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Minerii din Lupeni obfin 
noi succese

Deținătorii drapelului 
mereu în frunte

De cum intri în biroul sectoru
lui III de la mina Lupeni privi
rea îți este atrasă de un drapel 
frumos. E trofeul acordat trimes
trial sectorului minier fruntaș în 
întrecerea pe întreaga Valea Jiu
lui. In dorința de a păstra și pe 
mai departe drapelul dobîndit a- 
nul trecut, colectivul sectorului a 
muncit cu spor și în lunile scurse 
din acest an. Mărturie a hărniciei 
sale stau cele 11 372 de tone căr
bune cocsificabil extrase peste 
plan în primul trimestru al anu
lui. Succesele anterioare au mobi
lizat și mai mult colectivul. In 
primele două zile lucrătoare din 
aprilie, în abatajele sectorului s-a 
muncit cu și mai mult spor, iar 
pe căile subterane au luat drumul 
spre preparație cu 586 tone de căr
bune mai mult decît prevederile 
planului la zi. La obținerea aces
tui succes contribuția cea mai 
mare a adus-o brigada de fronta- 
liști condusă de Spînu Petru. Din 
abatajul ei, cu susținere metalică, 

fost extrase peste plan 225 tone 
de cărbune. Din abatajul frontal 
numărul 3 vest, condus de comu
nistul Ghioancă loan, au fost ex
trase 111 tone de cărbune peste 
prevederile planului, iar din acela 
condus de Petre Constantin — 83 
tone. Cu asemenea realizări nu-i 
de mirare că deținătorii drapelului 
sînt mereu în frunte.

СЙге de ordinul miilor
.sCpeși ca mărime și producție ex
trasă, sectorul 1 В nu sa poale

EtHinll de (înlutlkii 
îieveilioiii

Mecanicii și fochiștii Depoului 
C.F.R. Petroșani au intensificat ac
țiunea de remorcare a trenurilor 
eu tonaj sporit. Drept urmare ei în
registrează însemnate economii de 
combustibil convențional. In pri
mele trei luni ale anului, de exem
plu, pe întregul depou s-au eco
nomisit 1750 tone de combustibil 
conventional. Cu cantitatea de 
combustibil economisită în acest 
timp de mecanicii și fochiștii De
poului C.F.R. Petroșani se pot re
morse circa 400 trenuri de marfă 
pe distanța Petroșani—Simeria și 
retur.

Cele mai mari economii de com
bustibil convențional au fost rea
lizate de către echipele de loco
motivă conduse de mecanicii Oprea 
loan, Rudeanu Francisc, Pătroi 
Petre, Ardeleanu Vasile și alții.

— = —•

Curs de calificare
De curînd, la I.I.L. „6 August" 

Petroșani a fost deschis un curs 
de calificare pentru tîmplari de 
binale și mobilă.

Tematica cursului cuprinde lec
ții privind tehnologia materialelor, 
norme de protecție a muncii, de
sen tehnic și altele. Acest curs 
funcționează în cadrul întreprin
derii și este frecventat de un nu
măr de 18 tineri direct produc
tivi, printre care și 3 fete ce lu
crează la mașinile de prelucrare 
a binalelor la tîmplăria din Live- 
zeni. Durata cursului este de 10 
luni. Lectorii cursului au fost se
lecționați din rîndul inginerilor și 
tehnicienilor din întreprindere. La 
cursuri asistă cu regularitate și 
tov. Popa Petru, secretar a! orga
nizației de bază U.T.M., pe între
prindere, care se interesează în
deaproape de bunul mers al aces
tuia.

C 1OAN 
corespondent

compara cu sectorul III, în ceea ce 
privește hărnicia și priceperea, 
cele două colective stau pe picior 
de egalitate. Calculele făcute la 

încheierea primului trimestru ara
tă că depășirile de plan se scriu 
cu cifre de ordinul miilor. La cele 
3449 tone de cărbune cocsificabil 
extrase peste plan în primul tri 
mestru, miherii de aici au mai a- 
dăugat în primele două zile din 
luna aprilie încă 170. Faptul nu-f 
tntîmplător. Cu mineri priceput! 

cum» sînt șefii de brigadă Koos 
Ladislau, Băcanii Sava șl Ciuciu 
Andrei, cu o îndrumare tehnică de 
o înaltă calificare ca a maiștrilor 
Erșenyi Iosif, Șejențki Vilhelm șt 
a altora, musai ca și realizările 
să fie pe măsura priceperii si hăr 
niciei.

Pornind de la o sesiune 
tehmco-șfiinfifică

Introducerea metodei de exploa
tare a cărbunelui din stratul 18. 
blocul VI eu un utilaj modern de 
mare randament, a bucurat mult 
pe minerii de aici. începutul însă 
a fost greu. Mînuirea acestei ma
șini complicate cere bogate cu 
noștințe tehnice și experiență. Dar 
nici una nici alta nu se însușesc 
cit ai bate din palme. Atunci s-a 
luat inițiativa ca la una din se
siunile, tehnico-șțiințifice ce au- Inc 
la mină, să se dezbată problema 
exploatării stratului 18 din blocul 
VI cu plugul de cărbune. Măsura 
s-a dovedit bine venită. Cunoștin
țele acumulate aici de către maiș
tri, tehnicieni și ingineri, îmbinate 

Icu experiența dobîndită între timp 
de mineri a început să dea roade. 
Brigada Iui Lucaci Andrei care lu
crează în acest abataj a reușit în 
primele două zile din. luna aprilie, 
să extragă cîte două fîșîi de căr
bune în 24 de ore, obținînd o creș
tere substanțială a producției. A- 
cesta e însă abia începutul. Astfel 
obiectivul de a extrage din aba
tajele frontale două fîșii la zi, în
cepe să prindă viață.

-----------o------

In fiecare lună brigada comunistului Compodi loan din sectorul III al minei Lonea obține succese 
importante în procesul de producție. In luna trecută, din frontalul lui Compodi loan au luat drumul pre
paratei Petrila mai bine de 600 tone cărbune peste plan, cu 300 tone mai mult decît angajamentul 1 
de întrecere pe luna respectivă.

IN CLIȘEU: Șeful de brigadă Compodi loan discută cu minerii din schimbul II unele măsuri ce 
trebuie luate pentru bunul mers al lucrului în abataj.

-------------------------Z-r--------------- - ' ••■==-------------------------

BRIGADA LUI IONICA PETRU
Tineri dar pricepuți în ale me

seriei, Ionică Petru, Nevezi ha- 
dîslau, Cotorceanu Marin, Brădes- 
cli Petre și Fischer Friedrich for
mează o brigadă harnică de bo- 
binqțpri. In fruntea brigăzii este 
Ictmalî un tinăr cu înaltă califi
care profesională și reale aptitu
dini de bun organizator. Brigade 
condusă de utetnistUl Ionică Pe
tru se bucură de un bun rânttme 
în secția de reparații electrice 
Vulcan. Lucrările de bobjnaj greu 
pe care ea le execută sînt ire
proșabile. Cînd se ivește cîte o 
lucrare urgentă ori mai dificilă, 
conducerea secției Io încredințea
ză acestei harnice brigăzi.

Așa s-a întîmplal și zilel,e tre
cute. In biroul șefului de secție 
zbîrnii prelung telefonul. Tovară
șul ing. Cicaici Vasile ridică re
ceptorul.

— Avarie Ia transformatorul 
care alimentează cu energie elec
trică utilajele de la cariera de 
piatră Jieț ? Trimiteți cît mâi repe
de posibil transformatorul...

— Da, ne vom 
strădui să exe

cutăm cît mai repede reparațiile 
necesare pentru ca producția să 
nu sufere.

Abia pusese receptorul pe furcă 
cînd șeful secției și începu să 
dea dispoziții maîsțrului Olaru Teo- 
dâr, cate se' afla tocmai în birou.

— Ne vine o lucrare urgentă,

un transformator de alimentare de 
15 kV/0,4 kV. Faceți toate pregă

tirile necesare. Brigada lui Ionica 
să fie gata pentru începerea lu
crului, de îndată ce sosește trans 
formatorul.

Totul a fost pregătit pentru ter
minarea urgentă a reparației care 
nu suferea nici o aminare.

