
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Citiți în pagina IV-a:
• O nouă confirmare a capacității științei sovietice.
• După tratativele dintre De Gaulle șl Adenauer.
• Colonialiștii intensifică teroarea în Rhodesia.
• Opinia publică mondială condamnă cu indignare monstruoasă 

crimă săvîrșită de colonialiști in Congo.
• Demonstrații de protest în japonia.
• Sporesc alocațiile militare in Anglia. |
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în plină reprofilare
Filatura Lupeni. Ajuns în curtea întreprinderii 

impresia că muncitorii se află în pauză. Se aude doar
zgomotul înfundat al zecilor de motoare electrice, 
care fac ca geamurile halei să tremure ușor. Din 
cînd în cînd pe ușa dublă metalică iese cite o fată 
îmbrăcată în halat albastru și se îndreaptă grăbită 
spre o altă clădire din apropiere. De cum intri în 
clădirea impunătoare care găzduiește mașinile de 
filat, laboratoarele, uscătoriile etc., zgomotul se în
tețește. După cîteva minute însă te obișnuiești cu 
această „lume" a mașinilor unde firele fine de mă
tase artificială se deapănă pe mii de mosoare me
talice.

In hala mașinilor de filat te aștepți să vezi zeci 
de oameni care să trebăluiască în jurul mașinilor. 
Dar nu-i chiar așa. La intrare sînt două mașini 
lungi de aproape 20 metri, dar lingă ele nu se află 
nimeni. Firele de mătasă abia vizibile fug de la un 
capă, la altul al bobinei, se așează pe bobină par
că ar fi aranjate de mina omului. Aruncând o pri
vire peste zecile de mașini de filat, observi cîteva 
capete de femei și bărbați care din cînd în cînd apar 
apoi dispar după corpul destul de înalt al mașinilor. 
Deodată se aude un glas.

La mașina patru schimbări bobinele.
Patru femei ies pe intervalul dintre mașini și gră

bite se îndreaptă spre mașina unde cele o sută de 
mosoare încărcate cu firele de mătasă, de o culoare 
alb-gălbuie, așteaptă să fie înlocuite. Mîinile agere 
ale femeilor iau cu iuțeală bobinele încărcate și le 
înlocuiesc cu altele. Toată operațiunea n-a durat nici 
un minut. Din nou mătasa -se înfășoară cu aceeași 
repeziciune pe bobinele goale.

Cînd ne-am apropiat de mașină la
_ =★=- -------- ’

Din preocupările tinerilor
de la V. E. V.

Au colectat 22.000 kg. 
fier vechi

Brigăzile de muncă patriotică 
de la Uzina electrică Vulcan au 
trimis anul trecut oțelarilor zeci 
de tone de fier vechi peste anga
jamentul luat. In timpul scurs 
din acest an, tinerii din aceste 
brigăzi au efectuat peste 200 de 
ore de muncă voluntară, reușind 
să colecteze 22.000 kg. fier vechi 
și să baloteze cca. 800 kg. sîrmă 
de cupru. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut brigăzile con
duse de Incze Adalbet și Sime- 
drea Constantin.

O inițiativă lăudabilă
Organizația U.T.M. de la 

A.C.R.E.V. se ocupă îndeaproape 
de activitatea tinerilor de aici. 
Ii îndrumă și îi ajută în muncă, 
în organizarea timpului liber. De 
curînd, în urma muncii politice 
desfășurate de comitetul U.T.M., 
25 de tineri s-au angajat ca în 
fiecare lună să cumpere 2—3 
cărți pentru a-și forma o biblio
tecă personală. Comitetul U.TM. 
a indicat pentru început cărțile 
cele mai potrivite, cărți care sînt 
cerute și în concursul „Iubiți 
cartea". Printre tinerii care au 
început să-și formeze biblioteci 
personale se numără Miriunis 
M'hpil. Iacob Iosif, Biro Nico- 
lae Coricanu Elena, Rovența N1- 
Colae și Nica Sultana.

ȘT. EKART

care s-au schim
bat bobinele, 
tov. Pușcariu

F. 1STRATE

(Continuare 
in pag. 3-a)

PREȚ
Era în primii ani ai 

reconstrucției țării. Mine
rii lupeneni munceau dîrz 
pentru a răspunde prin 
fapte chemării partidului 
de a spori producția de 
cărbune. In acești ani a 
venit la Lupeni și Fe
renczi Balazs.

De atunci mina Lupeni 
s-a dezvoltat, producția 
a crescut an de an. La 
înfăptuirile minerilor lu
peneni Ferenczi Balazs 
și-a dat aportul cuvenit : 
cele mai mari puțuri să
pate în ultimii ani la mi
na Lupeni sînt opera bri
găzii sale. 460 metri li
niari iată o cifră care 
vorbește de la sine. Este 
lungimea 
săpate de 
renezi.

O dovadă grăitoare a 
prețuirii de care se bucu
ră Ferenczi Balazs este a- 
ceea că minerii Lupeniu- 
lui l-au propus candidat 
în alegerile de deputați 
pentru Sfatul popular 
orașului Lupeni.

celor 3 puțuri 
brigada lui Fe-

încredere

Ca om înaintat mem
brul de partid Kopetin 
Vasile se ocupă de ca
lificarea tinerelor cadre. 
Din brigada acestui vred
nic miner s-au ridicat 
cadre de nădejde cum 
sînt Costinaș Aurel, Uj- 
falui loan, Ignat Mihai, 
toți maiștri mineri în pre
zent. De asemenea a cres-

al

deplină
cut mineri pricepuți 
tru executarea 
speciale în subteran. Mi
nerii Fluture T., Berbecii 
Constantin, Fotaru Șt. și 
alții, crescuți de minerul 
Kopetin V. sînt specialiș
tii minei Lonea la săpări 
de rampe, puțuri, bazine 
de colectare a apelor.

Kopetin Vasile este sti
mat și prețuit de oamenii 
muncii din Lonea atît 
pentru realizările sale în 
producție cît și pentru in
teresul pe care-l depune 
în rezolvarea unor proble
me gospodărești.

Oamenii muncii din o- 
rașul Petrila, au acordat 
din nou încrederea to
varășului Kopetin Vasile 
desemnîndu-l candidat în 
alegerile de la 5 martie 
pentru a fi ales deputat 
în Sfatul popular al ora
șului Petrila.

Z. ȘUȘTAC

pen- 
lucrărilor

iRtilniri ale candidaților cu alegătorii
Zilele trecute la Școala de 7 ani nr. 3 din Lupeni au avut loc 

mai multe întilniri între candidați ai F.D.P. și alegătorii circum
scripțiilor electorale nr. 166, 167. 166, 168, 169. La aceste întîlniri 
a participat un măre număr de cetățeni.

