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Propaganda tehnica în sprijinul producției
-Wopaganda tehnică este unul din 

■rijtoacde deosebit de importante 
in ridicarea nivelului de cunoștin
țe^ profesionale ale muncitorilor, in- 
gfaierilar și tehnicienilor, condiție 
hotăritoare a perfecționării conti
nue a utilajelor și organizării mun
cii, a aplicării în producție a pro
cedeelor și metodelor de mare pro
ductivitate.

Biroul executiv al Consiliului lo
cal'аГ sindicatelor, prin comisia cul- 
tural-educativă și C;I.T., a avut me- 
rfcji ta preocupare folosirea din plin 
a propagandei tehnice pentru in
formarea cadrelor tehnice cu cele 

'mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. Pentru a orienta cadrele, in
ginerești în consultarea surselor de 
documentare și a literaturii de spe
cialitate, pentru a le completa cu
noști! ele, s-a organizat lectoratul 
tehnic pentru inginerii din cadrul 
C.C.V.J. care asigură informarea or
ganizată a inginerilor minieri asu
pra celor mai noi realizări ale teh- 
nlciiîn domeniul mineritului. Ți- 
nîndu-se seama de experiența acu
mulată în anul trecut, de cerințele 
țpkșanților și ale dezvoltării mine
lor noastre, din anul acesta lecto
ratul funcționează cu două cursuri, 
respectiv unul pentru inginerii mi
nieri, iar altul pentru cei electro
mecanici. In stabilirea tematicii lec
toratului, colectivele de coordona
te au fost îndrumate să aiibă î<n 
vedere sarcinile concrete ce stau în 
fața exploatărilor miniere. In pro
grama lectoratului a fost introdusă

UN SPECTACOL 
APRECIAT

o expunere cu principalele conclu
zii ale colectivului de specialiști de 
Ia E. M. Petrila în legătură cu 
perfecționarea organizării produc
ției. De o deosebită apreciere s-au 
bucurat și expunerile: „Rezultatele 
mecanizării operațiunilor de tăiere 
și încărcare în abatajele exploată
rilor noastre și perspectiva de vi
itor", „Experiența acumulată în Va
lea Jiului în problema podirii cu 
plasă mletalică a abatajelor din stra- 
tele groase' și perspectivele extin
derii acestei metode".

Propaganda tehnică constituie un

ACTUALITATEA
♦ Mîine, la ora 17, în 

sala de lectură a biblio
tecii clubului muncito
resc din Petrila este 
programat un simpozion 
literar cu tema „85 de 
ani de la nașterea poe
tului român Octavian 
Goga".

♦ Pe pîrtiile de schi 
din împrejurimile caba
nei Straja Lupeni va a- 
vea loc mîine — și va 
continua și duminică — 
un concurs individual de 
schi, pentru câștigarea 
cupei „Energia", La con
curs au fost invitați să 
participe schiori din mai

multe localități ale re
giunii Hunedoara.

♦ Comitetul orășenesc 
U.T.C. Lupeni, în cola
borare cu conducerea 
clubului muncitoresc din 
localitate a organizat ieri 
o acțiune intitulată „în
tâlnire între generații". 
Mineri pensionari din 
localitate au relatat ti
nerilor despre condițiile 
grele de muncă și viața 
mizeră a mineri tar sub 
regimul burghezo-moșie- 
resc. După întâlnire, ti
nerilor Ie-a fost prezen
tat un ciclu de filme do
cumentare cu tema .Во* 
mânia socialistă azi".
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mijloc valoros de perfecționare pro
fesională și pentru cadrele medii 
tehnice și muncitori. In acest an 
funcționează 22 lectorate tehnice în 
care sînt încadrați' 1 730 muncitori 
și maiștri și 23 cicluri de confe
rințe tehnice cu peste 2 300 sala- 
riați. Atît lectoratele cit și confe
rințele tehnice sînt organizate pe 
teme strîns legate de activitatea

DAN GAVRILÂ
membru în biroul executiv al C.L.S.

(Continuare in. pag. 3-a)

La muncă pa
triotică pe stră
zile Petroșaniului. 
Participă lucră
tori de la O.C.L. 
Produse indus
triale.

CuvMum tovarășului Hieolae Ceaușesoi 
la Congresul al XXIIMea al P.C.ILS.

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi, înainte de toate, să 

mulțumesc, în numele delegației 
Partidului Comunist Român, pen
tru invitația de a participa la cel 
de-al 23-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
îmi revine plăcuta misiune de a vă 
adresa dumneavoastră, delegați la 
congres, tuturor comuniștilor, în
tregului popor, salutul cald și me
sajul de prietenie și solidaritate in- 
ternaționalistă al Comitetului Cen
tral al Partidului nostru, al Comu
niștilor, al oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România.

Delegația română urmărește cu 
deosebit interes lucrările congre
sului dumneavoastră. In documente
le pe care le dezbateți, în amplul 
raport prezentat de tovarășul Brej- 
nev, in cuvîntările delegaților se 
oglindește cu pregnanță înalta răs
pundere cu care comuniștii abor
dează problemele progresului eco
nomiei și culturii țării, ale activi
tății Partidului Comunist pentru în
tărirea și înflorirea continuă a U- 
niunii Sovietice.

Poporul român se bucură din 
toată inima de succesele remarca
bile dobîndite de popoarele sovie
tice în dezvoltarea industriei, a 
bazei tehnico-materiale a agricul
turii, în ridicarea nivelului de trai 

material și spiritual al celor ce 
muncesc, in toate domeniile acti
vității sociale. Schimbările pro
funde petrecute în economia sovie
tică, creșterea impetuoasă a for
țelor de producție, au transformat 
Uniunea Sovietică intr-un stat so
cialist cu un uriaș potențial eco
nomic, într-o mare putere indus
trială a lumii contemporane.

Remarcabilele victorii obținute în 
explorarea Cosmosului, în folosirea 
energiei nucleare, în tehnica ra
chetelor și în alte domenii de im
portanță hotărîtoare pentru dezvol
tarea civilizației situează Țara So
vietelor la loc de frunte în ști
ința și tehnica ; mondială.

Realizările Uniunii Sovietice — 
rod al muncii eroice, creatoare și 
pline de abnegație a poponllui, 
al vastei activități organizatorice 
și politice a încercatului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice — 
constituie un aport de mare în
semnătate la întărirea forței eco
nomice, politice, militate а siste
mului mondial socialist, o contri
buție de seamă la creșterea in
fluenței socialismului, a forțelor 
progresului în lume.

Stabilind directivele noului plan 
cincinal, trasînd obiectivele dezvol-

(Continuare în pag. 4-a)

Formația de estradă a clubului 
muncitoresc din Aninoasa a pre
zervat miercuri. în gal» -palatului 
cultural din Lupeni, spectacolul „Cu 
un cîntec, cu o glumă". Spectaco
lul a oferit publicului lupenean o 

«seară plăcută. S-au bucurat de mul- 
■*tă apreciere cînteceie populare in

terpretate de Chifa Mariana și 
Bercea Gheorghe, precum și co
micii G. Negraru și L Lăciu care au 
fost chemați prin aplauze de mai 
multe ori, pe scenă. Spectatorii din 
Lupeni ar dori să mai vizioneze 
astfel de spectacole.

GHEORGHE PRAȚA 
DUMITRU ANCUȚA 

corespondenți

Gospodărirea 
și înfrumusețarea 

orașului
In urmă cu cîteva zile a avut 

loc cea de-a' XIII-a sesiune a Sfa
tului popular al orașului Petrila, în 
care s-a analizat activitatea sfatu
lui popular privind gospodărirea și 
înfrumusețarea orașului. Din ra
portul expus de tovarășul Tănase 
Emil, președintele comitetului exe
cutiv și din discuțiile purtate a reieșit 

că gospodarii orașului au pus un 
accent deosebit pe ridicarea gradu
lui de curățenie a orașului, între
ținerea zonelor verzi și a parcuri
lor, a scuarurilor și locurilor de 
odihnă.

