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la sectorul VIII al 
luptă cu însuflețire

ÎNAINTE de termen
Minerii de 

minei Vulcan 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. încă din 25 
noiembrie a. c., brigăzile condu
se de comuniștii lonașcu loan, 
Păli Ștefan și Dan Constantin 
lucrează în contul lunii decem
brie. Astfel de brigăzi mai sînt 
și cele conduse de lancu Alexan
dru, Mitre Mihai și Coita Petru. 
Pe lîngă faptul că aceste brigăzi 
și-au realizat planul de produc
ție înainte de termen ele au dat 
lucrări de bună calitate. Brigă
zile conduse de Mitre Mihai, Ian- 
cu Alexandru și lonașcu loan lu
crează la lucrări de înaintări e- 
xecutînd armături în fier. Astfel 
aceste brigăzi realizează și o în
semnată economie de material 

, lemnos.
I V. ALIOȘA 

corespondent
—=★=—

Bogată activitate 
artistică

ln cadrul clubului sindicatului 
minier din Vulcan se desfășoară 
Zt de zi o bogată activitate cultu- 
ral-artisticâ la care sînt atrași 
mulți tineri și vîrstmci. Echipa de 
dansuri, corul, orchestra și forma
ția de teatru se bucură de un fru
mos renume pentru spectacolele 
prezentate la Vtdcan și în alte lo
calități din Valea Jiului.'

Cu două tură în urmă, în ca
drul clubului a luat ființă o sec
ție nouă de teatru în limba ma
ghiară. Deși tînără, această forma
ție a obținut rezultate bune. De 
curînd, spectatorii din Vulcan au 
avut prilejul să asiste la un nou 
spectacol realizat de tinerii artiști 
amatori ai secției de teatru in 
limba maghiară din cadrul clu
bului. La sfîrșitul spectacolului 
tinerii au fost răsplătiți cu vii a- 
plauze pentru buna interpretare, 
ceea ce constituie un imbold pen
tru munca lor viitoare.

Se pot realiza de pe acum indici 
la

Recent, presa 
nunte despre valoroasa inițiativă 
pornită de la Hunedoara. In ca
drul dezbaterilor sarcinilor de 
plan pe 1961, oțelarii, furnaliștii 
și lamino. iștii de la Hunedoara 
au hotărît să dezvolte de acum 

. înainte întrecerea socialistă sub 
lozinca: „Să realizăm de pe a- 
cum indicii de utilizare a agre
gatelor planificați pentru anul 
viitor".

Fără îndoială că pentru a rea
liza de pe acum indici la nivelul 
sarcinilor din 1961, siderurgiștii 
hunedoreni au nevoie printre al
tele și de tot mai mult cărbune 
cocsificabil, de tot mai mult căr
bune pentru semicocs. Pentru a- 
ceasta este nevoie ca și în Valea 
Jiului să se obțină indici la ni
velul planului pe 1961. Se pune 
întrebarea dacă această lozincă 
poate fi tradusă în fapt și la mi
nele Văii Jiului. Pe baza rezul- 

. țațelor obținute pînă acum de 
mineri se poate afirma că acest 
lucru este pe deplin posibil la 
toate exploatările carbonifere din 
Valea Jiului. De altfel la unele 
exploatări se obțin în prezent in
dici de plan la nivelul sau chiar 
mai mari decît sarcinile planifi
cate pentru anul viitor. Cîteva 

, exemple:
La mina Vulcan, productivita

tea medie pe mină în ultimele 
luni a depășit limita de o tonă 
pe post, minerii de aici muncind 
astfel la nivelul cerut pentru

nivelul anului viitor!
a publicat amă-

1

Comunistul Doroghi Florian conduce una din brigăzile de frun
te ale sectorului IV de la mina Aninoasa. De curînd, cu ocazia 
dezbaterii sarcinilor de plan pe 1961 brigada a aflat cu bucurie 
că în urma reducerii consumului de lemn, de exploziv și capse, 
în contul său sînt trecute economii în valoare de peste 54.000 
lei. De asemenea, minerii acestei brigăzi au dat peste sarcinile 
de plan mai bine de 1500 tone de cărbune. Clișeul nostru, care-i 
înfățișează pe minerii Șteț Petru, Codrea Gheorghe 
Ioan, Cornea Gheorghe și Preotu Ioan ascultind 
lor de brigadă, a fost făcut la puțin timp după 
analizat posibilitățile de sporire a producției în 
se vede are loc o discuție animată între ortaci.

----------------- O------- 1--------

Condiții optime de Iucpu
Comitetul de secție sindicală 

de la sectorul XI al minei Pe- 
trila, împreună cu conducerea ad
ministrativă a sectorului, se preo
cupă îndeaproape pentru a crea 
condiții optime de muncă sala- 
riaților de la depozitul de lemne.

Pe baza planului de măsuri 
tehnico-organizatorice, s-a trecut 
la curățirea și repararea liniilor, 
s-a montat o nouă linie de trans
port pînă în apropierea stivelor 
de material lemnos. De aseme-

1961. La mina Uricani de ase
menea productivitatea medie a 
sporit în ultimele două luni la 
peste 1,200 tone pe post, minerii 
de aici ridicîndu-se deci la nive
lul sarcinilor de plan pe 1961 și 
chiar peste indicii planificați.

Exemple asemănătoare se pot 
da de la Petrila, de la Aninoasa 
și de la multe sectoare de pro
ducție. La Petrila, de pildă, co
lectivul sectorului III al minei, 
a realizat în octombrie și noiem
brie o productivitate medie de 
peste 3,150 tone pe post adică 
mai mare decît sarcinile ce-i re
vin pentru primul trimestru din 
1961. La mina Lupeni, de ase
menea, minerii unor sectoare de 
bază (sectorul III, sectorul II) 
muncesc de pe acum cu randa
mente mai mari decît cele stabi
lite prin Dlan pentru trimestrul I 
1961.

Așa cum se cunoaște acum în 
urma dezbaterilor sarcinilor de 
plan pe 1961, care au avut loc 
de curînd la toate sectoarele mi
niere, aceste sarcini prevăd spo
ruri de seamă și la alți indici 
în afara productivității muncii. 
In anul viitor, avansările în aba
taje cameră și galerii vor trebui 
să crească la 58 m./lună și res
pectiv 40 m./lună, cu susținere 
metalică vor trebui să se extragă 
din abataje frontale cu circa 21

ing. GH. DUMITRESCU
(Continuare în pag. 3-a)
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cuvîntul șefului 

ce brigada 
1961. După

și-a 
cum

nea, din rezervele interne a fost 
construit un garaj pentru loco
motivele cu troleu.

In scopul îmbunătățirii condi
țiilor de muncă în timpul iernii, 
s-au efectuat lucrări de reparare 
a halei gaterului, s-au pus gea
muri, s-au reparat ușile etc. Co
mitetul de secție sindicală și con
ducerea sectorului, au prevăzut 
din timp măsuri pentru descăr
carea ritmică a vagoanelor C.F.R. 
de material lemnos în perioada 
Ide iarnă.

In aceste acțiuni s-au eviden
țiat tovarășii Baranyi Francisc, 
Ambruș Vilhelm, Ochiș Petru, 
Ciur loan și alții.

IOAN CURICAN
corespondent
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8 Duminică dimg-
8 neața, după cîte- 
o va zile de ploi fără 
o soarele arunca raze 
o bolta senină și rîdea odată cu co- 
g piii ieșiți la joacă pe toate stră- 
5 zile cartierului. Gospodarii nu s-au 
o lăsat însă păcăliți de razele căl- 
g duțe și cu gindul la iarna ce se 
o află în prag au ieșit să facă cura
ți țenie pe lingă blocuri, pentru ca 
g zăpada să găsească pămîntul cu- 
g rat. Alții însă au terminat de 
5 mult această treabă și, cum era 
0 zi de odihnă, au ieșit să discute 
8 ca între vecini. Așa i-ant găsit și 
8 pe tovarășii Skoupy Vicențiu și 
-1 Vancea loan din blocul 23, scara 
8 I. Țineam să vizitez acest bloc 
2 deoarece locatarii lui se dovedise- 
у. ră nemulțumiți pentru faptul că 
2 într-un articol, între exemplele

întrerupere. 
călduțe pe 
• = ...__

° într-un articol, între exemplele 
o negative în ceea ce privește între- 
o ținerea blocului, era trecut și bln- 
o cui 23. Nu a fost nevoie de prea 
o multă documentare pentru a înțe- 
o lege că locatarii acestui bloc aveau 
g dreptate. Curățenia și ordinea te 
g întimpina chiar de la ușă, ca la 
9 orice bun gospodar. Două ștergâ- 
8 toare de picioare încadrau intrări- 
8 le, semn că scările sînt curate și 
8
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In sala pavoazată sărbătorește, 
a clubului G.G.V.J. din Petroșani 
a avut loc în zilele de 26 și 27 
noiembrie conferința orășenească 
de partid de dare de seamă și a- 
legeri.

