pe sta
dioane, 12,30 Muzică ușoară ro- 
mînească, 14,00 Muzică ușoară ce
rută de ascultători, 14,30 Melodii 
populare romînești și ale minori
tăților naționale, 15,00 Concert dis
tractiv, 16,15 Vorbește Mossova I 
17,10 Fragmente din opera „A- 
drianne Lecouvreur" de Cilea, 
18,20 Program muzical pentru 
fruntași în produeție din indus
trie și agricultură, 19,22 Muzică 
de dans, 20,15 Cîntă Alexandru 
Grozuță, 20,30 Muzică de dans, 
21,25 Melodii populare romînești. 
PROGRAMUL II. 12,35 Fragmente 
din opereta „Frumoasa Elena" de V. 
Offenbach, 14,30 Potpuriuri și u- 
verturi, 15,05 Din muzica popoa
relor, 17,00 Valsuri de concert, 
19,00 Melodii populare romînești 
cerute de ascultători, 19,40 Muzică 
ușoară de Radu Șerban, 20,00 Mu
zică de dans, 20,40 Tineri inter- 
preți de muzică populară romî- 
nească, 21,15 Muzică de dans, 21,45 
Agenda teatrală, 22,00 Muzică de 
danș.

------фа------

CINEMATOGRAFE
23 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Crimă fără pedeapsă; AI. Sahia .* 
Moara diavolului; PETRILA: La
șul ; ANINOASA: Lazarillo d» Tor- 
mes I LUPENI: Copilul și orașul; 
iwav Posț restant-
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In В. В. S. S. a fost lansat
„Cosmos—1366

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 21 martie în Uniunea Sovi
etică a fost lansat un nou satelit 
artificial al pămîntului — „Cos- 
mos-13".

La bordul satelitului s-a insta
lat aparatajul științific destinat 
continuării explorării spațiului cos
mic în cadrul programului anunțat 
de Agenția TASS la 16 martie 
1962. Satelitul s-a plasat pe o orbită 
cu următorii parametri: perioada 
inițială de revoluție 89,77 minute, 
distanța maximă de suprafața Pă
mîntului (la apogeu) 337 km. dis- 
tanța minimă (la perigeu) — 205

------------ ©

In sprijinul revoluției cubane
NEW YORK 21 (Agerpres).
In timp ce la San Jose (Costa 

Rica) a avut loc conferința pre
ședinților țărilor Americii Centra
le cu participarea președintelui 
S.U.A., Kennedy, conferință care 
a avut un caracter vădit anticuban, 
în întreaga America Latină s-a in
tensificat mișcarea de solidaritate 
cu Cuba revoluționară. In declara
ția dată publicității, Uniunea pa
triotică din Guatemala a condam
nat conferința președinților din 
Costa Rica. Ea a arătat că „aceasta 
este îndreptată atît împotriva po
poarelor țărilor Americii Centrale 
cît și împotriva poporului Cubei".

Se intensifică în prezent pregă
tirile în vederea congresului de 
solidaritate cu Cuba. Frontul de 
sthiga de eliberare din Uruguay 
a adresat tuturor popoarelor și 
organizațiilor politice ale țării che
marea de a-și manifesta spriji-

---- ©=-

GoHdamnarea 
ufior membri ai O.A.S

PARIS 21 (Agerpres).
„Tribunalul securității de stat" 

a pronunțat verdictul în procesul 
unei bande de O.A.S.-iști care a 
săvîrșit anul trecut la Paris o se
rie de acte teroriste. Printre al- 

' tele, această bandă a pus Ia cale 
explozia unei bombe în fața clă
dirii unde își are sediul filiala din 
Paris a agenției TASS. Membrii 
bandei au, de asemenea, pe con
știință rănirea gravă a unei fetițe 
de patru ani — Delphine Renard.

Tribunalul a eondamnat pe Yves 
Tissandier, Francis Cheylan și 
Patrik Abdel la cîte 20 de ani în
chisoare. Alain Cheylan a fost 
condamnat la 15 ani închisoare. 
Ceilalți 10 membri ai bandei au 
fost condamnați la închisoare între 
5 și 7 ani.

—=©—

Acțiuni de represiune 
în Brunei și Sarawak

SINGAPORE 21 (Agerpres).
Autoritățile britanice au declarat 

în mai multe rînduri că în terito
riile Brunei și Sarawak unde, după 
cum se știe, în urmă cu cîteva 
luni a izbucnit o puternică răs
coală anticolonialistă, domnește „li
niștea". După cum transmite însă 
agenția Associated Press, surse 
oficiale britanice au anunțat la 19 
martie că în Brunei și Sarawak 
vor fi reintroduse restricțiile de 
circulație în timpul nopții și că 
trupele engleze și forțele de si
guranță pregătesc operații intense 
pentru lichidarea răsculaților.

