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• Vizita lui N. S. Hrușctov în Franța.
• Moscova a întâmpinat sărbătorește pe cei patru ostași so

vietici eroi.
• Ședința Comitetului celor 10 țări pentru dezarmare.

de termen
încă din primele 
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însemnate succese 
zilei de 1 Mai. Minerii de

acestui
abatajele 

Petrila a 
să se des- 
o vie 

pentru 
de 
în

în- 
ob- 
cît 

cin-mai 
stea 
aici, avînd în frunte pe mem
brii și candidații de partid, au 
dat dovadă de multă hărnicie 
la locurile lor de muncă. Aceas
ta a făcut ca mina Petrila să-și 
sporească necontenit realizările, 
ocupînd în prezent un loc frun
taș pe Valea Jiului. La succesele 
repurtate, minerii și tehnicienii 
petrileni au adăugat o nouă vic
torie : îndeplinirea cu 6 zile îna
inte de termen a planului la ex
tracția cărbunelui pe primul tri
mestru al anului.

In perioada 1 ianuarie — 25 
martie, minerii din Petrila au 
livrat economiei noastre națio
nale mii de tone de cărbune e- 
nergetic peste plan și au sporit 
productivitatea muncii cu circa 
10 la sută față de cea planifi
cată.

La îndeplinirea înainte de 
termen a planului trimestrial au 
contribuit 
ductive ale 
torului II, 
„Casca de 
a extras peste plan mai mult de 
3000 tone de cărbune

Faptul că minerii din Petrila 
extrag în prezent cărbune în 
contul trimestrului II este o nouă 
dovadă că angajamentele luate 
în întrecere de către ei pot fi 
realizate și chiar depășite Ră- 
mîne 
turi 
țirea

i acea 
au ex

tras cea de-a 6000 tonă de căr
bune peste prevederile planului, 
ceea ce constituie un frumos 
succes. De remarcat că acest 
spor de producție a fost realizat 
pe seama creșterii productivită
ții muncii cu peste 20 la sută 
față de plan. De asemenea, toa
te brigăzile de Ia abatajele sec
torului și-au îndeplinit și depă
șit sarcinile de plan lunare. In 
mod deosebit s-au evidențiat 
brigăzile minerilor Baciu Grigo- 
re, Szabo Carol și Cîșlaru Ioan 
care au trimis la suprafață în- 
semnate cantități de cărbune pes
te prevederile planului. Minerii 
din brigada condusă de Cîșlaru 
Ioan, de exemplu, au dat numai, 
în primele două luni ale anului 
1200 tone de cărbune peste plan.

putui anului și pînă la 
dată minerii din sector ;

Brigadă fruntașă 
pe sector

timp încoace, nu- 
lui Iszlai Mihai

toate sectoarele pro. 
minei. Colectivul sec- 
deținătorul distincției 
aur a tehnicianului".

însă ca să se depună efor- 
susținute pentru îmbunătă- 
calității cărbunelui extras.

Șase mii
ziua de 29 martie, pe gra
de producție al sectorului

In
ticul ____ ,
III a fost trecută cifra de 6000. 
Aceasta înseamnă că de la înce-

De la un 
mele brigăzii 
din sectorul IV este în perma
nență trecut pe panoul de onoare 
al minei Petrila. Și nu întâm
plător. Această brigadă din care 
fac parte minerii Fazakas An
drei. Constandoiu 
Camenschi 
cea și alții 
damentele 
realizează, 
tr-unul din 
de muncă ale sectorului IV, mem
brii brigăzii obțin totuși suc
cese de seamă. In luna trecută 
ei au obținut un randament de 
6,4 tone cărbune pe post, iar în 
luna curentă randamentul reali
zat s-a ridicat la 6,8 tone pe 
fiecare post prestat. In această 
perioadă de timp brigada a ex
tras aproximativ 700 tone de 
cărbune.

Pentru rezultatele frumoase 
obținute în mutică brigada con
dusă de minerul Iszlai Mihai a 
primit drapelul de brigadă frun
tașă pe sector

Gheorghe, 
îosif, Florescu Mir- 
se remarcă prin ran- 
ridicate pe care le 
Deși lucrează în- 

cele mai grele locuri

*

---------  
de la Uric ani 

Constantin. Brl- 
plin la cele 1324’

---— •£-
Una din cele mai harnice brigăzi miniere 

este brigada de tineret condusă de Poloboc 
gada lui Poloboc Constantin a contribuit din
tone de cărbune date peste plan de colectivul minei Uricani 
pînă în data de 26 martie.

IN CLIȘEU: Minerii Cimpoiescu Constantin, Guțu Io
nel, Olasz Vențel, Pirică Nicolae și Ilie Sergiu dintr-unul 
din schimburile brigăzii lui Poloboc Constantin

Hune- 
de cîn- 
laureat 
ale 
de

ti- 
la 
Și

Ansamblul U.T.M. prin Valea Jiului
Miercuri, la prînz, a ș 

Petroșani, venind de la 
doara, Ansamblul artistic 
tece și dansuri al U.T.M., 
al festivalurilor mondiale 
neretului și studenților
Berlin, București, Moscova 
Viena, decorat cu Ordinul Mun
cii clasa l-a. Această valoroasă 
formație artistică, compusă din 
160 de membri, va prezenta un 
șir de spectacole în fața mine
rilor din localitățile Văii Jiului.

Primul spectacol a avut loc 
miercuri seara, în sala Teatrului 
de stat din Petroșani, în fața 
peste 400 de spectatori.

Următoarele spectacole vor 
vea loc la Petrila, Vulcan 
Lupeni.

Cuprinzând numeroase cîntece 
și dansuri populare romînești și 
ale popoarelor prietene, specta
colul a fost îndelung aplaudat 
de cei prezenți.

Conducerea artistică a ansam
blului aparține lui Marin Con-

a

a-
Și

C. M.

Cînd există preocupare — calitatea cărbunelui 
poate fi îmbunătățită

Colectivul minei Lonea s-a an
gajat să extragă peste plan pînă 
la 1 Mai 10.000 tone de cărbune, 
să obțină un randament mediu 
de peste 1,008 tone pe post, să 
realizeze ce! puțin 3C0.000 lei eco
nomii. Minerii de la Lenea au 
început cu hotărîre, din primele 
zile ale anului, să îndeplinească 
cu succes sarcinile de plan și an
gajamentele asumate.

Datorită eforturilor susținute 
ale întregului colectiv al minei, 
planul anual de producție la zi 
a fost depășit cu peste 10.000 
tone de cărbune, s-au obținut e- 
coinomii în valoare 
197.000 lei.

Aceste economii au 
lizate în urma reducerii 
lui specific de energie 
și aer comprimat) și

luna februarie. Neglijînd alegerea 
șistului în abataje, calitatea căr
bunelui s-a înrăutățit din nou. 
depășindu-se procentul de cenușă 
admis, fapt care a adus după 
sine o penalizare de 148.000 lei. 
La începutul lui martie, calitatea 
cărbunelui a fost discutată în 
consfătuiri la toate sectoarele 
productive, a fost analizată și 
în cadrul comitetului de partid

i 
calității cărbunelui extras, 

hotărît ca șefii brigăzilor 
nu aleg șistul vizibil,' șefii

de peste

fost rea- 
eonsumu- 
(electrică 
pe baza 

reducerii cheltuielilor de secții și 
la amortismente

I a reducerea substanțială a 
prețului de cost, colectivul minei 
a simții pe concret ce înseamnă 
calitatea bună a cărbunelui. In 
această privință la Lonea s-a a- 
cumulat o bogată experiență. In 
luna ianuarie, colectivul minei 
1 onea a dat cărbune cu șist pu
țin îin el, fapt ce i-a adus o bo
nificație de circa 10.000 lei. A 
tunci minerii s-au preocupat cu 
mai multă atenție de alegerea 
șistului la locurile de muncă. 
Dar .. acțiunea aceasta nu a mai 
continuat în același ritm și în

PE TEME
ACTUALE

al minei. Cu acest prilej s-a 
ratat că dacă mina ar fi dat căr
bune curat îri februarie, valoarea 
economiilor posibile de obținut 
s-ar fi ridicat la peste 340 000 
lei, deci cu mult mai mult de- 
cît prevede angajamentul pînă la 
1 Mai

In primele zile ale lunii mar
tie, situația calității cărbunelui 
i-'» prezintă la fel de slabă ca și 
în februarie. Aceasta cu toate că 
conducerea minei a penalizat li
nele brigăzi, scăzîndti-le din pro
ducția extrasă cantități impor
tante de cărbune din cauza șis
tului vizibil.