Darea de seamă, prezentată de 
tovarășul Karda Zoltan, secretar 
al comitetului orășenesc de partid, 
a oglindit realizările obținute în 
acest an în toate domeniile de 
activitate. Deși era considerat 
centrul administrativ al Văii Jiu
lui, pe vremea regimului burghe- 
izo-moșiaresc Petroșaniul, ca și 
celelalte localități, purta ampren
ta sărăciei și mizeriei. Cei ce 
munceau își duceau viața neome
nească în coloniile de la perife
riile orașului. Doar o mînă de 
exploatatori se lăfăiau în casele 
din centru. Petroșaniul de astăzi 
a întinerit. In locul unui maidan 
cu gropi, a cocioabelor prin a 
căror pereți se vedea lumina zi
lei s-a înălțat noul cartier de 
blocuri Gh. Dimitrov. In ultimul 
timp în partea dinspre Livezeni 
a orașului a apărut un nou car
tier. Aici a început și construirea 
unei școli în care copiii celor ce 
muncesc vor avea condiții optime 
de învățătură. A fost de aseme
nea mărită școala de 7 ani nr. 1 
Multe realizări oglindesc grija 
nemărginită pe care partidul și 
(guvernul o acordă pentru ridica
rea nivelului de trai și cultură al 
celor ce muncesc. Cu toate că 
darea de seamă a fost bogată în 
date ce scot în evidență realiză
rile, ținînd seama de numărul 
lor mare, ea nu le-a putut cu
prinde nici pe departe. Discuțiile 
purtate în jurul dării de seamă 
au scos în evidență noi realizări.

Darea de seamă și discuțiile nu 
s-au limitat doar la oglindirea 
realizărilor obținute în ultimul 
timp, ci au criticat cu tărie o sea
mă de lipsuri manifestate în mun
ca desfășurată de vechiul comitet 
de partid, de organizațiile de ba
ză, s-au făcut propuneri de 
îmbunătățire a muncii de partid, 
economice și cultural-educative.

Au. tost raportate 
succese frumoase

Primul an din șesenal se apro
pie de sfîrșit. Mobilizați de isto
ricele Documente ale celui de-al 
Hl-lea Congres al partidului, oa
menii muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului Petroșani, 
în frunte cu membrii și candida- 
ții de partid, au desfășurat larg 
întrecerea socialistă înregistirînd 
succese frumoase. O seamă de 
cifre din darea de seamă sau pre
zentate de participanții la discu
ții au arătat că în multe între
prinderi din localitate sînt create 
toate condițiile pentru îndeplini
rea înainte de termen a sarcinilor 
anuale de plan, pentru depășirea 
angajamentelor de economii luate.

Luînd cuvîntul la discuții, to
varășul Martin Eleimer, șeful De
poului C.F.R. Petroșani, a arătat 
că în perioada scursă din acest

Locatarii blocului 23
trebuie păstrate așa. Zugrăveala 
curată de pe casele scărilor, de la 
boxe, toate globurile becurilor in
tacte, întrerupătoarele în perfectă 
stare, te fac să vezi că aici tră
iesc oameni harnici. Acest bloc a 
fost dat în folosință acum doi ani 
și de atunci I.L.L. nu a mai făcui 
nici o intervenție.

Locatarii blocului 23, din car
tierul Gh. Dimitrov — Petroșani, 
nu s-au mulțumit însă cu atit. Ei 
au căutat să adauge acestei ordini 
și articole din domeniul frumosu
lui. De la parter la etajul 11, pe 
ambele scări, apar prinse cu grijă, 
in rame, tablouri viu colorate, a- 
trăgătoare, alese cu gust. Pe eta
jere speciale, sînt așezate glastre 
cu flori ce își înalță spre ferestre 
ramurile vesele de un verde viu 
încadrînd scările in spirale de 
verdeață. Spre deosebire de mul
te alte blocuri din acest cartier, 
la blocul 23 spălătoriile și usci- 
tortile de la subsol funcționează 
perfect, fiind la fel de bine în
treținute.

— Cine sini cei care contribuie 
la păstrarea și întreținerea ordinei 

an, planul de producție a lest de
pășit cu 10,34 la sută. Acest suc
ces dobîndit *de colectivul depou
lui se datorește aplicării metode
lor înaintate de muncă printre ca
re se numără și metoda Lunin, de 
a întreține în bună stare loco
motivele. Semnificativ este faptul 
că în această perioadă nici o lo
comotivă nu a fost defectă, nici 
un tren nu a fost anulat din lip
să de locomotive. Depășirea sar
cinilor de plan, sporirea produc
tivității au creat condiții ca obiec
tivele anuale de plan să fie înde
plinite cu 25—26 de zile înainte 
de termen. Realizări frumoase a 
obținut colectivul depoului și în 
ceea ce privește economiile. To
varășul Martin Elemer a rapor
tat conferinței orășenești de partîd 
că au fost realizate economii în 
valoare de 1.050.000 lei față de 
750.000 cît fusese angajamentul 
inițial. La realizarea economiilor 
au contribuit din plin comuniștii 
mecanicii de locomotivă Marcu 
Aurel, Dascălu loan și alții care, 
remorcînd trenuri cu tonaj spo
rit, au realizat lună de lună eco
nomii de zeci de tone la combus
tibil convențional.

Realizări frumoase în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan, în realizarea .de economii 
peste angajamentele luate au ra
portat și delegații organizațiilor 
ide bază de la I.R.T.A., S.T.R.A.. 
I.C.R.T.I. și alții. Succesele ra
portate dovedesc că acolo unde 
organizațiile de bază au desfășu
rat o muncă politică intensă 
multilaterală, rezultatele sînt 
Iglindite în toate domeniile de 
tivitate.

Și 
o- 

ac-

Problemelor 
gospodărești — 

atenția cuvenită!
Modernizarea și înfrumusețarea 

orașului Petroșani ia an de an o 
tot mai mare amploare. La ac
țiunile obștești de înfrumusețare 
a orașului, bucurîndu-se de spri
jinul grupelor de partid, a depu- 
teților, comitetului de femei și 
organizațiilor de tineret, comite
tul executiv al sfatului popular 
a reușit să mobilizeze mii de ce
tățeni realizîndu-se în acest fel 
economii în valoare de 51.836 
lei. Femeile din Petroșani au pres
tat în acest an 70.000 ore de mun
că patriotică pentru amenajarea 
de spații verzi, curățirea parcuri
lor, străzilor realizînd în acest 
fel economii de peste 170.000 lei.

Deși au lost obținute realizări 
gospodărești frumoase, mai sînt 
încă multe de făcut în această 
direcție. In activitatea sfatului 
popular mai persistă încă lipsuri 
în ceea ce privește grija pentru 
curățenia orașului, a cartierelor 
periferice, precum și în exercita
rea unui control permanent și ca
lificat asupra întreprinderilor ce

D. CR1ȘAN

(Continuare în pag. 3-a)

tn bloc și care es- g 
te forma de mo- 8 

bilizare a lor ? Nu se vede nici un 
anunț, tabel sau „listă de serviciu". 
Tovarășul Skoupy, responsabilul ‘ 
de bloc, îmi răspunde : „Noi toți. 2 
N-aș putea evidenția pe nimeni în 
mod deosebit". Am copiat deci 
după tabelul de la intrare numele 
gospodarilor de pe scara 1: Na
du Al., Sebastyin Samoilă, Vancea 
loan, Brînzan Sandu Biro Emeric, 
Toth Eugen, Popa Nicolae, Tza- 
ne Adalbert.

Pe scara 11 însă, deși domnește 
aceeași ordine și curățenie, se pa
re că inițiatorii principali ai între
ținerii curățeniei sînt Sordida Pe
tru, Kovacs Al. și David 1.