Din partea alegătorilor a vorbit tov. Bud Vasile, miner,. care 
a adus în discuție probleme despre treburi obștești ca: iluminatul 
străzilor, repararea drumurilor, probleme de gospodărie orășenească 
la a căror rezolvare vor contribui prin muncă voluntară și cetă
țenii

1— Noi am făcut pînă acum multe lucruri bune — a spus mi
nerul Glaschi Todor. Am ajutat voluntar la amenajarea noului local 
de școală cu 8 săli de clasă, am ajutat la transportul băncilor șl 
repararea lor, Ia revizuirea instalației electrice și vom ajută totdea
una cu bucurie sfatul popular și deputății noștri.

Din cuvîntul cetățenilor s-a desprins hotărîrea de a participa 
la acțiunile gospodărești, de a face orașul tot mai frumos.

Tovarășul Uttb Ludovic, președintele sfatului popular, a înfă
țișat alegătorilor, mărețele realizări ale regimului nostru democrat- 
popular și a analizat diferite propuneri făcute de oamenii muncii.

Din partea candidaților au vorbit tov. Doțiu Avram, Lăzărescn 
Ștefan, Ambruș 
șului nostru s-a 
modern.

Dionisie care au arătat că vechea înfățișare a ora- 
schimbat iar îa viitor Lupeniul va deveni un oraș

îI

EMIL TET1EEANU 
corespondent
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alegătorului din Bărbăteni
sălile clubului

cu

La casa
Intir-uria din 

Bărbăteni, faimos pavoazată 
flori, panouri, drapele, a fost a
menajată casa alegătorului. Aici 
se întîlneșc zilnic zeci, de alegă
tori, tineri și vîrstnlcl, locuitori 
aî noului cartier.

Intr-una din zilele trecute, mi
nerul pensionar Gerbert Fran
cisc a vorbit în fața a peste 350 
alegători, dintre care majorita
tea tineri, despre alegerile din 
trecut. Prin cuvinte simple, con
vingătoare, comunistul Gerbert 
Francisc a povestit despre alege
rile de altădată, cînd cei mai buni 
fii ai poporului erau lipsiți de 
dreptul la vot, iar în preajma 
alegerilor au fost închiși și mal
tratați. Pensionarul a vorbit și 
despre transformările adînci care 
au avut loc în anii puterii ■ popu
lare pe meleagurile Văii Jiului.

— Multi dintre noi își amintesc 
cum arăta Bărbăteniul de altă-

în aceste locuri în trecut n-a fost nimic

In apropierea Depoului C.F.R. Petroșani, pe locul unde cu ani în urma nu existau decit 
bălți, azi se află amenajat un modern triaj de vagoane. Tot aici prin grija regimului democrat-popu
lar, pentru muncitorii ceferiști au fost construite nu de mult locuințe spațioase, cu apartamente 
confortabile

IN CLIȘEU : Unul din blocurile noi construite pentru muncitorii ceferiști de la triajul de 
vagoane Petroșani; ’
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dată — a spus 
Gerbert Francisc. 
case mohorîte, cu 
fundate, cu o școală сц o singură 
sală de clasă. întunericul domina 
casele țăranilor precum și via
ța lor toată.

Gerbert Francisc a vorbit 
despre prezent:

— Priviți acum aproape pe 
care casă din Bărbăteni se 
antene de radio, drumul care 
ce prin Bărbăteni este aisfalt'at. 
Fiii țăranilor învață într-o școală 
nouă. Un club-cinematogrăf a ră
sărit în mijlocul cartierului.

Au vorbit apoi numeroși ti
neri muncitori și țărani munci
tori. Ei au vorbit despre viața lor 
fericită, despre mîndria de a luat 
parte la alegerea celor mai buni 
fii ai poporului în organele pu
terii de stat.

Asemenea întîlniri au mai al- 
vut loc și în alte zile la casa a- 
legătorulul. Nu de mult țăranul 
muncitor Oprișan loan și mun
citorul pensionar Chiș loan «I 
vorbit' în fața a peste 250 tineri 
care vor vota pentru prima dată.

Printre cei care își aduc con
tribuția la’ buna desfășurare a 
acțiunilor întreprinse la casa a- 
legatarului se mai numără și a- 
gitatorii Cîrstoiu Valentin, func
ționara 8tănescu George ta. Ne- 
reantu Valentina, directoarea șco
lii de 7 ani din ...........
alții.

printre altele 
Un cătun cu 
drumuri des-

Bărbăteni și

AVRAM MICA 
corespondent 

*=—
La gazeta de perete

Edifie închinată 
alegerilor

Pentru minerii din Lupeni a 
devenit obișnuință ca, înainte de 
a intra în mină, sau după ieși
rea din șut, să se oprească cîte- 
va clipe în fața gazetei de pe
rete „Minerul".

Gu mult interes a fost primită 
de minerii lupeneni și ultima e- 
diț.ie, publicată recent, 
ediție vorbește despre alegerile 
de deputați în Marea 
Națională și sfaturile populare ce 
vor avea loc la 5 martie.

„Să întîmpinăm alegerile de 
deputați cu planul îndeplinit și 
depășit"; „Tot mai mult cărbune 
peste plan în cinstea alegerilor

I. DU ВЕК

Această

Adunare

(Continuare în pag. 3-a)
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AțțlvHâfli instractiv-cducativc Comisiile de selecționare și rolul lor

DIN ȘCOLILE SERALE
TOATA

î 
r 
? ♦ 
i 
f 
I 
f 
t 
9
♦
9

I
♦
♦

Cu doi ani în urmă, adică în martie 1959, ti
nerii muncitori citeau cu deosebită bucurie fi sa
tisfacție botărîrea Comitetului Central al PM.R. 
fi a Consiliului de Mimțiri cu privire la îmbună
tățirea învățămîntului seral, de cultură generală 
și superior.

Prevederile acestei botărîri au constituit 
dovadă a grijii permanente a partidului ți 
nului pentru asigurarea condițiilor optime 
lor muncitori pentru a-fi continua studiile
întrerupe activitatea în producție. Celor care mun
cind vor să învețe li s-au creat avantaje pentru « 
putea îndeplini în 
ce caracterizează tineretul
și învățătura. Li s-au pus la dispoziție școli, ma
terial didactic și cei mdi bum profesori.

încă o 
gjaxr- 
tăieri- 

fără a

Pentru îmbunătățirea continuă a pregătirii ins- 
tructiv-aducative a muncitorilor-elevi, Secția de 
învițămînt și cultură a Sfatului popular regional 
Hunedoara a organizat, sîmbătă și duminică, în trei 
centre din regiune, între care și Petroșani, consfă
tuiri cu toate cadrele didactice, directorii școlilor 
și secțiilor serale 
din întreprinderi.