ÎN DEZBATEREA 

DEPUTAȚILOR 

PETRILENI

In acest an s-au cheltuit din fon
durile de investiții peste 160 000 
lei pentru amenajarea străzilor și 
aleilor, alimentarea cu apă și cana
lizarea orașului. Pe lingă această 
sumă un aport prețios l-au adus 
locuitorii orașului mobilizați de co
mitetele de blocuri, grupele de 
partid și organizațiile U.T.C. care 
prin munca lor entuziastă au parti
cipat la înfrumusețarea străzilor și 
cartierelor în care locuiesc. In 
fruntea acțiunilor s-au , situat depu
tății, adevărații gospodari ai cir
cumscripțiilor. Ei au organizat în
treceri între locuitorii străzilor și 
între comitetele de locatari.

In cuvîntul lor deputății Roja Ru
dolf, Jura Petru, Chiorean Iacob, 
Miunteami Gheorghe, Costinaș An
drei și alții au făcut prețioase pro
puneri menite să ducă Ia îmbună
tățirea gospodăririi și înfrumusețării 
Petrilei. Pe baza propunerilor fă
cute, în planul de măsuri întocmit, 
s-a stabilit efectuarea unor lucrări 
de întreținere a străzilor Cocoșului, 
aleilor din cartierul 8 Martie situa
te în Petrila, precum și în Lonea 
pe străzile Taia, Ecaterina Varga, 
Progresului, Tineretului și altele.

In cadrul sesiunii a reieșit că în 
anul curent s-au alocat din bugetul 
sfatului popular 311 000 lei pentru 
repararea și întreținerea străzilor și 
trotuarelor.

GĂINĂ PETRU 
corespondent

* Noul magazin cu antoservi- 
I re, deschis zilele trecute in

cartierul Braia П din Lupeni. 
Curată, spațioasă. Mne aprovi
zionată. această modernă unitate

• comercială satisface exigențele 
I oricărui cumpărător.'

De ce numai la venirea
echipelor de control ?

Am poposit zilele 
trecute la mina Uricaini 
și am discutat cu nu
meroși mineri, tehni
cieni și ingineri despre 
preocupările colectivu
lui de aici în domeniul 
protecției muncii. Dis
cuția s-a axat mai ales 
pe problema aplicării 
normelor de tehnica 
securității în scopul 
prevenirii accidentelor 
de muncă, pe măsurile 
luate în vederea com
baterii îmbolnăvirilor 
profesionale, aplicarea 
perforajului umed și 
aerisirea locurilor de 
muncă.

— Perforajul umed 
se aplică acum la toa
te lucrările orizontale 
în piatră — ne-a spus 
brigadierul Hrițoan Va- 
sile, vicepreședinte al 
comitetului sindicatului 
exploatării.

intr-adevăr, la Uri- 
cani au intervenit mul
te schimbări, în ulti
mele trei luni în ceea 
ce privește aplicarea 
perforajului umed. In 
luna ianuarie, specia
liștii de la Uricani au 
fost înitr-un schimb de 
experiență la mina Pe- 
triia, unde au urmărit 
modul de organizare a 
perforajului umed' și, 
în general, cum se asi
gură condițiile necesa
re aplicării acestui 
procedeu de perforare 
a găurilor de pușoare.

După schimbul de 
experiență s-a format 
o echipă alcătuită din- 
tr-un miner și doi lă
cătuși de mină care 
au primit sarcina să 
pună la punct toate 
instalațiile de perforaj 
umed. Experimentarea 
modului de organizare 
a perforajului văzut la 
Petrila s-a făcut prima

dată, la o singură bri
gadă, timp de șase zile. 
Constatîndu-se că ran
damentele brigăzii s-au 
menținut la nivelul pla
nului, ba au fost și mai 
mari, metoda perfora- 
jului umed a fost ge
neralizată la toate bri
găzile de înaintări în 
steril.

îmbunătățirea aeraju- 
lui la locurile de mun
că, constituie un alt 
mijloc valoros în pre
venirea avariilor în 
subteran și asigurarea 
unui climat normal de

Pe teme 
ale 

protecției muncii

lucru. La mina Uricani 
au fost luate o serie 
de măsuri concrete în 
această privință. Amin

tim îndeosebi, activita
tea comisiei de control 
obștesc cu protecția 
muncii și asigurările 
sociale de pe lingă co
mitetul sindicatului ca
re a efectuat și efec
tuează controale pe
riodice la fiecare sec
tor de producție. Ac
tivitatea acestei comi
sii și a specialiștilor 
în acest domeniu se 
concretizează în apli
carea a o seamă de 
măsuri concrete în ve
derea îmbunătățirii ae- 
rajului și, în general, 
a condițiilor de protec
ție a muncii.

Cu ce s-a soldat, de 
exemplu, controlul e- 
fectaat de către echi
pele acestei comisii, 
in zilele de 23 și 24 
martie 1966, în sectoa
rele L П și Ш. In ga

leria de aeraj de la o» 
rizontul 500, sectorul 
II, s-au găsit depozita
te mari cantități de 
lemn de mină și tuburi 
de aeraj, care au opus 
o rezistență considera
bilă circuitului de ae
raj. Gonstatîndu-se a- 
oest neajuns, s-a ce
rut conducerii sectoru- 

Jui să ia măsuri urgen- 
’te pentru evacuarea a- 
cestor materiale. Tot în 
sectorul II, la brigada 
lui Chiirilă Mihai, s-a 
constatat că de la ca
pătul coloanei de aeraj 
și pînă la frontul de 
lucru există o distantă 
mult mai mare decît 
admit normele de teh
nica securității. Și în 
cazul de față s-au luat 
măsuri de remediere. 
Intr-o galerie de aeraj 
la sectorul III, orizon
tul 682, erau rupte 
bandajele de după ar
mături, lucru ce ar fi 
putut duce la căderi 
de rocă și strivirea 
cablului electric de 
înaltă tensiune care 
deservește cu energie 
electrică o stație de 
pompe. S-a trasat sar
cina imediată ingine
rului Farkaș Mihaii, șe
ful sectorului, să se 
remedieze operativ a- 
ceastă deficiență.

Controale există, mă
suri se aplică. Și e 
foarte bine. Dar se pu
ne întrebarea: De ce 
nu dovedesc conduce
rile sectoarelor mai 
multă inițiativă în re
medierea neajunsurilor 
in privința protecției 
muncii 1

De ce acționează

Ing. M. BARA

(Continuare în pag.
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I PREOCUPĂM LA ÎNCEPUTDL
ULTIMDLIII8in aerat U școlar s-au consumat două treimi. S-au 

MMH «Mii trimestre de muncă asiduă in care elevii 
Și ploiNOfil suta llfădulit Să obțină rezultate dintre 
OeM foai bune. Un bilanț СойфагаЬѵ al Celot dOUl 
trtmcslic ne arată că la unde școli cd de-«tl doilea 
trimestru a fost încheiat cu rezultate Ml bune de€it 
țrimuL La ake școli situația s-a petrecut inven. Ort- 
№1 ar и insă, trimestrul iii, care a Început de citeva 
8ИС> va trebui sl însemne peatru toate școlile, pen
tru team cadrele didactice, pentru toți elevii e peri
oadă moi iiitenăă de muncă, ta capătul căreia fiecare 
sâ ke poată bucura dă a Încheiat cu succes amil 
yVVIMi

ITP IFltSIPU

Cu simț
Ш ultima etapă a anului școlar 

pteMUpă în mate măsură conduce
rile sediilor și p@ elevi, ne-am în- 
Credințdt zilele trecute într-e Scurtă 
Vizită la Liceul din Lonea Și la 
Școala generală iif. 5 Petrila. Atît 
tovarășa profesoară Budescu Eîhi- 
Uă, director adjunct la Liceul Lo- 
fiCa, dît și tovarășul NiculeseU Va- 
Mte, directorul Școlii generale nr. 5 
Petrila ne-au vorbit deăpre prCOCu- 
pârea Conducerilor Școlilor, a ca
drelor didactice și a elevilor pen
tru încheierea trimestrului III cu 
rezultate mal bune decît cele din 
primele două și deci pentru înche
ierea cu succes a anului școlar. La 
ambele școli se țin eu regularitate 
meditații к matematică șl limba 
română eu clasele al căror elevi 
vor absolvi opt sau unsprezece 
dese, urtnlnd ca în scurt timp să 
se înceapă meditațiile și la eelelal- 
ie materii care se cer la exame
nele de absolvire.