Curînd sosi și transformatorul. 
Brigada lui Ionică procedă de în
dată la decuvarea lui, pentru sta

bilirea și remedierea defecțiunii, 
iar maistrul și inginerul urmăreau 
îndeaproape mersul lucrării. Fie
care muncitor din brigadă avea 
sarcini precise. In timp ce Bră- 
descu se ocupa de curăjirea ca
pacelor cuvei transformatorului, 
Cotorceanu executa operațiile de 
lăcătușerfe, Fischer pe cele de 
strunjire și frezare, far șeful de 
brigadă, a/utat de Nevezi, efectua 
schimbarea izo itorilor și' alte O- 
perații necesare pentru repararea 
t. ransf or motorul ui.

După mai bine de 16 ore de 
muncă încordată, membrii brigăzii 
observă că în atelier au rămas 
numai ei. Ceasornicul indica o 
oră tîrzie din noapte, dar la trans
formator încă mai era de lucru. Deși 
erau cu toții obosiți, înțeleg.n- 
du-se din priviri, brigadierul Io
nică și tovarășii săi de muncă ho- 
tărîră să continue munca pînă la 
terminare. Muncitorii care au ve
nit la serviciu în schimbul I i-au 
găsit efectuînd ultimele operații

MARGARETA MICA

(Continuare în pag. 3-a)

Au sosit ziarele. Maria Maier, difuzor voluntar Ia 
sectorul de prelucrare a preparației Petrila se în
grijește zilnic ca cei 250 de abonați din preparație 
să-și primească cu regularitate ziarele și revistele, 
lat o in clișeul de față pe Maria Măter repartizînd 
ziarele pentru fiecare echipă în parte.
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cută Augustin, Nemeș Va* 
sile, Re neamț u Pavel, A- 
nuțoiu loan

0 inițiativă bună

secția 
de la

Realizări la I. P. I. P. Livezeni
Confecții metalice 

din material recuperat
Muncitorii din 

confecții metalice
I.P.I.P. Livezeni obțin în 
activitatea lor succese 
însemnate.

"Lună trecută, de exem
plu, ei au reușit să de
pășească cu 4 la sută 
volumul lucrărilor plani
ficate și să ealizeze 
pentru diferite întreprin
deri și șantiere de cons
trucții- o tonă și jumătate 
de confecții metalice din 
tablă, bare r și fier cor
nier recuperat.

Aceste rezultate sînt în 
mare parte rodul crește
rii necontenite a califică
rii personalului din secție 
și organizării lucrului du
pă metode ‘ înaintate ca : 
execuția pieselor în 
responsabilitate pe 
rațiuni de montare, 
jutorare reciprocă 
S-au evidențiat ca
tași în muncă lăcătușii 
Cizmaș Ambrozie, Ghiur-

serie, 
ope- 

întra- 
etc. 

frun-

In rînrf cu fruntașii

‘ Mergînd în pas cu ce
rințele șantierelor de 
constrttcții din Valea Jiu
lui, muncitorii din secția 
betonite speciale și praf 
hidrofob de la I.P.I.P. Li
vezeni s-au achitat cu 
cinste de angajamentele 
luate pe luna’ martie a.c. 
Lucrînd cu hărnicie ei au 
livrat beneficiarilor peste 
60 m.c. de beton simplu, 
plăci și tuburi și circa 30 
th.c. de praf hidrofob.

Printre muncitorii care 
au fost declarați zilele 
trecute fruntași în muncă, 
în lupta pentru calitate și 
econmii se numără și to
varășii Crist га Нагіе, 
Ptiiu Nicolae, Cristea На
гіе IL

In prezent colectivul 
secției betonite speciale 
$1 praf hidrofob ocupă un 
loc de cinste pe graficul 
de producție.
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Hotărîți să contribuie 
la sporirea beneficiilor 
treprinderii, mecanicii 
la I.P.I.P. Livszsni 
promovat începînd
luna martie a.c., o valo
roasă inițiativă. Ei au ho- 
tărît să execute controale 
la utilajele închiriate și 
aflate pe șantierele de 
construcții din Valea Jiu
lui. Acest lucru a preve
nit numeroase defecțiuni 
și a sporit capacitatea de 
lucru a macaralelor, es- 
cavatoarslor, betonierelor 
mașinilor de șlefuit mo
zaic etc.

Inițiativa cîț și repa
rațiile de calitate execu
tate într-un timp scurt, 
au sporit productivitatea 
utilajelor și au dublat ve
niturile. La această reali
zare contribuția cea mai 
de preț a fost adusă de 
tehnicienii și mecanicii 
Mărcău Nicolae, Băzu Ni
colae, Fleischer iban, 
Corocoleanu loan, Căldă- 
raru loan.
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2 STEAGUL Води

Preocuparea principală 
studiul individual

Ai un ideal în viață ? Vrei să 
devii un om folositor societății, 
un bun specialist, stimat și res
pectat?

De tine 
de modul 
strădui să
re vei munci zi 
var antă.

Cei mai multi 
mine 

acest 
el.
studenți întîlnești șt

depinde în primul rtnd, 
în care tu însuți 
înveți, de modul 

de zi cu

te vei 
In ca- 
perse-

de lastudenți 
din Petroșani 

principiu și se
Institutul de 
înțeleg bine 
conduc după 

Asemenea
în anul II, Facultatea de exploa
tări miniere, care te impresionea
ză prin seriozitatea și răspunderea 
cu care se pregătesc. Iată numele 
cîtorva dintre ei: loan Necula, Ilie 
Rotunjanu, 
Mureș an, 
Succesele 
toresc în 
severente,
Consultarea materialului bibliogra
fic, apoi discuțiile amicale ce le 
poartă cu colegii, au drept scop 
Sintetizarea, aprofundarea sau îm
părtășirea noutăților aflate din 
manuale sau din cărți de specia
litate. Desigur că fără un studiu 
sistematic, fără un plan care să 
fie respectat cu strictețe, fără 
muncă, nu se poate realiza ceva 
trainic. Și Nicula și Rotunjanu, ea 
și toți ceilalți, au înțeles bine a- 
cest lucru. Ei știu ce vor de la 
viață, au un scop, un ideal, vor 
cu orice preț să devină buni spe
cialiști, cu un înalt orizont de cul
tură. Convingerea că se pregătesc 
pentru a deveni folositori socie
tății constituie mobilul activității 
lor. Ei și-au impus fiecare pentru 
sine un program sever. Stau ore 
In șir aplecați asupra cărților, ho- 
tărîți să le smulgă toate 
Dar activitatea lor nu se 
numai la a învăța.

Pe Rotunjanu îl găsești 
la clubul studențese fiind 
sfonat șahist. In cadrul organiza
ției U.T.M., Necula desfășoară o 
susținută activitate de antrenare 
a studenților la o muncă profe
sională sîrguincioasă. Și despre 
ceilalți se pot spune lucruri la fel 
de bune. Deci pregătirea lor nu se 
limitează numai la specialitatea 
pe care și-au ales-o. Ei desfășoa
ră o activitate multilaterală.

I, Rozalia Schmith și loan 
toți studenți fruntași, 
lor la învățătură se da- 
primul rînd muncii per- 

, studiului individual

tainele. 
rezumă

deseori 
un pa-

Balanța sesiunii semestrului 1 
arată Insă că printre studenții 
buni și foarte buni la Învățătură 
alnt și studenți ea Gheorghe On- 
cioiu, Francisc Hegheduș și Gheor
ghe Răducanu sare ered că de 
învățătura lor trebuie să se preo
cupe organizația U.T.M., U.A.S., 
cadrele didactice ,— numai ei nu. 
El nu se îndură să renunțe ta 
plimbările pe stradă pentru a se 
apuca în sflrșit de carte. Pe tema 
sttuației slabe Ia Învățătură a a- 
nului II, organizația U.T.M. și 
U.A.S. au organizat consfătuiri 
profesionale pe grupe. In cadrul 
acestora s-a analizat activitatea fie
cărui student în parte scoțîndu-se 
în evidență un lucru esențial: eă 
situația slabă la învățătură se da
torește faptului că unii studenți 
nu au privit cu destul simț de 
răspundere învățătura, că in loc 
să învețe zi de zi pe baza unui 
plan individual de studiu, respec- 
tînd programul zilnic, ei au în
vățat la întîmplare, cînd au avut 
dispoziție, ocupîndu-se 
de distracție și 
fără rost Timpul 
dispoziție pentru 
vederea susținerii 
sigur că nu le-a 
acei care in timpul anului au ma
nifestat astfel de 
în salt practicat 
studenți ca Florin 
gustin Ilie etc., 
adus numai insuccese. In fața a- 
sestei situații, organizația U.T.M. 
și U.A.S., au hotărit ca preocupa
rea principală a fiecărui student 
să fie îndreptată spre studiul in- > 
dividual. Pentru aceasta s-au luai 
o serie de măsuri printre care și 
aceea ca studenții rămași în ur
mă cu materia din diferite motive 
să fie ajutați de colegii lor mai 
buni, să se creeze o opinie de ma
să împotriva acelora ce îngreu
nează desfășurarea activității ce
lorlalți ș. a. Prin măsurile luate, 
se urmărește ca fiecare student 
să se aplece mai mult asupra căr
ților, să-și petreacă mai cu folos 
timpul, în așa fel ca 
siune, să-l găsească 
denții anului II din 
tutului da mine bine

