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In întîmpinarea Congresului al IV-lea al P.M.R.
La baza întrecerii

Obiective concrete,
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N01 REALIZĂRI

mobilizatoare
In curînd în viața partidului și a 

poporului nostru va avea loc un eve
niment de o deosebită însemnătate 
— cel de-al IV-lea Congres al 
P.M.R. Apropierea Congresului prile
juiește un puternic avînt întrecerii 
socialiste. Colectivele exploatărilor 
miniere, uzinelor și șantierelor de 
construcții din Valea Jiului sînt ho- 
tărîte să intensifice întrecerea socia
listă, să valorifice pe larg experien
ța dobîndită, rezervele interne ale 
producției spre a adăuga, succeselor 
obținute în prima etapă de muncă 
a anului, altele noi pe linia îndeplini
rii' sarcinilor de plan și a angaja 
mentelor.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, majo
ritatea colectivelor din bazinul nos
tru au raportat realizări importante. 
De la începutul anului, oamenii mun
cii din Valea Jiului au pus Ia dis
poziția economiei naționale, peste 
prevederile planului, 1 400 tone căr
bune, 22 796 000 kWh energie elec
trică, 8 650 kg fire de mătase, în
semnate cantități de material lem
nos la diferite sortimente etc. Suc
cese demne de relevat au obținut 
mai ales exploatările miniere Aninoa
sa și Petrila, 1.С.Т. Paroșeni, F.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni și alte unități care 
și-au îndeplinit și depășit substanțial 
angajamentele de întrecere pe pri
mele 4 luni ale anului. De aseme
nea, o seamă de unități ca mina 
Aninoasa, preparațiile de cărbune, 
„Viscoza** Lupeni, au fost la înălți
mea sarcinilor și în ce privește 
litatea producției .

Succesele obținute constituie o 
ză solidă spre realizări și mal 
SMmă. De altfel, colectivele

itor unități economice și-au revi
zuit deja angajamentele de între
cere și, pe baza realizărilor de 
pînă acum, călăuzindu-se după Di
rectivele C.C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale întrecerii 
socialiste, după hotărîrile 
C.C. al P.M.R. din 
1 decembrie 1964 
biective concrete 
cinstea Congresului 
riî aninoseni și-au
întîmpinarea Congresului să extragă
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ba
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Plenarei
30 noiembrie — 
și-au stabilit o- 
de întrecere în 
partidului. Mine- 
prevăzut ca în

peste plan 12 500 tone de cărbune, să 
realizeze un randament mediu 
trimestrul 
să obțină 
prețul de 
puncte —
conținutul de cenușă. Colectivul I.C.T, 
Paroșeni 
cerea cu 
reparații 
producă 
energie 
acest an
prețul de cost din care 800 000 lei 
pînă la Congres. Constructorii și-au 
asumat și ei angajamente mobiliza
toare : să predea 180 apartamente cu 
5 zile mai devreme, iar 56 aparta
mente cu 10 zile mai devreme de 
termenul planificat. Asemenea obiec
tive concrete urmează să-și stabileas
că și celelalte unități. Conducerile 
tehnico-administrative, 
de partid au datoria să urmărească 
îndeaproape aplicarea celor mai efi
ciente măsuri tehnico-organizatorice, 
iar unde e cazul să completeze pla
nurile M.T.O. cu măsuri corespun
zătoare în vederea asigurării condi- 
țlHor optime pentru realizarea inte
grală și la toți indicatorii a sarcini
lor de plan și a angajamentelor de 
întrecere. Se cer analizate cu răs
pundere cauzele deficiențelor din pri
ma etapă de muncă, spre a 
căile de remediere a lor.

Unitățile noastre economice 
deosebi unitățile miniere, au 
deficitare mai ales față de 
tatea producției. Cu excepția 
sectoare de la Aninoasa și 
minele au lucrat neritmic, cu mari 
rămîneri în urmă în primele două 
decade, ca la sfîrșitul lunilor să 
pornească asaltul pentru recuperarea 
rămînerii în urmă cu toate consecin
țele Iui negative. Acest fenomen se 
petrece chiar și în această lună. Ast
fel, pînă în ziua de 5 mai nici o ex
ploatare nu-și realizase sarcinile de 
plan, minusul pe bazin ridicîndu-se ia 
pește 3 000 tone de cărbune. Se im
pune deci, drept cerință primordială

pe 
II de 1,420 tone pe post, 
180 000 Iei economii la 

cost și să reducă cu 0,3 
față de sarcina admisă —

s-a hotărît ca prin redu- 
20 de zile a termenului de 
la agregatele de bază să 
peste plan 8 000 000 kWh 
electrică, să realizeze în
1 000 000 lei economii la

II jantol MHitllot
In primele patru luni ale anu

lui curent, colectivul Uzinei de re
parat utilaj minier din Petroșani 
a obținut succese remarcabile în 
producție. Ținînd seama de rezul
tatele de pînă acum, metalurgiștii 
de Ia U.R.U.M.P. și-iii majorat 
angajamentele asumate inițial în 
întrecerea socialistă. In cinstea 
celui de-al IV-lea Congres al 
P.M.R., metalurgiștii uzinei și-au 
exprimat hotărîrea să muncească 
în așa fel încît să depășească, 
pînă Ia 15 iulie a. c„ valoarea pro
ducției globale planificate cu 
1 700 000 lei, iar pe cea a produc
ției marfă cu 2 000 000 lei. Ei s-au 
angajat, de asemenea, să realizeze 
pînă la aceeași dată 600 000 Iei e- 
conomii la prețul de cost.

♦

Plecarea din Capitală și sosirea la Praga 
a delegației 

și guvernamentale
O delegație de partid și guverna

mentală a R. P. Române condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, a părăsit joi dimineața 
Capitala, plecînd la Praga, unde la 
invitația C.C. ai Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și a guvernu
lui R. S. Cehoslovace va participa 
la sărbătorirea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fnetet Din delegație fac 
parte tovarășii losif Banc, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Mureș-Autono- 
mă Maghiară ai P.M.R., general-lo
cotenent în rezervă Mihail Corbulea- 
nu și Gheorghe Nițescu, ambasado
rul R. P. Române la Praga.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Brrlădeanu, 
Paul Niculescu-Mizil, Petre Blajo- 
vicî, Gheorghe Gaston Marin, Gheor-

partid 
a R. P. Române

ghe Rădoi, membri ai C.C. al P.M.R. 
și ai guvernului, activiști de partid.

Au fost de față șefii misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Română 
și alți membri ai corpului diplomatic.

☆

In aceeași zi, delegația a sosit 
în capitala R. S. Cehoslovace.

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de J. Lenart. membru al 
Prezidiului C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
guvernului R. S. Cehoslovace, O. SI- 
munek, membru al Prezidiului C.C. 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, vicepreședinte al guvernu
lui, A. Krcek, prim-secretar al Co
mitetului de partid al orașului Pra
ga, și de alți reprezentanți ai orga
nizațiilor de partid și de stat.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii Ambasadei R. P. Române 
la Praga.

Un grup de pionieri a oferit oaspe
ților buchete de flori.

Plecarea din Capitală și sosirea la Berlin 
a delegației de partid și guvernamentale 

Românea R. P
părăsit Capi-

organizațiile

stabili

și, în- 
rămas 

ritmici- 
cîtorva 
Petrila,

fi planul Mit
Și harnicul colectiv de munci

tori și tehnicieni de la S.T.R.A. 
Petroșani obține în muncă succe
se importante. In perioada 1 ia
nuarie — .6 mai a_ c„ acest colec
tiv a reușit să depășească planul 
la transport de mărfuri și mate
riale cu 5 la sută. La această rea
lizare un aport substanțial l-au 
ădtts muncitorii de la garajele Viii-' 
сап și Lupeni care au îndeplinit 
sarcinile lunare de plan în propor
ție de 104-104,8 la sută și au execu
tat numeroase reparații de calitate.