Despre pregătirea lor în acest 
trimestru, despre modul cum pti- 
vrac el examenele de absolvire și 
țș admitere, despre viitoarele lor pro- 
fisiuni, am stat de vorbă eu mai 
multi elevi de la cele două școli, 
ale căror păreri și idealuri le îm- 
plrtâuîm în rîndurile care urtaea- 
tfl Mai îtitîi ale acelora de la bi
etul Lonea.

CiMiPmi VETURIA, Clasa a 
ѴШ-at

„Primele două trimestre le-am în
cheiat cu medii bune. In al doilea, 
de pildă, am avut două medii de 9 
șr restul de 10, Trimestrul acesta 
vreau Să-1 termin și mai bine. In 
vară mă așteaptă două examene — 
de absolvire și de admitere In li
ceu — pe care vreau să le trec CU 
succes. In acest scop am început 
deja pregătirile cu matematica și 
limba română din clasa a V-a. Și 
merge bine. sper să meargă ia Iei 
Și ia Vară'*.

SÎCOE MIRCEA, clasa а ѴІІІ-і!

Elevele George Aurora și fcst Carolina «ta d«M a VSra A de 
ia $raala generală nr. 5 Potrita îndrăgesc foarte Mit rMH l lată-ie 
!■ teta gr «fit Parietali • «M1 riențl de laborator.

de răspundere
„De la începutul anului școlar 

eu am urmat o Căle ascendentă In 
primul trimestru cea mai mică me
die a Iest una de •; pe al doilea 
n-ana foni avut 6, dar am avut o 
medie de 7. In aerat trimestru aș 
vrea ca cea mai mică medie să fie 
de 8. Depinde de mine dacă Voi 
reuși acest lucru. In otice COZ mă 
pregătesc Zilnic, faC multe exerciții 1a 
matematică. Aș vrea să urmei li
ceul".

COlTlNAȘ 1OAN, clasa a XLa t: 
„Acest ай, ultimul dl» activitatea 

de școlar are e mare importanță 
pentru drumul pe care vom porni 
după examenul de maturitate. De a- 
cooa eu ml pregătesc cu eonștiin- 
ciraitate la flecare materie* punind 
accent pe chimie. fizici și matema
tici. Ml-aș dori foarte mult li reu- 
șetc 1a ambele examene ce ml aș
teaptă i maturitatea și admiterea Іи 
institutul de chimie industrială din 
Timișoara.

МІ8ТЖІК МАЯСІ1А, claia a XI-e 
A!

, „Ce*aș putea spune in plus dedt 
alți colegi t âau seama cl 
examenele ce ie vom susține in 
curlnd nu vor il ușoare și d tre
buie deci, si ne intensificam pre
gătirea in așteptarea lor. Personal 
pun hui pe studiul individual și 
particip cu regularitate ia medita
ții. in privința viitoarei profesii, 
mei nu rn-am hotlrft t filologie sau 
medicină. Cred că mai întiî voi 
face un institut pedagogic de trei 
ani, apoi medicina".

CIOCHINA М.АЛ1А, clasa a XI-a 
Â:

„Privesc trimestrul III, ți deci 
SfirȘiiUl anului școlar, CU multă se
riozitate. Și iată de Ce: pînă în 
acest an școlar n-am avut nici o 
corigentă. In trimestrul 1 din clasa 
a xi a insă am pățll-o. At» rămas 
corigentă nu la una, Ci la patru 
materii. Motivul: am legat priete
nie mai strînSă fu cîteva colege și 

am început să irosim lari rost tim
pul, am neglijat învățătura și note
le rele s-au adunat în catalog. In 
trimestrul ÎI, dușul rece din pri
mul m-a readus la realitate. 
Ml-ага dat seama că apucasem pe 
un drum greșit. Am rupt prietenia 
și m-atn ținut de carte. Am reușit 
să-mi corectez toate corigentele. Șl 
încă onorabil. In trimestrul ІП 
vreâU Sâ învăț și mai bine, pentru 
a arăta că Situația mea din trimes
trul 1 a fost Un accident".

Preocupări similare au și elevii 
din aldsa a VlU-a de la Școala ge
nerală nr. S Petrila. Cîțiva dintre 
viitorii absolvenți de aici ne-au vor
bit CU plăcere despre strădania lor 
lâ învățătură in acest ultim trimes
tru, despre viitoarea lor profesie, 
cere, la multi va fi tot de elev, dar 
la liceu.

ȘUȘȚAC ZKNO:
„In trimestrul I am avui și două 

medii de 8, rostui de 9 și ifl, in al 
doilea le-am „corectat'1 pe cele de 
8, așa el am avut numai 9 și 10. 
Sint conștient d numai învățînd eu 
slrguință voi reuși la examenul de 
absolvire și ia cel de admitere In 
liceu*',

SULA»FA SABIN:
„Neglijarea învățăturii are urmări 

nepllcute, O știu din proprie expo- 
rlențl. Pe trimestrul I n-am acordat 
suficientă atenție matematicii și am 
rlrnas corigent. Pe al doilea am in
viți! Și П-am fflai avut nici o cori
gentă. Acum, pe al treilea, vreau 
să învăț st mai bine incit să pot 
reuși la școală profesională din Al
ba unde vreau să dau examen".

Asemenea acestor elevi ne-au 
răspuns Si CÂLUȘERU GHEORGHE. 
BOIDEÎ ST8LA și PÂDUCEL IL1E 
de la Petrila și TOKEȘ EMERIC, 
TĂNASE ELENA, MAIDIC ȘTEFAN 
Si PRINT ALEXANDRU de la Lo- 
noa. O primă concluzie e că elevii, 
viitori absolviri»1 a nnt «Sn unspfe- 
>ece clase, au pornit cu încredere 
în ultimul trimestru al anului șco
lar, animați de dorința de a ob
ține rezultate superioare celor din 
primele două trimestre, îneît să 
treacă CU succes cele două exame
ne : de absolvire și de admitere.

Dumitru GHBONEA

Să îmbunătățim metodele de predare
a limbilor străine în școală

I-n lecțiile noastre, folosind me
todele adecvate conținutului lor, Ur
mărim nu însușirea unui fenomen 
sau altul al limbii, nu memorarea 
mecanică a uhui șir neefîrșit de 
cuvinte, nu traducerea Uhui anumit 
text din manual, ci însușirea în
tregului material lexical și grama
tical în scopul folosirii practice a 
limbii. Cum atingem acest se&p ?

Practica de fiecare zi cere pro
fesorului să caute metode și pro
cedee noi, cere să le completeze 
pe cele cunoscute și să ridice ran
damentul muncii pedagogice.

Însușirea limbii de către elevi 
cere din partea acestora o muncă 
independentă, activă și creatoare, 
iar profesorul trebuie să dea po
sibilitatea realizării ei în lecții.

De aceea, profesorul nu trebuie 
să fie sclavul manualului. De 
obicei manualele conțin puține e- 
xerctfii de dezvoltare a vorbirii De 
aceea profesorii de limbi străine 
de la scoaba noastră obișnuiesc să 
rktitfirr ore speciale de luau cu 
cuvintaăe, moi atee la lecțiile nade 
textul ere un număr mare de cu
vinte necunoscute ce unnssei a 
intra in vOCMUMm activ ai ele
vii».

ttevii din cla
sa i E de ta 
Școala generală 
nr. 3 LUpeni, Mi- 
dea Tiberiu și 
ionici Adriana, au 
pe primele două 
trimestre numai 
note de 10.

In sirînsă

către Copilul oare

O mtșoare pripita... și cerneala 
s-a vărsat pe caietul micului șco
lar. Dacă s-dt fi vâfsat hUtoai pd 
oalei I Dar și pe fața de tnawi a 
lăsat o urmă de neșters. .

Astăzi e a doua oară cînd mama 
copilului se necăjește. Prima ne
plăcere i-a pricinuit-o notă insufi
cientă primită de Ionel.

Supărată, mama scoate fața de 
masă, șterge pata de cerneală șl 
adună lucrurile de prisos de pe 
masă. Rămîne numai caietul, 
nuelul și călimara budueașă, 
oare o așează în 
la îndemina lui 
mai păteze dim 
nou caietul.

