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Avlnt sporit, realizări 
deosebite in munca sondorilor

Depăși 
la principalii

Pe graficul din birou 
secției de foraj Livezeni 
sînț trasate, în culori di
ferite, o serie de 
frînte cere reprezintă 
lizările înregistrate 
principalii indicatori
plan. In spațiul rezervat 
pe grafic lunii aprilie, â- 
ceste linii sînt trasate în 
„urcuș" continuu 
tia milimetrică, 
dovedește că 
secției muncesc
Colectivul secției a depă
șit planul la metri fizici.

linii 
rea

la 
de

depășire 
realizat 
conven-

acestor

Succese ale energeticienilor 
de la Paroșeni 

In îoo de stle — 5 904 959 kWk 
energie electrică peste plan

Desfășurînd larg întrecerea socialistă, harnicii 
nergeticieni de la Paroșeni au produs în perioada 
1 ianuarie — 10 aprilie 
electrică peste plan.

La înscrierea acestui 
revine colectivelor de

a. e. 5 904 959 kWh energie

pe hîr- 
ceea ce 
sondorii
cu spor.

ri mari 
indici de plan

în perioada 1—9 aprilie, 
cu 256 metri. O 
de 16 la sută a 
secția și Ia metri 
ționali.

La obținerea
succese au contribuit toa
te brigăzile de sondori, 
dar mai ales cele care 
lucrează la locațiile frun
tașe ca 5907 și 5904 con
duse de maistrul sondor 
Ciobanu Victor, 5952 con
dusă de maistrul sondor 
Anton Eugen, 5571 con
dusă de maistrul sondor 
Barabulă Ion și altele.

Cum muncesc fruntașii ?
Depășirea cea mai ma

re de plan — 107 m.1. în 
numai 9 zile din aprilie 
— au realizat-o la secția 
Livezeni sondorii din bri
gadă fruntașă de la loca
ția 5907, din cîmpul mi
nier Aninoasa, la care 
lucrează sondorii șefi Bar. 
bu Ion, Ciobanu Petre, 
Avramescu Gheorghe sub 
conducerea maistrului 
sondori Ciobanu Victor. 
Mai ; mult cu 61 de me
tri de cît prevedea planul 
a forat și brigada de la 
locația 
tinier 
crează 
tot de
Ciobanu

iorarea 
diametru 

cît diame- 
înainte în 
la sondele

5904, din cîmpul 
Iscroni, unde lu- 

o brigadă condusă 
maistrul sondor 

Victor. Cura

muncesc, ce metode folo
sesc aceste brigăzi ?

Brigada de la locația 
5907 a început 
sondei cu un 
mai ledus de 
trele folosite 
mod obișnuit
secției Livezeni. Acest lu
cru a permis sondorilor 
să sporească viteza me
canică de foraj , și să, eco
nomisească aliajele dure 
folosite la freze;

Brigada de la locația 
5952 în care lucrează' son
dorii șefi Popescu Tttu, Să- 
vulescu Ioan și Fîciu Cons
tantin a dfepășit planul 
în perioada 1—9 aprilie 
cu 54 metri.

succes un merit deosebit 
muncă din secțiile cazane, 

turbine, electric și reparații termomeeanice 
și-au precupețit timpul și eforturile pentru 
tîrapina eventualele deficiențe în procesul 
duetie.

Tot în acest timp, energeticienii de la
economisit la consumul de combustibil 1130 tone 
cărbune, lucru oare a redus substanțial prețul 
cost al energiei electrice

care nu 
a preîn- 
de pro-

Paroșeni
au 
de 
de produse.

Cu l о г ț e
termocentrala Paroșeni 
piese pentru agregatele auxiliare 

nu de mult de alte întreprinderi. Acest lucru

proprii
execuția sau reparația

se făcea
La

unor 
pînă 
scotea timp îndelungat din uz una sau mai multe
instalații. Hotărît să înlăture această deficiență, co- 
ieetivul secției de reparații termomeeanice (șef ing 
Dina Dumitru) s-a angajat să execute numeroase 
piese cu forțe proprii. Sub conducerea maiștrilor 
Crainic Petru și Diaconu Ilie, muncitorii din secție 
au confecționat două rotoare pentru moara de căr
bune, un rotor pentru gaze arse și două coturi me
talice pentru secția cazane. De asemenea, 
rea reparațiilor planificate la agregatele 
s-au pregătit 300 elemenți pentru bateria 
cicloane și serpentine pentru economizor
încălzitor. S-au evidențiat brigăzile conduse de Ve- 
reș Arpad, Sava Petru. Vodislav Victor și Tențu 
loan ; . > ' • ‘ i : .

în vede- 
de bază 

de multi- 
și supra-

Au înfrumusețat încinta uzinei
Pentru înfrtftritisețarea ДОНИЙ 

uzinei, colectivul 
gajat să efectueze 
muncă patriotică.

Deși au trecut
amenajat două zone verzi cu o suprafață totală de

termocentralei 
în luna aprilie

numai 10 zile.

liber’ din incinta 
Paroșeni s-a an- 
в. c. 2750 ore' de

energeticienii au

Realizarea ritmică a planului — 
preocupare principală a colectivului

,Cu fiecare an ce trece, între
prinderea de industrie locală „6 
August" din Petroșani își extinde 
tot mai mult activitatea, produce 
o varietate largă de produse a că
ror calitate se îmbunătățește con
tinuu. De pildă, în perioada anu
lui 1962, colectivul întreprinderii 
a îndeplinit planul producției glo
bale cu 23 de zile înainte de ter
men, dînd în plus produse în va
loare ’ de 1 500 000 lei (peste 3000 
na p. binale, 5000 tone piaftă con- 
casată, 50 000 litri sifon, 30 000 kg. 
mezeluri).

Bazîndu-ne pe succesele obținu
te, pentru anul 1963 ne-am pro
pus să sporim volumul producției 
globale cu peste 4 la sută și pro
ducția marfă cu 6 la sută, reali
zarea a peste 30 000 tone piatră 
soncasată, 160 000 kg. vată, 
tone gheață, 200 000 litri 
multe alte produse pentru 
vem comenzi din belșug.

Trecînd la realizarea

de

în-
СО-
pe

1000 
sifon și 
care a-

acestor 
produse. în primul trimestru al a- 
nului curent colectivul întreprin
derii noastre a obținut succese. 
Astfel, au fost produse 7700 tone 
piatră concasată, 7600 m. p. bi
nale (uși-ferestre) pentru șantiere, 
40 garnituri de mobilă de camere 
combinate, 58 garnituri bucătărie, 
434 buc. dormeze și somiere. 22 
buc. canapele etc.

Pentru lunile următoare ne pro
punem să dezvoltăm și mai mult 
aceste succese, in care scop au 
fost luate o seamă de măsuri teh- 
ціео-organizatorice în
creșterii productivității muncii 
reducerea consumului 
materiale. Intre aceste 
punerea în funcțiune 
mașini de destrămat
nătățirea normelor tehnologice de 
consum, înființarea unor cursuri 
de calificare (cel de tîmplari a și 
-început cu 20 de elevi), înființa
rea comisiilor de recepție în ca-

vederea 
si 

specific de 
măsuri sînt : 
a unei noi 
vată, îmbu-

și alte măsuri, care creiază 
o bună desfășura- 
de producție, 
muncitori și teh- 

„6 August" Petro- 
acesta 

acțivul 
sarci-

drul diferitelor unități ale între
prinderii, îmbunătățirea aprovizio- 

; nării cu materiale și materii pri
me
condiții pentru 
re a activității 

Colectivul de
nicieni al I.I;L.
șani, este hotărît ca anul 
să înscrie noi victorii , la 
lui, realizînd și depășind 
nile de plan ce-i revin, dînd pro
duse de bună calitate și la 
preț de cost redus.

GHEORGHE COSMA 
director I.I.L. „6 August" 

Petroșani

un

2500 m. p., au adus și descărcat 
8 tone de piatră roșie, pentru alei, 
au refăcut numeroase ronduri 
flori.