Analizînd această stare de lu
cruri, comitetul de partid îm
preună cu conducerea rnlnel a io- 
tărît luarea unor măsuri mai efi
cace care să ducă ia îmbunată-

a-

șis-

țirea 
S-a
care
de schimburi și tehnicienii să fie 
aduși la banda de claubaj a pre- 
parației pentru a vedea ei înșiși 
cum arată cărbunela extras ' de 
ei. Paralel, la silozurile celor trei 
guri de mină au fost trimiși mi
neri din brigăzile care dau căr
bune cu șist pentru a alege de 
pe bandă piatra venită odată cu 
cărbunele. Așa de pildă, din bri
gada 402 au fost trimiși la ale
gerea șistului minerii Cioca Va- 
sile și Rabulea Victor, de la bri
gada 401 șeful de brigadă Negru 
Silviu împreună cu Negru Vio
rel, vagonetar, de la sectorul V 
Timar Ștefan, Piișek Ioan, Tovan 
Constantin, Elincovici Vasile, Tri- 
lii. Viorel și alții, au făcut de ser
viciu la alegerea șistului la văr
sarea cărbunelui în siloz. Minerii 
s-au convins astfel de cît necaz 
șj pagube aduce nealegerea șis
tului vizibil în . abataje și și-au 
schimbat atitudinea față de a- 
ceaștă importantă rezervă internă. 
Ei au hotărît să muncească în 
așa fel ca pe lîngă îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan să 
extragă cărbune de calitate bună, 
să aleagă cît mai bine șistul vi
zibil din cărbune. Exemplul lor

ST. EKART

stantin iar conducerea muzicală 
lui Ionel Budișteanu, artiști e- 
meriți ai R.P.R., laureați al fes
tivalurilor de la București, Mos
cova și Viena.

Regia este semnată de Roger 
Georgescu, iar punctele coregra
fice au fost îndrumate și pregă
tite sub conducerea Aureliei San- 
teanu, laureată a festivalurilor 
de la București, Moscova și Vie
na, și a lui D-tru Th. Vasilescu, 
laureat al festivalului de la 
Viena.
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Din jurnalul de
Consultând jurnalul de zi al 

alpiniștilor Al. Zolotaru, Ta- 
maș Vasile și Vladislav Silviu 
s-ar putea scrie, fără exagera
re, un adevărat roman. Inchi- 
puiți-vă prin cîte împrejurări 
grele au trecut cei trei alpiniști 
din Valea Jiului care timp de o 
lună în plină iarnă au traver- 

_ sat Carpații meridionali par- 
8 curgînd prin viscol, prin ceață 
8 Și ger peste 400 km. Au fost 
8 zile și nopți, după cum citim în 
8 jurnalul de zi la 9 martie a. e. 
8 cînd alpiniștii au fost nevoi.ți 
8 să stea în corturi. 48 de ore dâ- 
8 torită viscolului năpraznîc. im

posibil de biruit. Alpiniștii ău 
avut de asemenea de luptat cu 
o avalanșă de zăpadă care i-a 
îngropat și pe ei și întregul e- 
chipament. Pentru a-și putea 
scoate lucrurile (o parte din ele 
rămînînd în zăpadă) alpiniștii 
au trebuit să caute prin zăpadă 
aproape două zile. Alteori, da-

8
8
8
8
8
8
8
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8 torită perdelei groase de ceață

Brigăzile artistice 
de agitație — 
mai aproape 

de problemele vieții
In cadrul activității culturale; 

de masă a cluburilor, brigăzile ar-j 
tistice de agitație ocupă un ioc 
important. Gîștigîndu-și aprecie
rea maselor, această formă a ac
tivității artistice de amatori con
tribuie la popularizarea elemen
telor noului și înlăturarea a tot 
ceea ce este vechi, perimat.

In Valea Jiului toate cluburile 
muncitorești, precum și majori
tatea căminelor culturale au în
ființat astfel de brigăzi sau de
pun eforturi pentru înființarea 
lor. Q muncă susținută desfă
șoară în această direcție mai ales 
cluburile miniere din Aninoasa, 
Lonea și clubul orășenesc din 
Lupeni.

Experiența clubului minier <1in 
Aninoasa în ceea ce privește le
garea programelor brigăzilor ar
tistice de agitație de problemele 
cele mail urgent de rezolvat din 
viața exploatării merită a fi ge-; 
neralizată. La club, în acest an, 
s-au prezentat 4 programe dedi
cate problemelor centrale ale mi
nei, cum ar fi: lupta pentru e- 
conomii, îmbunătățirea calității 
cărbunelui, mărirea productivității 
muncii, combaterea manifestărilor 
înapoiate etc. Pe lîngă brigada 
artistică de agitație nr. 1 a clu
bului, care tratează probleme mai 
largi, cu referiri și la viața ce
lorlalte instituții din comună, în 
cadrul sectorului VIII al minei 
a luat ființă o altă brigadă (nr. 
2), care tratează operativ aspecte 
pozitive sau negative ivite la un 
moment dat. Aspectele cuprinse

(Continuare în pag. 3-a)
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zi al alpiniștilor I
au trebuit să întrerupă traseul 8 
stând în corturi în mijlocul vi- 8 
forniței... 8

însemnările zilnice din jur- 8 
naiul curajoșilor alpiniști,' deși 8 
sînt sumare față de întâmplările " 
și greutățile pe care au trebuit 
să le înfrunte, oferă totuși uit 
material bogat din care se pot 
desprinde anumite concluzii; 
pentru a străbate acest traseu 
alpiniștii au trebuit să dea do
vadă în primul rînd . de o deose
bită voință de a iimng- ------
periile naturii, de o bună pre
gătire fizică și un curaj remar
cabil. Poședînd aceste calități, 
alpiniștii au terminat cu birfe 
traseul. IN CLIȘEU : După o 
noapte de viscol petrecută în o 
cort, o zi luminoasă este o ă-8 
devărată bucurie. Cei trei alp.i-8 
niști (din care în fotografie se 8 
văd numai doi. al treilea între- 8 
rupîndu-și un moment activita- g 
tea pentru a face fotografia) g 
string în grabă cortul pentru 
a pleca mai departe.

8
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8
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învinge intern- °
8
8
8
8
8
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(Continuare în pag. 3-a)



BILANȚ RODNIC
LA SFIRȘITUL TRIMESTRULUI

Ne-am obișnuit ca după fie
care bilanț întocmit la sfîr.șitul 
unei perioade de activitate să ne 
bucurăm de rezultatele obținute. 
Acesta este specificul drumului 
nostru firesc, mereu înainte, din 
toate domeniile de muncă.

După centralizarea rezultatelor 
la învățătură obținute de școla
rii și elevii din raionul Petroșani 
în cel de-al doilea trimestru, pri
ma constatare îmbucurătoare este 
că în acest trimestru s-a obținut 
un procent de promovați care 
.poate fi socotit record : 81 la svh 
pentru cursurile de zi (clasele 
I—XI) și 84 la sută la cursurile 
serale (clasele V—XI). Calita
tea învățămintului în general a 
crescut simțitor în urma nume
roaselor măsuri luate în tri
mestrul II pe baza experienței 
trimestrului I. Cercurile de în- 
vățămînt politic și cercurile pe
dagogice, organizate mult mai 
bine în această perioadă, au con
tribuit din plin atît la dezvolta
rea spiritului de răspundere al 
profesorilor pentru calitatea lec
țiilor, cît și la ridicarea continua 
a nivelului lor profesional. Legă- 
tura cu părinții, un alt factor deo
sebit de important, s-a asigurat 
permanent și sistematic pe baza 

ceea ee a 
asupra îrm- 
și notelor

unor planuri precise, 
avut o mare influență 
bunătățirii frecvenței 
elevilor.

După cum se vede
,de mai sus, rezultatele elevilor de 
la cursurile serale sînt chiar mai 
bune decît cele de la zi. Aceasta 
se datorește pe de o parte stră
daniei și seriozității cu care se 
pregătesc elevii muncitori, cît și 
măsurilor luate pentru îmbunătă
țirea învătămîntului seral, care a 
stat în permanență în centrul a- 
tenției Secției raionale de învă- 
țămînt și cultură. Cu toate aces
tea, însă, trebuie să spunem că 
în privința frecvenței și a felului 
cum se desfășoară meditațiile la 
învățămîntul seral mai persistă 
încă multe lipsuri. Deși s-au luat 
unele măsuri, nefiind aplicate 
sau urmărite, s-a ajuns ca cifra 
orelor absentate într-o săptămîriă 
pe întregul raion să crească, 'ar 
orele de meditații să nu fie întot
deauna respectate conform grafi
cului. Cunoscîndu-se importanța 
pe care o are participarea cu re- 
igularitate a elevilor muncitori la 
fiecare oră, cît și la meditații, 
este necesar ca pe trimestrul III 
,să se ia din timp noi măsuri me
nite să ducă la îmbunătățirea în 
.termenul cel mai scurt a frecven
ței. In primul rînd comisiile de

din cifrele

selecționare din localitățile Uri
cani, Lonea și Vulcan — vor 
trebui să dea școlilor un ajutor 
mult mai serios. De asemenea, 
diriginții claselor au datoria să 
stabilească un contact permanent 
cu conducerile întreprinderilor, 
pentru a urmări îndeaproape si
tuația din producție a fiecărui e- 
lev, înlăturînd, acolo unde este 
cazul, cauzele care îi determină 
pe elevi să lipsească de la cursuri.