„Ac&st lucru îl 
puteam face șt 
ІМ1 înadiite I —• 
gîndl ea după ce 
aruncă o privire 
scria mai departe cu rîvnă, Aș fi 
putut preveni și necazul și paguba 
de prisos...

, раса aș putea preveni, și neplă
cerile cauzate de notele "insufieden 
te îl" — îi trecu ei prin minte.

Fină acum nu l-a ajutat nici
odată pe Ionel la învățătură, deoa
rece 
cam 
cînd 
oră 
dîte 
studiului pe oare de multe ori șco
larul nu ie poate «oluilona singur: 
cum să se așeze la mată, unde 
să-și așeze caietul, cartea, călima
ra, eum aă-și țină creionul, tocul ? 
Să efectueze mei întîi tema scrisă 
și apoi cea orată sau Invers t Cu 
ce să înceapă învățătura: eu exer
cițiile mai grele sau cu cele u- 
șoare î

ma
pe 

așe fel ca- să fie 
Ionel și să nu-1

Un caz pa săptămînâ

ea ,^a in Vă țel aceste lucfuri 
de mult și... altfel". Dar aeutit, 
a rămas și ea o jumătate de 

alături de copil, S-a convins 
probleme se ivesc în timipul

După verificarea cunoștințelor te 
trece la predarea cuvintelor noi, 
folosind explicația tn limba sirii- 
nS rrapectlvl, metoda care concen 
trrazl atenția clasei $1 face lecția 
deooebll de atractivi. In ce constă 
acerată metoda ? Se anunța cuvin 
tul, se scrie pe labil in forma ini
țiala $1 apoi profesorul povestește 
ceva elevilor in limba străină, sau 
le da o propoziție — mal simpla 
sau mai dezvoltata •*- după cum 
rate cazul, oare cuprinde cuvîntul 
nou. Se ține seama totdeauna sa 
nu fie in context nimic necunos
cut in afara de cuvîntul sau ex
presie noul, iar acest context sa 
tio cit mai accesibil înțelegerii seu 
deducerii cuvintulul nou, Se cere 
elevilor după aceea sa dea ei sin
guri traducerea cuvintulul dat.

Sinonimele și antonimele, gestul, 
mimica rfnt, de asemenea, ajutoa
re prețioase tn explicarea cuvinte
lor ți expreeitlor noi.

in continuare se tr&ce la fixarea 
cuvintelor dere prin exerciții de 
greutate tn ordine ercecâtoere. Le 
Început ее cere elevilor să traducă 
trate mici cu conținut intererant, 
cere cuprind cuvintele noL Apoi 
se deu exerciții de alcătuire a fa-

/

colaborare
Întrebări, cîte întrebări I Și apar 

și altele noi, oare pun în față pă
rinților conștienți de datoria lor 
față de copii întrebările: cum să-1 
supraveghem ca să-l ferim de anu
mite calcule greșite, cum să-1 în
drumăm la învățătură, ca aă evite 
chinurile buch'selii mecanice, cum 
sl procedăm ca să-i statornicim in 
centrul preocupării lui priacjtairi 
consecventei, punctualității șțȚJfe- 
meiniciei ?

Acestea 
mama lui 
repezeală 
Dar există cineva care poete să-i 

ajute cel mai Ій- 
ne ta găsirea răs
punsurilor la în
trebări : învăță
toarea. La fiecare 
ședință învățătoa- 

părinți să-i Spună

sin.1 întrebări la care 
Ionel n-ar putea da la 
răspunsuri acceptabile.

rea îi roagă pe
necazurile și să-i deotăinuiască în 
mod sincer și cu curaj probletaeie 
și greutățile intimpmate în îndru
marea activității copiilor. Acum în
țelege ce înseamnă chemarea aceea 
pe care la ședințele cu părinții, cu 
ocazia vizitelor la domiciliu, le ru
brica învățlmîntului din diferite 
ziare și reviste, pedagogii mereu 
o accentuează : „SĂ MUNCIM IN 
COLABORARE STRlNSĂ".

— liitr-aidevăr, trebuie să mun
cim în colaborare oft mai strînsă. 
deoarece... Încă nu știe precis, dec 
simte deja adevărul.,. deoarece nu
mai prim colaborarea dintre familie 
și școală se pot înfăptui țelurile și 
sarcinile educării generației viitoa
re, pe care societatea noastră So
cialistă le-a încredințat părinților 
și educatorilor conștienți.

Prof. IUHASZ ZOLTAN 

miltUor unor cuvinte noi, mu a 
altora deje cunoscute, dar care 1* 
lecția respectivă slut transpuse din 
vocabularul pasiv in vocabularul 
activ al elevilor, sau exerciții in 
oare se cere găsirea sinonimelor, 
antonimelor unor cuvinte.

Apoi profesorul cere traducerea 
din limba română a unor propoziții 
care conțin cuvinte noi, Insă tn- 
tr-un context eu totul deosebit de 
cel din manual, în așa fel incit a- 
cesta să constituie totuși o noutate 
pentru elevi atunci cinci va fl citit 
(adică in ora următoare).

Alte exerciții, de greutate mai 
mare, sini cele care cer de la elevi 
alcătuirea de propoziții in limba 
străină care să susțină cuvintele 
noi.

Munca cu cuvintele se încheie 
de obicei cu un exercițiu care care 
din partea elevilor mai mult efort 
de gludlre creatoare: să alcătuias
că comunicări, scurte compuaări 
(oral sau scris) care să conțină ti
nde din cuvintele ML

La astfel do lecții stavii stai puși 
ta situația să fotoaaaocă psnaaâănt 
limba străină.

Prof. BORDfiA VIORICA
Școala generală nr. 1 Petroșani
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а organismului
re 
copHuHU mic Intîlnlre de adlo“

SPORT
ашмиавямив

te deetetaroa огдаліааміш oopi- 
latei mic un roi de seamă tl ocupă 
rutiera flkidt opaci firi virilei și

In gimnastica specifică a copilu
lui mic putem distinge două tatii 
de exerciții: mișcările naturale ale 
copilului (pe care urmărim sA le 
dezvoltăm) și cele de gimnastică 
propriu zisă. La efectuarea exereiți- 
ilor trebuie respectate cltVva re
guli :

Gimnastica să se 
tbCâ. In fiecare zi 
la aceeași oră. 
Înainte de, masă, 
iflcepind de la 2 
inifiute Și cfes- 
cînd pînă la J0 minute; temperatura 

■ camerei sâ aibă 22-24 grade. După 
gimnastică, copilul trebuie lăsat li
niștit Cel puțin 30 de minute.

Masajul ocupă un loc important 
ifi Culture fizică a Copiilor mici. 
El Va fi executat prin netezirea său 
alunecarea mîinilor pe piele, res- 
pectînd sensul circulației de întoar
cere de la periferie spre inimă. La 
copiii debili gimnastica începe du
pă 5-6 luni, iar la cei cu boli pul
monare, cardiace, digestive sau 
nutriție nu se face de loc.

Ce exerciții se pot executa 
pilului mic ? Din poziția culcat 
Spate, Cu membrele superioare 
lingă corp, І Se prind mîinile Și se 
fidicâ, lent, repetînd mișcarea de 
3-4 ori.

Încrucișăm membrele superioare 
pete^eptul copilului și le întindem 
lateral. Ridicăm membrele superi
oare laterale deasupra capului și le 
aducem la poiiția inițială.

Extensia tfunchldltli O 
ne prinzînd copilul de 
din poziție culcat înainte 
du-1 cu 

к deasupra planului de sprijin.

mii pași Trebuie ferit «8 cadă, căci 
loviturile II fac pe copii să-și piar
dă curajul.