Concomitent cu acțiunile de 
frumusețare, participants au 
lectat și fierul vechi existent
terenul unde își desfășurau acti
vitatea. Cu acest prilej ei au de
pozitat în boxe special amenajate 
4000 kg. fier evehi. Au muncit cu 
multă tragere de inimă tovarășii 
Arhive Lucia, Caleap Ioan, Forni
no Eugen, Teslaf Valeria, Vass 
Maria, Matei Nicolae, Schapson 
Vaier, Miulescu Isaia, Diaconu 
Cezar, Mărșu Aristide și Popeseu 
loan
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Pe graficul întrecerii ce se desfășoară între brigăzile secto- * 
rului IV de la mina Aninoasa, cea condusă de minerul Biro Ște- * 
fan ocupă lună de lună un loc de frunte. Lucrînd în abatajul 
meră nr. 7 din stratul III, această brigadă a sporit randamentul 
peste o tonă pe post față de cel planificat.

Clișeul nostru înfățișează unul din schimburile brigăzii, 
condus de minerul Erdely Alexandru, sfătuindu-se înainte de a 
tra în șut cu prim-maistrul miner Pop loan 39 asupra organizării» 
lucrului în abataj.

«
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â

in- »

ea- 
cu

cel

erija permanenta pentru 
educarea candidaților de partid

în toamna 
în prezent, 
bază de la 
întărit ne-

E-
ar-

de 
s-a 
de

Petrila 
membrii 

îndelungat 
de candida-

mijloace 
candida-

De la conferința organizației de 
partid care a avut loc 
anului trecut și pînă 
cele șase organizații de 
preparația Petrila și-au
contenit rîndurile cu cei mai îna
intați muncitori, care răspund la 
chemările organizațiilor de bază, 
care dovedesc interes față de bu
nul mers al producției. In această 
perioadă organizațiile de partid au 
primit în rîndurile membrilor și 
candidaților de partid aproape 50 
de tovarăși. Comitetul de partid, 
organizațiile de bază din uzină 
desfășoară o muncă ■ susținută de 
educare partinică; a noilor. mem
bri și candidați de partid.

Unul din principalele 
de educație partinică a
ților și a noilor meriibri de partid 
constă în repartizarea de sarcini 
concrete. Birourile organizațiilor de 
partid au fost îndrumate ca la re
partizarea de sarcini să țină cont 
de pregătirea profesională și poli
tică a candidaților și a < noilor 
membri de partid, de experiența 
lor în muncă. De exemplu, tînă- 
rul membru de partid Costin Du
mitru din organizația de bază nr. 
1 de Ia spălătorie, care este maistru 
cu o bună pregătire profesională, 
a primit sarcina să ajute mai mulți 
utemiști de la spălătorie in însu
șirea meseriei și cunoașterea a- 
mănunțită a caracteristicilor teh
nice ale utilajelor cu .care lucrea
ză. Candidații de partid Bolos Si- 
mion și Suciu Vasile au primit 
sarcina să răspundă fiecare de re
vizuirea și întreținerea unor gru
puri de instalații și utilaje din sec- ) 
toarele de bază ale uzinei și de a 
căror bună funcționare este lega
tă direct realizarea sarcinilor de 
producție. Alți candidați de partid,

printre care și tovarășa Kacso 
lena, au fost atrași în brigada 
tistică de agitație a uzinei.

In majoritatea organizațiilor 
bază de la preparația 
încetățenit metoda ca 
partid cu stagiu mai 
în partid să se ocupe
ții de partid, îndeosebi de aceia 
pe 
du-i în permanență să-și îndepli
nească sarcinile primite. Iată de 
pildă, cum s-a ocupat comunistul 
Pohl Anton de educarea partinică 
a tovarășului Boier Gheorghe pe 
care l-a recomandat să intre în 
rîndurile candidaților de^, partid. 
La locul de muncă, tovarășul Pohl 
s-a ocupat de ridicarea calificării 
profesionale a tov. Boier pentru a 
se putea situa în rîndurile eviden- 
țiaților în producție. I-a recoman
dat să citească Statutul partidu
lui, diferite opere literare, să vi
zioneze filme educative. Ajutat de 
comunistul Pohl Anton, tovarășul 
Boier Gheorghe a devenit 
tor.

Văzînd conștiinciozitatea 
re candidatul de partid
Gheorghe s-a achitat de sarcinile 
încredințate, biroul organizației de 
bază a propus adunării generale 
ca să-i fie redus stagiul de can
didat cu șase luni, 
activitatea din timpul 
rii, adunarea generală

care i-au recomandat, ajutîn-

ino ve

cu ca- 
Boier

Analizîndu-i 
candidatu- 

a ajuns la

z. ȘUȘTAC

(Continuare in pag. 3-a)
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Minerii Iftode Mihai și David Nicolae lucrează în brigăzi diferite în sectorul' XI investiții al mi
nei Petrila. Și brigada unuia și a celuilalt și-a adus din plin aportul la îndeplinirea înainte de vreme 
a planului de producție pe sector pe primul trimestru al anului. - ............. ‘

Constructorii șantierului 9 Pe« S 
troșani au dat in folosință, în $ 
cele trei luni trecute din acest i 
an, peste o sută de apartamente 5 
noi. In prezent, ei își axează ac- > 
tiv it at ea pe o seamă de obiective $ 
noi. Printre acestea se numără ri- ? 
dicarea la roșu a blocurilor D și 5 
E din Petrila și C 6 din Petro-o_>J 
șam, a fabricii de produse lactate < 
— Livezeni, a școlii cu opt săli de £ 
clasă — Petroșani, care 
terminate în cursul anului. Pata-

vor ti

\Noi obiective în lucru

lei cu aceasta se mai execută lu
crări de alimentări cu apă, ener
gie electrică, de canalizări, dru» 
muri care vor fi și ele terminate 
lunile viitoare:

In prezent, pe lotul condus de 
tov. Hafiuc Aurel se află în finisaj 
trei blocuri noi cu 96 apartamen
te. In ele se execută zugrăveli, 
vopsitorii, parchete și instalații, 
brigăzile de constructori desfășu- ; 
rînd o susținută întrecere pentru > 
realizarea unor lucrări de cît mai ) 
bună calitate. Angajamentul lor ( 
esfe ca pînă la sfîrșitul lunii' vii- < 
toare, toate aceste blocuri să Hei 
date în folosință. . >
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Recent, la Comitetul regional al P.M.R. Hunedoara-Deva a a- 

vuț Ioc o consfătuire cu directorii școlilor medii și 
de învățămint raionale și orășenești In legătură cu 
tuației la învățătură pe primele două trimestre ale

Cu această ocazie, au fost dezbătute o serie de

șefii secțiilor 
încheierea si- 
anului școlar, 
probleme pri

vind situația Ia învățătură a elevilor și aportul cadrelor didac
tice din Valea Jiului, fu îmbunătățirea procesului de învățămint. 

Redăm fu pagina de față cîteva din concluziile care au re
ieșit la această consfătuire.
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Pregătirea profesională a cadrelor didactice

Educatori care și-au înțeles misiunea
Marea majoritate a cadrelor di

dactice se străduiesc zi de zi, ca 
elevii pe care-i educă șl-i pregă
tesc pentru viață să posede cu
noștințe multilaterale, temeinice, să 
aibă o conștiință cu adevărat so
cialistă. Aceștia sînt cei care și-au 
Înțeles pe deplin misiunea lor de 
educatori.

In rîndul acestora se situează 
învățători ca Constantițiescu Na
talia, Mihai Angela, lonescu O- 
limpia, Groza Saveta și alții care 
se pregătesc temeinic pentru 
ții, utilizează metode bune și 
riate în predarea, fixarea și 
rificărea cunoștințelor la elevi, 
țînînd rezultate pozitive.

Profesori de matematici și
zică ca Șiclovan loan Stoica 
Ioan, Biendea loan, Cotescu 
loan, Jurca Ileana și alții se stră
duiesc să imprime un conținut cît 
mai științific lecțiilor, lucrează 
mult cu elevii rămași în urmă la 
învățătură, sesizează lipsurile în 
cunoștințele elevilor și iau mă
suri pentru a le remedia, folosesc 
pe scară largă experiențele 
laborator, rezolvă cu elevii 
numai probleme din manual ci 
din revistele de specialitate,
cru ce face ca elevii să înțeleagă 
materia predată.