Cu acest prilej 
Secției învățămînt
orășenesc Petroșani a prezentat o dare de seamă 
asupra activității instructiv-educative din școlile 
serale, pentru ridicarea nivelului la învățătură fi 
îmbunătățirea frecvenței elevilor seraliști.

In pagina de față prezentăm pe scurt dezbate
rile din cadrul consfătuirii de la Petroșani.

și cu comisiile de selecționare

tov. Panfilie Gheorghe, șeful 
și cultură a Sfatului popular

bune condiții aceste dorințe 
Zilelor noastre: munca

Sfiasin din darea de seamă Tot mi multi tineri
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Sîntem în al doilea an școlar 
în care se aplică hotărârea partidu
lui și guvernului cu privire la îm
bunătățirea învățămîntului seral. 
Rezultatele obținute sînt remarca
bile. în 
gur an 
numărul 
rit cu 
astfel la .

înfăptuirea mărețelor sarcini ale 
planului de 6 ani, este strîns le
gată de ridicarea nivelului cultu
ral al oamenilor muncii, de extin
derea mecanizării și automatizării 
producției, de modernizarea pro
ceselor tehnologice. Toate acestea 
cer muncitori temeinic pregătiți, 
cu o înaltă calificare, cu un larg 
orizont cultural, ceea ce se poate 
obține în primul rînd în școală.

Nevoia unui mare număr de in
gineri reclamată de dezvoltarea 
continuă a industriei, cere mărirea 
în aceeași proporție a numărului 
de absolvenți ai școlilor medii. Și 
o mare parte din acești absolvenți 
vor fi muncitorii care azi urmează

întreaga țară, într-un sin- 
după aplicarea hotarîrii, 
elevilor seraliști s-a mă- 
peste 15.000, ajungînd 
peste 90,000.
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Din experiența de pină acum ♦ 
s-a constatat că una din condi- • 
țiile importante pentru asigurarea J 
succesului la învățătură al munci- ♦ 
torilor-elevi o constituie o frec- ♦ 
vență cit mai bună. Aceasta, de- X 
oarece elevii seraliști nu dispun J 
de prea mult timp liber pentru ♦ 
studiul individual fi deci cea mai ♦ 
mare parte a cunoștințelor trebuie X 
însușite în clasă. La consfătuire ♦ 
tovarășii directori Pîrîianu Simion* 
(Petroșani), Stoican Petru (Lo- * 
nea), Stoica loan (Lupeni) pre ț 
cum și alți profesori au citat nu- ♦ 
meroase exemple de elevi fruntași ♦ 
la învățătură și care au o frecven-ț 
ță foarte bună. In același timp* 
ei au arătat însă că aproape fără* 
excepție elevii care au rezultate« 
slabe la învățătură au și cele mai X 
numeroase absențe. J

Pentru a veni în ajutorul ele- J 
vilor în privința îmbunătățirii ♦ 
frecvenței, la consfătuire s-a ho- J 
tării luarea următoarelor măsuri : ♦ 
o mai strînsă legături între școa- • 
li și comisiile de selecționare ; * 
vizite, după un plan dinainte J 
stabilit, a diriginților la locurile ♦ 
de muncă ale elevilor, la cămi- • 
nele unde locuiesc ; informarea X 
lunară, prin adrese scrise, a între J 
prinderilor asupra frecvenței ele- * 
vilor ; semnarea cu regularitate de * 
către delegatul comisiei de selec- X 
ționare a carnetelor de prezență ♦ 
ce se vor întocmi bilunar ; popu- ♦ 
larizarea elevilor cu o frecvență * 
bună ; organizarea de discuții co- J 
lective și individuale cu elevii cu ♦ 
o frecvență slabă atît la orele de♦ 
dirigenție cit și în alte ocazii- l'>2 
același scop la consfătuire s-a țro-* 
pus studierea posibilității ca la ♦ 
Petrila și Lupeni să se organizeze • 
cursuri- pe schimburi ceea ce va J 
duce la îmbunătățirea frecvenței ♦ 
elevilor, ♦

cursurile școlilor medii serale.
Iată de ce trebuie să se acorde 

acestor muncitori-elevi o atenție 
deosebit de mare, să se găsească 
metodele cele mai potrivite pentru 
a da elevilor seraliști o temeinică 
pregătire.

în orașul regional Petroșani au 
luat ființă 5 școli serale : la Uri- 
cani, Lupeni, Paroșeni, Vulcan și 
Petroșani și două secții serale la 
Lonea și Petrila care sînt frecven
tate de peste jvvu ue clevi-munci- 
tori. Cursurile de pregătire care 
au început la 3 ianuarie 1961 pen
tru muncitorii care urmează a se 
prezenta la proba de verificare 
a cunoștințelor pentru a intra în 
clasa VIII-a, funcționează cu un 
număr de 305 cursanți.

în acest an școlar, comisiile de 
selecționare au lucrat cu mai mul
tă conștiipcipzitate, recrutînd tineri 
dintre cei mai capabili, fruntași 
în producție, disciplinați și conș
tiincioși, cu dragoste de învățătu
ră.

Aceasta se vede și după rezul
tatele bune obținute în primul se
mestru. Profesorii au căpătat o 
mai mare experiență în metodica 
necesară la cursurile serale, iar în
treprinderile au dat un sprijin mai 
eficace cursanților.

Structura lecțiilor de la școlile 
serale fiind oarecum deosebită de 
aceea a cursurilor de la zi, condu
cerile școlilor ți cadrele didactice 
au căutat să folosească acele me
tode de predare care să poată 
asigura însușirea într-o mare mă
sură de către elevi a cunoștințelor 
predate chiar în clasă, pentru a 
ușura studiul lor individual. Ast
fel, s-a prelungit perioada de fixa
re a cunoștințelor în așa fel îneît 
elevii să plece cu lecția învățată 
în clasă. în predare s-au eliminat 
amănuntele neesențiale 
greunau înțelegerea unor noțiuni 
ți fenomene, făcîndu-se o sinte
tizare minuțioasă a noțiunilor de

In deosebi la 
din Petroșani 
în aceste ore 
organizat vi- 
filme, excur-

cate în-

muncitori învață I 
bază. Au fost mai bine folosite 
lecțiile de sinteză și recapitulate 
asupra unor capitole dificile, ceea 
ce a dus la consolidarea cunoștin
țelor elevilor. Asemenea metode 
au folosit cu succes profesorii Pî
rîianu Simion, Todea Maria, Lup- 
sor Olga, Stoican Maria, Moșie 
Maria, și alții.