Tot joi dimineața a 
tala, plecînd la Berlin o delegație de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Române condusă de tovarășul Ale
xandru Drăghici, membru ai Birou
lui Politic al C.C. ai P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
care la invitația C.C. al P.Ș.U.G., 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane va parti
cipa la sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Germaniei de 
sub jugul fascist. Din delegație fac 
parte tovarășii Matei Ștefan, prim- 
secretar al Comitetului regional Ar
geș al P.M.R., general-locotenent 
Petre Constanfinescu și Ștefan Cle- 
ja, ambasadorul R. P. Române la 
Berlin.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Alexandru Moghioroș, 
Gogu Rădulescu, membri ai C.C. ai 
P.M.R. și ai guvernului, activiști de 
partid.

Au fost de față Ewald Moldt, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

☆ 
delegația a sosit în 
Germane. Pe aero-

al C.G. 
Uniunii

Georg 
Biroului

In aceeași zi, 
capitala R. D. 
portul Schonefeld din Berlin delega
ția a fost salutată de Herbert Warnke, 
membru al Biroului Politic 
al P.S.U.G., președintele 
sindicatelor libere germane, 
Ewald, membru supleant al
Politic ai C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului pentru agricultură, 
Max Sefrin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane, 
H. Wittig, prim-vicepreședinte al 
Consiliului economiei naționale a 
R. D. Germane și alte persoane o- 

fîcrale.
Au fost prezenți, de 

membrii Ambasadei R. P. 
R. D. Germană și 
eorpului diplomatic.

alți

asemenea, 
Române în 
membri ai

(Ager preș)

ORE FIER Slavei Nicolae 
axul turbogene-

La termocentrala 
put o nouă 
rețelelor de 
electrică se 
consumatori, 
dicatoarele 
mii și mii de kilowați. In patru luni 
harnicii energeticieni de la Paroșeni 
au produs peste sarcinile de pian a- 
proape 23 000 000 de kilowați. Acum 
întrecerea pentru înfăptuirea obiecti
velor din angajamentul luat în cin
stea celui de al 
IV-lea Congres 
al P.M.R. con
tinuă în secții 
cu un entuziasm 
și mai sporit; 
de la muncitor

Pairoșeni a înce- 
muncă. Pe firele 
tensiune, energia 

fulgerător spre

zi de 
înaltă 
scurge
La fiecare secundă in- 
automate înregistrează

inginer. Timpul a devenit 
prețios; fiecare minut, fie- 
de oră cîștigat în folosul 
înseamnă noi plusuri de

și pînă la 
extrem de 
care sfert 
producției 
kilowați.

...Sala turbinelor. La cota zero e- 
chipele de reparații termice, conduse 
de Merișoreanu loan și Moise Nico
lae execută,, sub îndrumarea maistru
lui Vulpe Victor, o reparație la sis
temul de răcire a unei turbine. Ceva 
mai sus, maistrul Popescu Ioan și

echipa condusă de 
verifică lagărele și 
ratorului nr. III. Alte brigăzi, sub 
îndrumarea altor maiștri, schimbă 
piesele regulatorului de viteză, revi
zuiesc supapele automate, desfac sau 
asamblează instalații complexe. Nu-î 
ușor să reduci termenul afectat pen
tru reparația unei turbine. Totuși, 
după zece zile de aprigă bătălie, re
pararea curentă a turbinei nr. III a 
fost realizata înainte de termen.

A. NICHIFOREIi

( Continuare în pag. 3-a)

însemnări de reporter

F PT E s ERI AȘI(Continuare in pag. 3-a)

Gama celor mai buni (de la dreapta spre stingă) excavatoristul Popescu Ioan, maca
ragiul Gaiter Eduard, buldozeristul Lerinț Nicolae șl tractoristul Jianu Vasilică de la 

S.T.R.A. Petroșani.

In urmă cu doi ani, ta pu
țul principal de extracție „7 
Noiembrie" de la nuna Vul
can, in locul coliviilor cu un 
etaj pentru două vagonete, au 
fost montate colivii cu două 
etaje și patru vagonete. Moto
rul mașinii de extracție a ră
mas insă același. Cum pe a- 
cest puț se extrage întreaga 
producție a exploatării, mereu 
în creștere, motorul mașinii de 
extracție nu mai făcea față 
sarcinilor; s-a defectat în mai 
multe rînduri, producindu-se 
astfel periurbații în transport.

S-a luai hotărîrea ca un nou 
motor să fie montat in zilele 
de 1 și 2 mai. In acest scop 
s-au făcut pregătiri încă la 
sfîrșitul lunii aprilie. Sarcina 
de a conduce, timp de două 
zile, întregul complex de lu
crări a revenit inginerilor Ra
du Ioan și Cojocaru Toma.

Oameni cu calificări diferite
— lăcătuși, electricieni, mai
ștri, ingineri, sudori, mineri
— au muncit fără întrerupere, 
de-a lungul a cinci schimburi. 
Totul s-a desfășurat după un

plan minuțios, dinainte întoc
mit. Prima dată s-a demontat 
rama vechiului motor. Apoi au 
intrat in acțiune lăcătușii și 
electricienii; au demontat și 
mutai vechiul motor, de 480 
kW. A venit rindul unei grupe 
de mineri, profilată pentru lu
crări speciale, care a modifi
cat fundația. Seara s-a trecut 
la montarea unei rame noi și 
a motorului de 630 kW.

Un fapt i-a impresionai pe 
toți cei prezenți în casa ma
șinii de extracție: lăcătușul 
Iacob Dionisie venise la lucru 
dimineața. A muncit cu spor 
la lucrările de montare, După- 
masă își îndeplinise sarci
nile care i-au fost repartizate 
și totuși n-a fost de acord să 
plece spre casă. A simții că 
prezența lui este necesară la 
locul de muncă și a ținut să 
rămînă aici, în casa de ma
șini, pînă la ora 3 noaptea 
cînd s-a încheiat ultima ope
rație importantă care a reve
nit lăcătușilor: centrarea mo
torului nou.

A urmat turnarea ramei noi, 
iar în ziua de 2 mai spre prim 
s-a trecut la branșarea părții 
electrice. Luni dimineața, pu
țul principal de extracție al 
minei Vulcan avea un motor 
nou, mai puternic și cărbu
nele putea lua drumul spre 
suprafață.

Spațiul nu permite să repro
ducem numele tuturor celor a- 
proape 30 de oameni care au 
participai la această importan
tă lucrare mecanică, conside
rată ca una dintre cele mai 
importante din ultimii ani de 
la mina Vulcan. Redăm numai 
numele celor care s-au eviden
țiat în mod deosebii în mun
că : lăcătușii Iacob Dionisie, 
Karpatl Eugen, Szoradi Fran- 
cisc. Lăsat loan, electricienii 
Moldovan Alexandru și Haier 
Francisc, sudorul Pojony Ște
fan, maistrul Stoican Gheor
ghe și echipa de betonare con
dusă de minerul Niță Con
stantin.

FR. VETRO
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1N PRAGUL ÎNCHEIERII
Problema principală care stă în 

această perioadă în atenția secției 
de Invățămînt, a conducerilor de 
școli și a cadrelor didactice este 
aceea a pregătirii temeinice a ul- 
Utnului trimestru și Încheierea cu 
succes a anului școlar. Intr-o re
centă ședință cu directorii de școli 
s-a stabilit, în acest scop, un plan 
de măsuri menite să ducă la Îmbu
nătățirea muncii cadrelor didactice 
și a elevilor. S-a atras atenția cu a- 
ceasță ocazie asupra necesității par
curgerii în întregime a materiei pre
văzute in programele de învățămint 
și însușirea temeinică de către elevi 
a cunoștințelor predate. Acolo unde 
însă, din anumite motive, nu se vă 
putea parcurge întreaga materie, ca
drele didactice vor proceda la selec
ționarea atentă a problemelor esen
țiale în așa fel ca elevii să-și poată 
însuși volumul corespunzător de cu
noștințe, fără goluri șl fără să fie 
suprasolicitați la eforturi. De aseme
nea, s-a indicat să se insiste asu
pra capitolelor mai grele și asupra 
acelora peste care s-a trecut mai re
pede.