L

Asemenea mul 
tor elevi din pa 
tria noastră șl 

pentru eleva Gor
gan
clasa a
Școlii de 

din 
canța 
vară

Maria 
II-a

8
Petrila, 

de

*

din
a 

ani
va- 

primă 
constituit 
prilej de 

șl recon- 
Peste d

zile Maria

a 
un bun 
odihnă 
forțare, 
leva
va merge din nou 
la școală.

IN CLIȘEU: E- 
leva Gorgan Ma
ria își așează cu 
grijă cărțile în 
ghiozdan, apoi... 
la joacă. Timpul 
liber trebuie folo 
sit din plin.

mai mult 
alte preocupări 
ee l-au avut la 
a se pregăti în 
examenelor de- 

fost suficient la

atitudini. Studiul 
în sesiune da 

Diaconescu, Au- 
desigur că Ie-a

apropiata se- 
pe toți stu 
cadrul Instî- 
pregătiți. 
NICOARA 

student
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Funcționînd pe lîngă fiecare 

școală medie și elementară, co
mitetul de părinți are menirea de 
a ajuta școala respectivă în toa
te acțiunile ce la organizează, de 
a da un sprijin eficient condu
cerii școlii și cadrelor didactice 
pentru desfășurarea unei activități 
multilaterale rodnice în școală.

In acest scop, comitetul dz pă
rinți de la Școala de 8 ani din 
Crividia - Vulcan a prevăzut 
tu planul său de activitate pe 
anul școlar 1962—63 o serie de 
măsuri. Una dintre acestea și cea 
mai importantă a fost preocuparea 
comitetului de părinți pentru rea
lizarea învățămîntului general. 
Membrii comitetului dî părinți ap 
dus o susținută muncă de lămu
rire a părinților care se eschi
vau de a-și trimite copiii la școa
lă, au ajutat conducerșa școlii în 
depistarea tuturor copiilor de 
vîrstă școlară, ceea ce a făcut 
ca procentajul școlarizării copii
lor din Crividia să fi» de sută 
la sută.

De asemenea, prin 'vizitele pe
riodice pe care le fac elevilor la 
domiciliu, membrii comitetului cu
nosc condițiile de viață și învă
țătură ale acestora, stau d» voi a 
cu părinții lor, le aduc la cunoș
tință comportarea la învățături 
și disciplină a fiilor lor, îi mo
bilizează în acțiunile întreprinse 
de școală.

Membrii comitetului de părinți 
din școala noastră iau parte ac
tivă la consfătuirile pe care le 
organizăm privind îmbunătățirea 
procesului de învățăînînt, consfă
tuiri la care se expun diferite 
conferințe și referate pe terne 
pedagogice și de educație, dip 
care părinții elevilor au multe 
de învățat cu privire la educația 
copiilor lor.

Un ajutor prețios îl primim din 
partea comitetului de părinți și 
în gospodărirea școlii.

Membrii comitetului de părinți 
au fost aceia care au contribuit 
la lărgirea și amenajarea incintei 
școlii, la repararea mobilierului, 
la confecționarea de material di
dactic ș.a.

Colabortnd în permanență cu 
conducerea . școlii și mobilizînd 
și pe alți părinți la acțiunile or

ganizate în cadrul școlii, co
mitetul de părinți de la școala 
noastră își va aduce din plin 
contribuția la bunul mers al acti
vității școlii noastre.

* ♦
* * ♦ 

pionieri și a tovarășei profesoa ♦ 
re Iacob Paraschivo, ei au fă- ♦

• 
peni. Cu acest prilej au vizitat J 
termocentrala, orașul Lupeni, lo- ♦ 
curile istorice unde a avut loc ♦ 
greva minerilor din 1929, cimî » 
tirul eroilor mineri, 
termocentralei le-a 
deosebit interes. Mai multi pio 
trieri, printre care Vlădan An 
gela, Oprean Mioara, Moldovan 
Adrian, Urîțescu Adrian au stat 
de vorbă cu muncitorii despre 
munca lor, le-au pus diferite în
trebări, la sare au primit răs 
punsuri amănunțite. De aseme
nea, cadrele didactice care i-au 
însoțit pe elevi le-au vorbit 
despre soarta grea a minerilor 
din trecut și despre lupta lor 
curajoasă pentru dreptate.

Vizita elevilor din Petroșani 
la Paroșeni și Lupeni a fost tear

AGENDĂ DE VACANȚĂ
Au mai rămas puține zile pînă 

cînd clopoțelul ii va chema din 
nou la clase pe elevii școlilor 
medii și elementare. Va îneepe 
un nou trimestru de învățătură, 
de munca rodnică, ultimul tri
mestru al anului școlar curent.

Pentru ca elevii să se bucure 
din plin de zilele vacanței de 
primăvară, conducerile școlilor 
împreună eu organizațiile U.T.M. 
și activele de conducere ale u- 
nităților 
întocmit 
riale în 
nizarea
teresante, educative.

cut o vizită la Paroșeni și Lu

de pionieri din școli au 
programe bogate și va- 
care au prevăzut orga- 
de acțiuni plăcute, în

Ia excursie

Vizitarea *
e♦♦♦*

e

e♦****

e

stknit un

Deși timpul nefavorabil a sttu- 
ienit mult desfășurarea unei 
tlvltăți intense în aer liber, 
tuși elevii și pionierii 
Școala de 
trcșani au 
zilele mai 
din aceste

ac
te
le 

Pe 
de

de 
din 
plin 
într-una

8 ani nr. 3
profitat din 

bune. Astfel,
zile, sub îndrumarea

tov profesor Bartha, directorul 
șeolii, a tovarășei Pătrunjeii 
Florica, instructoare superioară de

Pentru îmbunătățirea continuă a procesului 
de învătămlnt din școală

de învăță- 
vederea în- 
anului șco-

rezultatelor 
învățătură 
II, s-a

urma analizei 
la 

trimestrului
o îmbunătățire sub-
activității școlii față 
trimestru. Aceasta a 
printr-o muncă sus-

Acum, în preajma începerii ce
lui de-al ІП-lea trimestru al anu
lui școlar, conducerea Școlii me
dii din Vulcan a luat o serie 
de măsuri privind îmbunătățirea 
continuă a procesului 
mint din școală, în 
cheierii cu succes a 
Iar.

In
obținute de elevi 
în timpul 
constatat 
stanțială a 
de primul
fost posibilă 
ținută depusă de cadrele didac
tice care, ajutate de comitetul de 
părinți al școlii au reușit să im” 
prime elevilor dorința și intere
sul pentru învățătură.

S-a intensificat munca de orga
nizare, îndrumare și control din 
partea diriginților, iar pentru îm
bunătățirea calității învățămîntu
lui, s-a urmărit prin conrisîile 
metodica, perfecționarea și gene
ralizarea procedeielor și metode
lor bune de predare și seminariza
re, izvorîte din activitatea practi
că a cadrelor didactice.