în procesul instructiv-educativ 
al școlii serale, un loc important 
il ocupă și orele de diriginție me
nite să contribuie la educarea ele
vilor muncitori.
Școala medie serală 
diriginții au discutat 
teme interesante, 
zionări colective 
siî.

Toate acestea 
o îmbunătățire 
coșului instructiv-educativ din șco
lile serale, elevii având un bagaj 
de cunoștințe corespunzătoare.

Cu toate acestea în activitatea 
conducerilor școlilor serale și a 
cadrelor lor didactice au existat 
și unele lipsuri ca de pildă, o sla
bă colaborare cu întreprinderile 
și comisiile de selecționare, nu s-a 
extins experiența celor mai buni 
profesori atît în ceea ce privește 
predarea lecțiilor și verificarea cu
noștințelor cît și activitatea e- 
ducativă. La școlile serale mai 
mult decît la cele la zi, este ne
cesar ca fiecare profesor să dea 
o atenție deosebită și laturii edu
cative a lecției, exprimării corecte 
scris și oral 
comportări 
Iiști.

Depunînd eforturile 
cadrele didactice de la școlile se
rale vor putea face ca acești mun
citori-elevi care după 8 ore de 
muncă vin cu toată dragostea la 
școală să învețe, să devină oameni 
cu un înalt nivel cultural, capa
bili să pășească pe poarta orică
rei facultăți pentru o înaltă spe
cializare.

au 
de

contribuit laau
simțitoare a pro-

precum și 
a elevilor

întregii
sera-

necesare,

Cu toate că au fost din timp 
anunțate toace comisiile de selec
ționare din Valea Jiului asupra 
necesității prezenței lor la consfă
tuirea cadrelor didactice de la în 
vățămîntul seral, totuși la consfă 
tuire nu au venit decît membri 
unor comisii de la U.R.U.M.P. 
Filatura Lupeni, mina Petrila $ 
mina Vulcan. Celelalte comisii d< 
selecționare de la Vulcan, Paro
șeni, Lonea, Uricani, Lupeni deș. 
ar fi avut de învățat multe lucruri 
folositoare în munca lor au lipsit, 
cu totul ne justificat, de la 
consfătuire. Interesant este 
mai în activitatea acestor 
care au lipsit, se manifestă și cele 
rnai multe deficiențe în 
nele din ele existfnd 
numele.

Atît cadrele didactice 
varăși ca Voinici Ștefan de 
U.R.U.M.P., tovarășa litiu A. 
la Filatura Lupeni au arătat 
cuvîntul lor, că activitatea comi
siilor de selecționare nu se ridică 
încă la nivelul sarcinilor lor. De 
cele mai multe ori comisiile de 
selecționare se' rezumă doar la În
tocmirea dosarelor elevilor sera
liști considerind cu aceasta înche
iată activitatea lor. Dar regula
mentul cu privire la organizarea 
și funcționarea învățământului se
ral prevede ca aceste comisii „să 
urmărească progresele la învățătu
ră ale elevilor pină la terminarea 

între școală și 
o strînsă

Intr-o temeinică pregătire a 
muncitorilor seraliști este la fel 
de interesată și școala și între
prinderea la care lucrează elevul. 
Pentru întreprindere, pregătirea 
acestor elevi înseamnă un număr 
mai mare de muncitori cu un larg 
orizont cultural capabili să-și în
sușească repede și bine metodele 
înaintate de muncă. Multi dintre 
acești elevi vor merge mîine să 
urmeze cursurile facultăților de 
unde se vor întoarce la întireprln 
derile la care lucrează azj, ca 
ingineri, deci avînd înal
tă calificare și specializare. In 
felul acesta trebuie să privească 
întreprinderile necesitatea spriji
nirii elevilor muncitori.

Din păcate însă, unele între
prinderi nu au înțeles acest lu
cru. De exemplu, conducerea Fi- 
laturii Lupeni nu a dat atenția ♦ 
cuvenită recrutării tinerilor care* 
au dreptul să unmeze aceste X 
cursuri. La exploatarea minieră j 
Aninoasa, nu sînt create condiții • 
de transport elevilor seraliști, « 
ceea ce face ca aceștia uneori să X 
întârzie sau să lipsească de la ♦ 
ore. Conducerea exploatării mi- ♦ 
niere Uricani a neglijat, de a- X_
semenea, recrutarea unui număr * pentru 
necesar de elevi pentru deschi- ♦ din învățămîntnl seral. Dezba- 
derea cursurilor de pregătire pen ♦ terile pe marginea dării de sea-

aceasta 
ca toc- 
comisii

muncă, u- 
numai

cit și

cu

to
la 

de
în

școlii". Aceasta presupune ca, în 
permanență, comisiile de selecțio
nare să se intereseze de frecvența 
elevilor, de comportarea lor la 
școală, de rezultatele obținute la 
învățătură. Numai în felul acesta 
ele vor putea interveni eficace și 
operativ în ajutorarea muncitorilor 
elevi, îndeplinindu-și astfel rolul 
pentru care au fost create, 
consfătuire s-a făcut propunerea 
un tovarăș 
din comisia de selecționare să 
intereseze în permanență numai 
frecvența elevilor fiind singurul 
cu drept de semnătură pe carnetul 
de frecvență al acestor elevi, sin
gurul care să poată motiva ab
sențele elevilor. Aceasta deoarece 
pină acum de frecvența elevilor 
se ocupa întreaga comisie de se- 
selecționare în general, dar ni
meni în mod special, concret, iar 
motivările erau date de diferite 
persoane. S-a făcut de asemenea 
propunerea Ca din cînd în cînd să 
participe la cursuri și în sped al 
la consiliile pedagogice tovarăși 
din comisia de selecționare pentru 
a cunoaște problemele ce frământă 
cadrele didactice și tinerii munci
tori elevi.

In prezent, deși târziu, se mai 
pot face încă recrutări pentru 
elevii care doresc să se înscrie la 
cursurile de pregătire pentru clasa 
а ѴІП-а și aceasta este cea mai 
urgentă sarcină a comisiilor de 
selecționare.

întreprinderi — 
colaborare

prinderea, nu-i comunică acesteia 
•greutățile pe care le întîmpină 
elevii seraliști. O apropie
re între cadrele didactice și 
conducătorii întreprinderilor face 
posibilă atît cunoașterea nevoilor 
școlii cît și cele ale întreprin
derilor, găsindu-se în felul aces
ta mijloacele cele mai potrivite 
pentru a sprijini în mod temeinic 
pe elevii muncitori.