La chimie, științele naturii, geo
grafie, profesori ca Ianeu Emilia, 
Dup Marietg, Bal Margareta, Krausz 
Septimia, Duna Elena, folosesc în 
predarea lecțiilor material de la
borator, antrenează elevii la pre-

lec- 
va- 
ve- 
ob-

fi-

de
nu
Și 

lu-

gătirea și efectuarea unor expe
riențe, materialul predat îl siste
matizează, leagă în mod organic 
materialul nou de cel predat an
terior și actualizează aceste ma
teriale folosind metoda compara
ției, utilizează schițe detailate, ma
terial didactic, planșe, desene, 
diafUme.

In studiul limbii romîne și a 
limbilor străine, profesorii se stră
duiesc să îmbogățească vocabula
rul elevilor, insistînd asupra în
sușirii conștiente a sensului cu
vintelor și expresiilor, asupra uti
lizării celor mai frumoase cuvinte 
și expresii folosite în operele u- 
nor scriitori, militează pentru în
sușirea de către elevi a ortogra
fiei și gramaticii limbii romîne. 
In rîndul acestor profesori se si
tuează tovarășii Cherciu Nicolae, 
Stoican Elena, Daniel 
trică Octavia, Stănescu 
Tițescu Maria și alții.

Rezultate bune s-au 
la lecțiile de istorie, 
politică și socialism 
unde profesori ca 
ria, Popescu Ioan,
mion, Avram Rodica, 
gătesc temeinic 
ții, reușind să 
levilor cunoștințe științifice la 
nivel .accesibic puterii lor de 
țelegere, folosesc numeroase 
xemple, fac legătură .sțrînsă
lecțiile predate la diferite materii.

Situația slabă la învățătură a 
unor elevi ca și de altfel medio
critatea care mai există în unele 
școli din Valea Jiului se explică 
și prin faptul că nu toți profe
sorii și învățătorii se prezintă pre
gătiți pentru lecții, nu își întoc
mesc cu regularitate planurile zil
nice de lecții, nu se străduiesc să 
transmită cît mai multe cunoștințe 
elevilor. Aceste lipsuri se reflectă 
și în nivelul de 
vilor.

Unii profesori 
Mafia, Gîlcescu 
Florența (Școala
Lonea), iacob Matilda (Școala de 
8 ani Aninoasa), Bălănescu Elisa- 
beta (Școala de 4 ani Paroșeni), 
Avram Doina (Școala medie Petro
șani) și alții nu-și 
trutotul îndatoririle

pregătire al ele-

ca, de pildă Ioo 
Ileana și Frîncu 
de 8 ani nr. 2

îndeplinesc în-
ce le revin în

cerință importantă
privința transmiterii elevilor a 
unui bagaj cît mai bogat de cu
noștințe.

Aceste
sit prea 
tizare și 
lui parcurs, 
lege unele probleme 
curente cu materialul 
rele anterioare pentru 
păta și consolida astfel cunoștin
țele elevilor, au folosit prea pu
țin materialul didactic intuitiv și 
demonstrativ. Adesea s-au ■ pregă
tit slab pentru lecții, nu au ur
mărit articolele de specialitate ca
re apar în presa și publicațiile 
didactico-pedagogice pentru a-și 
reîmprospăta cunoștințele, nu au 
cerut sprijinul cadrelor didactice 
cu o experiență mai bogată, ca
re folosesc metode eficiente in 
munca instructiv-educativă.

cadre didactice au folo- 
puțin lecțiile de sistema- 
recapituiare 

nu ș-au
a materialu- 
străduit să 

ale lecției 
predat în o- 
a reîmpros-

M Iezi va 
date 

privind lecțiile 
Chimirel Iosif la

in pregătirea pro-

Din această cauză învățătoarea 
Moacă Aurelia de la Școala de 8 
ani Petrila a făcut greșeli în ana
liza gramaticală, Gugu loan a a- 
juns la rezolvarea greșită a unor 
probleme de aritmetică,
Ecaterina a transmis unele 
eronate elevilor 
de istorie, iar 
geografie.

Aceste lipsuri
fesională a unor cadre didactice 
s-au răsfrînt în mod negativ asu
pra nivelului de cunoștințe al e- 
levilor.

De aceea este necesar ca toate 
cadrele didactice să acorde o 
importanță deosebită propriei lor 
pregătiri, să caute zi de zi să în
vețe și să se pregătească temei
nic, sistematic pentru a putea face 
față procesului de învățămînt în 
continuă dezvoltare.

Lucia, Mi- 
Alexandru,

obținut și 
economie 
științific 

Mihăilă
Pîrîianu

Ma-
Sl-

Scopul de

Exigența, dar nu
o justă îm- 

verilicarea 
sistema-

exces

O

se 
pentru 
transmită

pre- 
lec-

e-
un
în
e-
cu

Rezultate mai bune decît în trimestrul I, 
dar nu la nivelul cerințelor

și temeinic pregătiți 
viață, constructori de nă- 

ai societății socialiste, ca- 
didactice li se cere o pre- 
profesională, ideologică și

dactice, deficiențe manifestate în 
sistemul de notare a elevilor, în 
verificarea permanentă a cunoș
tințelor lor, lipsa de control a di
rectorilor școlilor asupra felului 
cum se achită cadrele didactice 
de sarcinile pe care le au, în lip
sa de colaborare între școală, fa
milie și organizațiile U.T.M. 
pionieri.

Toate acestea au făcut ca 
zările să nu fie la nivelul
ca mediocritatea să-și mai găseas- 

în unele școli, iar procen- 
promovați să nu fie

de 72,90 ]a sută, iar în
ă 

trimes-

Sarcina primordială a școlii fiind 
instruirea și educarea multilatera
lă a elevilor, formarea unor oa
meni cuiți 
pentru 
dejde 
drelor 
gătire
pedagogică temeinică.

Majoritatea cadrelor didactice 
de la școlile din Valea Jiului au 
înțeles pe deplin sarcinile care le 
stau în față și au căutat să le
traducă în viață. Acest lucru est a că loc 
oglindit de faptul că rezultatele 
obținute de elevi la învățătură 
sînt mai bune, că a crescut pro
centul promovaților pe trimestrul 
II fată de trimestrul I al acestui 
an școlar.

Astfel, dacă în trimestrul I pro
centul de promovați la clasele I— 
IV a fost de 89,55 la sută, în tri
mestrul II el a crescut la 90,60 la 
Sută, la clasele V—VII în trimes
trul I procentul promovaților 
fost
trul II de 78,90 la sută : la clasele 
VIII—XI în trimestrul I au promo
vat 68,40 la sută din elevi, iar în 
trimestrul II 74,60 la sută.

Luînd ca bază de comparație re
zultatele obținute în trimestrul II 
fată de trimestrul I al acestui an 
școlar rezultateiэ sînt pozitive, ele 
mareînd o creștere a procentaju
lui de promovați. Cu toate aces
tea, rezultatele obținute nu ne pot 
mulțumi deoarece situația la în
vățătură pe trimestrul II este sub 
nivelul posibilităților și a condi
țiilor asigurate pentru 
fășurare a procesului 
educativ în școli.

Acest lucru arată că 
sul instructiv-educativ
desfășurat în școlile din Valea 
Jiului s-au manifestat o serie de 
difițiențe cum ar fi lipsa de per
severentă în munca cadrelor dă-

buna das- 
instructiv-

în proce- 
care s-a

a 
înarma pe elevi cu 
cunoștințe temei
nice, multilaterale, 
nu poate fi atins fără 
binare a predării cu
cunoșințelor. Verificarea 
tică a cunoștințelor dă posibilita
tea profesorului sau învățătorului, 
să cunoască felul în care elevii 
iși însușesc cele predate.

O tendință care s-a făcut tot 
mai simțită în ultimul timp, este 
exagerarea care a duș la serioase 
lipsuri în notarea elavilor.

Bineînțeles, nimeni nu este îm
potriva faptului ca profesorul să 
fie exigent în aprecierea ' cunoștin
țelor elevilor săi, dar această exi

.............----------- ... -

Preocupare continuă
— roade bogate :

J La Școala de 4 ani din Slătioa- 
4 ra, școală înființată în toamna a- 
il cestui an, elevii au obținut re-’ 
•) zultate bune la învățătură și djs-t 
ij ciplină. Acest lucru se datorește' 
.» preocupării atente și perseverente 
' a conducerii școlii iată de pregă

tirea elevilor.
Pentru elevii care locuiesc io, 

o distanță mai mare de școală 
s-au organizat ore de studiu in
tr-o clasă unde, sub conducerea 
învățătorului, elevii iși pregătesc, 
temele pentru a doua zi

Ca urmare. elevii posedă 
noștințe temeinice, își iac cu 
gularitate temele, scriu și se 
primă corect.