Pentru trimestrul III se aș
teaptă desigur o muncă și nia> 
intensă, deoarece, deși rezulta
tele obținute pînă acum sînt îm
bucurătoare ele nu au ai uns încă 
la nivelul posibilităților noastre 
In același timp, avînd în vedere Că »_ ---- 4 -- ------...... --
va 
du-se în total pe întreg 
30 noi săli de clasă, ceea ce va 
însemna un mai mare număr de 
elevi, cadrelor didactice lc revin 
sarcini sporite.

Numărul cadrelor didactice a- 
vînd calificarea corespunzătoare, 
este suficient pentru a putea ca în 
viitorul trimestru și în anul vii
tor să se obțină rezultate și mai 
bune. Datoria fiecărui cadru di
dactic este să contribuie cu toate 
forțele sale la ridicarea calitati
vă a procesului de învățământ, 
dînd fiilor oamenilor muncii pre
gătirea necesară pentru a putea 
deveni adevărați constructori 
socialismului.

în acest an spațiul școlar se 
mări considerabil, construin- 

ra ionul

Pentru perfecționarea 
profesională 

a cadrelor didactice
ln preajma încheierii trimes

trului II cînd copiii se pregătesc 
să plece în vacantă, în activita
tea cadrelor didactice de Ia 
Școala de 7 ani din Bărbăteni 
a început o perioadă nouă: 
munca de perfecționare profesio
nală.

Cercul pedagogic de la aceas
tă școală a ținut o interesantă 
ședință de lucru, în care s-au 
prezentat referate și lecții des
chise pe diferite teme legate de 
educarea și pregătirea copiilor. 
Astfel, tovarășa Schumaier Ele
na a prezentat referatul cu tema 
„Formarea disciplinei la elevi".

Lecțiile deschise au fost sus
ținute de tovarășa Napău Ma
ria la clasa IV-a, Nereanțiu Va
lentina la clasa I-a și Nedelcu 
Elena la clasa Il-a. Eficacitatea 
acestor lecții a fost mult mal 
mare ca de obicei, deoarece la 
ele au 
de la 
Vulcan, 
Lupem

participat și învățătorii 
școlile elementare din 
Aninoasa, Uricani șf

EMIL TETILEANU
corespondent

Spre locul de fruntaș pe școală
După primele săptămîni de la 

începerea anului școlar, clasa a 
V-a B se număra printre cla
sele codașe atît la învățătură 
cît și la disciplină. Astfel, îna
intea 
erau 
mînă

Azi 
mestrului ÎL 
numără printre 
clasele fruntașe 
atît la învățătură 
cît și la discipli
nă. Cum am ob
ținut aceste re
zultate? Mai în- 
tîi datorită legă
turii permanente 
dintre părinți și 
școală, menținu
tă prin vizitele 
făcute de diri
ginți la elevi a- 
casă, prin ședin
țele lunare cu 
părinții, prin or
ganizarea orelor 
de meditații de 
către tovarășii 
profesori cu elevii rămași în ur
mă, prin ajutorarea elevilor co
dași de către cei fruntași. In a- 
cest .sens demnă de laudă este 
eleva Aimășan Daniela care a 
ajutat mai mulți elevi slabi la 
învățătură. Exemplul ei a. fost 
urmat și de către alți colegi ca 
Pop Clara, Botez Mircea și al

in ședințele de detașament

terminării trimestrului i 
15 elevi amenințați să ră- 
corigenți.
însă, după încheierea tri- 

clasa noastră

și de grupă, în orele de dirigen- 
ție și în articolele la gazeta de 
perete a clasei, elevii slabi la 
învățătură și indisciplinați au fost 
aspru criticați, arătîndu-li-se cum 
trebuie să-și organizeze munca 
pentru a obține rezultate bune. 
Din elevii clasei a V-a B s-a for
mat astfel un colectiv bine în
chegat, fruntaș la învățătură și 

în acțiunile de 
muncă patriotică. 
Noi am colectat 
500 kg. fier vechi, 
50 kg. maculatu
ră și 50 borcane 
și sticle, 
dintre elevii 
sei noastre 
participat la 
cursurile olimpi
ce de iarnă, la 
cele de Cruce 
Roșie și' la con 
cursurile artisti
ce. la care au 
obținut rezultat 
frumoase.

Printre elevii 
fruntași la în- 

numără Aimășan 
are media trimes- 

10, Botez Mircea, Brici 
Pop Ciara, Barca Ani- 

Popescu Adina care au 
trimestrială 9 și alții, 

elevi fruntași

Elevii în vacanță:
* •
*

Perioada de 
vacanță este fo
losită de elevii 
muncitori 
numai 
recreare, 
cum se vede in 
clișeul alăturat, 
doi elevi munci
tori Borodi E- 
mil (dreapta) și 
Andronic Ma
rian din clasa 
Vlll-a a școlii 
serale din Pe
troșani, deși lu
crează Ia între
prinderi diferite, 
ei se întîlnesc 
totuși in vacan
ță pentru a dis
cuta împreună 
unele probleme.

'1

au 
pentru 

După

ln acest an, organizarea va
canței de primăvară a pionie- | 
nlor și școlarilor a stat îu 
centrul atenției Secției raio 
nale de învățămînt și cultură 
și a Comitetului raional U.T.M 
Astfel, elevii aflați în vacanță 
în prezent pot să-și petreacă 
în mod plăcut și folositor tim
pul liber. Cei din Petroșani 
pot participa la acțiunile or
ganizate la Casa pionierilor, 
între care mai importante sînt 
vizitele în întreprinderi și ex
cursiile în locurile pitorești ale 
raionului, întîlniri cu oameni 
de artă din Valea. Jiului, par
ticiparea colectivă la diferite 
spectacole artistice etc.

Elevii Școlii de 7 ani nr. 1 
din Petroșani vor face o ex
cursie pe defileul Jiului și vor 
vizita orașul Tg. Jiu, vor par
ticipa la o excursie științifică 
la Lunca Florii și vor vizita 
șantierul de construcții de la 
Livezeni.

Majoritatea școlilor din Va
lea Jiului vor vizita locurile 
istorice din Lupeni, termocen
trala Paroșeni, U.R.U.M.P 
Filatura Lupeni și Uzina e- 
lectrică din Vulcan.

Tot în această perioadă, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
pionieri din școli, au loc pre
gătiri în vederea obținerii 
distincțiilor pionierești. Cum 
în regulamentul pentru obți
nerea acestor distincții, pe lin
gă rezultatele bune la învăță
tură și disciplină se cer și ac
tivități obștești, majoritatea 
pionierilor participă la strîn- 
gerea fierului vechi, a macula
turii și a borcanelor. Fruntași _ 
în această acțiune sînt pionie- i 
rii de la școlile de 7 ani din * 
Vulcan și Aninoasa. *

---------- ♦♦ șg-y-/ •, =------------------------------------

Literatură pentru copii și tineret
Sadoveanu 

MINUNATA 
Ilustrații de 
neretului, 48

Boiko G., SURORILE ȘTREN
GĂRITE. In romînește de Tu
dor Măinescu. Ilustrații de P. 
Renkin. Ed.
— 3 lei.

Hoffmann

Unii 
cla- 

au 
con-

vățătură se 
Daniela, care 
trială 
Cornel, 
șoara, 
media
Dorința acestor 
este ca în trimestrul III să ri
dice și pe ceilalți colegi ai lor 
la același nivel de învățătură. 
Numai în felul acesta vom răs
punde grijii cu care sîntem în
conjurați, condițiilor minunate d? 
învățătură care ne-au fost crea
te de partid și guvern.

IN CLIȘEU : Eleva Aimășan 
Daniela, fruntașa clasei.