Despre necesitatea acestei strân
se colaborări între școală și în
treprindere au vorbit multe ca
dre didactice prezente la consfă
tuire, angajîndu-se în același 
timp să trateze cu toată seriozi
tatea această condiție esențială 
TÎentru buna desfășurare a învă
țământului seral.

numit special

La
ca

se 
dc

Lucrările secțiilor : 
pe grupe de obiecte x

♦
*
♦
♦
♦

Deși la consfătuire ou au 
participat toate cele 80 de cadre 
didactice care predau la îovă- 
țămîntul serat, se poate spune 
totuși că lucrările consfătuirii 
au fost deosebit de bine venite 

îmbunătățirea muncii

♦ 
♦
♦
♦

♦
♦ 

tru devii care vor să intre în cla- X mă la care ău participat peste X 
sa а VlII-a. Șantierul de con- ♦ 20 de profesori, propunerile fă- X 
strucții Petroșani respectă în- ♦ cute și măsurile adoptate au fă- ♦

4
4
4
♦
4 
4
4
4

totdeauiia orele de lucru ale e- X 
levilor obligîndu-i uneori să lip J 
sească de la cursuri. Toate aces- * 
te lipsuri se manifestă și ca ur- • 
rnare a faptului că școala nu co- X 
laborează în permanentă cu între- ♦

Aspect de la consfătuirea cadrelor didactice dfo Valea Jiului, de la învățămîntul seral.

cut posibil întocmirea 
program de muncă pentru se
mestrul II, mult mai complet, 
mai bogat și eficace.

In cele două zile ale consfă
tuirii, pe marginea probleme
lor discutate atît la darea de 
seamă cît și la lucrările secții
lor pe grupe de obiecte și-au 
spus părerea, împărtășind din 
experiența lor, sau făcînd pro
puneri toți participanții la con
sfătuire. Aproape în unanimita
te, ei au cerut ca asemenea con
sfătuiri să albă loc cel puțin o- 
dată la două luni, deoarece 
este absolut necesară împărtă
șirea experienței pozitive tocmai 
pentru faptul că învățămîntul 
seral este atît de tînăr.

Consfătuirea a 
adevărat schimb de experiență

constituit un

♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦
*
♦

♦

♦

* 
și prin lucrările desfășurate dii- X 
minică dimineața în partea a X 
Il-a a consfătuirii de către sec- ♦ 
țiile pe grupe de obiecte. In a- • 
ceste secții au fost prezentate X 
referate pe marginea cărora s-au J 
purtat discuții cu scopul găsirii ♦ 
celor mai bune metode didactico- ♦ 
instructive care să fie folosite X 
la învățămîntul seral. Unele ob- X 
servații asupra programelor a- ♦ 
nalitice și manualelor de la In- • 
vățămîntul seral vor fî înaintate* 
Ministerului învățămîntului șl X 
Culturii la cererea acestuia. •
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ÎN PLINĂ REPROFILARE
(Urmare din pag. l-a)

Emilian, directorul întreprinderii 
spune :

— Filatura noastră este în pli
nă reprofilare, adică va trebui să 
aducem modificări mașinilor de
filat pentru a le mări capacitatea 
de producție. In acest an — pen
tru a putea face față sarcinilor 
sporite ce decurg din planul de 
șase ani, respectiv, de a livra sta
tului cu 400 tone mai multe fire 
de mătasă artificială — trebuie să 
dublăm capacitatea la

Această treabă nu-i 
ginerii, tehnicienii și 
noștri însă nu se dau 
ajutorul cabinetului tehnic s-a stu
diat modificarea agregatelor și vi
tezei mașinilor de filat, Dacă pînă 
acum pe o parte a mașinii se 
incărcau bobine și o parte sta în 
rezervă, după modificările făcute 
se încarcă 100 de bobine. Perso
nalul care deservește mașinile a 
rămas aproape același. Asta în
seamnă economii. Pînă în pre-

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

8 mașini, 
ușoară. Io- 

muncitorii 
înapoi. Cu

♦ 

zent, din resurse locale am con- ? 
tecționat 100 pompete pentru fie-j 
care parte a mașinii, 100 filtre J 
bujii și cîte 100 de filiere. Aceste» 
piese de schimb se importau pînă* 
acum. Anul viitor filatura va fi ? 
dotată cu utilaje moderne. ?

Inginerul Pușcariu Emilian aj 
vorbit apoi despre perspectivele ș 
întreprinderii, despre oamenii care * 
au depus eforturi susținute pentru* 
modificarea mașinilor de filat * 

— Un ajutor prețios în muncă? 
l-am avut din partea membrilor? 
de partid și a candidaților de’ 
partid Toldai Francisc, Cracovschij 
Ludovic precum și Dănciulescuj 
Tudor, Fencea Aron pe care în j 
repetate rînduri îi găseai lucrînd* 
la modificarea mașinilor de filat.* 

Cu siguranță că colectivul Fila-? 
turii Lupeni își va îndeplini cu- 
cinste sarcina trasată de partid șij 
guvern de a da în acest an cu i 
400 tone de fire de mătase mai » 
mult decît în anul 1960. Aici 
crează oameni harnici...

La exploatările miniere

a

invitat era 
fost întrebat des- 
bucuriei sale, a

III Anînoasa a
Și 
de

Motiv de bucurie
La festivitatea de la Vulcan 
decernării drapelelor colecti

velor fruntașe pe bazin ingine
rul Brînduș Aurel de la Ani- 
noasa, care fusese 
vesel. Cînd a 
pre motivul 
răspuns:

— Sectorul
recuperat rămînerea în urmă 
a dat primele zeci de tone 
cărbune peste planul de extrac
ție. Am primit zilele trecute un 
ajutor de preț, o locomotivă de 
S tone cu care se poate asigura 
locurilor de muncă o mai bună 
aprovizionare. Rezultatele se și 
văd. La brigada lui Schneider 
Francisc planul lunar pînă la 
13 februarie a fost depășit cu 
15 tone de cărbune la unul din 
locurile sale de muncă, iar la 

iu. ♦ celălalt loc de muncă (unde îna- 
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PUBLICITATE

O.C.L. Produse industriale Petroșani, anunță 
cumpărătorii că între 5 februarie și 5 martie 
1961 organizează

LUNA ALBITURILOR

Ediție închinată alegerilor
tînăirul forjor Șerban Stelian, res-1 
ponsabilul unei brigăzi de tine- j 
ret. Pentru a întîmpina cu cinste ț 
mărețul eveniment din viața po ♦ 
porului precum și din viața mea ♦ 
— cînd voi vota pentru iprima; 
dată candidații F.D.P. — mă an- ♦ 
gajez să duc la îndeplinire toate ? 
sarcinile ce-mi stau în față, iar ? 
împreună cu brigada pe care o ș 
conduc să realizez o economie de ț 
8.000 lei" — sanie tînărul în ț 
articolul pe care-1 semnează. » 

Articolele gazetei de perete ? 
vorbesc și despre? succesele altor ? 
sectoare și brigăzi închinate ale- j 
geriloF de la 5 martie. ,

Faptul că 
„.Minerul" ;
sale alegerile de la 5 martie și j 
tratează despre felul cum intim- ? 
plnă minerii acest eveniment, ? 
este un lucru pozitiv. Campania ? 
electorală oferă însă un cîmp și > 
mai larg de activitate pentru co- * 
lectivul de redacție al gazetei de ’ 
perete. ?