Rezultate asemănătoare s-au 
ținut și de școlile de 4 ani 
Banița, Coroiești, Dealul Babii.

gență să țină seama de particula
ritățile de vîrstă al elevilor, de 
nivelul cerut de materia respecti
vă și de felul cum însăși cadrul 
didactic respectiv a reușit să 
transmită cunoștințele sale elevi
lor, de conștiinciozitatea cu care 
s-a pregătit pentru predare.

Din păcate sînt însă unele ca
dre didactice care nu țin cont 
de aceste cerințe, cum sînt tova
rășii Popa Ghșorghe (Școala 
die Lonea), Trușcă Dumitru și 
cbimiș Eugenia (Școala medie 
peni), Dărâbanț loan (Școala
die Petroșani), Stamborschi Roza
lia (Școala de 8 ani nr. 2 Lonea). 

;®raică Teodor (Școala de 8 ani nr. 
4 Lupeni), Firczak Eugen (Școala 
medie Vulcan) și alții. Aceste cadre 
didactice nu apreciază cu destul dis- 
cernămînt cunoștințele elevilor, 
menifestînd tendința de a da not? 
cît mai mici, 
suficientă 
unele din 
nate dau 
depășesc
majorității elevilor din clasă.

Mai sînt cazuri cînd unii pro
fesori sau învățători în verifica
rea cunoștințelor, se limitează doar 
la 
re, 
tul 
Șii

me-
Ni- 
Lu- 
ше-

nu sini apropiați în 
măsură de elevi, iar 

cadrele didactice mențio- 
lucrări trimestriale care 
gradul de pregătire al

rificare a cunoș
tințelor elevilor ? 
In primul rînd, 
la oblșnuirea ele

vilor să studieze în salturi, să nu 
se pregătească temeinic, astfel că 
notele acordate nu oglindesc ni
velul general de pregătire al ele
vilor. Avînd o singură notă- pe 
trimestru, aceasta poate să Srfis 
subiectivă în raport cu cunoștin
țele elevului: o singură notă mare 
poate să fie rezultatul unei pre
gătiri spontane și, invers, o notă 
mică rezultatul unei nepregatiri 
întîmplătoare. Tocmai pentru a e- 
vita aștfal de situații este necesa
ră antrenarea masei de elevi în 
acțiunea de verificare a cunoștin
țelor. Așa dar să se noteze exi
gent, dar să existe exigență I și 
față de metodele proprii folosite de 
cadrele didactice! Exigența unila
terală, manifestată doar 
elevi, nu este utilă, avînd 
demoralizator.

De unele 
și directorii 
controlat în 
dul în care
notare de către cadrele didactice 
din 
sînt

excese se 
de școli 
suficientă 
se aplică

fată de 
un efect

vinovați 
care nu au 
măsură ио- 
sistemul de

fac

lor, dacă aceștia
pe 

exi- 
prb-

subordinea
obiectivi în aprecierile 
le fac, dacă sint sau nu 
față de activitatea lor

care 
genți 
prie.

tul de 
dorit.

să se ia măsuri pen
să fie înlăturate.
cu perseverență șl 

folosind toți factorii

reali- 
cerut.

și de

un grup de seraliști reaapituiîud unei# noțiuni de ciiimie.

Utemista Ianeu Emilia este profesoară 
elevilor seraliști din clasa a X-a. tovarășa 
întîmpină greutăți la învățătură.

IN CLIȘEU: Profesoara Ianeu Emilia cu

Pagină realizata de proi. GH 
PANFIL1E, șeful secției de invă 
țărbînt a Sfatului popular orășe
nesc Petroșani și C. COTOȘPAJS

chimie Ia Școala medie din Lonea. Ca dirigintă a
Ianeu se preocupă îndeaoroape de spriiinirea elevilor care

elevii propuși spre seminariza - 
în număr de 2—3, neglijînd res- 
clasei. Așa procedează tovară- 
Gîlcescu Ileana și Colda Mar

gareta (Școala de 8 ani nr. 2 Lo
nea), Moldovan Iuliana (Școala de 
8 ani nr. 1 Pgtrila), Kiss Ioan 
(Școala de 8 ani nr. 4 Petroșani), 
Grițunic Aurelia (Școala de 8 ani 
Paroșeni), Ghizele Olimpia, (Școa
la de 8 ani nr. 1 Lupani) și alții.

La ce duce acest sistem de

■..........»***............... .... *

In loc de concluzii •

Este ne- 
școlilor, 
măsuri 

lipsurilor 
meto- 

munca

In pagina de față au fost re
date cîteva aspecte privind fe
lul cum s-a desfășurat procesul 
instructiv educativ de la Începu
tul acestui an școlar, 
cesar ca conducerile 
cadrele didactice să ia 
în vederea inlăturării
semnalate, să folosească 
dele cele mai bune în 
instructiv-educativă pentru a În
cheia cu succes anul școlar.

In această direcție sarcini im
portante revin și organizațiilor 
de partid din școli care vor tre
bui să controleze îndeaproape 
felul cum se achită cadrele di
dactice de Îndatoririle ce le re
vin, iar acolo unde se observă 
neajunsuri 
tru ca ele

Muncind 
abnegație,
care pot contribui la Îmbunătă
țirea situației la învățătură si 
disciplină a elevilor se vor pu
tea obține rezultate bune la sfîr- 
șitul anului școlar, rezultate ca
re să fie pe măsura cerințelor 
și a condițiilor create de partid 
și guvern.
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Gospodarii onlnoscni la lucru 12 aprilie — Ziua cosmonauticii

Pe calea realizării măsurilor 
propuse

Primele semne ale sosirii pri
măverii au solicitat din partea 
serviciului administrativ al minei 
luarea unor măsuri menite să 
dea un aspect mai frumos incin
tei exploatării și împrejurimilor 
acesteia. In acest scop, gospodarii 
afinei Aninoasa și-au propus să 
zugrăvească clădirile administrati
ve, atelierele, hala funieularujui 
și alte clădiri.

in ce privește căile de aioces 
spre mină s-au stabilit măsuri de 
reparare a treptelor, de vopsire a 
balustradelor și de reamenajare a 
aleii fruntașilor. Demolarea clădi
rii din fata puțului auxiliar, ame
najarea unei noi uscătorii pentru 
hainele de șut, a unui atelier de 
vulcanizare și a unei sifonării, 
precum și extinderea spatiilor verzi 
curățirea și aranjarea materialu
lui în depozitul de lemn — sînt, 
de asemenea, o parte din măsu
rile ce și le-au propus să le rea
lizeze în această primăvară gos
podarii minei.

Sub îndrumarea tovarășului Mir
za Aurel, șeful serviciului admi
nistrativ al minei, și cu concursul 
muncitorilor din sectorul VII, o 
bună parte din măsurile propuse 
sînt în curs de realizare. Sînt pe 
terminate lucrările de spoire și- 
zugrăvire a clădirilor, de reparare 
a treptelor, s-au întreprins acțiuni 
de amenajare a materialului lem
nos in depozit, a fost curățit dru- 
ИШ1 spre poarta nr. 1, s-a amena
jat noua uscătorie. La înfăptuirea 
acestor măsuri au contribuit în 
mod deosebit zidarii Konyardi La- 
dislau și Măciucă Florea, echipa 
de zugravi condusă de Deak Fran
cine. precum și muncitorii Bălan 
loan. Nicolcea Dumitru și Ionel 
loan.

Pentru ca circumscripții 
) să fie mai frumoasă

Zilele trecute, in toate circum
scripțiile din comună au fost ți
nute ședințe în care au fost a- 
lese comitetele de circumscripție 
și s-au făcut noi propuneri de în
frumusețare și gospodărie a cir
cumscripțiilor. La adunarea locui
torilor din circumscripția nr. 35, 
printre cei aleși in comitetul de 
ciraumscripție se numără munci
torul Costinaș ignat, gospodinele 
Tămaș Ecaterina și Sandor Geor- 
geta.