Colectivul de conducere al 
clasei a V-a B — Școala 

medie mixtă Petroșani

I

M„ DUMBRAVA 
— ediția a lV-a. 
Roni Noel. Ed. ti- 
pag. —- 4,50 lei.

tineretului, 12 pag

comunista a școlarilor
factor principal în

Educația

s-a î<n-

Filele calenda
rului au scăzut 

pe nesimțite. în
că un trimestru 
din anul școlar în curs
cheiat. El a înregistrat pentru 
Școala de 7 ani nr. 1 din Pe
troșani o îmbunătățire a activi
tății instructiv-educative față de 
primul trimestru. Procentajul e- 
levilor promovați a crescut cu 
13 la sută pe școală. Mulți au 
fost factorii care au contribuit 
la aceasta. Dintre ei ne oprim 
doar asupra unuia : 
organizației de pionieri la întări
rea' muncii de educație comunis
tă a micilor școlari.

Ținînd seama de faptul că în 
primele luni ale anului s-au în
registrat rezultate slabe în dome
niul disciplinei, odată cu înce
perea trimestrului II atenția co
lectivului nostru s-a îndreptat mai 
mult în acest sens.

contribuția

S-a întărit prestigiul 
organizației de pionieri

Alături de profesorii diriginți. 
președinții de detașamente și cei 
de grupe pionierești au luptat 
pentru sudarea colectivelor de 
clasă, folosind în acest sens di
verse procedee: antrenarea pio
nierilor indisciplinați într-o piesă 
de teatru (cis. VI B), însărcina
rea elevilor indisciplinați cu păs
trarea ordinei și disciplinei clasei

♦

4
f
f
4

4

♦

(cls. VII B.), discutarea celor 
indisciplinați în fața colectivului 
de conducere a unității pionierești 
(cazul pionierei Lucaci) 
fața detașamentului 
(cazul pionierei

sau în 
de pionieri 

Șurk Doina), 
criticarea la gazeta de perete a 
unității, în fața careului întregii 
unități etc. Prin astfel de meto
de, pionierii și școlarii au înțeles 
că nu numai profesorul diriginte 
îi trage la răspundere pentru ac
tele de indisciplină, ci și colec
tivul de pionieri în care învață. 
Nu rare au fost cazurile cînd cei 
în cauz-ă au suportat cu greu 
criticile colectivului de pionieri, 
fapt care i-a determinat să se 
îndrepte. In majoritatea claselor 
s-au obținut rezultate mai bune 
la disciplină și învățătură și da
torită faptului că s-a întărit pres
tigiul organizației de pionieri în 
școală.

Contribuția diriginților
La începutul anului școlar, ra

reori puteai vedea un diriginte 
la adunările pionierești. Abia prin 
apariția unor cazuri de indisci
plină care interesau deopotrivă pe 
diriginte și pe instructorul de 
detașament, s-a ajuns la o con
lucrare mai susținută. Astfel, prin 
colaborarea dintre instructoarea 
superioară Mototolea Maria și di

4
♦
4 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4
4
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NUCI. In romînește 
96 pag. — 3,35 lei.

MARA — roman 
școlarului"). Ed.

TORUL DE 
de G. Guști,

Slavici L.
(„Biblioteca
tineretului, 324 pag. — 5,65 lei.

Vorobiova Irina. MESTEACZ 
NUL. In romînește de Ion Ca- 
lovia. Ilustrații de Maria Con
stantin. Ed. tineretului. 16 pag. 
— 2,50 lei.E. T. A.. SPARGA-

riginților și ins
tructorilor este și 
faptul că 60 
levi, datorită 

comportări, au. fost
Infârlrca disciplinei

riginții de clase, s-au obținut suc
cese importante pe linia educației 
comuniste. Pe întregul parcurs al 
trimestrului II, mai toate adu
nările pionierești de la clasele 
VII A, B, C, VI A, V B au avut 
loc în prezența diriginților res
pectivi. Cu o frecvență de 100 la 
sută au participat la aceste adu
nări învățătorii Bîrcă Pavel și 
Janke Aurelia de la clasele a 
TV-a. S-a reușit astfel să se or
ganizeze acțiuni comune, fără a 
mai exista nepotriviri între pla
nurile diriginților și cele ale ins
tructorilor de pionieri. împreună 
s-a organizat antrenarea pionie
rilor la citirea presei, la jocuri 
sportive, acțiuni culturale, de in
teres obștesc etc. Acțiunile comu
ne au dus la rezultate frumoase, 
rod al întăririi disciplinei. Astfel, 
la concursul artistic al pionieri
lor — faza' orășenească — școala 
noastră a obținut 3 premii I, (la 
cor, brigadă artistică și recitări), 
numeroase premii I la jocurile 
sportive — faza raională — (ia 
volei — fete, oină — băieți, șah 
— fete și băieți). De asemenea, 
aproape 100 pionieri au fost pre
gătiți pentru a obține distincțiile 
pionierești (îndeplinind prima 
condiție: nota 10 la purtare și 
nici o notă sub 7) etc... Tot ca 
rezultat al acțiunii comune a di-

nei lor 
iniți în rîndul pionierilor.

e- 
bu- 

pri-

a

pre- 
s-au 
for

Spre noi succese
Din inițiativa unor

ședinți de detașamente
pornit și alte acțiuni. Se vor
ina grupe de pionieri fruntași la 
învățătură și disciplină, care să 
viziteze acasă elevii mai slabi, 
raportînd părinților în ce fel res
pectivii elevi ptm piedici colec
tivului lor în muncă, se vor ex
pedia părinților elevilor codași 
scrisori din partea unității de 
pionieri etc. Organizația de pio
nieri trebuie să inițieze săplă- 
tnînal (sau bilunar) cîte o oră 
de satiră și umor — susținută 
de brigada artistică de agitație 
în sala de festivități a școlii - - 
unde să fie popularizați pionierii 
fruntași la învățătură, disciplină 
și în acțiuni obștești și criticați 
cei rămași în urmă etc... Forțele 
celor peste 4Q0 pionieri ai școlii 
sînt mari. Crescînd unitatea co
lectivului lor, va crește și disci
plina în școală și astfel se vor 
obține rezultate din ce în ce mai 
bune în însușirea lecțiilor, în edu
carea elevilor în spiritul socialist.

prof. FL. MAN
directoare a Școlii de 7 ani _ 

nr. 1 Petroșani -/n.



bin activitatea organizațiilor de partid

DE CE „IN GENERAL 
Șl NU LA CONCRET ?

nr. 6 deOrganizația de bază 
la mina Uricani cuprinde mem
bri și candidați de partid din 
sectorul de transport al minei 
precum și de la depozitul de 
lemne. Ultima adunare generală 
a acestei organizații de bază a 
avut următoarea ordine de zi : 
darea de seamă a sectorului VI 
(sectorul de transport) și darea 
de seamă a sectorului VII (de
pozitul de lemne).

In dările de seamă prezentate 
de conducerile administrative 
ale celor două sectoare s-a vor
bit despre multe lucruri. S-a re
marcat fautul că în ultima vre
me, ca urmare a unor măsuri 
luate din inițiativa organizației 
de bază, principala sarcină a 
sectorului de transport, aceea de 
a aproviziona sectoarele I, II și 
III cu vagonete goale și mate
rial lemnos, este îndeplinită în 
tot mai bune conditiuni. Au fost 
luate o serie de măsuri pentru 
o utilizare mai bună a mijloace
lor de transport, pentru crește
rea productivității muncii în 
sector. In cadrul raportului au 
fost preconizate o serie de mă
suri a căror îndeplinire va duce 
la o mai bună funcționare a 
transporturilor la mina Uricani.

Din darea de seamă prezenta
tă de conducerea sectorului VII 
a reieșit că depozitul de lemne, 
lăinpăria și alte unități care de
pind de acest sector vin efectiv 
în sprijinul luptei minerilor 
pentru mai mult cărbune. S-a 
remarcat străduința tovarășilor 

oier Mihai și Pop Ladislau de 
asigura lămpi bune pentru în

tregul efectiv subteran 
S-a vorbit tangential 
munca la atelierul de 
insistîndu-se în schimb 
asupra felului cum se 
ră activitatea la 
lemne. Reunirea celor două vechi 
depozite de lemne 
gur, centralizat, 
bună a descărcării 
vagoanele C.F.R., 
astfel locațiile, au 
nătățirea organizării 
depozitul de lemne al minei.