— O singură nemulțumire a- o

8
8

'8 
8
8
8
8
8
8 n
8
8
8
8
8

пет și noi, mi-au spus locatarii g 
acestui bloc model de curățenie < 
și ordine înainte de a pleca. Am g 
dori să găsim în Petroșani flori g 
de primăvară pentru incinta blo- g 
cultă... „Flori de primăvară acum g 
în pragul iernii ?! Era gata să-i g 
întreb. M.-am abținut însă la timp g 
gîndindu-mă la proverbul „Bunul 8 
gospodar își face iarna căruță"... |

M. DUMITRESCU ga
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2 STEAGUL R®ȘU

In clișeu elevii Teșcan Xenia și Felea Gheorghe din clasa a 
ІХ-а a Școlii medii din Lonea executînd o experiență de chimie.

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

Intr-adevăr clasa VI-a C e slaba ?"
j Sunetul soneriei stinse.
j Freamătul s-a potolit, devii șco- 
» ,sefa^e din Petroșani așteaptă 
1 liniștiți sosirea profesorilor. Cla- 
I sa X-a В are oră educativă. Di- 
f riginta, tov. Ciorgoveanu Eugenia, 
j le promisese ora trecută că le va
• face o surpriză plăcută. De aceea
• așteptau nerăbdători.
? Cînd a sosit diriginta, toți au 
J fost într-adevăr surprinși: odată 
t cu ea au venit și doi elevi cu
* aparatul de radio al școlii cu 
f pikup. Imediat însă s-au lămurit.
* „Vom asculta muzică", își spuneau 

j Elevul Albu Gheorghe a pregă- 
i tit referatul „Lupta popoarelor 
I pentru pace". Tînărul strungar de
♦ la U.R.U.M.P. a vorbit cu cuvinte 
’ pline de emoție despre lupta neo- 
i bosită a harnicului popor sovietic 
i pentru triumful păcii pe întreg pă- 
І mîntul. „Oamenii cinstiți de pre-
i tutindeni a spus apoi diriginta, | 
I luptă neobosiți ca pacea, bunut * 
Ț cel mai de preț al omenirii să ' 
J sălășluiască în fiecare cămin, in
* fiecare țară. Unul dintre cei mai 
» activi luptători pentru pace, a con-
♦ tinuat diriginta, este și renumitul 
? cîntăreț de culoare Paul Robe- 
? son. Vom asculta cîteva din nu- 
i mer oasele sale melodii, care cbea-
* mă popoarele lumii la luptă pen- 
i tru pace".
? In liniștea care domnea în cla- 
ț să a vibrat puternic glasul bine- ț 
ț cunoscut al marelui cîntăreț ame- ț
♦ rican înregistrat pe discuri. El a ț 
I interpretat melodii din muzica po- * 
î poarelor, o melodie din patria sa | 
1 în care vorbea despre viața tristă * 
J și nefericită a negrilor...
♦ Apoi, în limba rusă a tintat ci- 
T teva melodii ale poporului rus. 
î Diriginta, care este și profesoară
• de limba rusă, a tradus elevilor 
ș fiecare cuvînt. A fost o oră cu a- 

jț devorat educativă, plăcută și uti-
• la.
♦ M. I. CĂLINJ corespondent

4
4
i
♦

să f 
m f 
...• ,

4
4
4

t
4 r 
t
*

1
■ 4 
. f

4
4
4
4
4
4 

, 4

Pionieri sîrguincioși
Elevii Școlii de 7 ani nr. 3 din 

colonia Ștefan — Lupeni se stră
duiesc zi de zi să-și îngrijească și 
să-și înfrumusețeze școala. Astfel, 
pionierii din fiecare clasă au pro
curat și confecționat perdeluțe pen
tru ferestre, cutii sanitare, flori. 
De asemenea, pentru întreținerea 
în bune condițiuni a avutului șco
lii și a materialului didactic s-au 
organizat colective de elevi pentru 
întreținerea curățeniei, de păstrare 
a bunurilor obștești, iar la gaze
tele de perete șînt 
pe aceste teme.

scrise materiale

Cercul pedagogic — ajutor prețios 
în activitatea fiecărui profesor

In unmă cu cîteva zile, s-au 
desfășurat la Petroșani cercurile 
pedagogice pe materii la care au 
participat cadre didactice din 
toate școlile din raion. Datorită 
bunei organizări, a alegerii juste 
a profesorilor care au ținut lecții 
model, datorită discuțiilor purta
te de cadrele didactice, cercurile 
pedagogice au constituit cu ade
vărat un bun schimb de expe
riență. Cu ajutorul acestor cer
curi, profesorii își însușesc cele 
mai bune metode de predare a 
lecțiilor aplicîndu-le apoi fiecare 
la

nele observații la capitolul veri
ficarea cunoștințelor arătînd că 
acest lucru este bine să se facă 
nu în ordinea predării materiei 
ci pe sărite pentru a verifica dacă 
elevii 
dată, 
nilor

au înțeles perfect lecția pre- 
dacă gîndesc asupra noțiu- 
și dau răspunsuri corecte.

clasa respectivă.

Intre profesorii 
de limba romînă

Cercul pedagogic al profesori
lor de limba romînă a avut loc 
la Școala de 7 ani nr. 4 din Pe
troșani. Conform planului, lecția 
model în cadrul acestui cerc a 
fost prezentată de profesoara Ti- 
țescu Maria, în fața elevilor din 
clasa a VI-a -de la școala amin
tită.

Trebuie subliniat de la bun în
ceput că atît modul în care a fost 
predată lecția, metodele folosite 
precum și răspunsurile date de 
elevi au fost într-adevăr model. 
Ținuta elevilor și a profesoarei 
au lăsat o bună impresie cadre
lor didactice participante.

Lecția profesoarei Tițescu Ma
ria a respectat conform planului 
toate etapele pe care le cere o 
lecție. Atît verificarea cu
noștințelor elevilor cît și metodele 
(folosite în predarea temei noi, 
fixarea noțiunilor principale au 
fost făcute la un nivel peda
gogic corespunzător ceea ce a 
atras laudele colegilor în discu
ția purtată. Totuși, în aceste dis
cuții, profesorii au ridicat și u-

Lecții model
Cercul pedagogic din Lupeni la 

care au participat cadrele didactice 
din localitate precum și din Ani
noasa, Vulcan, Uricani, de la 
clasele I—IV a avut duminică 
o activitate deosebit de susținută. 
Au fost ținute cu această ocazie 
lecții deschise la clasele I—IV la 
materiile limba romînă, matema
tică și științe naturale precum și 
diferite referate pe anumite te
me. Atît lecțiile deschise cît și 
referatele cu teme ca „Respecta
rea particularității de vîrstă ale 
elevilor", au constituit o bună 
bază de discuții pentru cadrele 
didactice participante. De pildă, 
s-a stabilit felul în care trebuie 
folosit materialul didactic, felul 
în care trebuie organizată și pre
gătită clasa pentru anumite te
me mai grele, fiind însușite cele 
mai bune metode și procedee ca
re să contribuie la realizarea 
unui învățămînt științific în sco
pul instruirii temeinice a elevilor.

La discuțiile organizate de ziat, 
referitor la situația clasei a VI-a 
C de la școala noastră, la car: a 
participat și tov. Paraschivoiu C., 
aș dori să-mi spun și eu cuvîntul 
în calitate de director al școlii din 
Vulcan dc care aparține clasa dis
cutată

încă din primele 
cînd copiii s-au 
prezentat la cursuri, 
am observat la e- 
levii clasei a VI-a 
C o notă de amă
răciune, determina
tă de neîncrederea în izbînda mun
cii lor... Prea de multe ori se spu
sese în cancelaria profesorilor, în 
adunările cu părinții, între elevi că 
această clasă este cea mai slabă 
din școală. Aceasta, desigur, pro
vocase o amărăciune în rîndul e- 
levilor clasei, o nîîncredere.