In frunte cu comitetul ales, lo
cuitorii acestei circumscripții și-au
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Reportajul zilei: Cțjjw utiraculoau
г Mumia faraonului a zăcut timp 

de 3000 de ani pe pămînt și a 
rămas totuși intactă. Pinza In care 
era înfășurată a protejat rămăși
țele faraonului împotriva micro- 
bilor-distrugâtori vechii egipteni 
cunoșteau secretul imbibării țe
săturii cu o substanță miracu
loasă.

Acest secret, iritat timp de se
cole, a fost dezlegat in secolul 
XX. in timpul celui de-ai doilea 
război mondial au apărut mate
riale, care protejau împotriva in
fecțiilor. Ele prezentau insă de
zavantajul că nu puteau ii între
buințate decit a singură dată : nu 
puteau li spălate.

...Pufuri de fire extrem de fine, 
mătăsoase, de culoare albă, găl
buie sau cafenie. Prin aspectul 
lor exterior seamănă cu fibrele 
obișnuite de bumbac. In mod plas
tic ar ti putut îi numite „devo
ratori de microbi". Aceste lire nu 
numai că nu permit diferitelor 
bacterii și ciuperci să se multi
plice sub țesătură, ci și ie dis
trug de ta distanță, pe o rază de 
10—12 mm. formînd un le| de 
barieră In jurul omului.

Asemenea fire au fost obținute 
:a Institutul textil din Leningrad, 
ia laboratorul condus de profe
sorul A. t. Meos. Materialele țe

propus să participe cu toții la 
muncile de gurățenie, de reparare 
a gardurilor, de văruire a depen
dințelor, la curățirea albiei1 * * * S * * * * * ii pîrîu- 
lui și repararea străzilor.

sute din aceste iite, active din
punct de vedere biologic, pot ii
spălate cu săpun și apă caldă.

In colaborare cu academicianul
S A. Ghiller de la Academia de
Științe a R.S.S. Letone, lucrătorii
laboratorului au realizat reactivi
care rnlic . fn legătură chimică 
trainică cu itrul. S-a reușit ast
fel să se realizeze materiale ale 
căror proprietăți bactericide se 
mențin pină la uzura totală a țe
săturii. Țesătura — „bacterioiagă" 
poate birui agenții infecțiilor in
testinale, ai pneumoniilor, diieri- 
telor procese de supurație, ca șt 
microbii unor boli de piele.

Ce perspective deschide această 
descoperire a oamenilor de știință?

— lmaginați-vă o sală de ope
rații fără sterilizatoare, mi-a răs
puns L. A. Voii, candidat in știin
țe chimice. — De ce să mai de
zinfectezi bandajele, halatele, ii 
rele chirurgicale. cînd țesătura 
însăși ...ucrează" mai bine decîi 
oricare autociavă î Se vor bucura 
și lucratorii din industria alimen
tară, care vor căpăta un mate
rial ce ie va permite să păs
treze și să conserve în condiții 
periect aseptice produsele alimen
tare. Desigur că și sugarilor ie va
ii de mare folos un trusou „anii- 
microbiar". Iar cosmonauta care

Tineretul — participant activ 
la acțiunile gospodărești

Ziua de duminică a fost decla
rată de tinerii aninoseni zi a mun
cii patriotice. O dată cu venirea 
zorilor, numeroși tineri s-au în
dreptat duminica trecută spre o- 
biectivele ce și le-au propus să 
le realizeze. Astfel, o parte din 
participant! s-au dus la stocul de 
cărbune, alții la repararea drumu
lui din partea de sus a comunei, 
iar unii, în parcul minei pentru 
curățirea terenului și amenajarea 
de ronduri cu flori. In cele 160 
de ore' de muncă patriotică pres
tate de tineri în această zi s-a 
reparat drumul pe o porțiune de 
600 de metri, s-au încărcat apro
ximativ 100 tone de cărbune din 
stoc și s-a curățat parcul și tere
nul de volei din preajma minei.

La aceste acțiuni s-au eviden
țiat îndeosebi tinerii Pagnejer 
loan, Bustan Iosif, Cutui Dumitru, 
Nagy Adalbert, Papuc Nicolae și 
Condoiu loan, care au muncit cu 
mult entuziasm.

--- ^;s=-

Tînărul mecanic subteran Marton Iosif de la mina Lupeni este un pasionat al pensulei și șevale
tului. El are posibilitatea ca după orele de muncă să-și dezvolte aceste aptitudini la cercul de arte 
plastice din cadrul clubului sindicatelor din Lupeni. Clișeul de mai sus îl înfățișează pe tînărul pictor 
amator transpunînd pe pînză o imagine a muncii avîntate ce se desfășoară în adîncuri pentru mai 
mult cărbune.
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DOI ANI CO
Se împlinesc doi ani de cînd 

nava cosmică „Vostok", prima 
navă cosmică cu om la bord din 
lume, a efectuat un zbor în jurul 
Pămîntului, întorcîndu-se cu bine 
pe pămîntul patriei noastre.

Ziua de 12 aprilie a devenit o 
mare sărbătoare — Ziua Cosmo
nauticii.

Noi, aviatorii cosmonauți, călă
torim des, stăm de vorbă cu oa
menii muncii. La una din aceste 
întîlniri s-a discutat de ce primul 
pas în cucerirea Cosmosului a 
fost făcut de oamenii sovietici.

— Datorită înțelepciunii con
structorilor noștri, care au făcut 
posibile asemenea zboruri — a 
fost de părere unul dintre partl 
eipanții la discuție.

— Datorită cutezanței științei 
noastre sovietice — a spus altul.

Iar al treilea, un muneitor In 
vîrstă, a adăugat :

— Aceasta este o nouă victo
rie a orînduirii sovietice.

Ultima frază avea un sens pro
fund. Cînd de pe rampa de lansa
re a cosmodromului Baikonur s-a 
înălțat spre ceruri in rotocoale de 
fum și flăcări prima navă cosmi
că ..Vostok" fiecăre se gîndea : 
„Iată încă o victorie remarcabilă 
a socialismului 1".

Da, așa este. Vor trece zecii-Sșt 
sute de ani, dar oamenii nu vor 
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se vor îndrepta spre planete în
depărtate vor avea nevoie de un 
costum protector, activ din punct 
de vedere, biologic. Intr-un cuvînt, 
țesătura aceasta va cunoaște o 
aplicate universală.

— in prezent pregătim la fabri
ca de fibre artificiale din Lenin
grad o tranșă semiindustrială din 
noul material, — ne-a relatat pro- 
iesoțul A. I, Meos. Din librete 
pe care ie vom obține, se va fa
brica apoi țesătura bactericidâ.

La laboratorul Institutului tex
til din Leningrad s-au realizat în
să nu numai „fibre-sanitari". Am 
văzut cum cineva a apropiat un 
chibrit aprins de un mic ghem de 
fibre. Eie nu numai că nu au luat 
ioc ci, dimpotrivă au stins ime
diat flacăra. Oamenii de știință 
au pus la punct o metodă de pre- 
proprietăfi „neinilamabile". De în
dată ce o flacără s-a apropiat de 
lucrare, care comunică fibrelor 
fir, el se încălzește și,., degajă 
substanțe care o sting.

„Fibreie-pompieii" vor cunoaște 
o larga aplicare ca material de 
tapisate în încăperile unde este 
necesară o mai mare protecție îm
potriva incendiilor.

.Jonițu teprezinlă un nou tip 
de polimeri. Ei amintesc de rtisi- 
ruri multicolore șl sînt capabili 

uita că asaltul Cosmosului a por ■ 
fiii din Uniunea Sovietică.

Acum asaltul continuă. Cel doi 
am care au trecut pot fi numiți 
pe drept cuvînt ani „cosmici1*. In 
primul rind în acești ani știința și 
tehnica sovietică, cosmonautica 
noastră s-au dezvoltat necontenit. 
Primului zbor i-a urmat al doilea 
— nava cosmică sovietică „Vos- 
tok-2" a efectuat 17 rotații orbi 
tale in jurul Pămîntului. Si, In sfîr- 
șit, anul trecut la primele două 
zboruri cosmice s-a adăugat al 
treilea — zborul în grup, al celor 
două nave „Vostok-3" și ,,Vos- 
tok-4", care au înconjurat Pămîn
tul în total de 112 ori. Acesta a 
însemnat un nou și remarcabil pas 
în istoria dezvoltării cosmonautl- 
sii sovietice, deoarece pentru pri
ma dată doi aviatori-cosmonauți 
s-au aflat în același timp în Cos
mos la o distanță de 6,5 km. unul 
de altul, menținînd o legătură si
gură și permanentă intre ei.