Se pregătesc operațiuni militare 
împotriva răsculaților conduși de 
Jasain Affandy, care ocupă po
ziții în provinciile Limbang și 
Temburong. 

km. Unghiul de înclinație a orbi
tei față de planul ecuatorului este 
de 64 grade 58 minute.

In afara aparatajului științific, 
la bordul satelitului s-au montat 
un emițător radio care funcționează 
pe frecvența 19,995 Mhz, un sis
tem radiotehnic pentru măsurarea 
precisă a elementelor orbitei, un 
sistem radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor refe
ritoare la funcționarea dispoziti
velor și a aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul pro
cedează la prelucrarea informați
ilor recepționate.

nul pentru revoluția cubană. In 
Argentina numeroase organizații 
de masă au declarat că sprijină 
congresul de solidaritate cu Cuba.

La New York este difuzat un 
buletin editat de „Comitetul de 
luptă pentru o atitudine justă față 
de Cuba". In el sînt demascate 
manevrele contrarevoluționarilor cu- 
bani care trăiesc în Statele Unite, 
precum și isteria anticubană ațîțată 
în cercurile oficiale și în rîndul 
congresmenilor.

Fostul președinte al Mexicului, 
Lazaro Cardenas, a dat publicității 
în ziarul „Siglo Viente" o decla
rație în sprijinul Cubei.

Dezbateri în Camera Comunelor
LONDRA 21 (Agerpres).

La 20 martie deputății laburiști 
din Camera Comunelor au solici
tat guvernului englez să contri
buie la lichidarea divergențelor 

dintre pozițiile americană și sovi
etică în problema încetării expe
riențelor nucleare.

Răspunzînd la interpelările formu
late de A. Henderson, F. Allaun, 
J. Rankin și alții, conducătorul de
legației engleze în Comitetul celor
18 de la Geneva, ministrul de stat 
pentru problemele externe J. God- 
ber, repetînd declarația făcută la
19 martie de primul ministru 
Macmillan, a încercat să arunce 
asupra Uniunii Sovietice vina pen
tru faptul că nu s-a realizat încă 
un acord în această privință.

ѴІЕДІА. — La Viena a fost for
mat Comitetul pentru desfășurarea 
„marșului pentru pace și dezar
mare"/ care va avea loc la 15 a- 
prilie. Din comitet fac parte Зв 
de oameni de știință, scriitori, 
compozitori, fruntași pe tărîm ob
ștesc din Austria.

In apeiul comitetului se arată că 
scopul principal al marșului este 
să contribuie la realizarea dezar
mării generale și totale și la ins
taurarea unei păci trainice in lu
me.

LONDRA. — In noaptea spre 21 
martie, în apropiere de Stamford 
(comitatul Lincolnshire) s-a prăbușit 
un avion de bombardament apar- 
ținînd forțelor militare aeriene 
engleze. întregul echipaj al avio
nului, alcătuit din patru persoane, 
a pierit.

RABAT. — In seara de 20 mar
tie regele Marocului Hassan al 
II-lea a plecat din Casablanca, pe 
bordul vaporului american „Consti
tution", într-o vizită oficială în 
S.U.A. In această călătorie regele 
Marocului este însoții de prințul 
Mulay Abdallah, de Ahmed Ba- 
lairej, ministrul afacerilor externe 
și de alte personalități.

TOKIO. — La construcția tune
lului de cale ferată din împreju
rimile orașului, Odawara din cau
za unei surpări de teren au fost

Program sovieto-ameritan 
ie tolaiiorare io Meniul 

explorării Cosmosului
ROMA 21 (Agerpres).
Intre 11 și 20 martia la Roma 

au avut Ioc între reprezentanții 
Uniunii Sovietice și S.UA. trata
tive în problema colaborării în do
meniul folosirii spațiului cosmic 

în scopuri pașnice. Au fost exami
nate problemele referitoare la fo
losirea sateliților artificiali ai Pă
mîntului pentru meteorologie, pen
tru ridicarea magnetică a Pămîn
tului, precum și amănuntele efec

tuării unei experiențe cu sateli
tul pasiv de telecomunicații 
„echo-II".

La o conferință de presă, orga
nizată la 20 martie, acad. A. A. 

Blagonravov și dr. Hugh Dryden 
au făcut o declarație comună cu 

privire la rezultatele pozitive ale 
tratativelor în privința aplicării 
programului sovieto-american de 
colaborare în domeniul explorării 
Cosmosului, cu care s-a căzut de 
acord anul trecut la Geneva.