Un rol de seamă în activitatea 
școlii noastre l-au avut organiza
ția U.T.M. și unitatea de pionieri, 
care au analizat periodic situația 
la învățătură a zlevilor, au ținut 
ședințe de analiză a rezu!*r,‘’'or

Dijmărescu D„ 
M„ Ancuța 

Pardos R„ Si- 
A., Pascu L.,

și au luat măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea muncii, formind 
grupe de Învățătură pe clase. 
Mulți elevi care au fost corigenți 
la mai multe materii pe primul 
trimestru, au reușit în cel de-al 
doilea trimestru să-și îndrepte me
diile și doar puțini din ei să ră- 
mînă corigenți la cîte o materie.

Printre profesorii care s-au o- 
cupat cu dragoste și spirit de răs
pundere de pregătirea temeinică 
a elevilor s-au numărat profesorii 
Firczak Eugen, 
Zudor E„ Bal 
I, Gurtavenko T., 
mina E., Alb eseu 
Bălăceanu T.

Un aspect nesatisăcător la școa
la noastră îl constituie însă medio
critatea elevilor, mai accentuată 
la clasele а V-a С, а ѴІ-а В, a 
VII-a A și a VII-a В, a IX-a A și 
a VI-a A — secția maghiară. Fe
nomenul mediocrității mai dăinuie 
și la clasele a VIII-a și a IX-a și 
îndeosebi la matematică, unde deși 
tovarășul profesor Coșulski S. a 
depus mult interes in pregătirea 
elevilor, încă nu l-a putut scoate 
din această zonă. Acest lucru se 
datorește în mare măsură faptului 
că elevii nu înțeleg să se pregă
tească Întotdeauna cu conștiincio
zitate. In lupta împotriva medio
crității, cadrelor didactice de la 
școala noastră organizației UT.M-.
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te plăcută și utilă, din ea ele- ♦
vii au învățat multe lucruri In- * 
teresante, folositoare. X
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• țiune de colectare a
« vechi. Sub îndrumarea instruc
X toarei de pionieri și a cadrelor • 

colectat peste ♦ 
J * *
♦
♦
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unității de pionieri, cit și condu
cerii 
mare 
uităm 
ѴП-а

• didactice, ei au
• 500 kg. fier vechi. Printre ele X
• vii și pionierii care s-au evlden-
X țiat in această acțiune de aolec 
2 tare a fierului vechi au fost Ce
• jocaru Viorica, Ciobanu Nela,
• Stanciu Rodica, David Lucia 
X Cațan Nicolae, Gubaș iuliu și 
J alții

huruiala zenovia 
directoarea Școlii de 8 ani 

Crividia — Vulcan

școlii 
și 

11-
va

să

școlii le revin sarcini de 
răspundere. Nu trebuie să 
că pe elevii din clasa a 

Ii așteaptă in curlnd două
examene destul da dificile: cel de 
absolvire a școlii elementare și 
cel de admitere în alta școli.

Deși s-au obținut unele rezul
tate bune in activitatea
noastre, totuși au mai existat 
o serie de lipsuri care trebuie 
chidate în noul trimestru care 
începe peste cîteva zile.

Cadrele didactice vor trebui
manifeste mai multă exigență față 
de pregătirea elevilor, să-i con
troleze de fiacare dată dacă și-au 
scris temele de casă, dacă și-au 
însușit lectura particulară. De ase
menea, s-a constatat că deseori 
unii profesori folosesc noțiuni ne
înțelese de elevi, explicații 
plictisitoare

De aceea, în trimestrul
necesar o 
a muncii 
conducerii 
probleme, 
diriginților 
deaproape
gică a fiecărui elev.

verbale

III este 
eficientăeoordonare mai 

educative din partea 
școlii prin asistențe pe 
iar comisia metodică a 
să urmărească mai în- 
analiza psiho-pedago-

ANTOCB GHEORGHE 
directorul Școlii medii Vulcan

Muncitori destoinici și elevi 
fruntași

In fiecare zi, după terminarea 
lucrului, un mare număr de tineri 
de la termocentrala Paroșeni ze 
îndreaptă spre Școala medie se
rală din centrul orașului LupenL 
Aici, elevii muncitori, aplecați a- 
supra cărților se străduiesc zi de 
zi, seară 
tot mai 
îmbinate 
praetlcă
ză munca. Printre muncitorii cel 
mai destoinici în producție și frun-

------------ ©

de seară să-și Însușească 
multe cunoștințe, care, 

armonios cu activitatea 
din producție le ușurea-

tași la Învățătură în același timp 
se numără și electricienii Bușii 
Gheorghe, Wilk Crisis, Vlădeanu 
Dumitru, Caleap loan, Teslici Va- 
sile și alți! care, prin pregătirea 
lor temeinică și 
tru fiecare oră 
zultate bune.

Cu astfel de
pe bună dreptate conducerea uzi
nei si organizația U.T.M., cît și 
conducerea Școlii medii serale In 
care învață.

conștiincioasă pen- 
de curs obțin re-

elevi se mîndreyte

Cărți pentru copii în vitrinele
Mihail Eminescu, Făt Frumos 

din lacrimi. Ilustrații de Marcela 
Cordescu. Editura tineretului, 32 
pagini — 4,25 Iei.

Salnikov I., Cei dintr-a VI-a. In 
rominește de Ovidiu Constantines- 
au și Ecaterina Brandabur. Editu
ra tineretului. 352 pagini. 13 lei

librăriilor
Fabule. Versiune

Tudor Arghezi.
Edi- 

tine-

La Fontaine, 
romînească de 
Ilustrații de Mircea Marosin. 
tia a treia adăugită. Editura 
retului, 96 pagini — 12 lei. 
Cassavan Sarina. Intre pană
spadă (povestiri). Editura tinere
tului, 136 pagini 3,50 lei.
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Trei tineri — trei corespondenți | 
voluntari

Recondifionarea benzilor 
sursă de economii

Prelungirea duratei de func
ționare a benzilor transportoare 
constituie o preocupare a co
lectivului de vulcanizatori din 
cadrul preparatiei Petrila.

— Cu cit reușim să prelun
gim mai mult viata benzilor de 
caueiuc, cu atît contribuim la 
realizarea de economii — obiș
nuiește să le spună vulcaniza- 
torul Gîlcă loan, membrilor e- 
chipei pe care o conduce.

Deunăzi echipa condusă de 
tovarășul Gîlcă Ioan a efectuat 
receptionarea benzii de cauciuc 
de la silozurile de bruti de la 
banda Lonea III. Cu reparațiile 
făcute, durata de funcționare a 
celor două benzi a fost prelun
gită șî astfel s-a adus întreprin
derii o economie de 16 000 lei.

PETRU GAINA 
muncitor

Muncă patriotică 
în depozitul de lemne

Recent, în sala de lesliviUti 
a căminului cultural din Dîlja, 
un grup de medici din Petro
șani a întreținut discuții intere
sante cu «ei prezenti. Convor
birea organizată a avut ca scop 
să facă 
dîljene 
zate de 
precum 
venite.

eunoseute 
bolile care 
schimbarea 

și felul cum
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numeroși participant! medicii 
dat lămuririle necesare.
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AMBROZIE BAN
pensionar

Cu destinația Hunedoara
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zilele trecute s-a orga- 
acțiune de muneă pa- 
Scopul acțiunii a fost 
și stivuirea lemnului de

O Din inițiativa comuniștilor de 
~ la depozitul de lemne al minei 
“ Lupeni, 
O nizat o 
g triotică. 
g sortarea
g mină aflat în neorînduială, pre- 
g cum și efectuarea unei curățenii 
g generale în incinta depozitului 
g La acțiunea patriotică au par 
g ticipat un număr de 47 munci 
g, tori. S-au remarcat membrii e- 
g, «hipelor conduse de Șerban Ni 
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Utemiștii de la seeția eleetro 
mecanică, Cimpa II, din cadrul 8 
minei Lonea, la începutul lunii 8 
martie, s-au angajat să colecte 8 
ze prin muncă 
kg. fier vechi.

Obișnuiți să-și 
j amantele, ei au 
tiune în cadrul căreia au 
6 000 kg. fier vechi «are 
fost predat la I.C.M. cu destina 
ția: Combinatul siderurgic Hu 
nedoara. Utemiștii Santa Arpad, 
Navradî Victor, Volner Iosif și 
Gyorfi 
tinerii 
țiunea 
vechi 
mecanice.

voluntară

respecte 
întreprins

4 000

anga 
o ac 
strîns 

a și

Bela sînt doar eîțiva din 
care au participat la ae- 
de colectare a fierului 

în cadrul secției eleetro-

TEODOR MERCA
aj. miner

eolae și Deak Vasile precum și 
tovarășii Andrasi Angela, Dră- 
goi Aurel, Ana Radu și Drugu 
Marin.