Că existența unui colectiv bine 
sudat cu încredere în propriile lui 
forțe, este una din condițiile dc 
bază ale reușitei procesului instruc- 
tiv-educativ, este un fapt îndeobște 
cunoscut. Formarea acestui colec
tiv de elevi necesită însă, ca o par
te componentă a întregii munci 
instructiv-educative, studierea posi
bilităților individuale și de vîrstă 
ale fiecărui elev, îmbinată cu in
fluențarea consecventă a trăsături
lor elevilor. In acest sens era ne
cesar ca la începutul anului să se 
acorde o mai mare atenție elevilor 
clasei respective, analizîndu-sc ca
taloagele și jurnalele din anii pr :- 
cedenți, caracterizările întocmite de 
fiecare diriginte, consultări cu pro
fesorii clasei, familiarizarea direc
tă cu elevii în mediul de acasă și 
cu părinții. Studierea aceasta aten
tă a clasei încă din primele zile 
ale anului ar fi înlăturat părerea 
preconcepută despre clasa discu
tată. De cîtva timp însă, întregul 
colectiv al școlii a trecut 1a reali
zarea acestor îndatoriri ceea ce va 
duce la reflectarea fidelă a posibi
lităților clasei. In acest sens am 
căutat ca planul general anual al 
școlii să se transforme într-un pu
ternic mijloc de mobilizare a tu
turor forțelor de care dispunem. 
Pentru toți profesorii școlii, clasa 
a VI-a C a devenit intr-adevăr o 
problemă.

Primul factor pe care l-am con
siderat deosebit de important în

zile de școală,

îndreptarea clasei a fost felul de 
predare și nivelul lecțiilor, în scopul 
sporirii eficacității lor. Fiecare pro
fesor a avut sarcina permanentă 
de a pregăti lecțiile pentru aceas
tă clasă în mod special ținînd sea
ma de nivelul clasei astfel incit 
elevii să asimileze încă din clasă 
cea mai mare

DISCU ȚII

■ parte din cunoștin
țe, fără a exclude 
insă 
înd ^plinirii 
lor pentru acasă, 
deci munca 
pendentă, 

a forma la elevi dis- 
individuale, 

cu fiecare în

îndatorirea 
cerne-

inde- 
indivi-

duală. Pentru 
ciplina acestei munci 
s-a stat de vorbă 
parte, îndrumîndu-1 în funcție dc 
nivelul și posibilitățile sale asupra 
planificării timpului de învățătu
ră. In același timp, pentru toți ele
vii clasei s-a rezervat o sală spe
cială în care se dau 
plimentare de către 
specialitate, mai cu 
rioada lucrărilor de

Planurile generale 
metodice viitoare arată că Ia cla
sa a VI-a C s-a organizat și se vor 
organiza cele mai numeroase lecții 
deschise, interasistență între profe
sorii de aceeași specialitate și de 
specialități diferite, care predau la 
această clasă. Procedeele și meto
dele folosite de profesorii și de 
dirigintele clasei au fost și vor fi 
analizate în ședințele bilunare, or
ganizate cu toți diriginții și pro
fesorii din școala noastră. Una din 
ședințele consiliului pedagogic va 
fi de asemenea consacrată analizei 
muncii instructiv-educative de la 
clasa a VI-a C.

M-am limitat numai la meto
dele propus: de conducerea școlii 
în domeniul muncii organizatorice 
și metodice la care își vor aduce 
contribuția și părinții și organiza
ția de pionieri, considerînd că a- 
ceasta constituie un început de 
drum nou în munca noastră, pentru 
schimbarea calificativului atribuit 
pe nedrept clasei a VI-a C.

Despre munca sa, despre felul 
în car: a fost ajutat și rezultatele 
obținute la acesată clasă, va vorbi 
într-un articol viitor însuși diri
gintele clasei.

GHEORGHE ANTOCE 
directorul Școlii medii mixte 

Vulcan

consultații su- 
profesorii de 

seamă în pe- 
controi.
ale consiliilor

Cum îmi organizez timpul de învățătură

TETILEANU
corespondent

la învățătură, 
început să in
ia radio, să 

din reviste și

Mariana încă nu este școl ăriță, totuși părinții ei se ocupă 
de pe acum de pregătirea sa pentru drumul pe care va păși la 
anul. Revistele pentru copii constituie un ajutor prețios în numea 
părinților in pregătirea Marianei pentru a deveni din prima zi 
o bună școlăriță. In fiecare după-amiază familia Steț a mineru
lui din Aninoasa se adună pentru a răsfoi împreună noile nu
mere ale revistelor.

Încă din primii ani de școală, 
am căutat să-mi duc activitatea de 
elevă după un plan bine stabilit 
și mai cu seamă respectat cu stric
tețe. Sfaturile primite de la pă
rinți și exemplul lor au fost pen
tru mine primul îndreptar în 
munca mea. în același timp indica
țiile date de învățători și profe
sori pentru organizarea timpului de 
studiu, mi-au ajutat la obținerea 
de rezultate bune 
Mai tîrziu tind am 
țeleg emisiunile de 
descifrez articolele
Ziare am urmărit cu multă atenție 
diferitele sfaturi ce s-au dat pen
tru cei mici, pentru școlari. Toate 
erau făcute cu scopul ca elevul să 
știe cum să-și împartă timpul, ast
fel încit să-i ajungă pentru o pre
gătire temeinică a lecțiilor, pentru 
joc și distracții, pentru lectura par
ticulară și pentru a ajuta pe pă
rinți în treburile gospodărești. In 
felul acesta am reușit ca în cele 5 
clase de școală, să obțin note bu
ne la învățătură, să fac lucru de 
mină și să am timp liber suficient. 
Și acum să redau mai amănunțit 
acest plan de activitate, după care 
mă orientez în timpul unei zile 
de școală.

Mă scol la ora 6 dimineața, 
odată cu părinții, pentru ca să am 
timp suficient pentru îmbrăcare. 
gimnastică, micul dejun și aerisirea

și aranjarea camerei. La ora 6,45 
ascult emisiunea „Salut voios de 
pionier" tind se dau exemple din 
activitatea școlărească și pionie
rească a celor mai buni pionieri 
din țară. La ora 7 sînt îmbrăcată 
și pînă la ora 7,30 revăd mate
riile mai grele din acea Z‘, apoi 
închid servieta în care пй-ат pus 
toate cele necesare, fac ordine pe 
masa de lucru și la ora 7,40 plec 
spre școală, 
ore de curs 
grijă cărțile, 
școlare, îmi

Ajunsă acasă, 
forma, mă spăl pe mim și iau ma
sa cu părinții care mă așteaptă. 
După masă povestesc ce am făcut 
în acea zi la școală, cum mi-am 
petrecut timpul, dacă am fost as
cultată sau nu și ce note am pri
mit. Faptele mele sînt cîntărite și 
apreciate de fiecare dată de pă
rinți. Apoi, ajut la spălatul vase
lor și la curățenie. La ora 14 ies 
în curte unde mă joc puțin sau u- 
neori fac o plimbare cu bicicleta 
dacă timpul este favorabil, iar da
că nu, dorm o oră.

La ora 15 sînt la masa de lu
cru caut să păstrez cea mai perfec
tă ordine. îmi scot cărțile și caie
tele de care am nevoie și încep să 
învăț lecțiile, întîi cele mai grele 
și la urmă pe cele mai ușoare, 
pentru ca să nu fiu obosită și să 
înțeleg lecțiile mai bine și mai

La sfirșltul celor 5 
îmi string cu multă 
caietele și rechizitele 
curăț banca.

îmi scbimb uni-

repede. După ce am citit, îmi fac 
temele scrise cu multă atenție pen
tru a nu greși lucrînd curat ca să 
nu-mi murdăresc caietele la care 
țin foarte mult. După fiecare oră 
de studiu am liber 10—15 minute 
pentru recreere în care timp mai 
stau la fereastră sau ascult emisiu
nile de după-masă ca : „Vreau să 
știu", „Un tăciune și-un cărbune" 
sau „Roza vtnturilor", sau basme 
frumoase sau curiozități științifice. 
La ora 19 sînt gata cu toate lec
țiile și ascult „Teatrul la micro
fon"- în zilele în care se transmit 
diferite piese pentru că iubesc mult 
teatrul și cinematograful. între o- 
rele 20—20,30 citesc diferite re
viste pentru școlari și pionieri ca ; 
„Scînteia pionierului", „Cravata 
roșie", sau chiar „Luminița" ori 
îmi revizuiesc uniforma pentru a 
doua zi. La orele 20,30 luăm masa 
de seară, apoi mă spăl pe dinți și pe 
față. De mai multe ori pe zi aeri
sesc camera și 
pat ca să am 
odihnă.

Acesta este
muncă, program care nu este greu 
de întocmit și respectat de fiecare 
școlar, care dorește să obțină re
zultate bune la învățătură cît și in 
viața de toate zilele.