-=©=-

Catastrofă aeriană
NISA 21 (Agerpres).
La 20 martie deasupra Alpilor 

sudici francezi s-a prăbușit un 
avion „Comet-4", avion personal 
al regelui Arabiei Saudite. Avionul 
se îndrepta din Nisa spre Geneva. 
Pe bordul avionului se aflau 16 
persoane — nouă membri ai echi
pajului și șapte călători.

Nici o persoană aflată pe bordul 
avionului nu a rămas în viață.

Răspunsul nu a mulțumit pe la
buriști. Henderson a arătat că po
zițiile părților nu se deosebesc 
chiar atît de mult. El a propus ca 
miniștrii afacerilor externe ai An
gliei, U.R.S.S. și S.U.A. să se în
trunească la Geneva și să ajungă 
la o hotărîre de compromis.

Godber a spus că „va lua act" 
de propunerea Iui Henderson.

Frank Allaun a declarat că mulți 
sînt neliniștiți din cauza că se tă
răgănează atît de mult realizarea 
acordului cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare. El a 
cerut guvernului englez să renunțe 
în mod unilateral la continuarea 
experiențelor în speranța că acest 
exemplu va fi urmat și de alții.

îngropați 4 muncitori japonezi. 
Echipa de salvare a reușit să scoa
tă la suprafață doi muncitori care 
au fost transportați la spital în 
stare gravă. Ceilalți doi muncitori 
au murit.

SAIGON. — Corespondentul din 
Saigon al Agenției A.P. a anunțat 
că la 20 martie în Vietnamul de 
sud a fost doborît încă un elicop
ter american care participa la ope
rațiunile militare împotriva parti
zanilor. Acesta este al treilea eli
copter american doborît de parti
zani în ultimele opt zile.

WASHINGTON. — Intr-un stu
diu consacrat tendințelor economice 
în S.U.A., revista „U. S. News and 
World Report" subliniază că în 
cursul acestei luni s-a înregistrat 
din nou o „depresiune în activi
tatea de afaceri". Grevele, precum 
și amenințarea cu noi conflicte 
de muncă, au provocat un climat 
de neîncredere, care s-a răsfrînt 
asupra lumii de afaceri. O situație 
îngrijorătoare s-a manifestat în in
dustria construcțiilor unde numă
rul contractelor a scăzut foarte 
mult.

TRIPOLI. — La Tripoli a fost 
dat publicității decretul regai cu

ALATURI DE GREVA MINERILOR

In Franța continuă acțiunile revendicative 
ale oamenilor muncii

' PARIS 21 Corespondentul Ager
pres transmite ;

In întreaga Franță continuă să 
se desfășoare mari acțiuni revendi
cative. Paralel cu greva minerilor 
care durează de trei săptămîni, în 
luptă se încadrează mereu noi ca
tegorii de oameni ai muncii. Acți
unile revendicative au cuprins și 
sectorul serviciilor publice. In fa
ța primăriei din Paris și a nume
roase prefecturi din provincie au 
fost organizate manifestații.

La chemarea marilor federații 
sindicale din țară, 300 000 de fe
roviari francezi au declarat joi di
mineață o grevă de două ore. Ei 
cer majorarea salariilor, reducerea 
săptămînii de lucru. Activitatea 
multor gări a fost paralizată. So
cietatea națională a căilor ferate 
refuză, după cum se știe, satisfa
cerea revendicărilor oamenilor mun
cii. In același timp însă cifra to
tală a cadourilor oferite în fiecare

Declarația lui Kwame Nkrumah
ACCRA 21 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat cores

pondentului din Ghana al ziarului 
„Pravda", președintele Ghanei, 
Kwame Nkrumah, a declarat : „Ra
portul de forțe din lumea contem
porană a ajuns la un asemenea 
stadiu, cînd unicul drum al ome
nirii este coexistenta statelor cu 
sisteme sociale diferite. Dar co
existența nu înseamnă renunța
rea la lupta împotriva colonialis
mului și imperialismului".

Referindu-se la politica de ne- 
aderare, Nkrumah a subliniat: „Po
litica de neaderare nu înseamnă 
un neutralism negativ. In lumea 
actuală, nici un stat nu-și poate 
asigura securitatea dacă se sus
trage de Ia rezolvarea probleme
lor internaționale ale războiului și 
păcii".

-------------©

„Răbdarea a ajuns la capăt" 
— Declarafia lui J. Nkomo —

LONDRA 21 (Agerpres).
Respingem orice legături impuse 

Rhodesiei de sud de colonialiștii 
albi, a declarat Joshua Nkomo li
derul populației africane, care se 
află la Londra, unui corespondent 
al ziarului „Scotesman".