La aceasta trebuie adăugată se
ria remarcabilelor cercetări ale 
spațiului cosmic efectuate de sa 
teliții sovietici, înzestrați cu o 
mare varietate de aparate, și, tu 
sfîrșit, lansarea cu succes a sta 
tiei automate interplanetare „Mar- 
te-1" care parcurge vertiginos dis
tanta dintre cele două planete.

Doi ani — este un interval scurt,

să absoarbă din soluții diferite 
săruri, acizi și baze. De fapt, ar 
putea ti asemuiți cu niște ori
ginale tiltre care rețin numai mo
leculele, lăsînd să treacă ameste
curile necesare. Cu ajutorul ioni- 
tiior pot fi purificate apele de 
scurgere, pot ii captate metalele 
nobile și neferoase, poate ii dis
tilată apa. La termocentrale, in 
medicină, la fabricile de zahăr 
ioniții constituie ajutoare de nă
dejde și totodată Ieftine.

Din păcate însă polimerii schim
bători de ioni se îmbicsesc repe
de, depunerile pot fi greu purifi
cate și ioniții trebuie mereu 
schimbați.

Cercetătorii de ia laboratorul de 
prabieme „au adaptat" fibra pen
tru a ii schimbătoare de ioni. Țe
sătura din aceste fibre poate ii 
ușor spălată de depuneri și deci 
iolosită pentru a doua oară.

Experiențele efectuate in ulti
mul timp au arătat că se pot rea
liza și fibre schimbătoare de elec
troni, care vor permite, de pilda. 
să se separe argintul pur sau io
dul elementar din soluțiile săru
rilor lor.

Chimlști, pompieri, sanitari... 
Oamenii de știință de ia labora
torul din Leningrad continuă insa 
munca pentru a dezvolta cit mai 
mult „repertoriul" și „rolul" aces
tor lire miraculoase...

A. GRIGORIEVA
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S M I C I
din punct de vedere istoric. Dar 
cînd te gîndești ce au însemnat ei 
pentru patria noastră, pe întinsul 
căreia se înalță construcțiile lu 
rninoase ale comunismului, vezi 
în fata ochilor transformări măre
țe. Poporul sovietic, popor-erou, < 
înfăptuit multe în acest interval. 
Au fost desțelenite mii de hec
tare, construite sute de fabrici «1 
uzine, mii de locuințe, au fost 
create noi mașini și Unii automa
te, care ușurează munca omului.

La prima aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
Lenin a urmărit din Piața Roșie 
■zborul unui avion sovietic. Mași
na cu motor și viteză mică plu
tea deasupra Moscovei noastre. 
V I. Lenin îi urmărea evoluțiile 
simple și poate pă se gîndea în 
acele clipe la viitorul aviației șl 
cosmonauticii noastre.

După 43 de ani, în aceeași pia
ță, poporul sovietic saluta pe cos- 
monauții , constructorii și oamenii 
de știință datorită cărora au pu
tut fi înfăptuite primele zboruri 
cosmice, care au croit omenirii 
drumul în Cosmos.

Aceasta este o mărturie vie a 
faptului că poporul sovietic, care 
sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist pășește pe drumul 
indicat de Lenin, a obținut succe
se remarcabile in dezvoltarea ști
inței și tehnicii.

Acum, întreaga lume vede lim
pede că rampa sigură de lansare 
de pe care Uniunea Sovietică îșî 
trimite in Cosmos minunatele sale 
nave, dotate după ultimul cuvînt 
al tehnicii, este socialismul. Pa
tria noastră înflorește și devine 
din ce în ce mai frumoasă, iar po<

(Continuare în pag. 4-a)
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Grijă permanentă 
pentru educarea 

candidaților de partid 
(Urmare din pag. l-a)

concluzia că tov. Boier s-a pre
gătit temeinic, a muncit cu stăru
ință pentru ridicarea nivelului său 
politic și l-a primit în rîndurile 
membrilor de partid cu stagiul re
dus.

Preocuparea comuniștilor față de 
educarea partinică a celor care 
i-au recomandat să intre în rîndu- 
rile membrilor și candidaților de 
partid, încredințarea de sarcini 
concrete, reprezintă numai o parte 
din măsurile luate pentru educa
rea marxist-leninistă a candidați
lor și noilor membri de partid. 
Comitetul de partid și organizațiile 
de bază urmăress îndeaproape creș
terea nivelului politic și ideologic 
al candidaților și noilor membri 
de partid. In acest scop, toți can- 
didații sînt încadrați în învățămîn- 
tul de partid.

Deosebit de utile s-au dovedit 
a fi conferințele organizate în fa
ța candidaților și noilor membri 
de partid pe teme ca : Creșterea 
rolului conducător al partidului în 
perioada de desăvirșire a construc
ției socialiste", „Drepturile și în
datoririle statutare ale membrilor 
de partid" etc.

Toate acestea contribuie la pre
gătirea temeinică a candidaților 
în timpul stagiului, la ridicarea 
lor la nivelul cerut unui comunist. 
Nu putem însă trece cu vederea 
că unele organizații de bază nu 
acordă atenția cuvenită educării 
candidaților și noilor membri de 
partid, precum și lărgirii continue 
a rîndurilor organizațiilor de bază. 
Exemple negative în această pri
vință îl constituie organizația de 
bază nr. 2, din sectorul de briche
tai (secretar tov. Perdi Stefan) 
precum și organizația de bază nr. 
3 de la linia normală (secretar 
tov. Mihu Gheorghe) care nu în
treprind acțiuni educative cu can
didate de partid

Comitetul de partid și organi
zațiile de bază de la preparațla 
Petfila ‘pot și trebuie să-și inten
sifice activitatea de educare par
tinică a noilor candidat* și mem
bri de partid, să facă tot ce le 
stă în putință pentru ca stagiul 
de candidat să devină o adevărată 
școală a educației comuniste.
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DOI i\l COSMICI
О- N. II.: Dezbateri pe marginea 

situației din Africa de sud
NEW YORK II (Agerpres).
La 10 aprilie a avut loc o nouă 

ședință a Comitetului special al 
O.N.U. pentru examinarea proble
melor privind aplicarea Declara
ției OKU, pentru acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

Reprezentantul Republicii Mali, 
Mamadou Traore, a propus ca 
ONU. să intervină în rezolvarea 
situației din Africa de sud-vest, 
unde guvernul sud-african desfă
șoară o cruntă teroare rasistă. El 
a propus, de asemenea, examina 
rea situației din Africa de sud-vest 
în Adunarea Generală O.N.U. și 
Consiliul de Securitate, propunind 
în același timp aplicarea urmă
toarelor măsuri: încetarea man
datului Republicii sud-africane a- 
supra acestui teritoriu, evacuarea 
tuturor forțelor militare sud-afri
cane, eliberarea tuturor deținuți- 
lor politici, instituirea unei repre
zentanțe a O.N.U. în scopul men-

---------- ©

LUPTA DE ELIBERARE 
IN GUINEEA PORTUGHEZA IA AMPLOARE

PARIS 11 (Agerpres).
„Bombardamentul efectuat de 

patru avioane militare portugheze
• asupra satului senegalez Boumack, 
în apropierea frontierei de nord-

; vest a Guineei portugheze, reamin-
• tește lumii că o răscoală armată 
a africanilor din „provinciile por-

' tugheze de peste mării" nu se li
mitează numai la Angola" — tran
smite agenția France Presse într- 
un comentariu consacrat intensifi
cării luptei de eliberare. națională 
a africanilor din coloniile portu- 

’ gheza.
Potrivit agenției, „în ciuda mă

surilor de precauție luate de gu
vernul portughez cu scepul de a 
se păstra tăcere asupra extinderii 
răscoalei în alte patru „provincii 
africane" (Mozambic, Guineea por
tugheză, insulele Capului Verde 
și insula Santome) se știe de acum 
prin intermediul informațiilor care 
au reușit să ajungă la Paris, că 
lupta armată a căpătat deja de 
mult timp, cel puțin în Guineea 
portugheză, proporții foarte seri
oase". In legătură cu aceasta, a- 
genția citează un comunicat din 15 
martie al Partidului african al in
dependenței din Guineea portu
gheză, în care s-a anunțat că „a 
fost încheiată o nouă etapă și că 
în urma numeroaselor operații 
desfășurata în ultimele șase luni.