RODIGA DOREANU
clasa VI A Școala de 7 am nr, 1 

Lupeni

la ora 21 șînt 
timp suficient

programul meu

în 
de

de
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Cu prilejul dezbaterii cifrelor < 

de plan pe anul 1961 minerii și 
tehnicienii de la Aninoasa și-au < 

; luat angajamente mobilizatoare, < 
: și-au făcut propuneri de îmbunată- ) 
fire a muncii. J

Brigada condusă de tov. Bul- ț 
garu Gbeorghe din sectorul III s-a < 

• angajat să economisească lemn de 5 
mină în vaLoare de 2100 lei, ex- j 
ploz/v și capse în valoare de 300 < 
lei și să extragă peste sarcinile < 
planului pe 19bl, 1200 tone de ‘ 

; cărbune. De asemenea s-a, anga
jat să sporească productivitatea 
cu o tonă de cărbune pe post.

îndeplinirea lunară a planului 
de pregătiri e una din sarcinile 
de seamă pentru anul 1961. Briga
dierul Lăszlo Bela care conduce. 

\ una din brigăzile de pregătiri ale 
sectorului III s-a angajat ca in 
cursul anului viitor să depășească 
lunar planul de pregătiri cu un 
metru galerie. Un angajament si-

I

i; c 
milar și-a luat și brigada de pre- J 
gătiri condusă de Plăsiță Gbeor-

LUCIA L1CIU

Se pot realiza 
de pe acum indici 

la nivelul anului viitori
(Urmare din pag. l-a)

la sută mai mult cărbune decît 
se va extrage în acest an, consu
mul de lemn va trebui să scadă 
ia cel mult 41,2 m.c./1000 tone 
de cărbune etc. Or în multe din 
aceste direcții indicii abținuți 
pînă acum sînt încă nesatisfăcă- 
iori, nu se ridică la nivelul celor 
planificați pentru 1961. In peri
oada care a mai rămas di>n acest 
an este nevoie să se dea n»ai 
multă atenție creșterii vitezelor de 
avansare în abataje ca și în ga
lerii, să se îndeplinească și depă
șească planul la lucrările de pre
gătiri și deschideri, sa sporească 
indicii de mecanizare a încărcă
rii. de armare metalică.

Toți acești indici pot fi reali
zați de pe acum. La exploatări 

. au fost alcătuite planuri de mă
suri tehnico-organiizatorlce concre
te. îndeplinirea măsurilor pre
conizate în planuri trebuie făcu
tă, după posibilități, încă de pe 
acum. Un rol de cea mai mare 
importanță revine organizațiilor 
de partid, comitetelor sindicate
lor. Mobilizarea minerilor la lup
ta pentru creșterea randamentelor 
'de pe acum la nivelul angaja-1 
mentelor luate, intensificarea și1' 
așezarea pe baze concrete cu e- 
vidență operativă a întrecerii so
cialiste pe profesii, de toate a- 
cestea comitetele sindicatelor tre
buie să se ocupe activ de pe a- 
cum.

★

toate ex- 
suficlente

In prezent există la 
ploatările capacități 
oare să asigure obținerea unor in- 

- dici de pe acum la nivelul sarci
nilor pe 1961. Aceste capacități 
trebuie folosite din plin pentru ca 
lozinca de întrecere a siderurgiș- 
tilor să găsească o largă aplica- 

. re și în Valea Jiului. Să folo
sim toate forțele pentru ca 
încă din această lună să se ob
țină indici la nivelul celor pla
nificați pentru anul viitor!

Comuniștii din orașul Petroșani și-an ales 
organ de conducerenoul

(Urmare din pag. l-a)

de

răspund de gospodărirea orașului 
și fondului de locuințe.

Unii dintre deputați, cum sînt 
tovarășii Bodo Francisc, Ghendel 
Gheorghe, Kiss Gheorghe, Stoi- 
cescu Maria și alții nu au parti
cipat cu regularitate la sesiuni, 
nu au mobilizat pe cetățeni la 
acțiuni gospodărești. Comitetul 
orășenesc de partid va trebui să 
îndrume organizațiile de bază să 
analizeze activitatea deputaților 
membri și candidați de partid, să 
tragă la răspundere pe acei ce 
poartă doar onorific titlul 
deputat.

Luînd cuvîntul la discuții to
varășul Tudor Alexandru, Martin 
Elemer și alții au propus o sea
mă de măsuri concrete în dome
niul gospodăresc. Printre acestea 
se numără : studierea schimbării 
traseului de circulație al autobu
zelor pe strada Vasile Conta, stu
dierea posibilității construirii de 
instalații sanitare în diferite 
puncte ale orașului, a aducerii 
apei industriale pentru spălarea 
mașinilor economlsindu-se în a- 
cest fel însemnate cantități de 
apă potabilă.

Vorbitorii au arătat de aseme
nea necesitatea de a se construi 
stații de autobuze pentru a feri pe 
călătorii de intemperiile vremii.

Munca 
cultural-educativă 

la nivelul sarcinilor
Una din sarcinile comitetului 

orășenesc de partid este de a fo
losi toate mijloacele ce-i stau la 
îndemînă în vederea desfășurări! 
unei intense munci cultural-edu
cative. In orașul Petroșani sînt 
condiții de a se desfășura o ase
menea muncă. In localitate exis
tă un teatru de stat care în acest 
an a pus în scenă numeroase pie
se cu caracter educativ, piese ca
re numai în Petroșani au fost 
vizionate de peste 13.000 de spec
tatori. Cele trei cinematografe au 
contribuit de asemenea la educa
rea și culturalizarea maselor. In 
cadrul cinematografelor au avut 
loc recenzii și simpozioane. Nu
mai în perioada festivalului fil
mului sovietic s-a înregistrat un 
număr de peste 12.000 spectatori.

--------------o-------------- ------
Pentru îmbunătățirea activității I.L.L.

Zilele trecute Comitetul execu
tiv al Sfatului popular raional a 
luat în discuție activitatea des
fășurată în ultimele patru luni de 
către colectivul întreprinderii de 
locuințe și localuri. Din raportul 
prezentat de tov. Cosma Alexan
dru, directorul întreprinderii, cît 
și din discuțiile purtate, a reieșit 
că în această perioadă, muncito
rii, tehnicienii și inginerii de la 
I.L.L. au obținut realizări de sea
mă. Planul prestațiunilor de ser
viciu a fost îndeplinit în propor
ție de 137 la sută. La școlile din 
raion s-au executat reparații în 
valoare de 750.000 lei. Asemenea 
lucrări s-au făcut și la alte in
stituții.

. емч.'.1 .

In Petroșani există de asemenea 
un club central, o școală populară 
de artă, iar în acest an a luat 
ființă o școală de muzică unde 
sînt pregătiți copiii de vîrstă șco
lară. In munca cultural-educati
vă pot fi folosite cadrele de la 
Institutul de mine, Școala medie 
mixtă, școlile elementare, Grupul 
școlar minier, cămine și grădinițe.

Condiții sînt, iar în anul 1961 
ele vor fi și mai multe. Numeroși 
participant la discuții au arătat 
însă că deși clubul central este 
bine dotat, cu o bibliotecă boga
tă, totuși el desfășoară o slabă 
activitate. Consiliul de conduce
re în frunte cu tovarășul Gabor 
Iosif, directorul clubului, nu s-a 
străduit să desfășoare o activita
te multilaterală. Vinovate se fac 
de aceasta și unele organizații 
sindicale și de U.T.M. care nu 
au căutat să atragă la activita
tea clubului cît mai mulți oa
meni ai muncii și în special ti
neretul.

învățătorii și profesorii vor 
trebui la rîndul lor să acorde o 
mai mare atenție muncii cultural- 
educative în școli, educării tine
retului în spiritul patriotismului, 
a internaționalismului proletar, 
să combată misticismul. In cadrul 
discuțiilor s-a arătat importanța 
înființării unui muzeu în Petro
șani. Toate acestea au arătat că 
în orașul Petroșani sînt condiții 
optime de îmbunătățire a 
tații cultural-educative.

activi-

ale 
fi

la

Sarcinile de plan 
anului viitor vor 
îndeplinite înainte 

de termen
Majoritatea participanților 

discuții, ținînd seamă de dorința 
unanimă a colectivelor în care 
își desfășoară activitatea, au a- 
dus la cunoștință conferinței ho
tărârea oamenilor muncii de a 
lupta pentru îndeplinirea înainte 
•de termen a sarcinilor de plan 
sporite ce le revin pe anul 1961, 
să realizeze economii importante 
contribuind astfel la traducerea 
în viață a sarcinilor izvorîte din 
istoricele Documente ale celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R.