Planul de măsuri mai prevede ca 
învățătorii și profesorii să termine 
materia de predat cu cel puțin 2

ELEVI FRUNTAȘI 
LA INVATATURA

Școala de 8 ani nr. 4 Vulcan

BRINZAU ROD1CA 
clasa a V-a

FOI.OP ARCADIE
I clasa a 11-a

SAPUNARU ROD! CA 
clasa a V-a

ULTIMULUI TRIMESTRU
săptămîni Înainte de încheierea tri
mestrului 111, după care va începe 
recapitularea materiei. Aceasta tre
buie făcută pe baza unor planuri 
judicios întocmite care să ducă 
la consolidarea, aprofundarea și 
lărgirea cunoștințelor elevilor. Lecți
ile de sinteză și de recapitulare vor 
cuprinde cele mai esențiale probleme 
ale disciplinei respective ca și noută
țile apărute in domeniul acestora. 
Legarea cunoștințelor de practică, în
chegarea lor în sisteme care să se 
consolideze temeinic în mintea elevi
lor, folosirea din plin a materialu
lui didactic, a lucrărilor și experien
țelor de laborator, realizarea conți
nutului științific și educativ ai lec
țiilor, utilizarea celor mai adecvate 
metode in verificarea șî predarea cu
noștințelor vor trebui să constituie 
preocupări de seamă ale cadrelor di
dactice. Conducerile de școli, așa 
cum prevede planul, se vor preocupa 
de activitatea comisiilor metodice, de 
organizarea unor lecții de recapitu
lare cu cele mai bune cadre didac
tice și discutarea acestor lecții in 
ședințele consiliilor pedagogice. In 
colaborare cu organizațiile U.T.M. 
și de pionieri, cu familiile elevilor, 
conducerile de școli, diriginții și ca
drele didactice vor organiza cit mai 
judicios studiul individual al elevi
lor. Se vor lua în comun măsuri 
pentru evitarea supraîncărcării elevi
lor, pentru îmbunătățirea frecvenței 
șl disciplinai, în special la ore. Di
riginții își vor intensifica vizitele la 
domiciliul elevilor, determinînd pe 
părinți să le creeze copiilor lor con
diții bune de ștudiu și hrană. De 
asemenea, diriginții vor organiza șe
dințe cu colectivele de profesori pe 
clase, vor stabili orele de consultații 
și meditații, vor urmări — prin gra
fice — situația la învățătură și frec
vență acordînd un sprijin mai mare 
elevilor rămași în urmă ia învă
țătură. Ședințele de analiză a mun
cii, de brientăre profesională a ele

Inițiativa a dat roade
Conducerea Școlii generale de 8 

ani nr. 4 Vulcan a inițiat în rîndul 
elevilor o acțiune de colectare de 
haine degradate, cîrpe etc. Elevii au 
răspuns cu bucurie la această iniția
tivă și, de curînd, ei ați colectat și 

--------------------------------- ------------------
Sînt mulți dirigînți în școlile ge

nerale de 8 ani, medii și profesio
nale din Valea Jiului, care muncesc 
cu interes, cu dragoste și pasiune 
pentru instruirea și educarea elevi
lor. Sînt însă și dirigînți, puțini 
<:e-i drept, care nu-și fae datoria cu 
competență și conștiinciozitate, care-și 
neglijează munca. Consecința fireas
că : elevii dip clasele pe care le 
conduc au rezultate nesatisfăcătoare 
la învățătură. Pe cîțiva asemenea di- 
riginți i-am întîlnil la Școala gene
rală de 8 ani din Lonea.

Mai îtitîi vom da cîteva date asu
pra situației la învățătură la unele 
clase, pe perioada 
6-17 aprilie a. c., 
apoi vom analiza, 
pe scurt, cauzele 
care au dus la abeastă Stare de lu
cruri. La clasa a V’I-a A, diriginte 
Dascălu Silvia — 13 elevi au numai 
note de 2, 3 și 4; la clasa а ѴИ-а 
A. diriginte Roman Mircea ‘— 19 
elevi au aceeași situație; la clasa a 
ѴІІ-а B, diriginte Bîcoi Vasile — 14 
elevi sînt amenințați de corigență.

Desigur că pentru această situa
ție, deloc, mulțumitoare, sînt vino- 
vați mai mulți factori. Sînt vino- 
vați în primiri rind elevii, pentru că 
nu învață, deși sînt copii mari și 
pot judeca lucrurile. Vinovați șînt 
și părinții, deoarece nu controlează 
și coordonează activitatea copiilor, 
nu dau pe la școală să se intere
seze de soarta lor la învățătură. Ѳ 
parte din vină o poartă și unele ca
dre didactice; pentru că nu discută 
cu eterii, Hu-i trag te răopcodere, 

vilor din clasele a Vlll-a și a Xl-« 
trebuie pregătite temeinic pentru a 
avea o eficiență cit mai mare. In 
toate acțiunile nu va trebui să lip
sească ajutorul organizațiilor de 
partid și de tineret.

Pe perioada recapitulării materiei, 
conducerile de școli vor lua măsuri 
pentru limitarea duratei ședințelor 
attt pentru cadrele didactice cît și 
pentru elevi, reducerea unor activi
tăți extrașcolare, mobilizînd toate for
țele din școală pentru încheierea cu 
succes a anului școlar. Este necesar 
ca în această perioadă să se acorde 
mai multă atenție excursiilor, vizite
lor în instituții și întreprinderi, mu
zee și expoziții, întîlnirilor cu oame
nii muncii de diferite profesiuni. Se 
recomandă, de asemenea, schimburi 
mai dese de experiență între învăță
torii claselor a IV-a și profesorii de 
la clasele a V-a, între profesorii de 
matematică, fizică, șt. naturale, chi
mie, desen și profesorii maiștri în 
vederea unui ajutor reciproc mai efi
cient.

Munca educativă, atît în cadrul 
lecțiilor cît și în afara acestora, va 
trebui să constituie un obiectiv prin
cipal pentru toate cadrele noastre di
dactice. Marile sărbători ca cele de 
la 8 Mai și 9 Mai, lecțiile de limba 
română, gedgrafie, istorie, chimie etc. 
oferă subiecte multiple pentru educa
rea elevilor în spiritul patriotismului 
socialist șl al internaționalismului 
proletar.

Munca de îndrumare și controlul din 
partea conducerilor de școli și colec
tivului secției de învățători trebuie 
să se facă simțită în această peri
oadă, în fiecare școală, așa încît să 
intîmpinăm cel de-al IV-lea Congres 
a! Partidului Muncitoresc Român cu 
rezultate bune în munca instructiv- 
educativS.

ION DUMBRAVA
Inspector metodist, secția de învățămînl 

Petroșani

predat la D.C.A. cantitatea de 600 
kg deșeuri.

Cu banii primiți s-au cumpărat di
ferite materiale sportive ca mingi de 
fotbal, handbal și volei, o pompă, o 
plasă de volei etc.

Inițiativa continuă.

nu le împărtășesc metode eficiente 
de studiu, ci se mulțumesc doar să 
le dea notă (considerînd probabil că, 
în felul acesta, și-au făcut pe de
plin datoria). Dar și mai vinovați 
sînt diriginții de la clasele respec
tive- Aceștia nu folosesc orele de 
dirigențîe în scopul pe care îl au, 
nu stau de vorbă personal cu ele
vii, eu părinții acestora spre a le 
aduce la cunoștință situația la în
vățătură a copiilor lor, pentru a le 
face cunoscute anumite metode de 
ajutorare în aceasta perioadă de 
sfîrșiț de an școlar. Dintre diriginții 
amintiți, nici unul n-a făcut în 

Cînd diriginț
timp de două săptămîni măcar o 
vizită la domiciliile elevilor, spre a 
cunoaște condițiile de trai și învăță
tură, spre a le da anumite sfaturi și 
îndrumări în pregătirea lecțiilor.