Colectivul gazetei de perete va ? 
trebui să dea și mai multă atenție j 
popularizării candidaților F.D.P.. i 
a realizărilor regimului demo- | 
crat-popular, transformărilor pe-» 
trecute la mina Lupeni. De ase- f 
menea gazeta de perete va trebui ? 
să oglindească operativ felul cum ; 
se îndeplinesc angajamentele lua- ; 
te în cinstea alegerilor, să mobi- * 
Uzeze colectivul exploatării 1a ♦ 
îndeplinirea sarcinilor sporite de ♦ 
plan pe anul 1961. ?

(Urmare din. pag, l-a)

de la 5 martie"; „Luptăm pentru 
îndeplinirea sarcinilor sporite de 
plan'1 — iată titlurile unor arti
cole cuprinse în actuala ediție a 
gazetei de perete. Ele vorbesc 
despre entuziasmul în muncă cu 
care brigăzile de mineri, toți 
muncitorii, Inginerii și tehnicie
nii exploatării întimpină alege
rile

„Alegerile din 5 martie sînt 
întîmplnate de minerii sectorului 
(11 cu însemnate succese în în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
planului de producție" scrie în- 
tr unul din articole tehnicianul 
minier Flori loan. Articolul vor
bește despre succesele minerilor 
frontaliști din brigăzile conduse 
de tov. Spînu Petru. Ghioancă 
Sabin și Ghioancă loan, care au 
extras peste plan mai bine de 
1200 tone de cărbune. „Pînă la. 
data de 5 martie — se arată în 
încheierea articolului
vul sectorului nostru va da 
te plan 4000 tone de cărbune 
slficabil".

Un alt articol, semnat de 
Coroban Mircea, din sectorul
popularizează experiența brigăzi
lor fruntașe conduse de minerii 
Feher Vasile și Cotroază loan, 
ambii propuși candidați pentru 
alegerile de deputați în Sfatul 
popular regional.

„Votez pentru prima oară" — 
este titlul articolului semnat de

colecti- 
pes- 
coc-

ing. 
I A

inte era brigada lui Cerghezan 
Alexandru) depășirea este de 
peste 80 tone cărbune. Mai bine 
de 100 tone de cărbune au dat 
peste plan și minerii lui Bul
gara Gheorghe.

întrecere însuflețită
După ce s-a terminat festivi

tatea decernării drapelului de 
mină fruntașă minei Vulcan, 
tov. Cotoț Iosif șeful minei a 
avut o discuție cu Ing. Nicorid 
Nicolae, șeful minei Petrila.

— Ne-ați luait-o înainte de 
data asta, spunea tov. Nicoricî. 
Dar...

— Știi ce, i-a răspuns tov. 
Cotoț, noi o să vă întrecem șl 
de acum înainte.

Așa a pornit acum cîteva zile 
marea întrecere a minerilor de 

gazeta de perete | la Vulcan cu cei de la Petrila. 
are în centrul atenției ♦ Toate sectoarele celor două mi

ne dau zilnic mari cantități de 
cărbune peste plan. In ziua de 
13 februarie Petrila și-a înde
plinit planul cumulat în propor
ție de 108,6 la sută, pe cînd 
Vulcanul în proporție de 108,1 
la sută. Pe 14 februarie Petrila 
avea 109,1 la sută îndeplinire 
de plan, iar Vulcanul 108,4 la 
sută. S-ar părea că avantajul 
înclină spre Petrila, dar vulcă- 
nenii susțin că întrecerea abia 
a pornit și că peste cîteva zile, 
cînd vor intra în „șfunk" cîteva 
noi locuri de muncă, vor vorbi 
altfel cu cei din Petrila.
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Tfihwa propagandistului Cercii noștri de invăfânfnt 
poale desiâsora o activitate mai hună

Cercul de studiere a istoriei 
P.M.R. anul I pe care-1 conduc, 
care funcționează în cadrul sec
torului I.L.L. Petrila, cuprinde 
25 membri de partid precum și 
tovarăși din activul fără de 
partid. Majoritatea cursanților 
sînt fruntași în producție.

încă de la începutul anului de 
învățămînt am căutat să aduc la 
cunoștința cursanților programul 
lecțiilor pe întreg anul de înyă- 
țămînt pentru a avea o orientare 
în ansamblu asupra lecțiilor ce 
se vor expune și dezbate în ca
drul cercului. In seminar aim in 
sistat ca fiecare cursant să aibă 
un caiet pentru notițe și pentru 
conspectarea lecțiilor. La ședin
țele cercului caut să văd felul în 
care cursanții își iau notițe, cum 
își întocmesc conspectele și dacă 
aceste conspecte reușesc să cu
prindă problemele esențiale din 
lecția predată.

In urma indicațiilor date am 
observat că atît notițele cît și con
spectele erau în general bine în
tocmite. De exemplu, tovarășii 
Moldovan Gheorghe, Tudorovici 
loan, Giurgi A. și alții își în
tocmesc conspecte bune, care au 
fost date ca exemple în cadrul 
cecului. Sînt însă unii tovarăși, 
între care Mălăiescu Vasile. Leo- 
veanu Marin, Ghiocel Radu, Ni
cola Marin, Spînu Gheorghe, ca
re nu își iau notițe și nu conspec
tează materialul bibliografic, din

care cauză nici nu pot aprofunda 
materialul.

Trebuie să arăt că într-o anu
mită perioadă biroul organizației 
de bază nu a sprijinit în sufi
cientă măsură activitatea acestui 
cerc mai ales îp ce privește mo
bilizarea cursanților la învăță 
mînt. Unii membri de partid ca 
tovarășii Nicola Simion, Pavel 
Ioan, Goia Andrei și alții au nu
mai 1—-2 prezențe la învățămîn 
tul de partid, iar alți tovarăși 
din activul fără de partid, între 
care Pohl Emil, Poncis Gheorghe, 
F.rcsei Francisc au fost prezenți 
numai la deschiderea învățămân
tului de partid. Ar fl de dorit ca 
acești tovarăși să privească cu 
mai multă răspundere problema 
învățămîntului de partid, să lupte 
pentru ridicarea nivelului lor po
litic și ideologic.