Prin acțiunea întreprinsă 
fost sortați și stivuiți 
m.c. lemn de mină și 
curățirea depozitului.

au 
peste 100 
efectuată

BUCURSABIN
supraveghetor

Convorbiri medicale
Duminica, căminul cultural din 

Dtlja trăiește atmosfera ce dom
nește de obicei în sălile pentru 
conferințe. In aceste zile, cămi
nul găzduiește 
mediei, profesori
precum și un numeros auditoriu, 
dornic de a afla cît mai multe 

lumea științelor.

,То|і tinerii — prieteni 
ai cărfli"

Organizația U.T.M. din secția 
spălătorie a preparatiei Petrila 
desfășoară o rodnică activitate 
cultural-educativă în rîndurile ti
neretului.

Sub lozinca: „Toți tinerii — 
prieteni ai cărții" aici se duee o 
susținută muncă educativă ca 
toți tinerii din spălătorie să de
vină purtători ai insignei „Prie
ten al cărții". Pînă acum, prin
tre prietenii cărții se numără 
utemiștii Maier Maria, 
Ioan, Balog Iosif HI și 
cîțiva, iar alți 18 tineri, 
care tovarășii Mățan
Ghioancă Ioan, Toma Vaier, Ior
dan loan și Indrei loan s-au în
scris pentru concursul „Iubiți 
cartea".

CONSTANTIN BADUȚĂ 
muncitor

Numele lor figurează în riudu- 
rile fruntașilor din întreprinderile 
în care lucrează. Dar mai bine 
să îi prezentăm :

Moga Veronica, depănătoare la 
Viscoza Lupeni, membră de partid

Merca Teodor, ajutor miner în 
sectorul IV al minei Lonea, mem
bru de partid.

Rusu Vasile, tapițer la I.I.L. „6 
August" Petroșani, utemist

Numele depănătaarei Moga Ve- 
roniea este strîns legat de intro
ducerea și aplicarea valoroasei ini
țiative „La o mie kg. fire depă
nate ntei un gram rebut". In ca
litate de agitatoare, Moga Vero- 
niea le-a vorbit tovarășelor ei de 
muncă despre avantajele aplicării 
acestei inițiative menite să ducă 
la îmbunătățirea calității firelor 
de mătase, la reducerea rebuturi
lor și a deșeurilor. Prin exemplul 
personal, aplictnd prima Inițiativa 
precum și metoda de într-ajuto- 
rare tovărășească, Moga Veronica 
a determinat pe toate celelalte de
pănătoare să pășească pe ealea a- 
plieării cu succes a valoroasei 
inițiative.

ІП prima ei corespondență tri
misă redacției tovarășa Moga Ve
ronica ne-a informat despre mer
sul întrecerii socialiste. Nu de 
mult în ziarul „Steagul roșu" a 
apărut portretul intitulat „Olivia, 
tovarășa noastră", semnat de co
respondenta noastră voluntară Mo
ga Veronica.

Tovarășul Meroa Teodor și-a 
înaeput activitatea de corespon
dent voluntar cu mai multe in

formații, dintre care amintim ști
rea „Cursanți fruntași, muncitori 
fruntași" apărut în ziar la data de 
21 martie a. c. Acest tînăr mun
citor, nu de mult a început să 
pătrundă tainele mineritului, li e 
dragă munca de miner dar mal 
are atîtea de învățat. Ca elev- si
litor la cursurile fără frecvență 
ale învățămîntului mediu el tși 
completează cunoștințele de cul
tură generală, iar eu ajutorul or
tacilor săi și a cărții tehniee se 
străduiește să devină un miner 
priceput. De altfel brigada din 
care face parte tovarășul Merca 
Teodor este fruntașă în producție.

Al treilea dintre cei mai noi 
corespondenți voluntari ai ziaru
lui este un priceput tapițer, care 
lunar își realizează și depășește 
sarcinile prevăzute în plan. El este 
și responsabil cultural al comite
tului de secție sindicală iar ca 
utemist se află mereu în fruntea 
acțiunilor patriotice.

Tovarășul Rusu Vasile este sem
natarul informației „De la două 
plăpumi la cincisprezece", publi
cată în ziarul „Steagul roșu" la 
rubrica „Din poșta de ieri", la 
data de 20 martie a. c-

...Iată trei dintre cei mai noi 
corespondenți ai ziarului, trei din 
cei 400, care periodic relatează 
ziarului întîmplări și fapte semni
ficative și zugrăvesc viața noas
tră nouă, vorbind cu dragoste 
despre succesele tovarășilor lor de 
muncă, ale oamenilor muncii din 
întreprinderile Văii Jiului.

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

BRIGADA LUI IONICA PETRU

conferențiari, 
și ingineri,

Gali 8 
încă 

între g
Petru, 8

(Urmare din pag. l-a)

pentru remedierea defecțiunii, du
pă care apoi urmă verificarea 
transformatorului. La toate măsu
rătorile făcute cu exigență de că
tre maistru, transformatorul trecu 
cu bine examenul călită ții.

...Conducerea șantierului de pre
fabricate din Petroșani, printr-o 
scrisoare trimisă redacției își expri
mă mulțumirile sale față de colec
tivul de la S.R.E. Vulcan, care a 
depus eforturi susținute pentru re
medierea intr-un timp scurt a ava
riei de ia transformatorul ce ali
mentează cu energie electrică uti

lajele de la cariera de piatră din 
Jieț care furnizează piatră spar
tă secțiilor de turnare din Petro
șani și Petrila.

„Datorită harnicului colectiv care 
a efectuat repararea de urgență □ 
transformatorului avariat — se a- 
rată în încheierea scrisorii — pro
ducția noastră nu a suferit".

Brigada lui fonică a primit a- 
precierea întregului colectiv al 
S.R.E.V. pentru spiritul de abne
gație de care a dat dovadă, lucrînd 
aproape 20 de ore in șir pentru 
ca transformatorul avariat să poa
tă ii repus cît mai repede în func
țiune.

In fiecare abataj — o prodiictlvltale înalta, 
pe baza progresului tehnicI

In primele două luni din acest 
an, munca minerilor din sectorul 
I A al minei Lupeni a dat rezul
tate sub posibilități la extragerea 
cărbunelui. Colectivul sectorului a 
rămas dator față de sarcinile de 
plan cu. peste 1 000 de tone de 
cărbune. Sub sarcinile de plan a 
rămas sectorul și la productivita
tea muncii In mna ianuarie s-a 
rejl’zat pe se lor un randament 
de 1,527 tone/post — cu 33 kg. 
cărbune pe post urai mic de cît 
indicele planificat, iar în februa
rie un randament de 1,406 to
ne/post cu 125 kg. cărbune pe post 
inferior randamentului planificat.

Or, in această situație era fi
resc ca producția în abatajele sec
torului I A să fie scăzută, iar co
lectivul sectorului să nu-și înde
plinească pianul. In ce direcție tie 
buia acționat pentru redresarea 
producției sectoruiui? Sub îndru
marea organizației de partid, con
ducerea sectorului I A, cadrele 

tehnico-inginerești. minerii din bri 
găzi și-au îndreptat întreaga aten
ție spre factorui principal de care 
depinde creșterea producției : pro 
ductivitatea muncii. Pentru ca pro
ductivitatea muncii să înregistreze 
o continuă creștere în abataje, con 
ducerea sectorului a pus în ac
țiune pîrghia cu eficienta cea m ,i 
mare, hotărîtoare pentru sporirea 
productivității muncii prpgrsșul 
tehnic.