Se cuvine să arătăm aici și cîțiva 
dintre elevii cu rezultate nesatisfăcă
toare în perioada amintită, din clasa 
tovarășului Roman Mircea, una din
tre cele mai slabe clase din școală : 
Frumoșii Maria, Nimu Melania, Co- 
stinaș Wilhelm, Trîncă Nicolae, Dîrnu 
Ioan, Tofan Alexie, Nicolae Nicola. 
Și încă o cauză care a adus clasa 
a Vil-a A în această situație: diri
gintele Roman Mircea, nu numai că 
nu se ocupă de clasă, dar chiar e! 
lipsește de la ore, pleacă neînvoit de 
Ia serviciu, își neglijează munca pro
fesională.

teăr-o situație aoemănătoare ш a

Din creațiile elevilor
PETRESCU ANDREEA

Școala generală de 8 ani nr. 4
Petroșani

PRIMĂVARA
Mugurii plesnesc pe ramuri.
Primăvara cu alai 
își intinde-a sale flamuri, 
înverzind întregul plai. 
Cerul părăsit de nori 
Cerne raza frumuseții, 
Cînd se-arată roșu-n zori 
Mindrul soare-al dimineții. 
Primăvara se arată 
In gingași muguri de floare 
Și cu grijă e purtată 
Pe aripi de cîniâtoare.

ta Editura didactică
In Editura didactică și pedagogică 

au apărut anul acesta noi lucrări me
nite să pună la dispoziția cadrelor 
didactice diferite materiale necesare 
îmbunătățirii metodelor de predare. 
Printre cefe mai importante se nu
mără cursul de metodică a predării 
limbii române la clasele I—IV, ținut 
cu studenții secției de pedagogie de 
la Universitatea București. Altă lu
crare similară este intitulată „Meto
dica predării limbii și literaturii ro

Printre cei nud slrguincioși elevi din clasa a Xl-a de la Școala medie 
Lupeni se numără și Scoblei Margareta, Berger Henrich și Burtoi Lucia. Ei 
se pregăiesc ca seriozitate pentru apropiatul examen de maturitaie.

Iată-l pe cei trei colegi de clasă consultinău-se in timpul unei pauze.

claselor amintite se află și clasa a 
V-a A, diriginte Otînjel Aurel — unde 
16 elevi au. numai note de 4, și clasa 

a V-a C, diriginte Teodorescu Viorel 
— cu 12 elevi avînd aceleași note, și 
clasa а ѴІ-а C, diriginte Blăgăilă Ma
ria — unde 14 elevi sînt în situația 
de corigență.

Pe clasa а ѴШ-а B, diriginte 
Marhan Ana, am. lăsat-o intenționat 
mai la urmă. Ca și la clasele amin
tite mai sus, și aici erau — la data 
de 17 aprilie — 15 elevi în situația 
de a rămîne corigențl. Elevii acestei 
clase șl diriginta lor parcă au uitat 
că peste puțin timp se încheie tri

ii sînt pasivi
mestrul III și anul școlar. Au uitat 
parcă de cele două apropiate exame
ne : de absolvire a școlii elementare 
și de admitere în alte școli. Nici to
varășa Marhan nu făcuse, pînă ia 
data amintilă, nici o vizită Ia elevi. 
Dintre elevii cu rezultate nesatisfăcă- 
toare amintim pe Maftei Mircea, Su- 
ciu Gheorghe, Vesa Carol, luhaș Io
sif, Boltea Vasile, Iteș Rozalia. Oare 
pe părinții acestor elevi nu-i frărhînfă 
situația Ia învățătură a copiilor lor?

Iată, așadar, că munca diriginților 
își are rădăcini adinei în activitatea 
de zi cu zi a elevilor. Și este lucru 
cert, constatat, că atunci cînd munca 
este făcută cu plăcere, cu spirit de 
răspundere și inițiativă, și rezultatele 
sînt bune. Dar se vede că, la Școala 
generală de 8 ani din Lonea, unii di
rigînți nu-și văd de treabă. Și nici

CINE-I ?
Cine-și poartă peste dealuri 
Trena-i lungă, viorie ?
Cine in făptură are
Numai eînt și veselie ?
Citte poartă-n ea recolta 
Invffrziielor cimpii ?
Cine soarele-! vestește 
Să apară ? Și prin vii 
Cine-anină frunza oare 
Pe tulpini sporind povara 
De reeotie viitoare?
Pare-se că-i... primăvara f

șî pedagogică
mâne". Culegerea de (.Lecturi peda
gogice" prezintă noi procedee de pre
dare și pentru alte obiecte -«de învă- 
țămînt. Așa sînt, de pildă, materialele 
ce oferă cîteva soluții de modernizare 
a predării algebrei la clasa a IX-a. 
despre aspecte metodice ale demon
strației pe bază de experiențe în pre
darea fizicii, oare indică diferite căi 
și procedee pentru valorificarea mun
cii independente a elevilor la această 
disciplină științifică ete.

unele cadre didactice nu-și fac con
știincios datoria: nu vin Ia timp la 
ote, lipsesc nemotivat de la serviciu, 
nu ascultă și nu îndeplinesc anumite 
sarcini date de conducerea școlii, nu 
respectă programa și orarul școlar,

Aici, la această școală cu pește 
1 000 de elevi și 38 de cadre didac
tice, munca poate și trebuie să fie îm
bunătățită. Majoritatea cadrelor didac
tice sînt tinere. Ar trebui deci să le 
pasioneze munca, sa Ie placă meseria 
pe care și-au ales-o în viață. Unde-i 
răspunderea tor morală față de crește, 
rea, educarea și instruirea tinerei ge
nerații î De ia 17 aprilie s-au schim

bat întruoîtva lu
crurile, dar situația 
ia învățătură a 
multor elevi de la

Școala generală de 8 ani din Lonea 
este încă destui de îngrijorătoare.

Cei trei directori ai școlii ce părere 
au despre această stare de lucruri ? 
De ce nu controlează și îndrumă cu 
rnai multă competență munca dirigin
ților, a tuturor cadrelor didactice, de 
ce nu le trag la răspundere pentru 
activitatea slabă la clasă.

Considerăm deficitar și stilul de 
muncă la această școală. Și mai con. 
siderăm necesar ca Secția de învăță
mint a Sfatului popular ai orașului 
Petroșani să-și îndrepte mai mult a- 
tenfia spre Școala generală de 8 ani 
din Lonea. Să indice de urgență mă
suri eficiente pentru redresarea a- 
cestei stări de lucruri, pentru ca tri
mestrul III și anui școlar să fie în
cheiate cu rezultate bune.

O. GHEONEA
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Panes Iosif, Szabo Iosif și Hoțea Ioan de la sectorul 8 al minei 
Aninoasa, confecționează un circular pentru fasonat lemn de mină.
______________________________________________________

Noutăți editoriale
La Editura tehnică sînt în pregă

tire o serie de volume din domeniul 
electronicii, printre care: „Scheme 
Comentate ale radioreceptoarelor**, 
„Linii de telecomunicații cu fir“, 
„Tehnica televiziunii alb-negru“. Se 
află sub tipar, de asemenea, lucrările 
„Măsuri și control cu ultrasunete1*. 
„Dispozitive și circuite în instalați
ile de măsură și control cu izotopi 
radioactivi", etc.

In ultimii șapte ani, Editura teh 
nică a tipărit în domeniul electroni
cii 163 lucrări din care o bună par
te originale. Tirajul mare al aces
tora — peste 1280000 exemplare — 
ilustrează interesul manifestat de 
un număr de oameni ai muncii pen
tru acest important domeniu al teh
nicii. Un loc important în planurile 
editurii l-au ocupat problemele de 
dispozitive șî circuite cu semicon
ductoare, în ultimii ani tipărindu-se 
zece asemenea lucrări.

Vești din R. S. Cehoslovacă
Calculelor automat de tip roii

Un colectiv de cercetători de ia 
Institutul de teorie a automatizării 
din Praga a realizat un analizor 
analogic diferențial, destinat rezol
vării problemelor din domeniul cal
culului probabilităților. Analizorul 
permite să se soluționeze probleme 
din domeniul calculului probabili

i

Volum ilustrat de 
înfâtișînd

Cu ocazia celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei, in 
editura „Orbis" din Praga a apărut 
un volum ilustrai intitulat „Ceho
slovacia — înfățișarea și perspec
tivele sale". Alături de materialele 
referitoare la dezvoltarea istorică. 