BONN. — Superioritatea Uniunii 
Sovietice fn domeniul tehnic s-a 
afirmat tot mai mult în ultimii
ani declară cunoscutul savant vest- 
german, prof. Senger, specialist 
în domeniul tehnicii rachetelor.
într-un interviu acordat revistei 
„Christ und Welt“ Prof.. Senger 
subliniază că superioritatea Uniu
nii Sovietice a crescut în domenii 
„hotărîtoare" ale tehnicii zboruri
lor cosmice cum sînt crearea d’ 
puternice motoare de rachete și 
tehnica teleghidării.

NEW YORK. — In seara zilei de 
10 aprilie avionul de transport 
cu reacție „C-133", aparținînd for
țelor aeriene militare ale S.U.A., 
sa prăbușit în flăcări în apropiere 
de baza aeriană de la Travis (Ca
lifornia). Cei nouă membrii ai e- 
chipajului au murit. Aparatul s-a 
prăbușit în bălțile din jurul bazei 
aeriene și a ars timp de o oră. 
Cauzele accidentului nu sînt cunos 
cute, totuși, potrivit primelor infor
mații, aparatul ara în flăcări încă 
înainte de a încerca să aterizeze.

CANBERRA. — Potrivit datelor
oficiale, în 1962 în industria Aus
traliei au avut loc 1813 conflicte 
de muncă la care au participai 
peste 350 000 de muncitori. Ca ur
mare a acestui fapt s-au pierdut 
peste 500 000 zile de muncă. Deo
sebit de mare este numărul con

ținerii ordinei, asigurării servi
ciilor publice și pregătirea alege
rilor generale.

In cuvîntul său, N. Fedorenko, 
reprezentantul Uniunii Sovietice, a 
condamnat din nou politica ra
sistă promovată de autoritățile sud- 
africane în acest teritoriu. El a 
demascat, de asemenea, sprijinul 
primit de guvernul lui Verwoerd 
din partea cercurilor monopolist# 
americane, engleze, vest-german# 
și altele și a subliniat necesita
tea luării unor măsuri neîntîrziate 
de către O.N.U. pentru a pune ca
păt acestei stări de lucruri din A- 
frica de sud-vest.

Au mai luat cuvîntul delegații 
Etiopiei, Cambodgiei și altor țări, 
care s-au pronunțat pentru aplica
rea hotărîrilor Adunării Generale 
a O.N.U. cu privire la instituirea 
unor sancțiuni împotriva guver
nului rasist sud-african, mergîn- 
du-se pînă la ruperea relațiilor 
diplomatice și economice.

naționaliștii dispun de aramament 
suficient pentru a accepta să în
frunte importante contigente por
tugheze.

Comunicatul Partidului african 
al independenței din Guineea por
tugheză menționează, în același 
timp luptele care au avut loc din 
ianuaris pînă în martie între 
patrioții guineezi și trupele portu
gheze în regiunile Cubissaco, Fula- 
cunda șl în insula Bolama.

Situația nefavorabilă a economiei 
țapilor vest-europene

VAL DE GREVE
ÎN FILIPINE

MANILA 11 (Agerpres).
Valul luptei greviste a cuprins 

!a ultimele zile și Filipinele.
Potrivit unei știri din Manila, 

încă din 8 aprilie sînt în grevă 
piloții din aviația civilă filipine- 
3tfi, Grava, care a paralizat aproa
pe în întregime traficul aerian in
tern șl internațional, a fost decla
rată în sprijinul cererii de a li se 

' mări salariile.
Acțiuni greviste au fost organi- 

• Zale și de muncitorii din porturile 
filipineM. 3 000 de docheri au de
clarat o grevă generală de o zt 
în sprijirful cererii de reprimire a 
muncitorilor concediați.

In întreprinderile textile din 
provincia Rizal au declarat grevă 
aproape 2 000 de muncitori eare au 
cerut, de asemenea, sporirea sa
lariilor.

— = se ——

Declarația 
lui Haile Selassie I

ADDIS-АВ ЕВА 11 (Agerpres).
In legătură cu deschiderea în 

luna mai la Addis-Abeba a confe
rinței șefilor statelor africane, Hai
le Selassie I, împăratul Etiopiei, 
a făcut o declarație în care subli
niază că această conferință va a- 
naliza măsurile care trebuie luate 
pentru ca acele țări care se 
află încă sub robia colonială să 
obțină cît mai grabnic independen
ța. Conferința va elabora de ase- 
rrtenea, o cartă africană comună, 
care va pune capăt existenței di
feritelor grupări de state africane.

precedent'* — se spune în raport. 
Anglia este, de asemenea, una din 
țările din Europa occidentală în 
care situația șomajului s-a înrău
tățit simțitor în anul 1962.

In general, în raport se consta
tă că, fără excepție, investițiile în 
diferitele ramuri ale industriilor 
țărilor vest-europene au scăzut în 
cursul anului trecut. In schimb 
costul vieții a crescut în cele mai 
multe dintre aceste țări cu 4 pînă 
Ia 5 Ia sută față de anul 1961 și 
în cele mai multe din ele indi
cele costului vieții era în 1962 cu 
7 pînă la 12 la sută mai mare 
decit în 1958.

nunță agenția Aritara, la 10 apri
lie Consiliul conducătorilor tribu
rilor dayak din întreaga insulă 
Borneo a declarat că sprijină lup
ta poporului din Kalimantul de 
nord (Borneo) condusă de primul 
ministru Azhari.

PISA. — In cadrul unei prele
geri ținute recent la Universitatea 
din Pisa, prof. Letterio Donato a 
declarat că turnul de la Pisa se 
poate prăbuși în timpul genera
ției noastre.

Clopotnița turnului, înaltă de 
54,60 metri, a fost construită cu. 
789 da ani în urmă. Cu fiecare 
an, turnul s-a înclinat tot mai 
mult. In prezent înclinația lui fa
ță de axul perpendicular este de 
aproximativ 5,18 metri.

ЛА PAZ. — După cum transmite 
agenția Associated Press, la 10 a- 
prilie, cu prilejul aniversării a 11 
ani de la venirea la putere a par
tidului de guvernămînt din Bo
livia, Mișcarea revoluționară na 
țională, în capitala țării, ba Paz. 
s-au produs incidente violente în
tre grupuri rivale ale acestui par
tid. Ciocnirile au' avut’ loc în mo
mentul cină 20 000 de membri ai 
partidului participau la o paradă

(Urmare din pag. 3-a)

porul muncitor pășește cu încre
dere înainte.

Lansarea ultimelor nave cosmi
ce cu om la bord stau mărturie 
că, întocmai ea pe Pămînt, noi 
pășim în frunte și în cueerirea 
Cosmosului. In mesajul C.C. al 
P.C.U.S. și al guvernului sovietic 
adresat oamenilor de știință, con
structorilor, inginerilor, tehnicieni 
lor muncitorilor, tuturor colec
tivelor și organizațiilor care au 
contribuit la înfăptuirea zborului 
cosmic de lungă durată în grup 
pe navele „Vostok-3" și „Vos- 
tok-4", se menționa în mod just 
că „succesele Uniunii Sovietice în 
cucerirea Cosmosului demonstrează 
încă o dată în mod convingător 
de ce forțe creatoare inepuizabile 
dispune societatea noastră socia
listă. Astăzi, întreaga lume poate 
vedea de ce fapte mărețe de e 
roism e6te capabil poporul sovie- 
tie — constructor activ și con
știent al comunismului".

Da, așa este I In cei doi ani ca
re s-au scurs de Ia prima incursiu
ne istorică în Cosmos, noi am vi
zitat multe țări, ne-am întîinit cu 
țărani din India și Indonezia, eu 
oameni de știință din Cehoslova
cia, cu muncitori forestieri din 
Finlanda, și studenți din Japonia, 
cu oameni de afaceri din Aineri 
aa și metalurgiști din Polonia — 
și pretutindeni pe toate continen
tele, oameni de cele mai diferite 
stări sociale au salutat din toată 
Inima remarcabilele succese ale 
Tării Sovietice.