Brigada condusă de minerul Stu- 
paru Iulian n-a fost socotită nici 
odată în sector un colectiv lipsit 
de răspundere față de sarcinile 
de plan, incapabil, indisciplinat sau 
nepregătit din punct de vedere 
profesional. Dimpotrivă. Priceperea 
minerilor din această brigadă de 
a organiza lucrul, conștinciozitatea 
lor de a folosi fără timpi morți

Pe drumul cel bun
ЭООООООООООООООСОООСЮОООООООООООООООС

cel» opt ore de muncă, grija pen
tru utilaje erau calități recunos
cute și apreciate în sector. Cu toa
te acestea. la începutul anului, 
brigada a muncit' cu randament 
scăzut, rămînînd sub plan. In luna 
februarie, de exemplu, planul bri
găzii a fost îndeplinit în propor
ție doar de 96,9 la sută. Neconcor- 
danța dintre capacitatea de muncă 
a brigăzii și rezultatei» obtinut? 
de ea sărea în ochi, a pus pe 
gînduri conducerea sectorului de- 
terminînd-o să ia măsuri pentru 
sprijinirea brigăzii. In luna martie, 
abatajul cameră nr. 1 din stratul 
3 blocul II în care lucrează brigada 
e intrat în plin cu aripa estică. 
Odată cu aceasta in abataj a fost 
introdus un transportor scurt blin
dat, mecanizîndu-se în proporție d»

peste 70 la sută încărcarea cărbu
nelui. Minării din brigada lui Ștu- 
paru Iulian au învățat repede cum 
să utilizeze acest utilaj modern, 
cu toate că abatajul cameră în care 
lucrează ei a fost primul de la 
mina Lupeni în care s-a introdus 
craterul scurt blindat. Ce foloase 
au tras minerii din brigada lui 
Stuparu în urma promovării teh
nicii noi la locul lor de muncă ? 
Brigada a realizat un randament 
de 6,15 tone/post, depășind randa
mentul planificat aproape cu o to
nă de cărbune pe post, iar pe a- 
ceastă bază a extras din abataj 
2 080 tone de cărbune, depășind 
planul pe luna martie cu zeci de 
tone.

Progresul tehnic prin introduce
rea susținerii mixte s-a făcut sim
țit și in abatajele cameră 3,5 și 8 
unde lucrează brigăzile minerilor 
Jeler Ilie, Miăilă Alexandru șl 
Marcu Gheorghe stimulîndu-le lup
ta ce o dau în adîncuri pentru 
sporirea producției de cărbune și 
reducerea consumului de lemn. Ca
drele tehnico- inginerești din con
ducerea sectorului I A însă nu s-au 
oprit aici, au făcut pasul următor 
introducînd susținerea mixtă și în 
abatajul frontal cu rambleu total 
de pe stratul 5. In luna martie, în 
abatajele sectorului I A susținute 
cu armare mixtă s-au utilizat 125 
stîlpi metalici tubulari recuperabili. 
Creșterea numărului de stîlpi

metalici tubulari în fiecare
abataj cu susținere mixtă 
preocupă eu precădere pe in
ginerii Și tehnicienii sectoru

lui, interesați să economisească cît 
mai mult lemn de mină la lucră
rile de armare. In acest scop a fost 
concepută și pusă în aplicare o 
nouă schemă de susținere mixtă 
care permite ca stîlpii metalici tu
bular! să fie utilizați și ca stîlpi 
mijlocași în abataje cameră, inter
calați între stîlpii mijlocași obiș- 
nuiți din lemn. In urma folosirii 
stîlpilor metalici atît Ia juguri cît 
și ca mijlocași, a crescut simțitor 
densitatea stîlpilor metalici tabu
lari pe abataj. In prezent în aba
tajul cameră nr. 5 se experimen
tează un procedeu interesant de 
lucru prin care se elimină munca 
pentru evacuarea stîlpilor metalici 
la fiecare cameră scoasă.

Interesul pentru promovarea 
noului în procesul de producție 
manifestat de minerii, tehnicienii 
și inginerii sectorului I A nu a ră
mas fără rezultat. In luna martie 
minerii sectorului au extras pes
te prevederile planului la produc
ția brută 2 200 tone de cărbune 
situîndu-se fruntași pe exploatare. 
Minusul din lunile ianuarie și fe
bruarie a fost lichidat. Acest suc
ces se datorește mai cu seamă 
creșterii productivității muncii pe 
sector la 1,725 tone/post, cu 228 
kg. de cărbune pe post mai mult 
de cît prevedea indicele planificat
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. Denenttra tie lipotrln 
politicii loamirii iiileare '

LONDRA 4 (Agerpres).
In timp ce în parlamentul brl- 

tanie aveau loc dezbateri asupra 
noului buget al Angliei pentru 
anul viitor în fața clădirii paria, 
mentare pește 300 de persoane, la, 
chemarea „Comitetului celor 100" 
(Organizație eare luptă pentru pa
ce), au demonstrat în semn de de
zaprobare a politicii Angliei de 
„impozite destinate finanțării înar
mării nucleare".

Politia a arestat 16 persoane 
care pătrunseseră în incinta par
lamentului pentru a-și exprima pro
testul lor hotărît împotriva poli 
tlell de înarmare nucleară а Ал- 
gliei
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Acolo unde Eniseiul 
va fi zăgăzuit

MOSCOVA 4 (Agerpres).
In decurs de o săptămînă, tn 

batardoul hidrocentralei de la 
Krasnoiarsk s-au turnat circa 
100 000 m.c. de beton și piatră. 
Munca nu a încetat nici o singură 
oră

Andrei Bocikin, șeful șantieru
lui de construcție a hidrocentralei 
de la Krasnoiarsk, a declarat că 
constructorii au infirmat părerea 
că zăgăzuirea unor fluvii mari se 
poate face numai vara.

La 25 martie cînd a început 
zăgăzuirea Eniseiului acolo se în- 
călzise vremea. Acum este din nou 
ger de — 22 grade. Cu tot frigul, 
constructorii sedimentează zilnie 
in baraj pînă la 2 000 m.c. de beton.
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Braziiia preconizează 
sporirea schimburilor 
comerciale cu țările 

socialiste
RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres).
Uu purtător de cuvînt al Minis

terului brazilian al industriei și 
comerțului a declarat la 3 aprilie 
că Brazilia intenționează să trimi
tă o delegație economică în Eu

ropa în vederea sporirii schimbu
rilor comerciale cu țările lagăru
lui socialist. Aceeași delegație va 
vizita. d« asemenea, unele țări 
ale Europei occidentale pentru a 
discuta posibilitățile de mărire a 
exporturilor braziliene in această 
reaiune. Acțiunea guvernului bra
zilian, a subliniat purtătorul de 
cuvînt, se încadrează în planul de 
măsuri stabilit de președintele 
Joao Goiilart în vederea sporirii 
legăturilor comerciale ale Braziliei.
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Avertismentul liderilor 
sindicali din Brazilia
BRASILIA 4 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina transmite 

că reprezentanții sindicatelor din 
Brazilia au informat la 3 aprilie 
pe președintele Joao Goulart și pe 
ministrul Muncii, Almino Afonso, 
că muncitorii brazilieni vor declara 
grevă generală în întreaga țară 
dacă guvernatorul reacționar a! 
statului Guanabara, Carlos Lacer- 
da, va continua să aresteze pe 
fruntașii sindicali și să „soluțio
neze" problemele de muncă pe ca
lea represiunilor poliției politice.
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Șomajul — o primejdia 
pentru economia S.U.A.

NEW YORK 4 (Agerpres).
La 3 aprilie ministrul Muncii 

din S.U.A., Wirtz, a declarat repre
zentanților presei eă anul trecut, 
în urma șomajului, în Statele 
Unite s-au pierdut 900 milioane 

опт-ore. Wirtz a calificat șomajul 
ea fiind „o adevărată primejdie 
pentru viitorul economic al țării"
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О nouă etapă a cercetărilor asupra spafluloi 
periterestru

Elogiile presei elvețiene la adresa 
lucrării muzicale a lui Anatol Vierii

Luna — un admirabil loc de amplasare 
a observatoarelor cosmice

MOSCOVA 4 (Agerpres).
Intr-o convorbire cu un cores

pondent al TASS, cunoscutul geo- 
fizician sovietic Vsevolod Fedînski 
a declarat că „Luna este un admi
rabil loc de amplasare a observa
toarelor cosmice. De aici, Pămîn- 
tul poate fi studiat în ansamblu 
ca planetă, mai ales procesele ce 
au loc în așa numita exosferă te
restră care, după cum s-a stabi
lit cu precizie în urma zborurilor 
sateliților, se întinde pe multe mii 
de kilometri".