Noul troleibuz „Т-1Г

tăților de ordin științific, tehnic, e- 
conomic și biologic. In comparație 
eu calculatoarele analogice curente, 
aparatul de fabricație cehoslovacă 
dispune de o bandă de oscilații de 
10 ori mai largă și este adaptat 
pentru conectarea la așa-uurniteie 
generatoare de procese cu caracter 
aleatoriu.

fotografii
dezvoltarea Cehoslovaciei

economică, culturală a Cehoslova
ciei, volumul, cuprinde 170 de fo
tografii în alb-riegru și. 3 hărți în 
culori.

Volumul a apărut în limbile fran
ceză, engleză, germană, spaniolă și 
polonă.

ORE FIERBINȚI
(Krxnore din pag. l-a)

...Echipa de izolații termice con
dusă de Buiacu Gheorghe s-a oprit 
în hai# cazanelor. La nodurile de 
ventile ale cazanelor nr. I și III tre
buie urgent executate, din mersul a- 
gregatelor, o serie de izolații. Tem
peraturile înalte nu sperie însă pe 
nimeni. Stingerea focului în cazane 
ar însemna importante pierderi de 
energie.

După o scurtă consfătuire cu șeful 
de echipă, laoveanu Aurel, Mttrgu- 
lescu Constantin, Mitrea Vasile, 
Coantrăș Tudor și Rîpa Laurențiu 
știu precis ce au de făcut. In mîi- 
nile lor pricepute plăcile de azbest, 
mortarul de chiselgur, tabla argin
tie de alumină și materialele refrac
tare găsesc zeci de întrebuințări. O- 
rele — ore de muncă îndîrjltă, ore 
fierbinți, ore de pasionată întrecere 
— se succed într-un ritm via,' fie
care aducînd cu sine o nouă victorie.

...Animația din curtea termocen
tralei Paroșeni anunță venirea unui 
nou schimb. In secții lucrul șe preia 
din mersul agregatelor. Din cînd în 
cînd, ochii celor inirați în tură se 
ațintesc pe panourile cu obiectivele 
de întrecere, spre lozincile afișate în 
jur. Îndemnul lor găsește în inimi 
an ecou adînc, plin de semnificație.

Obiective concrete, 
'nobilizatoare

(Urmare din pag. l-a)

pentru fiecare exploatare, stabilirea 
măsurilor celor mai eficiente, mobili
zarea tuturor forțelor la realizarea 
ritmică, lună de lună și decadă cu 
decadă a sarcinilor de plan, de că
tre toate sectoarele miniere.

Pași însemnați se cer tăcuți pe 
linia îmbunătățirii calității cărbune
lui brut. In primul trimestru, pen
tru depășirea conținutului admis de 
cenușă cu 1,1 puncte, exploatările au 
fost penalizate cu 13 000 tone căr
bune, iar în luna aprilie, tot pentru 
nerespectarea indicatorului de calitate, 
exploatările Eonea, Petrila și Uri- 
eani, au pierdut 1 168, 2 479 și, res
pectiv, 350 tone cărbune. Față de 
această situație, conducerile exploata 
rilor, organizațiile de partid sînt o- 
bligate să acționeze cu mai multă 
perseverență și eficacitate. O dată cu 
aplicarea celor mai eficiente măsuri 
în vederea extinderii pușcării selec
tive și intensificării alegerii șistului 
vizibil, se cere desfășurată o muncă 
politică susținută pentru dezvoltarea 
în rîndurile muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor a unei înalte răspun
deri față de calitatea cărbunelui. îm
bunătățirea calității producției — ia
tă obiectivul nr. I al întrecerii socia
liste ce se desfășoară în întimpina- 
rea Congresului partidului. Mari 
răspunderi stau în fața colectivului 
1 F. Petroșani în ceea ce privește realiza
rea sarcinilor de plan la sortimen
tele prevăzute pentru export.

In Valea Jiului sînt în curs de 
execuție lucrări importante de inves
tiții industriale și social-culturale. Or, 
pe șantierele noastre există rămîneri 
bl urmă la o seamă de obiective 
de o deosebită imperiozitate, ca de 
pildă complexele administrative de la

Profil

TÎNĂRUL
Pină la 'începutul schimbului mai 

erau cîteoa minute. In atelierul 
strungarilor de la sectorul IX al mi
nei Lupeni cîțioa tineri își verificau 
cuțitele și modul de funcționare al 
motoarelor. Cu mișcări sigure, frezo
rul Bertea Rudolf împinse ușor ma
neta. Ascultător, motorul frezei porni 
cu un zumzet ușor. Piesele ce tre
buiau confecționate — axe pentru 
pompe cu capacitatea de 1000 l, axe 
pentru stațiile de acționare Slash — 
cereau precizie. Cuțitul frezei mușca 
lacom flșii de șpan lucios. Conturul 
piesei devenea tot mai precis. După 
ce confecționa prima axă, Bertea ii 
confruntă dimensiunile cu cele în
scrise pe schiță. Totul era in ordine. 
Și de fiecare dată, Rudi — cum ii 
spun tovarășii săi de muncă, nu gre
șea. La controlul tehnic al calității 
piesete executate de acest tlnăr au 
primii întotdeauna calificativul bine.

☆

In aceeași zi, după-amiază, comu
niștii din sector se întruniseră în a- 
dunăre generală. Printre cei prezenți. 
se afla și Bertea Rudolf. Pe pieptul 
lui străluceau, ca simboluri ale hăr
niciei, două steluțe purpurii de țrun-

minele Lonea și Dîlja, funicularul 
Aninoasa-Coroești, funicularul de ste
ril de la Dîlja, instalațiile noilor pu
țuri de extracție și altele, sînt ră
mase în urmă. Constructorii de pe 
șantierele social-culturale sînt rămași 
în urmă cu casa de cultură și că
minul studențesc din Petroșani, pre
cum și cu 80 apartamente din luna 
aprilie. Remedierea rămînerilor in 
urmă trebuie să-i preocupe în mod 
deosebit pe constructori. In întrece
rea ce se desfășoară pe șantiere, un 
accent deosebit se cere pus pe reali
zarea — după grafic — a fiecărei 
lucrări, mai buna folosire a utilajelor, 
a timpului de lucru și pe îmbunătă
țirea gospodăririi materialelor. Reali
zarea la timp a tuturor obiectivelor 
de construcții industriale și social- 
culturale trebuie să preocupe în 
aceeași măsură, atît pe constructori 
cît și pe beneficiari.

Pentru înfăptuirea integrală a sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
luate în întîmpinarea Congresului, 
pentru a ridica activitatea fiecărui 
sector economic la nivelul exigențelor 
sporite ale acestui an, organizațiile 
de partid, sindicatele sînt chemate 
să-și intensifice munca politică, să 
militeze pentru generalizarea expe
rienței fruntașilor, a inițiativelor înain
tate, pentru intensificarea întrecerii 
socialiste, să urmărească îndeaproape 
crearea de către conducerile tehnice 
a celor mai bune condiții pentru 
realizarea integrală la toți indica
torii a sarcinilor de plan, precum șl 
a angajamentelor de întrecere.

Muncind cu avînt și inițiativă, oa
menii muncii din Valea Jiului vor 
înscrie noi succese în întrecere, vor 
întîmpina Congresul partidului eu 
realizări deosebite în munca pentru 
înflorirea continuă a patriei.

FREZOR
taș. Trăia însă clipe de emoție. Era 
vorba doar de primirea lui in nodu
rile oandidaților de partid. Glndurile 
ti erau dominate de o idee stăruitoa
re : mi-um făcut oare datoria, merit 
oare pe deplin de a intra în ritului 
comuniștilor ?