Uneori presa din S.U.A. a în
cercat să dovedească că Uniunea 
Sovietică și S.U.A. ar dispune de 
un număr identic de cosmonauțl. 
Dar adevărul iese la lumină pre
tutindeni și întotdeauna. Oare 
poate fi comparată importanța 
zborurilor noastre cu acelea ale 
americanilor, cele 130 de rotații 
ale noastre cu cele 12 rotații șt 
două salturi în cosmos ale ame
ricanilor 1 Și dacă comparăm tim
pul petrecut în starea de impon
derabilitate și mai adăugăm șt 
faptul eă noi am înfăptuit primii 
zborul în grup de mai multe zile ! 
Mai este nevoie de vreun comen- 
tar ?

Da, noi pășim în frunte. Așa și 
trebuie, deoarece noi sîntejn ce
tățenii celei mai juste și mai în
țelepte orînduiri sociale din lume, 
cetățeni ai primului stat al mun
citorilor și țăranilor, creat de ma
rele Lenin. Spațiul cosmic care 

în centrul orașului. In urma inci
dentelor, două persoane au lost 
ucise și multe altele rănite.

HAGA. — Administrația minelor 
carbonifere din Olanda a conce
diat peste 300 de mineri spanioli, 
care lucrează în minele olandeze. 
Administrația a luat această ho- 
tărîre după refuzul minerilor de a 
înceta greva declarată în semn 
de protest împotriva condițiilor 
de trai existente și a salariilor 
mizere

Devenind șomeri, numeroși mi
neri spanioli au și părăsit Olanda

LIMA. — Ziarul peiuvian „Ul
tima Hora" a anunțat la 10 aprilie 
că o ambarcațiune ușoară cu pînze 
„Salgari", pe bordul căreia se află 
o tînără chiliană, Patricia Roland, 
și alți doi tineri din aceiași țară, 
a reușit să străbată Oceanul Pa
cific și să ajungă în arhipelagul 
Polineziei. Ambarcațiunea a părăsit 
portul Peruvian El Callao la 24 
februarie, în ciuda interdicției a- 
utorltăților din Peru de a ieși în 
largul oceanului și se îndreaptă 
spre Tahiti.

NEW YORK. La 10 aprilie, în 
orașul Birminghan din statul Ala
bama au avut loc noi incidente 
rasiste. Potrivit agenției France 
Presse, poliția a oprerat 25 de a- 
restări în rîndurile mănifestanți- 
lor negri. 

înconjoară planeta, noastră a fost 
străbătut pentru prima oară de 
reactoarele navelor cosmice so
vietice. Primele nave care s-au în
dreptat spre stele aveau la bord 
mîndrele stele sovietice în cinci 
colțuri. Și pe bună dreptate ne 
mîndrim cu aceasta.

Iată de ce, sărbătorind a doua 
aniversare a Zilei Cosmonauticii, 
noi nu privim numai drumul par
curs și ne amintim de zborurile 
înfăptuite, dar privim totodată cu 
bucurie spre viitor. Nu este în fi
rea omului sovietic să se oprească 
la jumătatea drumului și să se 
mulțumească сц realizările obținu
te. El trebuie să privească îna
inte spre ziua de mîine, spre vii
tor. Și plivind spre viitorul apro
piat al cosmonauticii sovietice, noî 
ne gîndim la ziua cînd familia 
noastră de cercetători ai Cosmo
sului, deocamdată nu prea nume
roasă, se va înmulți, completîndu- 
se cu noi „frați cosmici".

Ne gîndim la cei ale căror nu- 
me sînt încă necunoscute, la cos- 
monauții — nr. 5, 6, 7, 8, 9 ș.a.m.d, 
In prezent ei nu pierd nici o cli
pă, își petrec tot timpul la stu
dii și antrenament. In timpul an
trenamentelor ei își- călesc voința 
și corpul Ia aparatura complicat®,- 
deprinzîndu-se să îndeplinească cele 
mai grele sarcini oare se pot ivi 
în timpul zborului. Noi știm că ei 
se pregătesc cu entuziasm pentru 
noile zboruri cosmice și sîntem 
convinși că vor îndeplini cu cinste 
orice sarcină care le va fi încre
dințată de partid și guvern, căci 
mintea lor este limpede, voința 
fermă, iar inimile — pline de dra
goste nețărmurită pentru patria lor 
socialistă.

In ceea ce ne privește pe nțji 
patru, visăm cu toții la noi star
turi, sarcini și mai complicate, ne 
antrenăm cu perseverență și în
credințăm partidul, guvernul și 
poporul nostru că vom fi gata în
totdeauna să îndeplinim orice nouă 
misiune.

Vă felicităm, dragi tovarăși, cu 
prilejul Zilei Cosmonauticii !

Aviatorii cosmonauți, Eroi ai Uniu
nii Sovietice, locotenent-colonel 
Iuri Gagarin, locotenent-colonel 
Gherman Titov, maior Andrian 
Nikolaev, locotenent-colonel Pavel 

Popovici.

PROGRAM DE RADIO
13 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 ' Sfatul me- 
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vînturilor, 9,25 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 10,15 Cîn- 
tece pentru cei mici, 11,05 Arii 
din opere, 12,30 Muzică ușoară 
romînească, 14,00 Muzică ușoară 
cerută de ascultători, 14,30 Din fol
clorul popoarelor. 15,00 Concert 
distractiv, 15,45 Recital de poezie 
Versuri închinate patriei socialiste, 
16,15 Vorbește Moscova I 17,10 
Scene din opera „Trubadurul" de 
Verdi, 18,20 Program muzical pen
tru fruntași în producție din in
dustrie și, agricultură, 19,10 . Muzi
că ușoară sovietică, 19,30 Muzică 
de dans, 20,15 Cîntă Maria Tăna- 
se, 20,30 Muzică de dans, 21,15 
Șantier editorial. Cu microfonul 
la Editura pentru literatură, 21,25 
Muzică populară cerută de ascul
tători. PROGRAMUL II. 12,35 Frag
mente din opereta „Văduva ve
selă" de Lehar, 13,40 Orchestre de 
muzică ușoară, 15,00 Melodii popu
lare din Oltenia și Muntenia, 17,00 
Potpuriuri, 18.05 Cîntă soprana 
Leila Cincu și basul Nicolae Flo
rei, 19,00 Muzică populară cerută 
de ascultători, 19,30 Pe teme in
ternaționale, 20.00 Muzică de dans, 
21,45 Agendă teatrală, 22,00 Muzi
că de dans.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. RepubliaU er. 56 TeL Interurban 322, automat 269. Tiparul: „6 August" Petroșani

LONDRA 11 (Agerpres).
Comisia Economică O.N.U. pen

tru Europa a dat publicității un 
raport cu privire la evoluția si
tuației economice în țările Euro
pei occidentale în cursul anului 
1962. In acest raport se sublinia
ză în special că Marea Britanle 
este țara vest-europeană care pre
zintă imaginea cea mai nefavora
bilă în ce privește situația eco
nomiei sale în anul care a tre
cut. „Anglia beneficiază de trista 
distincție de a fi singura țară 
vest-europeană unde volumul pro
ducției naționale a rămas pur șl 
simplu neschimbat față de anul 

flictelor de muncă în industria pe
troliferă și constructoare de ma
șini, în construcții, transporturi și 
în porturi.

AMSTERDAM. — Un inc,endiu. 
considerat ea fiind cel mai mare 
din perioada de după război, a 
distrus în seara zilei de 9 aprilie 
un depozit de mărfuri de lîngă 
Amsterdam. Pagubele materiale se 
cifrează la 2-3 milioane de guldeni.

EfMA. — In Peru a început 
noul an de învățămînt. Aproxima
tiv un milion de ‘copii din tară 
sînt lipsiți de posibilitatea de a 
frecventa școala din cauză că sînt 
extrem de săraci, precum și din 
cauză că nu există suficente lo
caluri de școli și învățători.

CARACAS. — Agențiile de pre
să anunță noi ciocniri între po
liția din Caracas și membri ai 
Frontului de eliberare națională 
din Venezuela. Potrivit agenției U- 
nited Prese Internațional, într-o 
clădire, chiar în centrul Caraca
sului poliția a descoperit un grup 
de membri ai acestui front și a 
deschis focul împotriva lor. Lupta 
a durat 4 ore. Au fost arestate 
200 de persoane.

DJAKARTA. — După cum a-