In afară gimnasticii un mijloc im
portant de călite și dezvoltare a 
organismului copilului 11 constituie 
băile de aer și de soare, care încep 
după 2-3 luni. Pînă la această vlrstă 
sugarul este scos pe vreme frU- 

, moașă, la aer, la ibceput 15-20 mi
nute pe ZÎ, apoi 1-2 ore. (Pe la 
vîrsta de 13-20

юти. манем ш
I zile noul născut 

poate fi plimbat în 
aer Uber). In tim
pul băilor copi
lul e*t« dezbră
cat complet și ex
pus la aer, la 

22-24 grade, timp 
IntrerupeBl bala la

H
In foiletonul intitulat „intîinire 

de adio", publicat în Steagul roșu 
nr. 5 085 se satiriza starea deplora
bilă a unor străzi și spații verzi 
din orașul Petroșani. Răspunzlhd se
sizării noastre secția gospodărie si 
drumuri a Sfatului popular din Pe
troșani ne informează printre al
tele „Intr-adevăr în Orașul nos
tru trotuarele unor străzi au ajuns 
la un grad mare de degradare. 
Acest fapt se datorește lipsei utila
jelor necesare preparării asfaltului.

S-au făcut intervențiile necesare 
pentru procurarea unei «tatii de 
preparare a asfaltului, ptnă cel tfr- 
z<u In trimestrul II al anului 1966 
șl s-au alocat fonduri in aceat scop. 
O dată cu primirea acestei stătu »e 
vor pune la punct străzile Și tro
tuarele care au îmbrăcăminte as- 
faltică. S-au luat măsuri ca In car

te- 
o- 
de

F**4 h|l ItIN I M-3
і uiniODitglU iiliiirltl 1

de

c6- 
pe 
pe

capul, umerii

vota obți- 
antebrațe, 
și ridicîn- 
și spatele

l deasupra planului de spnj
I Copilul culcat pe spate 
' РІОП lilfeA rUt

• se prin
de bine cu degetele, pentru a fi 
ajutat să se ridice în șezut, iar pen
tru tîrîrea In patru labe îl stimu
lăm ptinîndti-i, la distante mici, ju
căriile preferate șt ajutîndu-1 prin 
îndoirea genunchiului sub abdomen. 
La ridicarea în picioare se proce
dează ca la poziția șeaînd prin 
prinderea de rtttlnl, ier odată si
gur pe el, îl vom ajuta să facă pri-

temperatura de 
de 2-3 minute, 
primele semne de frig observate la 
copil șl nu le vom face de loc 
celor febrili. După baia de aer Co
pilul este Vioi, are poftă mai bu
nă de mîncare și 
niștlt.

Băile de «oare 
după luna a trăia 
ales pentru executarea lor'este în
tre orele 10-12 dimineața și 15-10 
după-amtâZă în regiunile flOaStre de 
munte. Expunerea la soare începe 
cu două minute (un minut pe față 
și unul pe spate) și crește treptat 
la maximum 5-10 minute la cei sub 
șase luni și la 10-15 minute la cei 
între 6-12 luni. După 0 serie de 15 
ședințe se recomandă o pauză de 
10-15 zile. Un lucru important de 
reținut este faptul că putem face 
copilului baia de soare numai după 
1-2 are de la alimentare.

Căllrea Organismului prin apă es
te de asemenea un procedeu foar
te eficace. După baia obișnuită, 
stropim copilul cu apă rece (apa 
stătută din cameră) după care cor
pul se șterge bine cu un prosop us
cat. După șase luni vom aplica în 
timpul băii și fricțiunea cu burete 
sau mânușă moale.

Folosind rational acțiunea tuturor 
factorilor de căline, sfătui nd u-ne cu 
medicul pediatru în această dirfec- 
tie, vom realiza o întărire progre* 
sivă a organismului copilului mic șt 
a puterii lui de rezistența împotri
va îmbolnăvirii.

Dr. POPA TEODORA 
Medic pediatru Petroșani

doarme mai li-

se Încep numai 
de viate. Timpul

(ierul Livezeni si Carpati ai se 
facă zonele verzi degradate CU 
razia executării anumitor lucrări 
canalizare șl cablare electrici".

Ieri t-a disputat etapa а 16-a a 
campionatului categoriei A ia fot
bal. lată rezultatele înregistrate 
Petrolul—Rapid 1-0; Steaua—Uni
versitatea Cluj 1-0; U.T.A.-—Crișul 
2-î, Dinamo București—Steagul ro
șu l-Oi ștunfa Craiova—Politehnica 
Timișoara 1-0; Dinamo Pileșii—Fo
raj 3-3; Siderurgistui—C.S.MJ. S-0.

De ее numai la venirea
echipelor de control T

CLASAMENTUL

1). Petrolul
18 11 3 2 36:13 25

3). Rapid
18 11 1 4 31:14 23

3|. C9JW.B.
18 8 3 S ПЛЗ 18

(Urmare dih pâg. 1-a)

doar atunci cînd sînt
„strînși cu ușa" de
vreo comisie de eon-
trol ?

Este știut faptul, că 
echipelor de lăcătuși de 
la sectoare li s-a tra
sat ca sarcină perma
nentă ca la fiecare În
ceput de schimb să 
controleze la toate lo
curile de muncă insta
lația de aera], să pre
lungească tuburile pînă 
la frontul de lucru, 
conform prevederilor 
N.T.S. Pentru aceste e- 
chipe hU există lucra
re mai urgentă, mal 
importantă, ca aceasta. 
Și totuși, In urma cori-

s-aU găsit 10- 
muncă unde 

dintre frontul

tr olului 
curi de 
distanța 
de lucru și capătul co
loanelor de aeraj era 
mult mai mare decât 
cea prevăzută de 
N.T.S. (Exemplu briga
da lui Chirilă Mihai de 
la sectorul II). E căzui, 
deci, ca tovarășii de la 
acest sector să nu aș
tepte venirea echipelor 
de control pentru a 
constata lipsurile, el să 
ie măsuri din timp pen
tru remedierea neregu 
1 iilor.

In domeniul protec
ției muncii și ai preve
nirii accidentelor, la 
Й. M. Uricani au inter
venit multe îmbunată-

țiri îin ultimul Simp. 
Echipele de control ob
ștesc cu protecția mun
cii și prevederi soeiele 
acționează prompt si 
la timp, și Câ e impor
tant, aceste controale 
își eoftflrmă eficiența 
prin măsurile concrete 
și imediate ce se iau.

Conducerea exploa
tării, împreună cu co
mitetul sindicatului tre
buie »& urmărească in
ii dezvoltarea rlepun- 
defU Întregului colec
tiv, și în primul rîhd 
a personalului mediu 
tehnic, față de îmbu
nătățirea condițiilor de 
munca și respectarea 
normelor de tehnica 
Securității,

4). DUtamO luCWMti
18 1 3 8 20:32 »

5). Btoeaa
18 4 8 4 21:14 18

8). Dinamo Pitești
10 1 2 7 зтя7 18

7). Știința Craiova
18 0 4 8 lene 16

4). U.T.A,
18 5 6 5 23:27 16

9). Universitatea Cluj
16 4 7 5 13:20 15

10). Steagul roșu
10 6 3 8 25:23 14

11). Politehnica Timișoara
10 5 3 8 14:23 13

12). Farul
16 5 3 8 16:26 13

13). Crișul
18 3 3 1 17:23 11

14). Mdorurgistul
10 3 4 9 24:34 10

■ kPropaganda tehnică în sprijinul producției
(Urmare din pag. 1-a)

concretă a unităților noastre. Ast
fel, la majoritatea întreprinderilor, 
planul tematic al propagandei teh
nice a fost întocmit în urma stu
dierii prevederilor pianului tehnic, 
ale planului de măsuri tehnieo-or 
gahizatorice șl ale plahulul 
tic de inovații.

O preocupare bună fată de 
tâ problemă a organizării și 
șurării lectoratelor tehnice a 
comitetul

tema-

aceas- 
dOsfă- 
avut-o 

sindicatului E. M. Ani-

z 1 BC* *;
* ■ ** л <

Șantierul Vul
can. Echipa de 
fiatari-betoniștl a 
lui VOkxt Oh. 
realizează lunar 
depășiri de plan 
de 150-100 la su
tă. Din echipă 
fac parte Rap- 
cea Nicolae, Oloș 
Atiia și Vargoș 
Arpad (In foto
grafie) care exe
cută anaambterea 
cat caselor pentru 
blocul D.

noasa care a organizat un lectorat 
pentru maiștrii minieri pe tema rit
micității producției. Și un ай lecto
rat cu artificierii pe tema lucrări
lor de pușcare. Tot In cadrul mi
nei Aninoasa au fost organizate un 
ciclu de conferințe tehnice cu 200 
muncitori și un număr de 8 acțiuni 
cu cartea tehnică, la care au luat 
parte peste 1 000 muncitori, ingineri 
și maiștri.