Despre frezorul Bertea au vorbit 
mulți tovarăși cu experiență in mun
că : Oravetz Petru, Reisz Eugen, 
Crișan Ioan, Miclea Florian, Jura 
loan, Cita Victor și alții. In cuvîntul 
lor, ei nu au uitat să precizeze că 
Rudi este nu numai un meseriaș 
conștiincios, ci și un inovator de 
frunte. Dintre inovațiile ■ realizate de 
el și aplicate în producție au fost a- 
mintite de către comuniști: dispozi
tivul pentru filetarea piulițelor, masă 
rotativă adaptată la una din fre
ze, dispozitivul de prindere adecvat 
la freză. Numai aceste inovații aduc 
anual economii în valoare 4e 38000 
lei. A fost amintit totodată și faptul 
că tînărul frezor s-a evidențiat în 
muncă și în acest an, lună de tună. 
Cei ce îl cunoșteau ca propagandist 
la cercul „Să ne cunoaștem patria 
socialistă", din cadrul organizației 
U.TM. pe sector, au arătat că Bertea 
Rudolf se prezintă totdeauna bine 
documentat la seminarii, frecventea
ză cu regularitate lecțiile.

Cu o asemenea carte de vizită fi
rește că tînărul a fost primit in una
nimitate în rîndurile candidaților de 
partid. Și pe drept merit; doar e un 
tînăr harnic, mereu evidențiat, neo
bosit căutător al noului.

E. РѲРА

PROGRAM DE
8 mai

RADIO
PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN DE 

ȘTIRI. Buletin meteorologic; 5,06 Cîn- 
tece din folclorul nou și jocuri popu
lare; 5,40 „Zori de zi11 — muzică u- 
șoară; 6,00 RADIOJURNAL. Buletin 
meteorologic; 6,10 Capricii de Paga
nini; 6,30 Recomandări din program; 
6,35 Muzică ușoară; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 
Potpuriuri de estradă; 7,30 Sfatul me
dicului : Febra la copii; 7,35 Anun
țuri, muzică; 7,45 Ilustrate muzicale; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,06 Melo
dii populare interpretate la diferite 
instrumente; 8,30 Fragmente din ope
rete; 9,00 Pagini simfonice închinate 
luptei Partidului; 9,42 Melodiile di
mineții; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,15 Piese de estradă; 11,00 Melo
dii populare din Transilvania; 11,30 
Selecțiuni din opereta „Culegătorii de 
stele" de Florin Comișel; 12,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 12,21 Valsuri inter
pretate de fanfară; 12,40 Cîntece re
voluționare; 12,55 Simfonia 11-a în Fa 
major „a Republicii" de Nicolae Bui- 
cliu; 13,34 Piese de estradă; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,05 Reco
mandări din program; 14,10 „De ia 
o melodie la alta" — muzică ușoară; 
15,00 Gintă Elena Dima și Mihail 
Știrbei — muzică din opere; 15,30 
Actualitatea literară; 15,45 Jocuri 
populare din Muntenia; 16,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 16,30 
Emisiune muzicală de ia Moseova;
17,Rfeee de eeteedă; &J5 ZIUA

Uzina de autovehicule de la Os
trov, în R. S. Cehoslovacă, în co
laborare cu uzinele „Karosa" de la 
Vysoke Myto, a construit un nou 
tip de troleibuz. Noul troleibuz,

Pași uriași în dezvoltarea
învătâmînfului superior

In anul 1919 în întreaga Slova
cie exista un singur institut de in- 
vățămint superior — Universitatea 
„Komensky" din Bratislava, cu un 
număr de 2 079 de studenți. Astăzi,

PUBLICITATE
I.C.R.A. Filiala Petroșani angajează:

— 1 jef ile leitiit, iemzilil Petroșani
. — 3 șefi ie iulie, iepoiliu Petiini
— 1 nagailater, lemnul Petrosaii.

Doritorii se vor adresa la Filiala I.C.R.A. Petro- 
yani, strada Oltului nr. 1, telefon 4 6 1.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Și-a primit drepturile
Răspunzind notei critice publicate 

în rubrica „Sesizări — sugestii1' în 
ziarul „Steagul roșu** nr. 4 787, In
spectoratul orășenesc A.D.A.S. din 
Petroșani ne-a răspuns printr-o scri
soare că reclamanta lrina Haiduci și-a 
primit drepturile. Cei ce s-au făcut

VICTORIEI — mărturii literare; 17,30 
Soliști români de operă; 18,00 „DE 
CE?’ DE UNDE? DE CIND ?" (e- 
misiune științifică pentru copii); 18,20 
Cîntă orchestra „Electrecord"; 18,40 
Program de romanțe la cererea as
cultătorilor; 19,00 Varietăți muzicale;
19,40 Cîntă Sacha Distel; 22,00 RA- 

DIOGAZETA DE SEARA; 20,30 „Ne 
cheamă ritmul să dansăm; 21,40 Mu
zică ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 22,20 Calei
doscop ritmic — muzică de dans; 
23,05 Concert Dvorak; 23,52 BULE
TIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Suita în stil româ
nesc de Vasile Jianu; 7,45 Jocuri 
populare; 8,00 Pagini distractive din 
operete; 8,30 Recomandări din pro
gram; 9,0Q BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 
Dansuri de estradă; 9,30 Roza vîn- 
turilor (reluarea emisiunii din 5 mai); 
10,00 Muzică de cameră: 10,31 Mu
zică populară; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,30 UNIVERSITATEA TEH- 
N.ICA RADIO — Ciclul chimie in
dustrială; 11,45 Cîntă Paul Robeson; 
12,00 Cîntece și jocuri populare din 
diferite regiuni ale țării; 12,30 Ciclul 
„Concerii grossi opus.6 de Haendel"; 
13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 13.03 
„Poiana cu flori" — muzică ușoară; 
13,35 Concert de prînz; 14,30 Reco
mandări din program; 14.35. Arii și 
duete din opere; 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; (5.06 Mneică popdară inter

„T-ll“, a intrat în. serviciu de,pro
bă pe liniile de la Plzen. Auto
vehiculul dezvoltă o viteză de 65 
km/oră și are o capacitate de 100 
de .persoane.

numărul institutelor de invățăniînt 
superior din Slovacia a ajuns la 16. 
In cele 35 de facultăți ale acestora, 
învață peste 47 000 de studenți.

X

vinovați de tărăgănarea rezolvării 
cererii tovarășei Haiduci au fost che
mați să răspundă de atitudinea lor 
în fața unei adunări cu salariații 
inspectoratului. In scrisoare se men
ționează că pe viitor cererile asigu- 
raților la A.D.A.S. vor fi rezolvate 
la timp.

pretată de Maria Firulescu. Fărâmiță 
Lambru și Simion Stanciu; 15,30 
Suita simfonică „Munții Apuseni", .de 
Marțian Negrea;. 16,00 Muzică din o- 
perete cerută de ascultători; 16,30 
„Pentru fiecare o melodie" — mu
zică ușoară; 17,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 17,15 „Slavă 
Partidului" — emisiune de cîntece; 
17,30 Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 
Pagini din volumul. „Abecedarul u- 
morului" de Jaroslav Hașek; 18,30 
Muzică ușoară românească; 19,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 19,05 Melodii 
populare îndrăgite de ascultători: 19,30 
PAGINI DE VITEJIE; 19,45 Seară 
de dans; 20,30 Noapte bună, copii i 
„Bulgăre de stea" Poveste de Victor 
Frunză; 20,40 Muzică de dans de 
compozitori cehoslovaci; 21,00 RADIO
JURNAL. Sport; 21,20 Canțonete; 
21,35 „Petrecere dansantă**; 22,30 
Noutăți pentru prietenii operetei; 
23.00 BULETIN DE ȘTIRI; 23,05 
„Dansăm1 împreună"; 1,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

Cinematografe
8 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
O poveste neinventată; REPUBLI
CA : Sărutul; LONEA: Titanic vals; 
VULCAN : Străinul seria I și 11; 
CRIVID1A: Totul despre Eva; PA
ROȘENI : Dragoste la zero grade; 
LUPENI — MUNCITORESC: Un e- 
noriaș ciudat; BARBATENI: Vacanță 
la «nara. x
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Evolufia evenimentelor 
din Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 6 (Agerpres).
Patru din cei cinci membri ai mi

siunii Organizației Statelor Ameri
cane, care au sosit duminica trecută 
la Santo Domingo pentru a încerca 
o mediere între fracțiunile rivale, au 
părăsit miercuri noaptea capitala 
Republicii Dominicane, plecând spre 
Washington. Președintele comisiei, 
Ricardo Golombo (Argentina), a de
clarat că împărtășește impresia că 
misiunea încredințată a fost îndepli
nită prin realizarea acordului privind 
încetarea focului.