Prof. Fedînski consideră că de 
pe Lună pot fi efectuate observa
ții asupra Soarelui și pot fi înre
gistrate fenomenele care au loc la 
suprafața acestui astru. Omul de

înmiii ie la (enliiil ie legătuii шише 
la distante mau

S MOSCOVA 4 (Agerpres).
< Corespondentul agenției TASS 
j transmite de la Centrul special
> de legături cosmice la distante
> mari:
S „Noul zbor in direcția Lunii 
■. constituie continuarea programului
< de cercetări asupra spațiului peri- 
' terestru, program care are ca

scop să transforme Luna într-o 
/ gigantică rampă de lansare, ne- 

1 cesară omului pentru zborul spre 
, planetele sistemului solar".
( Corespondentul califică Centrul 

special de legături cosmice la dis- 
tanțe mari — importantă institu-

,> fie științifică înzestrată cu tehnf- 
că modernă, drept „creier al intre- 
gului vast complex pentru con-

? ducerea zborului stației „Luna-4", 
j mesager al științei sovietice".
[I Întregul complex. de lucrări le- 
j gate de acest zbor este condus 
1 de o comisie de stai, din care fac 
? parte proiectantul general, teore-

Zborul stației „Luna-4“
MOSCOVA 4 (Agerpres). TASS 

transmite:
Stația automată „Luna-4", con- 

tinuindu-și zborul, se apropie de 
Lună și va trece în apropiere de 
suprafața Lunei. La bordul stației 
„Luna-4" se efectuează experiențe 
și observații necesare realizării 

viitoarelor zboruri, potrivit progra
mului elaborat al explorării Lunei.

Potrivit datelor telemetrice obți
nute la 3 aprilie, aparatajul stației 
„Luna-4" funcționează normal.

Kadiocomunicațiile cu stația se 
desfășoară în bune condițiuni.

La 4 aprilie, ora 20 (ora Mos-
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Un marș de pretest 
împotriva politicii 

Statelor Unite 
fată de Cuba

NEW YORK 4 (Agerpres).
Agenția France Presse transmite 

că un grup de cetățeni americani, 
membri ad Comitetului pentru 
acțiuni neviolente, a hotărît să 
organizeze un marș de 3 600 km. 
care îi va conduce din Canada și 
S.U.A. ’ pînă la baza navală ameri
cană de la Guantanamo, situată 
pe teritoriul Cubei, pentru a pro
testa împotriva politicii Statelor 
Unite față de Cuba. Membrii gru
pului vor începe marșul la 26 mai 
din orașul canadian Quebec și, du
pă ce alte persoane li se vor ală
tura pe parcurs, intenționează să 
pleee de la Miami cu avioane 
sau nave spre Cuba.

știință a declarat că „de pe înal
tul munte Leibnitz, în apropiere 
de polul sudic lunar s-ar putea 
crea un observator intr-un punct 
de unde soarele este întotdeauna 
vizibil. In felul acesta rețeaua 
de observatoare terestre ar putea 
fi înlocuită printr-un singur ob
servator selenic care să transmită 
observațiile pa Pămînt".

Dar, a adăugat Vsevolod Fe
dînski, înainte de organizarea pe 
Lună a observatoarelor sau sta
țiilor cosmice, trebuie să obținem 
date mai precise privind suprafa
ța lunară.

Prezintă, de asemenea, mare in
teres cercetările privind materia 
meteorică și norii de hidrogen 
care înconjoară Pămîntul.
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ticianul cosmonauticii, oameni de 
știință și ingineri.

Autorul reportajului a fost de 
fa(ă atunci cînd au fost stabilite 
legăturile radio cu stația cosmică 
aflată in zbor. Aceste legături 
nu au durat decît 10 minute, dar 
in etapa actuală nici nu se cer 
legături de o durată mai mare.

După cum reiese din datele re
cepționate, temperatura din con- 
teinerul cu aparataj științific este 
normală, presiunea și ceilalți in
dici corespund, de asemenea, ci
frelor prevăzute.

Unul dintre oamenii de știință 
a spus corespondentului că sco
pul principal al stabilirii legătu
rilor radio 1-g constituit o verifi
care a parametrilor de mișcare, 
adică precizarea distanței stației 
„Luna-4" de Pămînt și a vitezei 
ei de deplasare.

Rezultatele sînt apropiate de 
cifrele stabilite prin calcul.

coved) .stația automată „Luna-4" 
s-a aflat la o distanță de 314 000 
km. de pămînt, deasupra punctu
lui de pe suprafața Pămîntului 
avînd următoarele coordonate: 75 

grade 54 minute longitudine estică 
și 13 grade 12 minute latitudine 
nordică.

Următoarele informații despre 
zborul stației automate „Luna-4" 

vor fi transmise la 5 aprilie.

După 34 de zile de grevă

Minerii francezi au obținui un succes de seamă
PARIS 4 — Corespondentul A- 

gerpres, transmite :
După 20 de ore de discuții între 

direcția minelor și cele trei fede
rații sindicale ale minerilor a fost 
semnat un acord care prevede ma
jorarea pe etape a salariilor mi
nerilor. Incepînd de ,1a 1 aprilie 
1963 ele vor fi majorate cu 6,5 
la sută. Pînă la 1 aprilie 1964 
majorarea salariilor va ajunge la 
12,5 la sută. S-a hotărît de ase
menea, ca minerii să primească 
cîte 100 de franci noi la reluarea 
lucrului. Acordul prevede, pe de 
altă parte, ținerea unei „conferin

țe a mesei rotunde" pentru a dis
cuta posibilitatea prelungirii con
cediului plătit, scăderea numărului 
orelor de muncă, precum și viito
rul industriei miniere.

Nu se știe încă dacă munea în 
mine va Începe joi dimineața sau 
vineri, organizațiile sindicale ex- 
primîndu-și dorința de a informa 

pe toți minerii Înainte de a sem-

„lma-4" — sinlol 
al realizărilor li. I. J. J.

li torerirea Имоіиі
WASHINGTON 4 (Agerpres).
Referindu-se la lansarea în 

Uniunea Sovietică a stației auto
mate „Luna-4", ziarul „New York 
Times" scrie că „această faptă de 
eroism simbolizează realizările 
U.R.S.S în explorarea Cosmosului". 
„New York Herald Tribune" subli
niază la rîndul său că S.U.A. 
contează să monteze o experiență 
similară abia după cîteva luni. 
„In caz de succes, noua performan
tă a rușilor poate furniza oameni
lor de știință sovietici mult mai 
multe date referitoare la Lună 
decît cele pe care oamenii de 
știință americani le vor putea cu
lege peste opt luni sau, poate, 
și mai tîrziu”, scrie Howard Sim
ons, comentatorul pentru proble
mele științifice al ziarului „Was
hington Post".

Congresmanul Robert Casey a 
declarat că nu se pot aprecia în
deajuns realizările rușilor, mai cu 
seamă rolul lor conducător în 
realizarea unor puternice rachete 
acceleratoare.

Conferința de presă 
a președintelui Kennedy

WASHINGTON 4 (Agerpres).
La 3 aprilie la Wasliington a 

avut loa o conferință de presă a 
președintelui Kennedy. Răspunzînd
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Declarațiile lui ORork
NEW YORK 4 (Agerpres).
O' Rork, proprietarul navei 

„Violin-3" sechestrată de englezi 
în regiunea insulelor Bahamas în 
timp ce se pregătea să atace nave 
sovietice în apropiere de Cuba, 
a declarat că nava Iui a fost fo
losită în repetate rînduri în ata
curile săvîrșite împotriva Cubei 
— adesea cu știrea guvernului 
Statelor Unite.

O' Rork a declarat coresponden
tului ziarului „New York Times" 

că din octombrie anul trecut, nava 
„Violin-3" a participat la 11 ata
curi împotriva Cubei. La opt a- 
tacuri, a subliniat el, au luat parte 
studenți de la diferite colegii din 
Statele Unite. Potrivit spuselor lui 
O’Rork, Agenția Centrală de In
vestigații a S.U.A. era informată 
dftn timp despre aceste atacurL 
Agenția Centrală de Investigații, a 
subliniat el a finanțat cîteva curse 
efectuate de nava „Violin-3" în 
Cuba, în octombrie și decembrie 
1961.
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na acest acord. Se crede însă că 
acest acord va fi aprobat de mi
neri. In cursul unui mare miting 
care a avut loc miercuri la Merle- 
bach, centrul bazinului carbonifer 
Lorena, reprezentanții tuturor fe
derațiilor sindicale și-au exprimat 

încrederea în tratativele de la Pa
ris. Reprezentantul C.G.T., Leon 
Delfosse a declarat: „Considerăm 
acest acord extrem de important. 
El reprezintă un succes de seamă 
al minerilor".