Adunarea generală a preconi
zat unele măsuri pentru înlătu
rarea lipsurilor. Sînt unii mun
citori, ca Gașpar I. și Radu Va
ier care prin diferite abateri de 
la disciplină fac greutăți. S-a 
insistat asupra necesității inten
sificării muncii politice pentru 

,'tărirea disciplinei în muncă. 
Se face de asemenea risipă de 
ciment la descărcarea acestui 
material din vagoane. Pentru 
înlăturarea acestei deficiențe este 
necesară construirea unei bărăci 
pentru depozitarea cimentului.

al minei, 
și despre 
tîrnplărie, 
mai mult 
desfășoa- 

depozitul de

într-unul sin- 
organizajea 

lemnului din 
înlăturîndu-se 
permis îmbu- 

rnuncii la

O brigadă de tineret care putea /z ajutată 
mai din timp

și atunci cînd era vorba de. în
călcarea dispozițiunilor date. 
Era normal ca în fața unei ase
menea situații conducerea secto
rului să dispună luarea unor 
măsuri de reorganizare a brigă
zii.

Este totuși de neînțeles faptul 
că timp de aproape 3 luni de 
zile organizația de bază U.T.M. 
din sector nu s-a întrebat de ce 
lucrurile merg prost în această 
brigadă. Organizația U.T.M. nu 
s-a îngrijit ca brigada să-si în
tocmească un plan de muncă pe 
baza căruia sa-si desfășoare ac
tivitatea. Biroul organizației de 
bază nu a pus în discuția adu- 

în 
muncă a celor doi șefi de schimb 
și mai ales a tovarășului Toma 
îoan care este și membru in bi
rou. Activitatea 
tineret din sector nu este con
trolată suficient

în urmă cu cîteva luni la sec
torul IV al minei Petrii a a fost 
înființată o brigadă de tineret a 
cărei conducere a fost încredin
țată tovarășului Munteanu Cons, 
tantin. In prima lună de la în- 
ființarea ei noua brigadă a ob
ținut rezultate frumoase in pro
ducție și avea posibilități pen
tru a deveni o brigadă fruntașă 
Dar lucrurile nu au urmat acest 
curs. In lunile următoare briga
da a rămas mereu în urmă, deși 
lucra la unul dintre cele mai 
productive abataje din sector și 
avind asigurate toate condițiile 
necesare realizării sarcinilor de 
plan.

Există totuși o cauză care a nării generale comportarea 
frinai buna desfășurare a mun
cii in brigadă: indisciplina care 
s-a manifestat clin partea unor 
tineri ca Diaconescu loan. Toma, 
loan, foști șefi de schimb.

Brigada nu a fost nici ajuta
tă în mod suficient de către teh
nicienii sectorului pentru li
chida la timp lipsurile. Tovarășul 
inginer Bolnavu Tudor și mais
trul miner Hoszu Victor nu au 
intervenit cu destulă autoritate 
în organizarea muncii în abataj. 
Ei au tratat cu multă ușurință 
abaterile de la disciplină, chiar

Kcmpe.e de întreținere a liniilor 
ferate nu sînt totdeauna repar
tizate acolo unde este în pri
mul rînd necesar, 
rarea greutăților 
situație care de 
buie remediată.

Fără îndoială, : 
adunarea generală

analizarea în 
1 a activității 

celor două sectoare va duce la 
remedierea unor lipsuri, la îm
bunătățirea muncii. Trebuie însă 
arătat că lucrările adunării pu
teau fi mult mai rodnice dacă 
desfășurarea lor n-ar fi avut un 
caracter general. Conducerile 
celor două sectoare au fost so
licitate de birou să prezinte dări 
de seamă despre activitatea lor. 
Rapoartele prezentate s-au ocu
pat de o serie de probleme, da.r 
nu temeinic ci fugitiv, la supra
față. La fel și discuțiile.

Care este cauza :
Biroul organizației de bază nu 

a căutat ca din toate problemele 
pe care le ridică munca în cele 
două sectoare, sau chiar într-un 
singur sector, să aleagă pe cele 
mai importante, pe cele mai ac
tuale pentru a îi puse în discu
ția adunării generale. Bunăoară, 
problema economiilor, problema 
reducerii prețului de cost care 
constituie unul din cele mai im
portante obiective ce stau în fa
ta oamenilor muncii. Dar în a- 
dunare nu s-a vorbit nimic des
pre contribuția pe care trebuie 
să o aducă depozitul de lemne 
la reducerea consumului de ma
terial lemnos, nu s-a vorbit de 
posibilitățile de realizare de e- 
conomii în sectorul de transport, 
la lămpărie, la tîrnplărie. In 
raza de activitate a organiza
ției de bază nr. 6 există multe 
rezerve interne care așteaptă să 
fie folosite și nici despre ele nu 
s-a vorbit.

Trăgînd învățăminte din lipsu
rile semnalate în desfășurarea 
acestei adunări, biroul organi
zației de bază trebuie să renun
țe la practica ineficace de a a- 
naliza „în general1' toate pro
blemele. Este necesar ca pe baza 
cunoașterii desfășurării muncii 
și a sarcinilor ce se pun, biroul 
organizației de bază să se orien
teze spre 
probleme, 
depinde 
activități 
celea să 
dunării generale. In ielul aces
ta organizația de bază își va 
îndeplini mai efectiv, cu mai 
mult succes rolul de conducător 
politic al colectivului unde acti
vează pentru îndeplinirea sarci
nilor puse de partid.

I. BRANEA

cele mai importante 
de a căror rezolvare 

îmbunătățirea întregii 
a colectivului și pe a- 
le pună în discuția a-

brigăzilor de

de comitetul 
U.T.M. de la mină, care s-a mul
țumit să aibe doar o brigadă în 
plus fără a se interesa de ea.

Comitetul U T.M. al minei și 
organizația de tineret din sector 
trebuie să dea un ajutor mai 
susținut brigăzilor de tineret, să 
se ocupe mai îndeaproape de c- 
ducarea tinerilor în spiritul ati-

pentru înlătu- 
în transport, 

asemenea tr<»

Cu îndeminarea dobîndită, fierarul Tudor Virgil de la sectorul 
VIII al minei Aninoasa mîmuiește mașina automată de ascuțit 
burghie obținînd depășiri de 20 la sută.

lată-l în timpul lucrului.

Munca de întărire a rîndurilor 
organizației — 

sarcina fiecărui utemist

0

sa 
la 
să 
de

Tinerilor mineri din sectorul I 
al minei Vulcan Te revin în a- 
cest an sarcini însemnate. Ei s-au 
angajat să contribuie la depăși
rea planului de producție pe sec
tor cu 6000 tone de cărbune, ” 
realizeze însemnate economii 
consumul de materiale, care 
ducă la reducerea prețului 
cost pe sector cu I leu pe tona 
dc cărbune. Sarcini importante 
le revin tinerilor de aici. Și în 
privința colectării fierului vechi, 
refacerii pădurilor și .înfrumuse
țării orașului

Mobilizarea tinerilor, la înde
plinirea acestor sarcini, presu
pune ca organizația U.T.M. din 
sector (secretar tov. Popîrțag 
Grigore) să îmbunătățească . în 
continuu munca politică în rîn- 
dul tinerilor.

Un rol important în întărirea 
influenței politice a . organizației 
U.T.M. în rîridul masei" de tine
ret îl are munca de primire de 
noi membri. Cu cît în sector vor 
exista mai mulți utemiști și mai 
activi, tinerii vor participa cu 
mai mult succes la acțiunile în
treprinse de organizația U.T.M.

La sectorul I al minei Vulcan 
lucrează numeroși tineri harnici 
Ei constituie majoritatea efecti
vului sectorului. Că cei mai mulți 
dintre ei sînt tineri harnici, me
rituoși, o dovedesc realizările 
lor în procesul de producție. Co
lectivul sectorului 1, obținînd cu 
regularitate depășiri însemnate, 
es*te fruntaș pe exploatare. Td- 
tuși rezultatele obținute de or
ganizația U.T.M. din sector în

este 
des
tinai 
pre-

iudinii socialiste față de muncă \ 
In brigada lui Munteanu lucrea- Ș 
ză de altfel mulți tineri harnici s 
S! disciplinați cum sînt Blaga 3 
Nicodin, Szabo loan, Cristocea ) 
Nicolae, Avram Cih. și alții. ? 

în urma reorganizării, briga- ? 
da a pornit pe. un drum bun. Ea l 
se apropie tot mai mult de locul \ 
pe care trebuie să-l ocupe în rin- ) 
dul brigăzilor fruntașe, ceea ce S 
dovedește că tinerii de aici în 
frunte cu brigadierul Munteanu 
Constantin sînt hotărîți să-și res
pecte angajamentul luat, dc a 
deveni în scurt timp fruntași in 
muncă. Pentru aceasta insă 
necesar ca brigada lor să-și 
fășoare activitatea pe baza 
plan de muncă cu obiective 
cise din care să nu lipsească 
preocuparea pentru întărirea dis
ciplinei. iar maiștrii mineri, pe 
lingă asigurarea condițiilor op
time de lucru, să se ocupe mal 
îndeaproape de tineri, să învețe 
să lupte împotriva greutăților și 
mai ales să le dezvolte spiritul 
de răspundere față de realizarea 
sarcinilor de plan. în același 
timp, brigada trebuie să simtă 
efectiv sprijinul și îndrumarea 
organizației U.T.M.