După cum transmite coresponden
tul agenției France Presse, situația 
politică dominicană continua a fi 
miercuri într-un impas. In tiimp ce 
parlamentul l-a desemnat pe condu
cătorul forțelor constituționaliste, co

№ ноши ішоШн іліиііийій aurâe 
îd Rrtlita йшіпісан
SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager

pres).
La Santiago de Chile au avut loc 

miercuri puternice manifestații de 
protest împotriva intervenției S.U.A 
în Republica Dominicană. Mai mulți 
manifestanți au fost răniți și alții 
au fost arestați. Pe de altă parte, 
partidele democrat-creștin (de guver- 
nămînt), radical și socialist au pu
blicat declarații condamnînd atitudi
nea Statelor Unite, în timp ce Sena
tul și Camera Deputaților au exami
nat această problemă în cadrul unor 
ședințe speciale.

In ședința partidului democrat 
creștin, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Chile, Gabriel Valdes, 
a declarat că țara sa „se pronunță 
împotriva intervenției S.U.A. în Re
publica Dominicană". Republica 
Chile, a spus el, se va menține pe 
această poziție și cere retragerea 
trupelor americane din Republica 
Dominicană.

BUENOS AIRES 6 (Agerpres),
Peste 6 000 de persoane au parti

cipat miercuri seara în fața clădirii 
Congresului argentinian la o mare 
demonstrație de protest împotriva 
intervenției militare nord-americane 
la Santo Domingo. In același timp, 
cîteva sute de studenți s-au barica
dat în principalele clădiri ale Uni
versității din Buenos Aires pentru 
a-și exprima Ia rîndul lor protestul, 
împotriva studenților au intervenit 
unități ale poliției care au folosit 
grenade cu gaze lacrimogene.

DAKAR 6 (Agerpres).
Ministrul informațiilor al Senega

lului Abdoulaye Fofana, a organizat 
la Dakar o conferință de presă în 
cadrul căreia a declarat că Senega

Ședința Consiliului de Miniștri al Franței
PARIS 6 (Agerpres).
La Paris a avut loc joi o ședință 

a Consiliului de Miniștri al Franței, 
prezidată de generalul de Gaulle, în 
cursul căreia au fost abordate o se
rie de probleme internaționale ac
tuale.

La o conferință de presă, ținută 
la sfîrșitul ședinței, Pierre Dumas, 
secretar de stat însărcinat cu rela
țiile cu parlamentul, și Alain Peyre- 
fitte, ministrul informațiilor, au de
clarat ziariștilor că, în cuvîntul său,

anglia A|egeri parțiale pentru un Ioc 
în Camera Comunelor

LONDRA 6 (Agerpres).
Joi s-ац desfășurat alegeri parțiale 

pentru un loc în Camera Comunelor 
în circumscripția electorală Hali 
Green din Birmingham. Locul a de
venit vacant prin demisia din Came
ra Comunelor a fostului deputat con
servator, Aubrey Jones, care deținu
se funcția de ministru al aprovizio
nării în guvernul conservator și. ca
re acum a preluat conducerea Co

lonelul Francisco Caamano, drept 
președinte provizoriu, grupul militar 
ostii acestui guvern puetinde că junta 
creată la baza aeriană San Isidro, 
avînd în frunte pe colonelul Pedro 
Benoit, deține adevărata „conducere" 
a țării, și, pînă ce Organizația Sta
telor Americane va stabili data cînd 
vor putea avea loc alegeri Jibere", 
junta va continua „să acționeze în 
calitate de guvern".

France Presse apreciază că „sita»* 
ția este complicată datorită prezen
ței forțelor americane în țară, care 
nu sînt incluse în acordul de înce
tare a focului". In mai multe rînduri 
s-au semnalat miercuri schimburi 
izolate de focuri între militarii nord- 
americani și trupele constituționa
liste.

lul condamnă intervenția Statelor U- 
nite în Republica Dominicană. Con
siderăm, a spus el, că explicațiile 
date de guvernul Statelor Unite în 
legătură cu intervenția lor în Repu
blica Dominicană nu sînt convingă
toare.

SAN JOSE 6 (Agerpres).
Partidul creștin-demoorat din Co

sta Rica a publicat o declarație în 
care „condamnă cu hotărîre încălca
rea suveranității Republicii Domini
cane de către guvernul Statelor U- 
nite". In declarație se menționează 
că partidul se pronunță împotriva 
oricărui amestec în treburile interne 
ale poporului dominican. Fostul pre
ședinte al Republicii Costa Rica și 
liderul Partidului de eliberare na
țională, JOse Figueres, a declarat, de 
asemenea, că „majoritatea latino- 
americanilor se împotrivesc interven
ției Statelor Unite în Republica Do
minicană". Numeroase grupuri poli
tice din țară s-au pronunțat pentru 
retragerea imediată a trupelor ame
ricane.

LA 17 MAI

Vor fi reluate tratativele 
dintre Piața comună și Austria

tuful de neutralitate al Austriei, ca
re o împiedică să intre complet în 
clubul „celor șase", Piața comună a

BRUXELLES 6 (Agerpres).
La Bruxelles s-a anunțat că Ia 17 

mai vor fi reluate tratativele dintre 
Piața comună și Austria. Cu acest 
prilej vor fi examinate aspectele a- 
gricole și instituționale ale proiec
tatului acord de asociere. Săptămîna 
trecută, reprezentantul Austriei a 
discutat cu cei ai Pieței comune pro
blemele vamale. Ținînd seama de sfa- 

președintele de Gaulle a dezaprobat 
intervenția trupelor americane în 
Republica Dominicană, exprimîndu-și 
dorința ca aceste trupe să fie retra
se. Franța ar fi fost de acord cu ac
țiunea Statelor Unite, dacă se punea 
problema protecției cetățenilor ame
ricani din Republica Dominicană, 
dar ea se opune prezenței trupelor 
americane atît timp cît ele constituie 
un obstacol în calea reglementării si
tuației din această țară de către for
țele politice interne.

misiei pentru venitul național și pre
țuri, înființată de actualul guvern. 
Rezultatele acestor alegeri vor fi cu
noscute în cursul nopții de joi spre 
vineri. Observatorii nu se așteaptă 
însă la surpriză. Conservatorii deți
neau acest loc cu o majoritate de 
peste 9 000 de voturi, ceea ce le a- 
sigură, după cum șe crede, victoria 
și în actualele alegeri.

Situația din Rhodesia de sud 
in dezbaterea Consiliului de Securitate
NEW YORK 6 (Agerpres).
In Consiliul de Securitate conti

nuă dezbaterile în legătură cu situa
ția din Rhodesia de sud. Miercuri, 
Coasta de Fildeș, Iordania și Ma- 
fayezia au prezentat un proiect de 
rezoluție, potrivit căruia Consiliul 
de Securitate invită guvernul brita
nic să fa toate măsurile necesare 
pentru a împiedica proclamarea uni
laterală a independenței acestui te
ritoriu de către guvernul rasist al lui 
Ian Smith. In proiectul de rezoluție 
este sprijinită cererea de a nu se 
acorda actualului guvern sud-rhode- 
sian nici un fel de putere sau atribut 
suveran, ci dimpotrivă să acționeze 
în vederea acordării independenței 
Rhodesiei de sud pe baza unei con
duceri democratice a țării și în con
formitate cu aspirațiile majorității 
populației din acest teritoriu.

Reprezentantul Uniunii Sovietice,

Irainiî [esoreiDlal fllipioez ie om triBiterii 
de nope filipineze Іо Vietnamul de sod
MANILA 6 (Agerpres).
Ziarul „Manila Chronicle" relatea

ză că membrii Congresului filipinez 
se opun trimiterii de trupe filipineze 
în Vietnamul de sud, așa cum a pro
pus recent președintele Macapagal.