îmbucurător e faptul că in sfera 
propagandei tehnice din unitățile 
noastre sint Cuprinși tot mai multi 
muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Acest lucru se asigură în principal 
priit conferințele, consultațiile și 
acțiunile cu cârtea tehnică. La mi
na Lupeni, de exemplu, ciclurile de 
conferințe tehnice sînt organizate 
pe sectoare, cuprinzînd astfel peste 
4 000 de salariați. De asemenea, co
mitetul sindicatului a organizat un 
lectorat pe tema „Căile de creștere 
a productivității muncii la E. M. 
Lupeni" la care participă 80 de 
maiștri mlnieti și electro-mecanici.

Cicluri de conferințe, consulta
ții tehnice și acțiuni cu cartea teh- 
hicd se organizează pe secții și la 
U.R.U.M.P.

Propaganda tehnică este chemată 
să perfecționeze cunoștințele mun
citorilor, sâ-i țină în pas cu mo
dernizarea utilajelor din întreprin
derile noastre. Merită să fie scoasă 
Ih evidență in această privință ini
țiativa comitetului sindicatului de la 
E. M. Lonea care a organizat t»n 
lectorat tehnic la sectorul C.F.l, pe 
tema: „Noile mijloace de trahs-

port“. Această măsură a fost luată 
în urma schimbării utilajelor de 
transport In cadrul sectorului. De 
asemenea, la sectorul electrome
canic a fost organizat un ciclu de 
conferințe în legătură cu utilajele 
cu care va fi dotat noul puț cu 
schlp de la această mină.

Pe lingă rezultatele bune pe care 
le-au obținut în organizarea pro
pagandei tehnice,' conalderăm că 
mai avem și numeroase lipsuri. Sfe
ra de cuprindere a oamenilor mun
cii tn formele propagandei tehnice 
este încă mică. Aceasta fșl are Mu
za tn faptul că există comitete ale 
sindicatelor, ca de pildă cele de la 
minele Uricani, Dîlja, Vulcan,, șan
tierele T.C.M.M și ale Grupului 2 
construcții care nu se ocupă sufi
cient de îndrumarea C.I.T. pentru 
ca inginerii sl-și aducă din plin 
contribuția la răspîndlrea cunoștin
țelor tehnice în rindul salariațlior. 
La unele lectorate tehnice șl cicluri 
de conferințe frecvența nu este co
respunzătoare. Aceasta și din cau
ză că unii Conferențiari nu SÎnt bi
ne pregătiți și documentați asupra 
expunerilor pe care le fac. O altă 
deficiență constă în faptul că bi
roul executiv al C.L.S. și comitete
le sindicatelor nu au avut în preo
cuparea lor să solicite sprijinul ca
drelor de specialiști de la Institutul 
de mine în ridicarea nivelului pro
pagandei tehnice în unitățile Văii 
Jiului.

lată deci problemele care vor

PROGRAM DE RADIO
2 aprilie

PROGRAMUL I. 5,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 5,06 „De prin 
sate adunate" — muzică popu
lară; 5,50 MelocUi matinale: 
0,00 RADIOJURNAL. Sport 
Buletin meteo-rutier; 6,10 Mu
zică ușoarăI 6,15 TRANSMI 
TEM PENTRU SATE; 6,22 Jo
curi populare; 6,30 Anunțuri 
și muzica; 6,45 salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL, 
Sport. Buletin metao-rutief; 7,15 
„Mic album sonor" — muzică 
ușoară; 7,30 Valsuri din ope- 
rele; 7,45 Melodii din filmele: 
„Nu vreau Să mă-nsor*, „Ti
nerii", „Umbrelele d« Cher
bourg*; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; B,03 „Mîndra N пи-* Лв- 
gă mie" — muzică populari; 
8,30 La microfon, melodia pre
ferau; 9,30 Sfatul medicalul t

Tutourările hormonale provo
cate de întreruperile de sar
cină; 9,35 Fragmente din ope
ra „La seceriș" de Tiber lu 
tsrediceanu; io,oo BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,05 Muzică da estra
dă interpretată la diferite in
strumente; 10,30 Roza viaturi
lor) 11,00 Concertul nr. 2 în 
si minor pentru vioară și or
chestră „La Campanella" de 
Paganini; 11,30 Popas folcloric 
pe plaiuri transilvănene; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 12,10 Din viața 
muzicali a orașelor patriei: 
Timișoara) 12,45 REVISTA 
REVISTELOR BCoNOMICE: 
13,00 Pagini orchestrale din o- 
perotei 13,15 Muzica corolă 
căadică; 13,30 Recunoașteți mo- 
№<шіе 1 — munca ușoară; 14,00

BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier,- 14,08 Răspuns 
muzical iubitorilor de folclor; 
15,00 Melodii populare inter
pretate de Cristina Sperioau și 
Ftorea Netcu; 15,20 Muzică u- 
șoară; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 
16,30 Emisiune muzicală de la 
Moscova; 17,00 Muzică instru
mentală; 17,15 RADlOSlMPO- 
ZION; 17,35 Din refrenele 
create de Aurel Glroveanu: 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
IN JURUL GLOBULUI; 18,13 
La sfîrșit de săplămînă, cintec, 
joc și voie bună; 18,30 ȘTIIN
ȚĂ, TEHNICA, FANTEZIE: 
19,00 Formaiții care ne-au vi
zitat țara : „The Federala"; 
19,15 Sport Pagini din istoria 
sportului nostru) 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 RAD1OGAZETA DE 
SEARĂ,- 20,30 Ctniece inter
pretate de Shette; 20,45 Noap

te bună, copil; 20,55 La micro
fon romanța preferată; 21,15 
Succese ale muzicii de dana, 
22,00 RADIOJURNAL. Spori. 
Buletin meteorologic; 22,20 
Orchestrele Sergiu Malagam- 
ba, Claude Bolling, Tony de 
Vita, Joe Loss, Gunter Kret- 
scher; Paul Ghențer și Ralph 
Carâmichael (muzică de dans); 
23,00 ESTRADA NOCTURNA: 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CînâniflTâgrafe

2 aprilie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE: Tatăl soldatului; REPU
BLICA: CattfMua neagră; PE- 
TRILA: America, America:
LONEA: Оле ești dumneata, 
domnule Sorge î; CRI VLDIA : 
Soții In oraș; LUPENI: UMima 
vacantă.

trebui rezolvate de organizațiile 
noastre sindicale în vederea per
fecționării propagandei tehnice în 
unitățile economice din Valea Jiu
lui și pentru a-1 asigura o eficien
tă mereu sporită.

In Edilur. мНІЫ «.«МГЦ;
В. BĂMULBSCU
A. CAZACU
A VASILMCU

Activitatea C.T.C. 
tn școaiâ

144 p. 2 lei

Lucrarea înmănunchează materia
Iul rezultat din muncă de analii 
a activității organizațiilor U.T.C. În
treprinse în unele școli de Institu
tul de Științe Pedagogice sprijinit 
de Secția Școli și Pionieri а СІС. 
ol U.T.C ШМ anii 1883-191IA.
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Lucrările Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S.
5K3SCOVA 31 (Agerpres). — La 

Kremlin au continuat joi lucrările 
cehii de-al 23-lea Congres al 
PjCLU-S. Dezbătând problemele po- 
btfco-sociale și economice actuale 
ale țării , Congresul trasează noi 
perspective dezvoltării multilaterale 
a Uniunii Sovietice.

In cadrul dezbaterilor a luat cu- 
VBitul A. Kocinian, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Armenia. El a a- 
rătat că în decursul septenalului ve
nitul național al Armeniei a cres
cut cu 86 la sută, iar volumul glo
bal al producției industriale cu 90 
la sută. Vorbitorul s-a referit la 
dezvoltarea unor ramuri industriale 
ale republicii, a relevat realizările 
oamenilor de știință armeni.