Luînd cuvîntul tovarășul Le
grand -Iosif, inginer șef la 
U.R.U.M.P. s-a angajat în nu
mele colectivului ca planul pe a- 
nul 196-1 să fie realizat în unspre
zece luni și jumătate, să se obți-

In activitatea colectivului de la 
I.L.L. s-au manifestat șl unele 
lipsuri. Planul de întreținere a 
imobilelor de pildă, a fost înde
plinit numai în proporție de 66 
la sută, ceea ce constituie o lipsă 
serioasă m activitatea întreprin
derii.

Pentni îmbunătățirea continuă 
a activității întreprinderii, Comi
tetul executiv al Sfatului popular 
raional a adoptat o decizie. Comi
tetul executiv a cerut conducerii, 
întregului colectiv de la I.L.L. să 
se preocupe îndeaproape de admi
nistrarea clădirilor, întreținerea 
și păstrarea lor în bună stare 
spre a asigura oamenilor muncii 
din Valea Jiului condiții Cit mai 
bune de locuit. 

nă economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 300.000 
lei, iar calitatea produselor fa
bricate de uzină să se îmbunătă
țească simțitor.

Tovarășul Grigoraș Constantin 
s-a angajat ca în anul viitor 
O.C.M.M. să facă economii în 
valoare de 300.000 lei prin fo
losirea în construcții a 18.000 
m. c. de materiale locale, să ob
țină o depășire a sarcinilor de 
plan de 2 la sută, iar termenul 
de execuție să fie scurtat cu 50 
de zile la fiecare obiectiv.

Angajamente mobilizatoare și-au 
luat și delegații participanți la 
discuții, din cadrul organizații
lor de bază Depoul C.F.R., I.L.L., 
întreprinderea de industrie locală 
„6 August", S.T.R.A., și mulți 
alții. Mobilizați de organizațiile 
de bază, de exemplul comuniști
lor, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din întreprinderile din o- 
rașul Petroșani vor da cu sigu
ranță viață angajamentelor luate 
cu muit înainte de termen.

★

In încheierea lucrărilor confe
rinței de partid a luat cuvîntul 
tovarășul Lazăr David, prim-șe- 
cretar al Comitetului raional de 
partid. Tovarășul Lazăr David a 
subliniat printre altele, necesita
tea ca oamenii muncii din Petro
șani, mobilizați de exemplul co
muniștilor, să-și sporească efor
turile pentru îndeplinirea sarcini
lor de producție ce au mai ră
mas din acest an, pentru a asi
gura încă de pe acum condiții 
optime de muncă pentru 1961.

In continuarea cuvîntării, to
varășul Lazăr David a arătat im
portanța deosebită pe care o au 
organizațiile de partid în mobili
zarea maselor la descoperirea și 
promovarea noului, a inovațiilor 
și raționalizărilor, a depistării și 
folosirii cu chibzuință a rezerve
lor interne.

IJn loc important în cuvînta- 
rea tovarășului Lazăr David l-a 
ocupat munca politică de masă, 
atenția pe care noul comitet de ■ 
partid va trebui s-o acorde îndru
mării și sprijinirii organizații
lor de bază, asigurării unei con
duceri calificate și permanente a 
organizațiilor de masă de către 
organele de partid. S-au făcut 
recomandări și în ceea ce pri
vește controlul organizațiilor de 
bază asupra conducerilor admi
nistrative, întăririi vieții interne 
de partid și altele.

Ținînd seamă de propunerile 
«din cadrul discuțiilor, de sarci
nile cuprinse în hotărîrea confe
rinței, noul comitet de partid, în 
«fruntea căruia în prima plenară 
a fost ales ca secretar tovarășul 
Karda Zoltan, va trebui să lupte 
cu perseverență, zi de zi, pentru 
ducerea la îndeplinire a multi
plelor sarcini ce-i stau în față.

/ I
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біодоі stelat юівіег 
cu sediul în Lupeni str. Ella 
nr. 40 anunță pentru data de

15 DECEMBRIE un

CONCURS
pentru ocuparea postului de 

bibliotecar principal 
Candidați! trebuie să înde

plinească următoarele con
diții :

— să aibă studii superi
oare (licență sau examen de 
stat) sau studii medii de 
specialitate (cu școală de bi
bliotecari).

Înscrierile pentru concurs 
se fac pînă la data de 11 

DECEMBRIE 1960 la secre
tariatul școlii.

CandidațiI vor depune ur
mătoarele acte:

— cerere,
— copie legalizată după 

actul de studii,
— adeverință de vechime 

în cîmpul muncii,
— autobiografie.
Concursul va avea loc în 

localul grupului școlar, la 
data de mai sus, la orele 8 i 
dimineața.

Examenul se va susține Ia 
următoarele discipline:

— limba și literatura ro- 
mînă (scris și oral),

— noțiuni de socialism 
științific,

— lucrări practice pe im
primate cerute de biblioteci 

cu clasificare zecimală.
Programele analitice de e- 

xamen se găsesc la secreta- 
riatal școlii.

Orice informații suplimen
tare se pot cere zilnic de la 
secretariat, telefon 10.

Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 
prezintă în premieră 

sîmbătă 3 și duminică 4 
decembrie 1960, orele 1930

Spectacolul cu 
BĂIEȚII VESELI 
comedie în 3 acte 
de H. Nicolaide 

Regia artistică: D. Căpitanii 
Scenografia: Emil Moise

o
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Fierul vechi să fie scos la
Cu luni în urmă, organizația 

U.T.M. din cadrul sectorului II 
al minei Lonea a intensificat ac
țiunea strîngerii fierului vechi. A- 
tunci, zeci de tineri entuziaști, 
răspunzînd chemării, au descope
rit noi și importante rezerve de 
fier vechi.

Utemiștii Belu loan, Bălăuță 
Vasile, Cristocea Nicolae, Mol
dovan Sabin, sînt doar cîțiva din 
acel care coborînd în mină au a- 
dunat din adîncuri fier vechi pen
tru a-1 trimite oțelăriilor.

Exemple de tineri care au do
vedit un înalt spirit patriotic, a- 
dunînd cu grijă fiecare bucățică 
de fier vechi sînt cu zecile la sec
torul II al minei, ca și de altfel 
la toate exploatările miniere ale

Văii Jiului. Sute de ore de 
că patriotică s-au cumulat 
în acțiunile de strîngere a 
lui vechi. De la acest sector a 
luat drumul oțelăriilor o impor
tantă cantitate de fier vechi. Și 
acțiunea patriotică de strîngere 
a fierului vechi continuă. Adică 
ar continua cu același elan dacă 
tinerii brigadieri ai muncii pa
triotice ar fi sprijiniți în acțiu
nile ce le întreprind.

Iată că au trecut trei luni de 
cînd cu prilejul unei acțiuni în
treprinse 
patriotice 
noi s-a 
vechi. Cu
fier vechi a fost adunat din mi-

mun- 
astfel 
fieru-

de brigadierii muncii 
de la sectorul II al mi- 
curățit sectorul de fier 

acel prilej cea. 4000 kg.

suprafață
nă și transportat de la puțul 7 
Noiembrie la puțul principal cu 
scopul de a fi adus la ziuă și a- 
poi predat I.C.M. Fierul adunat 
însă zace și acum în subteran la 
puțul principal. Tinerii brigadieri 
au hotărît să-l aducă la suprafață 
dar pînă acum încă nu s-a pre
văzut în programul funcționării 
puțului timpul necesar transpor
tării lui. Se găsesc diferite pre
texte. Că se transportă cărbune 
pe puț, ba că se fac reparații. 
Fierul vechi însă nu se va aduce 
la ziuă de la sine. Ce se așteap
tă oare ? Doar acest lucru nu-i 
de neglijat. Siderurgiștii au ne
voie de fier vechi. Deci, să fie a- 
dus la suprafață !

M. LAZUR
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Raportul prezentat 
la sesiunea

VARȘOVIA. La 29 noiembrie 
s-a deschis în sala Casei de Cul
tură din Varșovia sesiunea Con
siliului Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor, consa
crată celei de-a 15-a aniversări 
a acestei organizații. La sesiune 
participă circa 200 de delegate ale 
organizațiilor de femei din 60 
de țări. Din partea R.P. Romîne 
participă o delegație condusă de 
Maria Rosetti, președinta Consi
liului Național al Femeilor.