I. MUREȘAN

)
>
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sîntatragerea de noi membri 
slabe. In cursul acestui an au 
fost primifi doar doi noi mem
bri, ceea ce este mult prea pu
țin față de posibilități. Numă
rul tinerilor neorganizați din 
sector este mai mare de 100. In 
mult? brigăzi, unele chiar de ti
neret, numărul utemiștilor este 
ioarte mic. In brigăzile tov. Mo- 
raru Nicolae, Bogdan Gheorghe, 
de pildă, , deși sînt mulți tineri, 
numai cîte doi sînt utemiști. Bi
roul organizației U.T.M. se pre
ocupă slab de mărirea număru
lui utemiștilor. Nu există o e- 
videntă clară a tinerilor din sec
tor. Munca pentru atragerea de 
noi utemiști este dusă doar de 
cei 3 membri ai. biroului U.T.M., 
toy. Popîrțag Grigore, Petrescu 
Petruța și Ciobanu loan. Insă și 
activitatea acestora se desfășoa
ră mai mult în biroul sectorului.

Organizația U.T.M. din secto
rul I al minei Vulcan are toate 
posibilitățile pentru a îmbună
tăți substanțial munca de primi
re de noi membri. Se cere. însă 
ca ea să desfășoare în această 
privință o muncă politico-educa- 
tivă bogată, și multilaterală. Este 
necesar în primul rînd ca atra
gerea celor mai merituoși tineri 
în organizație să devină o preo
cupare a fiecărui utemist. Fie
care membru al organizației să 
aibă, sarcini .concrete în privin
ța educării. și pregătirii tinerilor 
pentru a . fi primiți în U.T.M.

Indrumînd munca tinerilor ne- 
organizati în procesul de produc
ție, atrăgîndu-i la acțiuni patrio
tice și cultural-educative, orga
nizația U.T.M. din sectorul I al 
minei 
ielnic 
rirea

Vulcan va obține neîndo- 
rezultate mai bune în mă- 
numărului utemiștilor.

I. D.
—=*=—

Economii 
la prețul de cost

Colectivul secției construcții 
rpetalice de la U.R.U.M.P. a 
realizat de lă începutul acestui 
an peste 16.000 lei economii. La 
acest succes o contribuție valo
roasă au adus tinerii din. sec
ție. Ș-a evidențiat în mod deose
bit brigada tinerilor tinichigii 
condusă de comunistul Voinici 
Carol care prin refolosirea fie
rului vechi la confecționarea 
flanșelor și inelelor pentru tubu
rile de aeraj a economisit peste 
6000 lei.

-O

CîRd există preocupare — calitatea cărbunelui 
ooats fi îmbunătățită

(Urmare din pag. 1-a)

fost urmat de aproape toate bri
găzile minei. Din ziua de 12 mar
tie calitatea cărbunelui extras de 
la Lonea s-a îmbunătățit mult 
Procentul de cenușă este acum 
mai redus decît norma admisă.

Măsura luată de comitetul de 
partid și de conducerea minei s-a 

Brigăzile artistice 
de agitație — 
mai aproape 

de problemele vieții 
(Urmare din pag. l-a)

în programele brigăzii nr. 2 sini 
prezentate în fața muncitorilor 
chiar în sala de apel, în atelier, 
fiind reluate apoi la televizorul 
din curtea minei sau la stația 
de radioficare.

Exemplul formațiilor din Ani
noasa l-au urmat și cele două bri
găzi artistice de agitație din cadrul 
clubului orășenesc din Lupeni. 
care în ultimele programe au 
dezbătut probleme importante din 
viața minei și filaturii din locali
tate.

Interesantă este și experiența 
clubului minier din Lonea, care 
în acest an aproape în fiecare 
lună a prezentat cîte un program 
nou de brigadă chiar în fața gu
rilor de mină, la intrarea sau 
ieșirea minerilor din șut.

Dacă în aceste localități s-au 
obținut rezultatele arătate, în ca
drul clubului minier din Petrila 
brigada artistică de agitație deși are 
elemente talentate, cu multă pu
tere de muncă, nu întotdeauna 
prezintă programe la un nivel 
ideologic și artistic corespunză
tor. Același lucru se poate spu
ne și despre formațiile clubului 
meșteșugarilor cooperatori din Pe
troșani și despre cele ale clubului 
minier din Vulcan. Programele 
brigăzilor de agitație de la aces
te ultime două cluburi de mult ' 
ori tratează problemele la modul 
general, se opresc asupra unor 
aspecte nesemnificative din viață, 
ocolindu-le pe cele mai importan
te, prezentîndu-le într-o manieră 
naturalistă. Oare nu ar fi mai 
bine ca la Vulcan, de exemplu, 
brigada artistică de agitație a 
minerilor să se preocupe de pro
bleme direct legate de producție, 
de sectoarele codașe sau de popu
larizarea experienței minerilor 
fruntași ? La fel, formația meș
teșugarilor cooperatori din Pe
troșani ar putea îndrepta multe 
lucruri dacă cei’ care întocmesc 
programele ei s-ar preocupa mai 
mult de combaterea aspectelor 
negative din activitatea unor 
meșteșugari — favoritismul, mun
ca de mîntuială, tărăgănarea exe
cutării comenzilor de Ia o zi la 
alta etc

In prezent se fac pregătiri in
tense în întreaga țară pentru în- 
tîmpinarea zilei de 1 Mai și a 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. In această privință artiș
tilor amatori le revin sarcini 
sporite. La majoritatea cluburi
lor 
ca 
să 
de 
noi
drul C.C.V.J., a clubului orășe
nesc Petroșani, în școlile din Lu
peni
sînt bine orientate, strîns legate 
de ceea ce' e mai semnificativ în 
viața întreprinderilor și institu
țiilor de care aparțin.

Din păcate mai sînt încă în
treprinderi și instituții impor- 
tante ca mina Uricani, termo
centrala Paroșeni, O.C.L. Petro
șani, cooperativa „Sprijinul mi
nier” din Lupeni, întreprinderea 
„6 August” și C.F.R. Petroșani, 
școlile medii, etc. în care nici la 
ora actuală nu s-au luat măsuri 
pentru înființarea unor brigăzi 
artistice de agitație. Față de a- 
ceastă situație, comitetele sindi
cale respective trebuie să ia ne- 
întîrziat măsurile corespunzătoa
re, astfel ca la 1 Mai și în a- 
ceste unități economico-adminis- 
trative să existe formații de ar
tiști amatori.

din raion s-au iuat măsuri 
în cinstea acestor evenimente 
ia ființă noi brigăzi artistice 
agitație. Astfel, s-au înființat 
formații de. acest fel în ca.

etc. Programele acestora

cazuri 
nu se

dovedit eficace. Minerii au înțe
les că trebuie să lupte pentru 
continua îmbunătățire a calității 
cărbunelui. Mai sînt însă și 
izolate cînd acest lucru 
face înțeles și respectat.

Minerii de la Lonea, în 
cu comuniștii, trebuie 
pentru a da cărbune de cea mai 
bună calitate.

tr linte 
să lupte
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Moscova a întîmpinat sărbătorește
pe cei patru ostași sovietici eroi

VIZITA LUI N. S. HRUȘCIOV IN FRANȚA

MOSCOVA (Corespondentul A- 
gerpres anunță :)

Marți după amiază Moscova a 
întîmpinat sărbătorește pe cei pa
tru soldați sovietici care timp de 
49 de zile au înfruntat valurile 
Oceanului Pacific, săvîrșind o 
faptă de eroism fără precedent 
în istorie.

La aeroportul Vnukovo a dom
nit o animație neobișnuită. Pos
tul de radio Moscova a transmis 
în cursul zilei de cîteva ori mult 
așteptata veste că cei patru eroi 
ai Oceanului Pacific se întorc în 
patrie.

Mii de moscoviți s-au adunat 
pe aeroport. Avionul „TlJ-104" 
este așteptat de ofițeri, soldați, 
tineri și vîrstnici, bărbați și fe
mei. Au venit să-i întîmpine pe 
eroii salvați de echipajul port
avionului american „Kearsarge", 
membri ai ambasadei S U.A în 
U.R.S.S. în frunte cu ambasado
rul Llewelyn Thompson.

Pe fațada aeroportului, pe o 
mare pancartă sînt scrise cuvin
tele : „Salut fierbinte fiilor glo
rioși ai marii noastre patrii A. 
Zigansin, F. Poplavski, A. Kriu- 
cikovski și I. Fedotov!“.