P.C.U.S. va continua să promo
veze o politică externă de pace — 
a spus N. Podgornîi, membru al 
Prezidiului C.C. al 
ședințele Prezidiului

D. 
de 
cu 

a

ititini пра
■СгаЛІ
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Uniunea Sovietică a lansat VIETNAMUL DE SUD

P.C.U.S., pre- 
Sovietului Su-

prem al U.R.S.S. Vorbitorul a con
damnat agresiunea imperialismului 
american împotriva poporului viet
namez și a susținut poziția R. 
Vietnam și a Frontului Național 
Eliberare din Vietnamul de sud 
privire la căile de soluționare 
problemei vietnameze.

Referindu-se la unele aspecte ale 
vieții interne a Uniunii Sovietice, 
vorbitorul a subliniat că plenara 
din octombrie (1964) a C.C. al 
P.C.U.S. a dezvăluit lipsurile gene
rate de atitudinea subiectivă în 
rezolvarea unor probleme impor
tante.

Congresul a ascultat apoi rapor
tul Comisiei de validare prezentat 
de I. Kapitonov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

A luat cuvîntul V. Mațkevici 
ministrul agriculturii care a înfă
țișat măsurile preconizate în noul

plan cincinal pentru dezvoltarea a- 
griculturii sovietice.

In ședința de dimineață a rostit 
o cuvântare de salut tovarășul Ni- 
colae CeaușeScu, secretar general 
al C.C. al P.CjR. Cuvântarea a fost 
subliniată în repetate rânduri 
aplauze.

Congresul a mai fost salutat 
W. Rochet, secretar general
P.C. Francez, A. Novotny, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Cehos
lovacia, J. Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., L. Longo, secre
tar general al P.C. Italian, T. 
kov, prim-secretar al C.C. ai 
Bulgar, A. Hart, 
roului Politic al 
ban, D. Ibarruri, 
din Spania.

Dezbaterile pe 
tului de

Stafia automată
9

„Luna-10“

cu

de 
al

membru al 
C.C. al P.C. 
președintele

Jiv- 
P.C.
Bi- 

Cu- 
P.C.

marginea rapor- 
activitate al C.C.

P.C.U.S. și al Comisiei centrale 
revizie continuă.

al 
de

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urinare din pag. l-a)

tării viitoare a țării, Congresul 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice deschide perspective însu- 
flețitoare pentru un nou avînt al 
economiei, științei și culturii, al 
întregii vieți sociale, pentru înain
tarea continuă a patriei dumnea
voastră pe drumul comunismului, 
spre binele popoarelor Uniunii So
vietice, al cauzei socialismului și 
păcii. Vă urăm, dragi tovarăși, 
succes deplin în realizarea acestor 
mărețe sarcini.

Tovarăși,
Poporul român, care a încheiat o e- 

tapă importantă în construcția so
cietății socialiste, a făcut de cu
rînd bilanțul unor însemnate rea
lizări în industrializarea țării, în 
transformarea socialistă a satului, 
în creșterea nivelului de viață al 
celor ce muncesc. In prezent, el 
își concentrează eforturile spre în
făptuirea programului de dezvol
tare multilaterală a țării, stabilit de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Aplicînd în mod 
creator învățătura marxist-leninistă 
la condițiile concrete ale Româ
niei, folosind experiența acumula
tă, partidul nostru perfecționează 
continuu 
cercetării 
și a altor

Punînd
pe industrializarea țării — baza dez
voltării întregii economii, a ridică
rii nivelului de trai al poporului, 
partidul nostru acordă o atenție 
deosebită agriculturii, înzestrării ei 
tehnico-materiale, îmbunătățirii 
conducerii și îndrumării acestei ra
muri, corespunzător cerințelor spo
rite ale desăvîrșirii construcției so
cialismului. In vederea asigurării 
unei mai largi participări a țărăni- 

agricultu- 
democrației 
general a 

potrivit ho-

conducerea economiei, 
științifice, învățămîntului 
domenii de activitate, 

în continuare accentul

mii la conducerea 
rii, a dezvoltării 
cooperatiste și în 
democrației socialiste, 
tărîrii Comitetului Central al parti
dului nostru, au fost create uniu
nile raionale și regionale ale coo
perativelor agricole de producție, 
iar recent a avut Ioc congresul ță
rănimii cooperatiste, la care s-a 
constituit Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție.

Deși de la congresul partidului 
nostru a trecut un timp scurt, re
zultatele obținute în această peri
oadă, munca entuziastă desfășurată 
de popor pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor congresului evidențiază ca
racterul realist al obeictivelor sta
bilite, concordanța lor cu necesi
tățile vitale ale țării, constituie ga
ranția înfăptuirii cu succes a pre
vederilor noului plan cincinal, a 
progresului continuu al României 
socialiste.

tic, între țările noastre se dezvol
tă relații trainice de prietenie și 
alianță, de colaborare tovărășeas
că în domeniul economic, tehnico- 
științific, cultural, se extind le
găturile frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, schimburile 
de experiență în construcția noii 
orînduirii sociale, consultările și vi
zitele reciproce de delegații. Vizi
ta făcută nu de mult de delegația 
română de partid și guvernamen
tală în țara dumneavoastră, con
vorbirile purtate cu conducătorii 
partidului și statului sovietic, în- 
tîlhirile cu populația au contribuit 
la întărirea prieteniei dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, 
în interesul cauzei socialismului și 
păcii.

Punînd în centrul politicii sale 
externe prietenia și alianța fră
țească cu toate țările socialiste, 
Republica Socialistă România dez
voltă totodată relații de colaborare 
cu toate statele, indiferent de o- 
rînduirea lor socială.

Colaborarea internațională și 
menținerea păcii presupun respec
tarea principiilor suveranității și 
independenței naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
a dreptului sfînt al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, de a 
alege, corespunzător voinței și in
tereselor sale, calea dezvoltării po
litice, economice 
acestor principii, 
damna acțiunile 
rialiste agresive, 
imixtiuni în treburile interne ale 
altor țări, la presiuni șl complo
turi, atentează Ia independența și 
cuceririle popoarelor, pun în pri
mejdie pacea lumii. Partidul și gu
vernul țării noastre cer cu hotă- 
rîre încetarea agresiunii imperia
liste a Statelor Unite ale Ameri- 
cii în Vietnam, retragerea tuturor 
trupelor străine și aplicarea acor
durilor de ia Geneva, ele sprijină 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez pentru libertatea și indepen
dența patriei sale.

Evidențiind creșterea agresivită
ții imperialismului, în frunte cu 
cel american, pericolul pe care îl 
constituie acesta pentru cauza pă
cii, raportul prezentat de tovarășul 
Brejnev a subliniat totodată hotă- 
rirea Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice de a acționa pentru 
întărirea unității țărilor socialiste 
și a mișcării comuniste internațio
nale pe baza egalității, 
pendenței fiecărui partid, 
mestecului în treburile 
marxism-leninismului și 
nalismului socialist

Pe toate continentele, 
șe acționează astăzi pentru demo
crație și progres sodai. pentru a- 
părarea păcii mondiale, împotriva 
planurilor agresive ale cercurilor

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Im 
conformitate cu programul de cer
cetare a lunii, la 31 martie, 
13,47 (ora Moscovei), Uniunea So
vietică a lansat o rachetă cosmică 
spre Lună. La bordul rachetei es
te instalată stația automată „Lu- 
na-10".

Scopul principal al stației este 
elaborarea unor sisteme care să a- 
sigure crearea unui satelit artifi
cial al Lunii pentru cercetarea spa
țiului cosmic perilunar, precum și 
elaborarea unor sisteme de bord 
pentru plasarea stației pe o orbită 
selenocentrică (perilunară).

Stația se deplasează pe o traiec
torie apropiată de cea calculată. 
La 31 martie ora 18 (ora Mosco
vei), stația „Luna-10", s-a aflat la 
o distanță de 51 000 km, deasupra 
unui punct de pe suprafața Pămân
tului cu următoarele coordonate : 
33 grade 16 minute latitudine nor
dică și 96 grade 6 minute longi
tudine estică.

ora SAIGON 31 (Agerpres). — După 
cum menționează agențiile de. pre
să, în Vietnamul de sud ran am
ploare manifestațiile de protest ate 
populației împotriva clicii пйійа- 
riste de la Saigon și а întervenilMJ- 
niștâlor americani.