Prin neparticiparea cu regula
ritate a unor cursanți la ședin
țele cercului, ei pierd firul lec
țiilor, nu-și aduc aportul la dez 
baterea problemelor puse în dis
cuția seminarului. Datorită fap
tului că biroul organizației de 
bază nu a tras la răspundere la 
timp pe acei cursanți care lipsesc 
nejustificat de la învățămîntul de 
partid s-a ajuns ca frecvența me
die pe cerc să fie de abia 65—80 
la sută.

In cadrul unității noastre ștnt 
condiții de a asigura la fiecare 
ședință a cercului o frecvență de 
cel puțin 90—95 la sută, deo&rece

toți membrii cercului lucrează 
numai în schimbul de dimineață.

In scopul îmbunătățirii frecven
ței la ședințele cercului, biroul 
organizației de bază a analizat 
zilele trecute în cadrul unei șe
dințe lărgite această problemă și 
a luat măsuri corespunzătoare 
atît în ce privește îmbunătățirea 
frecvenței cît și recuperarea ce
lor 3 lecții rămase în unmă. In 
ședință s-a stabilit ca de mobili
zarea cursanților la învățămînt 
să răspundă tov. Schiiler F., se
cretarul organizației de bază, ca
re de altfel a și stat de vorbă 
cu acei tovarăși care nu au frec
ventat regulat ședințele cercului.

De asemenea. în calitate de 
propagandist voi căuta să dau un 
ajutor mai concret fiecărui 
cursant și în mod deosebit ace
lora care au rămas în unmă cu 
studiul. Voi căuta să antrenez pe 
toți membrii cercului 1a discutarea 
problemelor.

Pentru ca cercul de studiere a 
Istoriei P.M.R. pe care-1 conduc 
să obțină rezultate tot mai bune, 
să contribuie la înarmarea cursațț- 
ților cu bogata învățătură mar- 
xist-leninistă, voi căuta ca pe 
viitor să particip cu regularitate 
la pregătirile ce au loc la cabi
netul de partid, putînd astfel în
tocmi lecții eu un conținut bo
gat și la nivelul cursanților,

FRANCISC BARNA 
propagandist — Petrila

Cu această ocazie, magazinele de țesături 
au fost aprovizionate din abundență cu :
- PÎNZA ALBITA S 0-140 cm:
— PÎNZA NEALBITA 80-140 cm:
— PÎNZA PENTRU CEARȘAFURI ■.
— ȘIFON 80-220. cm:
- OLANDINA so -220 cm:
- INLET ALB ȘI COLORAT:
- DAMASC ALB Șl COLORAT: 
—- GRADEL 80 cm. ȘI ALTELE.

Vizitați magazinele noastre de țesături și 
cumpărați cele necesare gospodăriei dvs. I

TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI" T 
prezintă:

„DOMNUL PUNT1LA ȘI SLUGA SA MATT1“ 
de Bertolt Brecht

joi 16 februarie 1961 la clubul minier Aninoasa 
vineri 17 februarie 1961 la clubul Paroșeni 
sîmbătă 18 și duminică 19 februarie 1961, orele 19,30 

in sala Teatrului de stat Petroșani.
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I.C.R.A Filiala Petroșani
ANGAJEAZĂ I 
voiajor comercial la Petooșam 
voiajor comercial la Lupem 
șef secție la Petroșani

Cei interesați se vor prezenta ia conducerea 
filialei I.C.R.A. Petroșani, strada Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 102

1
1
1

T.A.P.L. Petroșani va organiza
în seara zilei de 18 februarie 1961 

tradiționalul bal al vînatorilor 
în următoarele localuri șl locabtătii

— Restaurantul „Minerul" Petroșani, , *
— Restaurantul „Straja" Vulcan.

— Sala sindicalului minei din Lupeni și toata sală de ci
nema din Lonea.

Se vor servi meniuri numai din v'mat — mistreț și iepure. 
Muzică $i dans pînă In zori.
Intrarea pe bază de invitații care se vor procura de la 

Filiala A.G.V.P.S. din orașul Petroșani



STEAGUL ROȘU

I

: O nouă confirmare a capacității i
: științei sovietice j
X MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
ț Lansarea rachetei cosmice
♦ spre planeta Venus demonstrea- 

. j ză din nou capacitatea științei 
• ! sovietice de a soluționa într-un 
'< î iritm rapid probleme de o cam-

j plexitate uriașă — scrie comen- 
X tatorul TASS pentiru problemele 
î științifice. Asemenea probleme 

‘ t pot fi rezolvate numai prin îm-
X binarea fizicii, tehnicii și mate- 
X maticii la un nivel extrem de 
І ridicat. ■
t Stația interplanetară automa- 
î iă care se îndreaptă spre Venus 
j este de 2,3 ori mai grea decît 
J stația care a înconjurat Luna și
• a fotografiat partea ei invizi- 
« bilă acum un an și jumătate.
* Noua stație care a fost lansată

I
de pe bordul unui satelit greu, 
cîntărește cu 135 kg. mai mult 
Idecît cel de-al doilea satelit ar
tificial plasat pe orbită în no-

* iembrîe 1957.
I De la prima pătrundere în 
• Cosmos la o adîncime de 1500 
; km. la călătoria spre una din 
J planetele sistemului solar care 
♦ se află la o distanță de cel pu-

♦ ♦ • ♦ • • ♦♦♦ ♦

[HNWI ііМІй іегіии In №ila
LONDRA 15 (Agerpres).

'“Tratativele în problema viitoa
rei constituții a Rhodesiei de nord 
au ajuns într-un impas datorită 

. refuzului rasiștilor, care se află 
la putere în Rhodesia de a spori 
proporția reprezentării populației 
băștinașe în parlamentul Rhode
sian. Ziarul „Sunday Telegraph" 
relatează că așa-numitele „propu
neri de compromis" ale ministru
lui coloniilor, Macleod. cu privi
re la „reprezentarea egală" a ce
lor 2.000.000 de africani și 75.000 
de europeni, respinse de africani 
ca fiind în mod evident nesatis

----------------- O------------------
1K FRANȚA

In fiecare an 2.290.000 accidente de muncă
PARIS 15 (Agerpres).
Ziarul „Combat" reproduce datele unei statistici publicate de In

stitutul național pentru securitatea muncii din Franța din care reiese 
că îjj fiecare an în Franța au loc 2.200.000 de accidente de muncă.