Joaquin Roces și Luciano Millan, 
membri ai Camerei reprezentanților, 
au declarat că o asemenea acțiune 
ar însemna atragerea Filipinelor în
tr-un . război dus de S.U.A. împotriva

Congresul Partidului Socialist
din Japonia

TOKIO 6 (Agerpres).
La 6 mai a avut loc la Tokio cel 

de-al 2S-lea Congres extraordinar al 

fost de acord să ofere Vienei posi
bilitatea de a participa totuși la u- 
niunea vamală. Taxele vamale vor fi 
eliminate între Austria și Piața co
mună. iar Viena va trebui să adopte 
față de țările în curs de dezvoltare 
un tarif vamal identic cu cel al 
C.E.E.

SOFIA. Recent а luat ființă la 
Sofia un nou teatru, unde vor pre
zenta spectacole colectivele teatrale 
din diferite regiuni ale țării, ceea 
ce va permite realizarea unui larg 
schimb de experiență între ele. 
Totodată, publicul din Sofia va a- 
vea prilejul de a viziona cele mai 
reușite Spectacole montate in pro
vincie.

LONDRA. La Londra a avut loc 
o conferință internațională a ju
riștilor din 12 țări Ia care s-au 
discutat o serie de probleme le
gate de elaborarea unei legi care 
să reglementeze cercetările spa
țiale.

SAN SALVADOR. In Republica 
Salvador continuă să sosească din 
străinătate alimente, medicamente 
și îmbrăcăminte destinate victi
melor cutremurului catastrofal de 
pămlnt care; In urmă cu cîteva 
zile, a provocat moartea a peste 

N. T. Fedorenko a subliniat că de
legația sovietică împărtășește legiti
ma îngrijorare a statelor africane în 
legătură cu situația ce s-a creat în 
Rhodesia de sud și sprijină cererile 
lor juste. Dar, a spus reprezentan
tul sovietic, proiectul de rezoluție 
prezentat de cele trei state afro-asia- 
tice nu este complet. El nu prevede 
clar necesitatea abrogării imediate a 
constituției rasiste, elaborată în anul 
1961, și organizarea de tratative în 
vederea elaborării unei noi constitu
ții. . Fedorenko a formulat un amen
dament la proiectul de rezoluție e- 
xistent, în care cere „revocarea ale
gerilor stabilite pentru 7 mai și lua
rea măsurilor absolut indispensabile 
pentru acordarea imediată a inde
pendenței Rhodesiei de sud“.

Urmează ca rezoluția, cu amenda
mentul adus, să fie supusă votului 
membrilor Consiliului de Securitate.

unui popor asiatic. Roces a propus 
ca grupul membrilor Congresului ce 
se opun trimiterii de trupe în Viet
nam să-și spună părerea în momen
tul în care această chestiune va fi 
discutată în Congres. Senatorul Ro
dolfo Gazon, membru în Comitetul 
Senatului pentru relațiile cu străinăta
tea, a cerut Senatului să acționeze 
împotriva folosirii de către S.U.A. a 
unor aeroporturi filipineze.

Partidului Socialist din Japonia — 
principalul partid de opoziție din ța
ră. Au participat aproximativ 600 de 
delegați. Congresul a ades în func
ția de președinte al partidului pe 
Kozo Sasaki, în locul Iui Jotaro Ka
wakami care a demisionat din moti
ve de boală. Participanții la congres 
au examinat problemele pregătirii 
partidului în vederea alegerilor pen
tru camera superioară a Parlamen
tului japonez care se vor desfășura 
în vara acestui an. După cum anun
ță agenția Jiji Press, Congresul a 
adoptat o rezoluție privind organiza
rea unei mișcări naționale împotriva 
agresiunii Statelor Unite în Vietnam 

'și a negocierilor japono-sud-coreene 
pentru așa-zisa normalizare a rela
țiilor dintre cele două țări.

Scurte știri
100 de persoane, rănirea unui nu
măr de peste 500 de persoane și a 
lăsat mii de familii fără adăpost.

RIO DE JANEIRO. Fostul pre
ședinte al Braziliei, Janio Qua- 
dros, a părăsit miercuri Rio de 
Janeiro plecînd într-o călătorie de 
două luni în Europa.

LONDRA. La Londra s-a anun
țat că președintele Pakistanului, 
Ayub Khan, a acceptat invitația 
reginei Elisabeta a Il-a de a vizita 
Marea Britanie in cursul acestui an.

LISABONA. Agenția Associated 
Press relatează că polițiști în civil 
și în uniformă au înconjurat Fa
cultatea de Științe din Lisabona, 
în timp ce rectorul Paulo Cunha 
anunța destituirea tuturor conducă
torilor Asociației studențești și nu
mirea a trei noi conducători.

TOKIO. Un avion, de vînătoare 
— bombardament F-105, de la ba

Moscova

ЕРЫЦІИ „20 DE Ml 
de u vinoa 0 
DSDPM GEGIMIEI EJitlSfE"

MOSCOVA 6 (Agerpres).
La 6 mai, la Muzeul Revoluției 

din Moscova a fost deschisă expo
ziția „20 de ani de la victoria asu
pra Germaniei fasciste". Cele 1500 
de exponate înfățișează faptele de e- 
roism ale poporului sovietic, pe front 
și în spatele frontului, prietenia de 
arme dintre ostașii sovietici și cei 
străini, mișcarea de rezistență din 
țările Europei. Intr-una din vitrine 
pot fi văzute originalul decretului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. pri
vind mobilizarea generală, semnat 
la 22 iunie 1941 de M. Kalinin, de
cretul referitor la decorarea unor a- . 
viatori francezi cu titlul de Erou al 
Uniunii Sovietice, unul din tunurile _ 
care a participat la asaltul Berlina- 
lui, o mașină de aruncat bombe, 
confecționată de partizani danezi 
dintr-o bicicletă, steaguri <le luptă, 
arme și obiecte personale aparținând 
unor cunoscuți comandanți de oști 
sovietici, și altele.

Sosirea președintelui 
Makarios la Atena

ATENA 6. Corespondentul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite:

Joi a sosit la Atena, într-o vizită 
oficială de trei zile, președintele Ci
prului, Makarios. In cursul șederii 
sale în capitala Greciei, Makarios va 
avea convorbiri cu premierul Pa- 
pandreu și cu alte oficialități ale gu
vernului grec asupra următoarelor 
probleme: stabilirea pozițiilor celor ; 
două țări față de punctele cuprinse 
în raportul mediatorului O.N.U., 
Galo Piaza, sarcinile forței O.N.U. 
în Cipru și presiunile ce se exercită 
asupra Greciei pentru acceptarea 
unor convorbiri cu Turcia fără parti
ciparea reprezentanților Ciprului, pre
cum și organizarea alegerilor prezi
dențiale în insulă.

Evolufia 
lui ,ЛІагіпег*4“ 4^

WASHINGTON 6 (Agerpres). .
Administrația națională pentru 

problemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat joi că distanța dintre nava cos
mică americană lansată în direcția 
planetei Marte — „Mariner-4" — și 
Pămînt crește zilnic cu circa un mi- 
lion de mile aeronautice. In cele 159 
de zile de cînd a fost lansat, „Ma
riner-4" a străbătut o traiectorie de 
243 milioane de miile pe orbita sa 
în jurul Soarelui.

za americană din Yokota, s-a pră
bușit miercuri noaptea deasupra 
unui cvartal de locuințe al fami
liilor americane din regiunea Sa- 
gamihara (prefectura Kanagawa). 
In urma acestui accident și-au 
pierdut viața doi copii, iar opt au 
fost răniți.

TUNIS. Adunarea Națională a 
Tunisiei a început examinarea pro
iectului noului plan de dezvoltare 
a țării pe perioada 1965—1968. 
Reformele în domeniul economiei 
și dezvoltării sociale, se arată în 
proiectul de plan, trebuie să se 
bazeze pe industrializarea țării.

TOKIO. Primul ministru al Ma- 
layeziei, Tunku Abdul Rahman, в 
început joi o vizită oficială de cinci 
zile in Japonia. El va avea con
vorbiri cu primul ministru al Ja
poniei, Eisaku Sato și cu ministrul 
afacerilor externe, Shiina, în pro
blema conflictului malayezo-indo- 
nezian.
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