La ora 16,20 avionul „TU— 
104“ pe care se află cei patru 
eroi sovietici aterizează. Exclama
ții entuziaste de salut întîmpină 
sosirea avionului. Imbrăcați în 
unifornle militare cei patru tineri 
sovietici coboară. Sergentul Zi
gansin, apropiindu-se de genera
lul de armată Golikov îi rapor
tează : „Echipajul șalupei 36 a 
sosit în patrie".

Copiii oferă eroilor mari bu
chete de flori. Zeci de operatori 
de cinema și televiziune, sovie
tici. americani, francezi, caută să 
nu scape nici o mișcare a eroi
lor. înconjurați de o imensă mul
țime cei patru eroi se apropie 
de tribună. La mitingul care a 
avut loc eroii au fost salutați de 
Nikolai Bobrovnikov, președintele 
comitetului executiv al Sovietului 
orășenesc Moscova, de locotenent

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

Ședința Comitetului celor 10 țări 
pentru dezarmare

GENEVA 29 (Trimisul special 
Agerpres, Horia Liman, anunță;)

La 29 martie a avut loc în Pa
latul Națiunilor cea de a 11-a 
ședință a Comitetului celor zece 
țări pentru dezarmare, sub preșe
dinția delegatului S.U.A., Frede
ric Eaton. Generalul Burns, dele
gatul canadian, care a luat cu-: 
vîntul, a afirmat că comitetul nu 
poate discuta problemele dezar
mării generale și totâle întrucît 
nu are mandat pentru aceasta. 
Răspunzînd acestei declarații șe
ful delegației sovietice, Valerian 
Zorin, a amintit că a 14-a Adu
nare Generală a O.N.U. s-a în
cheiat prin rezoluția adoptată de 
82 de state — între care și cele 
prezente la conferință — rezolu
ție care însărcinează Comitetul 
celor 10 să elaboreze în amă
nunt „măsuri care duc spre țelul 
dezarmării generale și totale, sub 
control internațional efectiv" și 
să adopte aceste măsuri „în tim
pul cel mai scurt cu putință": 
Or, acesta este un mandat. Pe 
de altă parte, a subliniat V. Zo
rin, „dacă nu aveți mandat să 
discutați problemele dezarmării 
generale și totale, ce fel de man
dat aveți

Rămine așadar ca delegații oc
cidentali. să’ revină în ședințele 
următoare la esența problemei 
pentru care Comitetul celor 10 
s-a întrunit la Geneva.

Tot delegatul canadian, apă- 
rînd propunerea anterioară a de
legatului Statelor Unite, a sus
ținut din nou că trebuie lăsate 
deoparte divergențele cu privire 
la cifrele asupra reducerii efec
tivelor armate și, presupunînd că 

colonel Makridin, comandantul 
adjunct al Direcției Superioare 
Politice a Armatei sovietice și de 
Arkadi Șosîn, secretarul Comite
tului orășenesc al Komsomoluluî.

„Sîntem foarte bucuroși că ne 
aflăm din nou în patrie a spus 
Ashad Zigansin. Mulțumim lui 
Nikita Sergheevici Hrușciov pen
tru grija manifestată față de oa
menii sovietici, partidului comu
nist și Komsomolului care educă 
tineretul în spiritul dragostei 
față de patrie. Acolo, pe ocean, 
ne-am îndeplinit datoria de os
tași. Ne iubim fierbinte patria și 
această dragoste ne-a ajutat să 
luptăm împotriva stihiei. Ne-a 
unit o puternică prietenie. Mul
țumim din nou marinarilor ame
ricani care ne-au luat pe bord, 
tuturor americanilor care ne-au 
primit cu atîta ospitalitate. Cei 
patru marinari sovietici sînt gata 
să-și ocupe locul în rîndurile ar
matei sovietice".

Cînd cei patru eroi sovietici- 
coboară de pe tribună li se în- 
mînează cartea lui Vsevolod Par- 
hitko: „învingătorii oceanului” 
în care se povestește fapta lor 
eroică. Copiii le cer autografe 
Automobilul cu cei patru eroi es
te primit cu aclamații de locui
torii Moscovei. Sosirea lor în ca
pitală poate fi asemuită doar cu 
reîntoarcerea echipajului spărgă
torului de gheață „Celeuskin" de 
acum aproape 30 de ani. De înda
tă ce au intrat pe bulevardul 
Lenin și pînă în centrul orașu
lui, de-a lungul a peste zece km. 
mașinile de-abia se puteau miș
ca prin coridorul îngust format 
de zecile de mii de moscoviți. 
Părea, că toată Moscova, cu mic 
cu mare, a venit în întîmpinarea 
celor patru tineri care, în împre
jurări atît de vitrege, s-au dove
dit a fi vrednici de marea lor 
patrie care i-a crescut și le-a dat 
o educație excepțională, proprie 
socialismului.

aceste divergențe n-au existat, să 
se examineze metodele de control 
asupra reducerii efectivelor „Nu 
înseamnă aceasta control fără 
dezarmare ? a întrebat V. Zorin. 
Demonstrați dacă puteți că nu 
este așa“.

WASHINGTON. — După cum 
relatează agenția Associated 
Press, marina Statelor Unite a 
anunțat că prima experiență de 
lansare dintr-un submarin a unui 
proiectil teleghidat de tip „Pola
ris" a eșuat. Nu au fost indicate 
cauzele eșecului.

DELHI. — La 29 martie a so
sit la Delhi într-o vizită oficială 
Gamal Abdel Nasser, președinte
le Republicii Arabe Unite.

RIO DE JANEIRO. — După 
cum relatează France Presse, 
potrivit declarațiilor șefului po
liției din Fortaleza, capitala sta
tului Ceara (Brazilia) numărul 
morților identificați pînă acum 
în urma inundațiilor provocate 
de revărsarea fluviului Jaguaribe 
se ridică la peste 1000.

Digul gros, care apăra acest 
stat de inundații, a fost rupt, 
astfel îneît cîmpia fluviului Ja
guaribe a fost transformată în
tr-un lac imens. Orașul Limo- 
soro. unde locuiau circa 50.000 
de persoane, a fost complet a- 
coperit cu apă, iar localitățile 
Torim și Umberto au fost aco-

PARIS. Trimișii speciali Ager
pres, C. Răducanu și T. Vornicu 
anunță :

La 29 martie, ora 8.25 N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și 
persoanele care-1 însoțesc au ple
cat cu avionul din Dijon spre 
Metz.

Despărțirea de ospitalierii lo
cuitori ai Dijonului a fost la fel 
de caldă ca și primirea pe care 
aceștia i-au făcut-o șefului gu
vernului sovietic. încă din zorii 
zilei, în ciuda ploii care nu mai 
contenea, o mare mulțime de oa
meni se adunase în fața prefec
turii unde N. S. Hrușciov și-a 
petrecut noaptea. Mii de oameni 
cereau cu insistență ca șeful gu
vernului sovietic să apară la 
balcon. Atunci cînd N. S. Hruș
ciov a salutat cu un gest larg 
locuitorii Dijonului, aceștia l-au 
aclamat îndelung.

„Cea mai strălucită și mai 
colorată din întreaga călătorie 
de pînă acum", astfel apreciază 
trimisul ziarului „Figaro" vizita 
lui N. S. Hrușciov la Dijon.

La ora 9 avionul „Caravelle" 
a aterizat pe aeroportul militar 
Frescaty din apropierea orașului 
Metz. Aici oaspeții au fost sa
lutați de Laportf, prefectul de
partamentului Moselle, de gene
ralul Lecoqc, comandantul celei 
de-a 6-a regiuni militare. Luînd 
loc în mașini, oaspeții s-au în
dreptat direct de la aeroport 
spre Verdun.

Drumul trece printr-o regiune 
pîrjolită în decursul ultimului 
secol de trei agresiuni germane. 
Vremea este cenușie și ploioasă.

De-a lungul șoselei nenumă- 
rați locuitori din împrejurimi, 
familii întregi cu brațele încăr
cate de flori și drapele salută 
pe ilustrul oaspete

Verdun, un mic orășel, situat 
în valea rîului Meus, la 30 km. 
de frontiera nordică a Franței, 
a fost transformat încă în seco
lul al XVII-lea în oraș fortărea
ță. El a intrat în istorie în cursul 
primului război mondial cînd în 
bătălia dată în acest loc, a fost 
oprită înaintarea trupelor ger
mane spre inima Franței. In a- 
ceastă sîngeroasă bătălie și-au 
pierdut viața pe cîmpia de la 
Verdun peste un milion de os
tași dintre care 400.000 de fran
cezi. Crucile de pe mormintele 
ostașilor, numeroase monumente 
șl plăci memoriale, pămîntul 
răscolit, cartușele, obuzele, res
turile de sîrmă ghimpată rugi- 

perite parțial. Mii de persoane 
s-au adăpostit în clădirile și tur
nurile mai înalte din aceste o- 
rașe.