★
VARȘOVIA 30 (Agerpres)
La sesiunea Consiliului Fede

rației Democrate Internaționale a 
Femeilor, Eugenie Cotton, preșe
dinta federației, a prezentat ra
portul .asupra activității F.D.I.F. 
și a noilor sarcini în condițiile si
tuației internaționale existente.

Femeile au urît întotdeauna 
războiul, a subliniat E. Cotton. 
In secolul atomic însă această 
ură este mai întemeiată ca ori- 
cînd. Războiul atomic este inu
man nu numai pentru că în cazul 
izbucnirii lui ar pieri un număr

F. D. I. F.
uriaș de oameni ci și pentru că 
însăși faptul pregătirii lui pune 
în primejdie viața multor oa
meni.

F.D.I.F., a spus E. Cotton, 
consideră că problema dezarmării 
este cea mai urgentă problemă a 
zilelor noastre.

Un război atomic modern, a 
subliniat în continuare Eugenie 
Cotton, nu va cruța nici un petic 
de pămînt. De pe altă parte dacă 
ar lua sfîrșit cursa înarmărilor u- 
riașele capitaluri devenite dispo
nibile ar permite să se combată 
foametea, bolile, analfabetismul 
care bîntuie în multe țări slab 
dezvoltate.

Dorim, a spus în continuare 
Eugenie Cotton, ca pentru copiii 
noștri de orice vîrstă femeile să 
fie adevărate educatoare, vrem ca 
femeile să fie nu numai munci
toare auxiliare ci și oameni ai 
muncii ale căror calități profe
sionale să fie unanim recunoscu
te. Dorim în sfîrșit ca femeile să 
participe activ la viața de stat și 
social-politică în care sînt che
mate să aibă un rol important.

Sosirea unei delegații guvernamentale 
a R.A.U. la Moscova

MOSCOVA 30 (Agerpres) — 
TASS transmite:

La 30 noiembrie a sosit la 
Moscova, la invitația guvernului 
sovietic, o delegație guvernamen
tală a Republicii Arabe Unite 
condusă de mareșalul Abdel Ha
kim Amer, vicepreședinte al 
R.A.U.

Pe aeroportul Vnukovo, împo

dobit cu drapelele de stat ale 
R.A.U. și U.R.S.S., delegația a 
fost întîmpinată de Anastas Mi- 
koian, Nuritdin Muhitdinov, Ni
kolai Organov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și de alte persoane ofi
ciale.

Anastas Mikoian și mareșalul 
Amer au rostit cuvîntări.

b--------------'
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„ иі. Propunerile reprezentantului U. R. S. S.
rațiunile din Congo nu trebuie 
să fie incluse în nici un caz în 
bugetul ordinar și nu trebuie să 
impună obligații tuturor membri
lor organizației;

b) secretarul general nu tre
buie să acopere cheltuielile în 
Congo nici măcar provizoriu cu 
alte fonduri aflate la dispoziția 
Organizației, deoarece aceasta ar 
submina alte laturi importante ale 
activității ei;

c) trebuie să fie luate măsuri 
urgente pentru încetarea cheltuie
lilor necontrolate de fonduri în 
Congo care provoacă Organiza
ției o criză financiară;

d) cheltuielile făcute în Congo 
trebuie să fie plătite de țările 
răspunzătoare pentru situația 
creată acolo, în primul rînd de 
Belgia care prin agresiunea sa 
împotriva tînărului stat congolez 
a provocat întreaga criză din 
Congo ce a atras după sine uria
șe cheltuieli din partea O.N.U., 
precum și de S.U.A. și de cele
lalte țări din Blocul occidental 
care impun Organizației Națiu
nilor Unite asemenea măsuri con
trare hotăririlor Consiliului de 
Securitate și sesiunii extraordina
re a Adunării Generale a O.N.U.;

e) Secretarul general care, du
pă cum au arătat evenimentele 
din Congo, urmează în probleme
le financiare o linie în contradic
ție cu interesele Organizației 
Națiunilor Unite, trebuie să pu
nă capăt cheltuielilor necontrola
te de fonduri ale Organizației în 
Congo. El trebuie să prezinte 
imediat propuneri cu privire la 
reducerea hotărîtă a cheltuielilor 
în Congo și la încheierea opera
țiunilor O.N.U. pentru a preta- 
tîmpina falimentul financiar ai 
O.N.U. șl discreditarea totală a 
măsurilor ei.

SITUAȚIA
LEOPOLDVILLE 30 (Ager

pres).
Marioneta Chombe întîmpină 

dificultăți tot mai mari în contro
larea regiunilor din nordul pro
vinciei Katanga unde puternicul 
trib Bahtba, care îl sprijină pe 
primul ministru al Congoului, 
Patrice Lumumba, desfășoară o 
luptă armată împotriva bandelor 
ide mercenari. Potrivit relatărilor 
corespondentului din Leopoldville 
al agenției Reuter, la 29 noiem
brie fruntașii tribului Baluba i-au 
dat lui Chombe un ultimatum ce- 
rîndu-i ca „trupele, jandarmeria și 
reprezentanții administrației" din 
orașul Kabalo, să părăsească a-

DIN CONGO
ceasta localitate în termen de 
patru zile.

In același timp, după cum 
transmite agenția France Presse, 
„ministerul de Interne" din Ka
tanga a dat publicității un comu
nicat în care recunoaște că în 
cursul săptămînii trecute s-au 
produs incidente în orașul Jadot- 
villa, situat la 130 km. de Elisa- 
bethville. In cursul incidentelor, 
manifestanții, care se pronunțau 
împotriva acțiunilor separatiste 
ale marionetei Chombe, au atacat 
și au incendiat un automobil al 
poliției. .Grupuri de tineri au a- 
tacat de asemenea mai multe pa
trule ale poliției.

• MOSCOVA. N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a primit in audiență pe Luis 
Carlos Prestes, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Brazilia, și a avut o convor
bire cu el. La convorbire a fost 
de față B. N. Ponomariov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S.

• PARIS. In Algeria au loc 
puternice lupte între detașamen
tele Armatei de eliberare națio
nală a Algeriei și trupele fran
ceze. Potrivit presei pariziene, 
lupte înverșunate au avut loc în 
estul Algeriei unde subunități 
ale Armatei de eliberare națio
nală a Algeriei au atacat zeci de 
posturi militare franceze aflate 
pe așa-numita „linie Morice" ca
re reprezintă un sistem de forti
ficații Ia frontiera algeriano- 
tunisiană.

• HAGA. Autoritățile colo
nialiste olandeze intensifică mă
surile represive împotriva locui
torilor din Irianul de vest care, 
după cum s-a anunțat, s-au răs
culat împotriva dominației colo
niale. Potrivit relatărilor agenției

United Press International, poli
ția olandeză a arestat în cursul 
ultimelor zile 25 de patrioți din 
Irianul de vest sub acuzația de 
„activități subversive".

• DAMASC. La 28 noiembrie, 
Saleh Ben Isa El Harsi, locțiitor 
al Imamului Omanului, a plecat 
de la Damasc pe calea aerului la 
Er-Riad. Potrivit relatărilor pre
sei el se va întîlni la Er-Riad cu 
conducătorii partizanilor din O- 
man, și va examina împreună cu 
ei situația din Oman, precum și 
problemele organizării Ruptei îm
potriva imperialismului englez.

• LONDRA. In rezervația sud- 
africană Pondoland continuă lup
ta populației locale împotriva po
liticii rasiale a autorităților din 
Uniunea Sud-africană. După cum 
arată corespondentul agenției Reu
ter, membrii tribului Pondo boi
cotează dispozițiile „conducători
lor care le-au fost impuși de gu
vern, incendiază casele acestora, 
refuză să plătească impozitele, a- 
lungă din această regiune pe co- 
mercianții europeni. In ultimele 
opt zile în rezervația Pondoland

NEW YORK 30 (Agerpres)
La 28 noiembrie Comitetul' 

pentru problemele administrative 
și bugetare al Adunării Generale 
a O.N.U. a început să discute 
problema situației financiare a 
O.N.U. și finanțării operațiunilor 
din Congo. In discuția Comite
tului a fost pus raportul lui 
Hammarskjoeld, secretarul general 
al O.N.U., care solicită alocații 
suplimentare în valoare de peste 
66 milioane dolari pentru acope
rirea cheltuielilor legate de ope
rațiunile „trupelor O.N.U. în Con
go.