Acordul a fost realizat după 34 
de zile de grevă. De la prima și 
pînă la ultima zi greva s-a carac
terizat prin unitatea minerilor și 

solidaritatea profundă a maselor 
populare cu lupta acestora. Inițial 
autoritățile au vrut să aplice for
ța, încercînd să silească pe mineri 
să reia lucrul. Această încercare 
a eșuat însă. Apoi, la prima întîl- 
nire cu reprezentanții greviștilor, 
guvernul a prezentat propuneri 
inacceptabile pe care a căutat să

GENEVA 4 (Agerpres).
Presa elvețiană continuă să con

sacre cronici elogioase Concertului 
pentru violoncel și orchestră de 
compozitorul romîn Anatol Vieru, 
distins cu premiul I Ia concursul 
„Regina Maria-Jose", desfășurat în 
Elveția. Acest concert a fost pre
zentat săptămîna trecută la Gene
va de orchestra simfonică „La 
Suisse Romande", dirijată de Jean 
Mărie Auberson, avînd ca solist 
pe violoncelistul romîn Vladimir 

Orlov.
Sub semnătura criticului muzical 

Franz Walter, ziarul „Journal de 
Geneve" scrie: „Lucraraa lui Vie
ru reflectă o natură sensibilă și 
pătrunzătoare...

Din punct de vedere arhitectu
ral, elementele discursului, în 
aparență dispersate, sînt în reali
tate foarte solide. Suplețea accen
tului ascunde precizia unei gîndiri 
riguroase și conștiente de ea în
săși. Acest concert face în ansam- 
bul său o impresie bună și se as
cultă cu interes chiar de două ori 
consecutiv". Referindu-se la vio
loncelistul Vladimir Orlov, același 
ziar scrie: „Lucrarea a fost inter
pretată într-un mod magistral de 
Vladimir Orlov, care în 1957 s-a 

la o întrebare legată de lansarea 
noii stații automate sovietice în 
direcția Lunii, Kennedy e decla
rat că Statele Unite continuă să 
fie în urma Uniunii Sovietice în 
explorarea Cosmosului.

Președintele S.U.A. a recunoscut 
că atacurile contrarevoluționarilor 
cubani împotriva eoastei cubane și 
a unor nave comerciale sovietice 
au putut fi efectuate și de pe te
ritoriul Statelor Unite. El a afirmat 
totuși că aceste atacuri au avut 
loc fără știrea guvernului S.U.A. 
Potrivit spuselor lui, guvernul ame
rican „a încercat să deseurajeze 
asemenea atacuri întrucît consideră 
că ele nu au efecte". In legătură 
cu contrarevoluționarii cubani, în 
majoritate foști prizonieri căzuți Ia 
Playa Giron, președintele Kennedy 
a arătat că aceștia după ce s-au 
înapoiat în S.U.A. s-au înrolat în 
armata nord-amerieană unde ur
mează un curs special de pregătire.

Referindu-se la propunerile pri
vind o reducere a cheltuielilor mi
litare Kennedy a declarat că nu se 
poate admite o asemenea reducere 
întrucît de cînd a venit la putere 
actualul guvern și-a concentrat 
atenția asupra întăririi forțelor 
armate.

le prezinte drept condiții chiar mai 
bune decît cele pe care le-au ce
rut minerii înșiși. Dar și în această 
privință guvernul a suferit un eșec.

In cursul acestor 34 de zile s-a 
desfășurat o grevă a cărei forță 
și unitate nu au putut fi înfrînte 
nici prin presiuni, nici prin pro
misiuni demagogice.

încheierea acordului este un suc
ces de care se bucură întreaga 
Franță ca de o victorie a dreptății 
asupra exploatării și lipsurilor. A- 
ceastă grevă, care a fost primul 
mare conflict social de la instau
rarea celei de a V-a Republici, a 
antrenat în desfășurarea ei o se
rie de mișcări revendicative ale 
oamenilor muncii din întregul sec
tor naționalizat inclusiv serviciile 
publice.

Toate ziarele pariziene de joi 
salută acordul intervenit între 
sindicatele minerilor și direcția 
minelor arătînd însă că el s-ar fi 
putut încheia încă de mult timp. 

numărat printre laureații concursu
lui de violoncel desfășurat în țara 
noastră. El a executat acest con
cert cu sensibilitate, agilitate Si 
siguranță, în timp ce Jean Marie 
Auberson, în fruntea orchestrei 
„La Suisse Romande", a realizat 
de o manieră extrem de vie și si
gură partea orchestrală".

Ziarul „Gazette de Lausanne" 
scrie la 2 aprilie, sub semnătura 
lui Jean Perrin : „Concertul lui
Vieru dovedește prețioase calități 
de imaginație și sensibilitate". Zia
rul subliniază „atmosfera de vis 
din „Andante" și finețea deosebi
tă a anumitor combinații al® tim
brului".
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TOKIO. — Minerii de la șase 
mari societăți miniere din Japo
nia au declarat la 3 aprilie o grevă 
de 24 de ore. A încetat activita
tea a 35 de mine ale societăților 
Mițui, Sumitomo, Furukava și 
ale altor societăți.

Greviștii cer majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

CAIRO. — După cum relatează 
agenția M.E.N. autoritățile englez^ 
de pe insula Bahrein au operaf 
arestări masive în rîndurile pa- 
trioților de pe această insulă.

SAN JOSE. — Partidul „Avan
garda populară din Costa Rica" 
a dat publicității la San Jose o 
declarație în care se arată că „Sta
tele Unite nu au renunțat definitiv 
Ia politica agresiunii militare îm
potriva Cubei".

Statele Unite, se erată în de
clarație, plănuiesc că creeze în A» 
merica Centrală o armată unitj 
„spre a înconjura Cuba cu o cerA 
tură agresivă".

PROGRAM DE RADIO
6 aprilie

PROGRAMUL I. 7,10 Muzică de 
estradă, 7,45 Ansambluri artistice 
de amatori, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8,08 Muzică ușoară, 9,00 
Roza vînturilor, 9,25 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 10,15 Cîn- 
tece pentru cei mici, 11,35 Muzica 
populară, 12.30 Formații romînești 
de muzică ușoară, 14,00 Muzică 
ușoară cerută de ascultători, 15,90 
Concert distractiv, 16,00 Muziqă 
ușoară orchestrală, 16,15 Vorbește 
Moscova, 16,45 Jocuri populare, 
17,10 Duete de dragoste din opere, 
18,00 Piese pentru pian de Chopin, 
18,20 Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie și 
agricultură, 19,10 Muzică ușoară,
19.30 Muzică de dans, 21,25 Muzică 
populară cerută de ascultători 

22,25 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 12,35 Muzică din operete, 
13,15 Cîntece și jocuri populare 
din Oltenia, 14,10 Piese vocale și 
instrumentale de compozitori îna
intași, 15,00 Melodii populare, 16,1Q 
Muzică distractivă interpretată de 
fanfară, 17,00 Piese do estradă,
17.30 însemnări de reporter, 18,05 
Suită din baletul „Cînd strugurii 
se coc" de Mihail Jora, 19,00 Mu
zică populară cerută de ascultători, 
20,00 Muzică de dans, 20,40 Cîn
tece populare ruse, 22,00 Muzică 
de dans.

CINEMATOGRAFE
6 aprilie

PETROȘANI — 7 Noiembrie»
A fost chemată și clasa V-a ; Al. 
Sahia: Pentru un zîmbet senin; 
PETRILA: Balada husarilor ; ANI- 
NOASA : Milionul ; URICANI: Dot 
sub cer. (Responsabilii cinemato
grafelor Lonea, Livezeni, IscrouL 
Paroșeni, Vulcan, Lupeni și Bărbă- 
teni n-au trimis programarea fil
melor pe luna aprilie).
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