BERLIN. — După cum anun
ță procuratura generală a Repu
blicii Democrate Germane, s-a 
încheiat verificarea documente
lor, materialelor și declarațiilor 
martorilor despre trecutul fas
cist al lui Oberlănder și cu pri
vire la crimele comise de el. Zi
lele acestea actul de acuzare va 
fi remis tribunalului suprem.

Procuratura generală din Bonn 
nu a răspuns pînă în prezent 
dacă este gata să participe la 
anchetarea dosarului lui Ober
lănder.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agenția United Press In
ternațional, în noaptea de 29 
spre 30 martie mii de persoane 
din statele Nebraska și Iowa au 
fost nevoite să se evacueze din 
cauza „celor mai puternice inun
dații din ultima jumătate de se
col", provocate de revărsarea a- 
pelor fluviilor.

Autoritățile acestor două state 
pregătesc noi evacuări. 

nită, stau mărturie acestor lupte 
crîncene.

Cortegiul oficial s-a oprit în 
centrul orașului Verdun, unde 
primarul acestuia, senatorul 
Franccis Schileiter, și N. S. 
Hrușciov și-au strîns mîna, în- 
dreptîndu-se apoi împreună spre 
monumentul închinat ostașilor 
căzuți la Verdun. Monumentul 
reprezintă un soldat care se 
sprijină pe mînerul săbiei sale, 
așezat pe un soclu uriaș în for
mă de piramidă. In piața din 
fața monumentului s-au adunat 
mii de oameni purtînd steaguri 
franceze și sovietice, pancarte 
Un grup de oameni cu părul că
runt pe ale căror vestoane se ve
deau panglicile ordinelor milita
re, purtau o pancartă pe care 
sta scris: „Veteranii de la Ver
dun îi salută pe veteranii de la 
Stalingrad".

N. S. Hrușciov păstrează un 
moment de reculegere în fața 
monumentului și apoi, împreună 
cu persoanele care-J însoțesc, urcă 
în tăcere pînă la intrarea în tur
nul de pază al monumentului 
Aici într-o criptă se află niște 
uriașe cărți în care sînt înscrise 
numele celor căzuți pe cîmpul de 
luptă.

La ieșirea din monument N. S. 
Hrușciov este salutat din nou de 
locuitorii adunați pentru a-1 în- 
tîmpina

La un moment dat șeful gu
vernului sovietic a zărit în apro
pierea sa un băiețel în costum 
național rus și o fetiță care apoi 
a citit în limba rusă o scrisoare 
adresată lui N. S. Hrușciov : „In 
numele locuitorilor din Verdun și 
al micilor dv. prieteni vă salut 
cu prilejul sosirii în orașul nos
tru. Dorim ca vizita dv. să con
tribuie la întărirea păcii, pentru 
ca niciodată în viitor, așa cum 
s-a întîmplat pe cîmpul de lîngă 
Verdun să nu-și mai sacrifice 
viața mii de tineri". Fetița a o- 
ferit lui N. S. Hrușciov o cutie 
spunînd : „Vrem să vă dăruim 
dv. și familiei dv. bomboane de 
ciocolată care sint denumite 
„bombe de ciocolată". Orașul 
nostru este cunoscut pentru fa
bricarea lor și ele plac foarte 
mult copiilor noștri. Faceți ca 
generațiile viitoare să producă 
numai asemenea bombe și nu ca 
cele care au secerat atîtea vieți 
între Verdun și Stalingrad pre
cum și la Hiroșima. Drum bun 
Acționați împreună cu președin
tele De Gaulle spre binele păcii" 
„Da, da, promit", a răspuns 
N. S. Hrușciov emoționat, mîn- 
gîindu-i pe copii.

In acest timp mulțimea conti
nua să scandeze „Pace și coexis
tență", „Verdun-Moscova".

PROGRAM DE RADIO
1 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 9,00 Din muzi
ca de operă a compozitorilor 
noștri, 9,20 Concert de estradă, 
11,03 Teatru la microfon : „Re
vizorul". Comedie de N. V. Go
gol, 13,05 Buchet de melodii, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,25 
Soliști de operă din țări de de
mocrație populară, 17,45 Pro
gram muzical pentru fruntașii 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 18,35 Concertul „O 
seară de muzică ușoară", 19,05 
Cîntece revoluționare romînești,
21.30 Cîntă Ion Cristoreanu și 
fluierașul Marin Chisăr. PRO
GRAMUL II. 14,07 Lucrări con
certante romînești, 14,30 Muzică 
populară romînească din Moldo
va, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,00 Din viața muzicală a ora
șelor și regiunilor patriei, 17,30 
Sfatul medicului, 17,35 Inter
pret! sovietici de muzică ușoară,
18.30 „Săptămîna muzicii ma
ghiare", 19,00 Emisiune dedica
tă celei de a 15-a aniversări a

Ieșind din oraș, cortegiul se 
îndreaptă apoi spre fortul Dou- 
aumont, la 15 km. de Verdun, 
străbătînd o regiune unde acum, 
după aproape jumătate de secol 
de la primul război mondial, nu 
se întîlnește nici o urmă de via
ță omenească. Din loc în loc cîte 
un monument funebru amintește 
că înainte de bătălia de la Ver
dun pe acel loc exista un sat, 
trăiau oameni. In februarie 1916 
trupele kaizerului german care 
invadaseră Franța au dezlănțuit 
ofensiva împotriva acestui fort 
și a fortului învecinat Vaux. Bă
tălia crîncenă nu a contenit cî
teva luni. Osemintele neidentifi
cate ale acelora care au pierit 
aici, sînt îngropate într-un mor- 
inînt comun — osuarul de la 
Douaumont, în fața căruia sînt 
15.000 de morminte. Osuarul este 
un enorm monument cu aspec
tul sever, construit în beton 
chiar pe pămîntul unde s-au des
fășurat luptele. Deasupra sa se 
înalță o săgeată de beton ca un 
braț întins către cer. In fața 
osuarului, o mulțime uriașă a- 
gită drapele tricolore și sovie
tice și poartă pancarte cu in
scripțiile „Trăiască pacea gene
rală", „Bun venit lui Hrușciov. 
sol al păcii".

Intrînd în încăperea sumbră 
cei prezenți au păstrat tăcere 
cîteva minute în amintirea sol- 
daților căzuți. iar atunci cînd 
N. S. Hrușciov care a depus > 
coroană de trandafiri roșii , 
osuar, a părăsit clădirea osuaru
lui, o mare mulțime de oameni 
veniți din Verdun și din satele 
și orașele învecinate au scandat 
într-un glas : „Pace, pace, pace". 
Deasupra capetelor mulțimii pu
tea fi văzut un panou enorm pe 
care era scris: „Locuitorii din 
Verdun sînt pentru dezarmarea 
generală".

Un moment deosebit de im
presionant a fost acela al vizi
tării „tranșeelor baionetelor". 
Un acoperiș de piatră susținut 
de stîlpi grei acoperă o parte 
din tranșee. In timpul bătăliei 
de la Verdun aici și-au pierdut 
viața cîteva zeci de ostași fran
cezi surprinși de bombardament 
chiar în momentul cînd porneau 
la atac. încă și acum se văd ie
șind din pămînt lamele rugijv' 
ale baionetelor ale acestor <>.. 
tași care au murit în picioare, 
îngropați de vii. Profund impre
sionat N. S. Hrușciov și persoa
nele care se află împreună cu 
el ocolesc aceste tranșee.

„Armele la fier vechi", „Nu 
dați arme naziștilor", a scandat 
apoi mulțimea.

Cortegiul oficial a părăsit a- 
poi Douaumont îndreptîndu-se 
spre Reims.

eliberării Ungariei, 20,15 Din 
viața de concert a Capitalei, 21,15 
Succese din muzica ușoară a 
țărilor prietene, 21,45 Album 
artistic.

Radiojurnale șl buletine de 
știri. Programul I : 5,00; 6,00;
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro
gramul II: 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
1 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Haiducii din Rio Frio; 
AL. SAHIA: Telegrame; PE- 
TR1LA: Nu putem trăi despăr- 
țiți; LONEA : Abuz de încrede
re; VULCAN : Undele eterne; 
LUPEN1 : Noi trăim în Minsk; 
BARBA.TENI : Ștrada mare; U- 
RICANIPe țărmuri îndepăr
tate.