Din declarația secretarului ge
neral reiese că situația financia
ră a Organizației se află de fapt 
în pragul falimentului, a spus la 
ședința din 29 noiembrie A. A. 
Roșcin, reprezentantul Uniunii 
Sovietice. Niciodată încă în cei 
15 ani ai existenței sale, Orga
nizația nu s-a aflat într-o ase
menea situație.

Dificultățile financiare ale Or
ganizației, a continuat Roșcin, au 
fost provocate de faptul că secre
tarul general folosește ilegal cre
ditele bugetului ordinar și fondu
rile circulante pentru finanțarea 
forțelor armate extraordinare ale 
O.N.U. și operațiunile O.N.U. în 
Congo, cheltuiește cu de la sine 
putere fonduri considerabile ale 
Organizației fără ca aceste chel
tuieli să fie aprobate de organul 
competent al O.N.U.

Delegatul sovietic a arătat că 
finanțînd activitatea trupelor 
O.N.U. în Congo, Hammarsk
joeld încalcă în mod grosolan 
disciplina financiară și Carta 
Organizației. Mult timp secreta
rul general a alocat de unul sin
gur fondurile pentru aceste sco
puri, fără a informa O.N.U. des
pre aceasta.

In scopul normalizării situației 
financiare a O.N.U., delegația 
sovietică consideră că este nece
sar șă se respecte următoarele 
prevederi:

a) cheltuielile legate de ope-
----- O------

III UNEIA [UNIM
Proteste împotriva presiunilor 

S. U. A.
LONDRA 30 (Agerpres).
La 29 noiembrie, în cadrul dez

baterilor care au loc în Camera 
Comunelor, membrii parlamentu
lui au protestat împotriva restric
țiilor impuse, datorită presiunilor 
Statelor Unite, asupra exportului 
mărfurilor engleze în Republica 
Populară Chineză.

Barbara Castle, membră a Par
tidului laburist, a citat o serie 
de exemple care demonstrează că 
americanii au exercitat în repe
tate rînduri presiuni asupra An
gliei pentru a împiedica comerțul 
ei cu țările socialiste. Castle a 
anunțat că societatea americană 
„Remington" care are o filială 
în Anglia a împiedicat exportul 
mașinilor de scris în R.P. Chi
neză. Există primejdia, a subli
niat Castle ca societatea ameri
cană de automobile „Ford" să 
impună asemenea restricții și a- 
supra exportului de automobile.

Deputății laburiști cer 
lichidarea bazelor S. U. A. 

din Anglia
LONDRA 30 (Agerpres).
La 29 noiembrie un grup de 

laburiști membri ai parlamentu
lui, au prezentat în Camera Co
munelor o rezoluție în care se ce
re evacuarea trupelor americane 
idin Anglia și lichidarea bazelor 
militare ale S.U.A. 
ritoriul englez.

Autorii rezoluției 
împotriva creării în 
zelor pentru submarine america
ne înzestrate cu rachete „Pola
ris", declarînd că acest lucru con
tribuie la cursa înarmărilor nu- 

1 cleare și la intensificarea încordă- 
: rii internaționale.
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aflate pe te-

se pronunță 
Scoția a ba-

r-

Г

Colaborarea țărilor socialiste 
în domeniul construcției 

de mașini
PRAGA 30 (Agerpres)
La Praga a avut loc cea de-a 

11-a ședință a Comisiei perma
nente de colaborare economică și 
•tehnico-științifică în domeniul 
construcției de mașini a Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
spiritul colaborării frățești.

Sosirea lui Cyrus
MOSCOVA 30 (Agerpres) — 

TASS transmite:
Cunoscutul industriaș ameri

can și reprezentant al vieții pu
blice, Cyrus Eaton, laureat al 
Premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare" a sosit la 30 noiembrie

Eaton la Moscova
la Moscova pentru a participa la 
cea de-a 6-a Conferință interna
țională Pugwash a oamenilor de 
știință care discută problemele 
dezarmării și 
ționale.

Ultima oară 
zitat Moscova

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

Solidaritate ca lupta poporului cuban

securității interna

Cyrus Eaton a vi
ta anul 1958.

ta

caseau fost incendiate 200 de 
aparținînd interpușilor rasiștilor 
sud-africani".

• AGORA, 
țat oficial că 
ție „Ghana 
care era finanțată de societatea 
engleză de aviație „British Over
seas Airways Corporation", a tre
cut sub controlul deplin al gu
vernului Ghanei.

Pînă la sfîrșitul lunii mai 
1961 societatea „Ghana Airways 
Limited" va avea la dispoziția sa 
19 avioane care vor lega Ghana 
de diferite țări din Africa.

• PARIS. In fiecare zi fami
liile franceze primesc vești triste 
despre moartea tinerilor soldați 
în Algeria. La 27 noiembrie o 
asemenea veste a primit familia 
Iui Gerard Bricout din Paris. In 
această zi sute de tineri și tine
re, răspunzînd chemării Uniunii 
Tineretului Comunist din 
și Uniunii Tinerelor fete 
dunat în fața casei lui 
Bricout pentru a protesta 
împotriva războiului din Algeria. 
Ei au cerut ca guvernul să încea
pă imediat tratative pentru înce
tarea operațiunilor militare.

La Accra s-a anun- 
societatea de avia- 
Airways Limited"

Franța 
s-au a- 
Gerard 
energic

HAVANA 30 (Agerpres) — 
TASS transmite:

După cum anunță coresponden
tul din Santiago de Chile al a- 
genției Prensa Latina, Centrul 
sindical unic al oamenilor muncii 
din Chile a dat publicității un 
mesaj ta care își exprimă „soli
daritatea deplină cu revoluția cu- 
bană". „Oamenii muncii din 
Chile, se spune în mesaj își ex
primă solidaritatea cu Republica 
Cuba și cu revoluția ei victorioa
să care luptă eroic pentru onoarea

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

Represiuni dezlănțuite
PARIS 30 (Agerpres) TASS 
Presa franceză anunță că în 

Spania franchistă sînt puse la 
cale noi procese împotriva patrio- 
ților. Principala lovitură este în
dreptată împotriva celor care s-au

Eșecul unei noi rachete 
intercontinentale „Atlas”

GAPE CANAVERAL 30 (Ager- 
pres).

Agenția France Presse anunță 
că la 29 noiembrie o încercare de 
lansare a unei rachete interconti
nentale „Atlas" din seria E. a 
eșuat la Cape Canaveral. Puțin 
timp după lansare unul din mo
toarele rachetei a încetat să func
ționeze și racheta a căzu în mare. 
Cauzele deficienței nu au fost sta
bilite. ,,Atlăs-ul“ seria E este cea 
mai recentă rachetă balistică a- 
mericană.

și demnitatea tuturor popoarelor 
1 atino-americane".

Corespondentul din Rio de Ja
neiro al aceleiași agenții relatea
ză că mii de stodenți de la Uni
versitatea din Sao Paolo au or
ganizat, în timpul vizitei în acest 
oraș a 28 de guvernatori ameri
cani, o demonstrație împotriva 
acțiunilor provocatoare ale gu
vernului S.U.A.. Ei purtau pan
carte cu lozincile: „Cuba — cu- 
banilor", „Nu vrem război ato
mic", „Cuba — da, yankeii — 
nu".

! de guvernul franchist 
repatriat în ultimii ani în Spania 
din Uniunea Sovietică. Ziarele a- 
rată că în curînd la Madrid va 
începe procesul împotriva a opt 
repatriați iar apoi împotriva a 80 
de repatriați din nordul Spaniei. 
Tuturor li se pun în sarcină a- 
cuzații absurde de „activitate 
subversivă", tentativa de a orga
niza o insurecție armată etc. A- 
genția France Presse arată că 
sute de repatriați au fost nevoiți 
să părăsească din nou Spania.

La Paris a fost publicată De
clarația Comitetului Național 
pentru apărarea victimelor fran- 
chismului, în care se arată că în 
închisorile din Spania se află mii 
de dețiuni politici, lipsiți de 
drep de a coresponda și de a fi 
vizitați, fiind amenințați mereu 
cu încarcerare. Printre ei, se sub
liniază în declarație, sînt nume
roase femei întemnițate de 10—15 
ani.
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