In pliin centru al orașuhii Da 
Nang, un camion american a lo
vit miercuri un vehicul sud-viet- 
namez încadrat într-un convoi de 
300 de mașini, în care mii de per
soane demonstrau împotriva guver
nului de la Saigon. Acest incident, 
scrie agenția France Presse, s-a 
transformat îintr-o adevărată mani
festație antiamericană. Populația e- 
rașuiui s-a îndreptat în masă spre 
un cantonament de pușcași ame
ricani și, înconjurând imobilul, a 
blocat circulația timp de peste cadă 
ore.

In același timp, menționează a- 
genția V.N.A., la Da Nang și zn 
vechea capitală imperială Hue, con
tinuă greva care a început la 29 
martie din inițiativa studenților în 
semn de protest față de 
lui Ky.

Noul președinte al Ecuadorului
a depus jurămîntul

tovără 
respect 
interes

că di-

și sociale. Fidelă 
țara noastră con- 
cercurilor impe- 
care recurg la

a inde- 
a nea- 

interoe, a 
internațio-

forțe tuia-

imperialiste. O condiție esențială a 
victoriei în această luptă nobilă 
este coeziunea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor 
anțiimperialiste. Viața arată că o 
importanță hotărîtoare pentru rea
lizarea și întărirea acestei unități 
are aplicarea consecventă a nor
melor de bază ale relațiilor dintre 
partidele frățești, discutarea de la 
partid la partid, de la conducere la 
conducere, în mod sincer, 
șese, în spirit de stimă și 
reciproc, a problemelor de 
comun.

Partidul nostru consideră
ficultățile existente în mișcarea co
munistă nu sînt de netrecut și că 
nu este prea tîrziu ca, prin efor
turile stăruitoare, pline de răspun
dere și de răbdare ale tuturor parti
delor, să se împiedice agravarea di
vergențelor și adîncirea sciziunii, 
să se salvgardeze unitatea și coe
ziunea mișcării comuniste' și mun
citorești internaționale. Exprimîn- 
du-și convingerea că mai puterni
ce decît deosebirile de vederi și 
precumpănitoare sînt interesele și 
țelurile comune ce unesc partidele 
comuniste, sub steagul marxism-le
ninismului, al internaționalismului 
proletar, Partidul Comunist Român 
va depune și în viitor toate efor
turile pentru a contribui la întări
rea unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste internaționale.

Dragi tovarăși.
In încheiere, vă urez încă o dată, 

din toată inima, deplin succes în 
desfășurarea lucrărilor congresului, 
în înfăptuirea hotăririlor pe care 
le veți adopta pentru fericirea și 
prosperitatea popoarelor Uniunii So
vietice, în interesul cauzei 
nismului și păcii.

Trăiască prietenia frățească 
no-sovietică I

Trăiască unitatea țărilor

QUITO 31 (Agerpres). — Mier
curi seara, fostul ministru de fi
nanțe al Ecuadorului, Clemente Ye- 
rovi Indabburo, desemnat președin
te provizoriu al tării după răstur
narea juntei militare a lui Ramon 
Castro Jijon, a depus jurământul 
la Palatul național din Quito în 
prezenta principalilor lideri politici 
militari și civili. Primirea ce i s-a 
făcut, remarcă agențiile occidentale 
de presă, a fost rezervată. Astfel 
agenția France Presse relevă că 
partizanii fostului președinte Jose 
Maria Velasco Iborra manifestă re
zerve față de noul președinte pro
vizoriu . El este susținut însă de 
conservatori, liberali, socialiști-mo- 
derați și social-creștini.

Cu prilejul depunerii jurământu
lui, Yerovi Idabburo a declarat: 
„Sper să mențin puterea cit mai 
puțin timp posibil și să redau ță-

rii p viață constitufionedă nonnqjă*. 
Alegerile, a spus el, trebuie orga
nizate cît mai curând posâăL (Fosta 
juntă militară promisese țmereu- a- 
legerilor pentru 5 iunie a.c.). Ы a 
declarat, de asemenea, că nici un 
partid politic nu va deține majori
tatea în cadrul guvernatei provi
zoriu, astfel, încât să se poată a- 
sigura libertatea deplină a viitoa
relor alegeri generate. Indabburo a 
subliniat apoi că trei probtetoe e- 
sențiale vor face obiectul atenției 
sale speciale în perioada cît va fl 
președinte provizoriu, și anuine: 
problema fiscală, cea a apărării tpo- 
nezii și garantarea libertății ale
gerilor. ; f

In țară situația 
normalizeze. Greva 
rată în urmă cu 
săptămînă, a luat
au fost retrase în cazărmi.

continuă să' se 
generală, decle- 

mai bine de o 
sfârșit. Trapele

Declaratia iui McNamara

corni-

româ-

socia
liste, a mișcării comuniste interna
ționale !

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
Ministrul apărării ad S.U.A., Ro
bert McNamara, a luat miercuri cu
vîntul în fața Comisiei pentru pro
blemele externe a Camerei repre
zentanților în legătură cu progra
mul american de ajutor economic 
și militar destinat străinătății pe 
anul fiscal 1966-1967. El a afirmat 
că suma prevăzută pentru ajuto-

fi cerute

despre 
american

fonduri supli-

criza NAT.O, 
al apărării a

rul militar — 917 milioane dolari 
— pare să fie insuficientă, și pro
babil vor 
montare.

Vorbind 
ministrul
spus că, cu toate că Franța a pro
dus o ruptură între membrii alian
ței, organizația va trebui să con
tinue „să-și îndeplinească scopu
rile pentru care a fost creată".

• SOFIA, — La Cai
ro, a fost semnat acor
dul comercial dintre Bul
garia și R.A.U. Potrivit 
acestui acord, întreprin
derea comercială bulga
ră „Agromașina" va li
vra R.A.U. diferite ti
puri de mașini agricole 
și piese de schimb.

• ATENA. — Organi
zația din Pireu a parti
dului E.D.A. a dat pu
blicității o declarație, 
prin care cere retrage
rea din apele teritoriale 
ale Greciei a navelor 
din flota a 6-a ameri
cană.

• DAMASC. — Agen
ția France Presse rela
tează că au fost înre
gistrate noi incidente la

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
frontiera dintre Siria și 
Izrael, în apropierea lo
calității Haon. S-a produs 
un schimb de focuri sol
dat cu pierderi de am
bele părți.

• ANKARA. — Sena
tul turciei a hotărit ca 
în baza legii electorale, 
aflată în momentul de 
față in vigoare, să or
ganizeze Ia 5 iunie a.c. 
alegeri parțiale in 21 de 
circumscripții electorale 
pentru reînnoirea unei 
treimi din numărul man
datelor (50 de senatori).

umACȚlA șj ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. RețofaBai я. 58. Tel interurban 322, automat 2691

După această ședință, lu
crările au fost suspen
date pînă la 12 aprilie.

al 
va 
în 
la

• WASHINGTON. 
Secretarul de stat 
S.U.A., Dean Rusk, 
face o vizită oficială 
Finlanda și Norvegia
sfîrșitul lunii mai și în
ceputul lunii iunie, înain
te de a participa la în
trunirea ministerială a 
N.A.T.O., care se va ți
ne Ia Bruxelles între 6 
și 8 iunie, a anunțat De
partamentul de Stat al 
S.U.A. Rusk urmează 
să participe de asemenea.

la reuniunea C.EN.T.O, 
care 
kara 
lie.

va avea loc la An- 
la 20 și 21 apri-

GENEVA. — Po 
datelor oficiale, co- 

dintre statele 
ale Asociației

trivit 
merțul 
membre 
zonei liberului schimb și ~ 
cele ale Pieței comune 
a înregistrat un nou de* 
ficit record, cifrat la pes
te 3 miliarde dolari. Nu
mai în Germania occi
dentală deficitul de plăți 
a crescut cu 50 milioa
ne, atingînd cifra de 1,8 
miliarde dolari, ceea ce 
a contribuit în mare 
măsură Ia adîncirea con
tradicțiilor dintre cele 
două organizații econo
mice europene.
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