Nkomo a subliniat că între co
lonialiștii Rhodesiei de sud, Repu

privire la componența noului gu
vern din Libia, condus de Mohied- 
din Fikini care, pe lingă funcția 
de prim-ministru, este și ministru 
al afacerilor externe.

SEUL. — Agențiile occidentale 
de presă relatează că în Coreea de 
sud crește opoziția față de intenția 
juntei militare de a rămîne la pu
tere încă patru ani. La 20 martie 
a avut loc la Seul o demonstrație 
împotriva dictaturii militare. Pu
ternice forțe de poliție au interve
nit, împrăștiind pe demonstranți și 
arestînd 20 de persoane

SAN JOSE. — Centrul de info, 
mâții internaționale din San Jose 
(Costa Rica) a anunțat că în 
cursul anului 1962 țările Americii 
Centrale au pierdut 187 milioane 
dolari ca urmare a scăderii pre
turilor de achiziție pentru cafea. 
Această sumă este de peste două 
ori mai mare decît totalul împru
muturilor și investițiilor efectuate 
de Statele Unite în America Cen
trală In cadrul planului „Alianța 
pentru progres"

LONDRA. — In Anglia se des
fășoară pregătiri intense pentru 
demonstrația de masă care va 
avea loc la 26 martie la Londra 

an de societate, sub formă de ta 
rife preferențiale marilor societăț 
industriale se ridică la 284 mili 
arde franci vechL

De asemenea funcționarii de 1< 
oficiile poștale din întreaga Franțc 
au declarat la 21 martie grevă. E: 
cer sporirea salariilor și îmbună 
lățirea condițiilor de muncă.

O îmbunătățire a retribuirii 
muncii și prelungirea concediulu 
plătit sînt revendicate și de me 
talurgiștii francezi, care în ziua de 
21 martie au încetat lucrul timp de 
două ore și au organizat în întrea
ga țară manifestații în apărarec 
drepturilor lor.

Acțiunile de solidaritate cm mi
nerii aflați în grevă se înmulțesc 
In afară de marile sume de bani co
lectate în întreaga țară joi dimi
neață a sosit în Franța o coloana 
de autocamioane transportînd 3200C 
de pîini colectate pentru minerii 
francezi de oamenii muncii bel
gieni.

Kwame Nkrumah s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru unitatea anti- 
imperialistă a țărilor africane. El 
a declarat printre altele: „Avem 
nevoie de unitate pentru a lichida 
imperialismul în toate formele și 
manifestările sale. Avem nevoie 
de unitate pentru a înlătura și a 
nimici neocolonialismul, pentru a 
construi o societate africană mo
dernă".

„Guvernul Ghanai, a spus Nkru
mah, demască imperialismul, colo
nialismul și neocolonialismul ș /*-
sprijină lupta de eliberare națio
nală din Africa. Cu cît mai perse
verentă va fi această luptă, cu 
atît mai favorabile vor fi perspec
tivele pentru obținerea păcii gene
rale". 4
------------ 

blica Sud-Africană și colonia por
tugheză Mozambic există legături 
militare secrete.

Nkomo a subliniat, de asemenea, 
că dacă Anglia nu va acorda țării 
sale cît mai curînd o nouă consti
tuție, atunci va urma inevitabil 
„o explozie". „Am fost prea răb
dători, dar răbdarea noastră a ajuns 
la capăt" — a declarat el.

și se va desfășura sub lozinca „Să 
ni se dea de lucru".

Din toate colțurile insulelor bri
tanice sosesc știri despre dorința 
unui mare număr de organizații 
sindicale de a-și trimite reprezen
tanți pentru a participa la demons
trația de protest împotriva crește
rii șomajului în țara.

LONDRA. — Curtea de Apei din 
Londra a confirmat sentința pro
nunțată împotriva lui Colin Jor
dan, căpetenia fasciștilor eiglezi, 
pentru cuvîntarea sa rasistă, pro
vocatoare, rostită în iulie anul 
trecut, Jordan a contestat sentin
ța pronunțată fdouă luni de în
chisoare) pe care prima instanță 
de apel a anutat-o. Dat poliția a 
înaintat procesul Curții de Apei, 
care a confirmat sentința inițială.

in prezent, Jordan își ispășește 
altă pedeapsă, fiind cj ^damnat la 
9 luni în urma unui proces pen
tru. crearea unei organizații fas
ciste militare.

BERLIN. — La 20 martie aproxi
mativ 500 de oameni ai muncii 
din Duisburg (Germania occidenta
lă) au luat parte la o demonstra
ție de protest împotriva adoptării 
legilor excepționale de către Bun- 
destagul vest -german. Demonstran
ții purtau panouri pe care erau în
scrisa lozinci împotriva măsuriloi 
antipopulare ale guvernului Ade
nauer. ' , *■
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