Opinia publică moedială condamnă cu indignare 
monstruoasa crimă sMrșită de colonialiști In Congo

„Sîngele nevinovat al 
lid Lumumba a fost vărsat 
din vina imperialismului"
Printre numeroasele ziare ara

be care condamnă crima colonia
liștilor cităm cotidianul „Al Gum- 
huria" care apare la Cairo. El 
scrie „Sîngele nevinovat al lui 
Lumumba a fost vărsat din vina 
imperialismului și a secretarului 
general al O.N.U.". Ziarul „Al 
Ahram" se întreabă „ce va putea 
răspunde secretarul general al 
O.N.U., Hammarskjoeld, popoare
lor africane care au fost zgudui
te de această crimă josnică^. Zia
rul „Al Ahbar" relatează că 
„dacă vreun complice trebuie să 
împartă răspunderea morții lui 
Lumumba, acesta nu poate fi de
cît Hammarskjoeld". Mî-inile se
cretarului general al O.N.U. vor 
rămîne pătate de sîngele lui Lu
mumba, adaugă ziarul arab.

In articolul intitulat „Congo 
și răspunderea O.N.U.", săptă- 
mînalul „India" care apare la 
Delhi atrage și el atenția asupra 
rolului nefast pe care secretarul 
general Hammarskjoeld și forțele 
reacțiunii ce stau în spatele lui 
l-au jucat în înrăutățirea situa
ției din Congo. Subliniind că 
actuala criză din Congo poate să 
ducă la „pierderea absolută a 
prestigiului și а autorității 
O.N.U.". săptămânalul scrie:

țin 40 milioane km. — iată ca- j 
lea parcursă de știința și teh- 4 
nica sovietică în numai 3 ani șn 1 
jumătate. f

Crearea unor rachete tot mai 4 
puternice și a unor sateliți fot X 
mai grei este principala сагас- I 
teristică a programului sovietic J 
de cucerire a Cosmosului. j

O asemenea orientare permite î 
să se lucreze simultan la crea- î 
rea unor nave cosmice grele 4 
(pentru călătorii spre planetele X 
îndepărtate, și la înfăptuirea cu І 
ajutorul unor aparate variate a j 
unul cerc foarte larg de cercetări j 
în apropierea spațiului terestru. î

In prezent Uniunea Sovietică І 
pătrunde și mai adînc în Cos- j 
mos. Stația va putea completa X 
cunoștințele extrem de limitate t 
ale oamenilor despre Venus. Se X 
experimentează pentru prima j 
oară legăturile prin radio la J 
distanțe extrem de mari. Cunoș- ♦ 
tințele pe care le va furniza sta- ț 
țiă automată vor permite solu- ț 
ționarea problemei stabilirii unor î 
legături prin radio între Pămînt X 
și alte planete. î

făcătoare, întîmpină o opoziție 
înverșunată și din partea guver
nului Welensky, care le conside
ră drept „o concesie prea mare" 
făcută africanilor.

Căutînd să-și mențină cu orice 
preț pozițiile, rasiștii recurg la 
amenințări și presiuni. In nordul 
Rhodesiei europeni înarmați pînă 
în dinți se pregătesc de luptă. 
Detașamente ale poliției mobile 
atacă comunele africane. Numai 
în iunie anul trecut în nordul 
Rhodesiei au fost cre'ate 28 de 
lagăre de concentrare în care se 
află în prezent peste 6000 de 
persoane.

„Vina pentru toate acestea o 
poartă în primul rînd secretarul 
general al O.N.U., Hammarsk
joeld".

„Vinovate de această crimă 
sînt consiliile administrative 

ale trusturilor belgiene*'
Redactorul șef al ziarului fran

cez „Liberation" scrie că „vino- 
vați de această crimă sînt oame
nii care trag sforile întregii afa
ceri congoleze. Complicii lor sînt 
cei care, prin lașitatea lor și so
lidaritatea de interese, i-au aco
perit". Ziarul subliniază că cri
ma a fost comisă sub privirile 
îngăduitoare ale reprezentanților 
O.N.U. care, în mod oficial, au 
fost' trimiși pentru apărarea tână
rului sfat congolez de atentatele 
ultracolonialișttlor belgieni. „Vi
novate de această crimă sînt di
feritele consilii administrative ale 
trusturilor belgiene care exploa
tează Congoul, vinovat este gu
vernul de la Bruxelles. Vinovați 
sînt politicienii congolezi venali 
care au acceptat să slujească 
trusturile". „Complice, arată 
„Liberation" este și . secretarul 
general al O.N.U. care, în ciuda 
protestelor numeroaselor state și, 
în special ale statelor africane, 
a permis această crimă josnică".

Ziarul elvețian „Journal de 
Geneve" apreciază că „trebuie să 
ffî limit'ăt pentru a crede că a-

Dupâ tratativele dintre De Gaulle 
$1 Adenauer

Tratativele franco-vest-germane 
care au avut loc săptămîna tre
cută la Paris între cancelarul 
R. F. Germane — Adenauer și 
președintele Franței — De Gaulle, 
cu participarea miniștrilor Aface
rilor Externe ai celor două țări, 
s-au desfășurat, cum se întîlmplă 
de obicei cu vizitele cancelarului 
federal în capitalele occidentale, 
în cel mai desăvîrșit secret. în
săși programarea vizitei, anunța
tă de fapt foarte nebulos și de
seori amînată, a fost fixată ast
fel îneît să coincidă cu perioada 
cînd în Franța se întruneau șefii 
.de guverne ai „celor șase" țări 
participante la „Piața comună", 
și aceasta tocmai pentru a dis
trage atenția opiniei publice fran
ceze și internaționale de la aceste 
tratative. N-a fost dat publicită
ții nici un comunicat oficial și 
hicî protagoniștii acestei întâlniri 
n-au făcut declarații cu privire 
Ia cele discutate sau la hotărîrile 
luate.

Intr-adevăr, după cum reiese 
din relatările presei, discuțiile au 
alunecat de la bun început spre 
problemele asupra cărora se știe 
că nu vor exista divergențe între 
cele două guverne și anume asu 
pra problemelor militare, mai 
precis asupra amplasării pe teri
toriul Franței de baze și depo
zite militare vest-germane. După 
cum a reieșit din declarațiile fă
cute de Adenauer la sosirea sa 
lâ Bonn, discordanța dintre De 
Gaulle și Adenauer n-a putut fi 
învinsă. De Gaulle n-a reușit 
nici de astă dată să obțină spri- 
ijlnul lui Adenauer pentru planul 
său de creeare a unui așaHzis se
cretariat permanent de politică 
externă a celor șase țări membre 
ale „Pieții comune" și în gene
ral pentru a obține un rol mai 
important în N.A.T.O., planuri de 
care ziarele franceze vorbeau în
că înainte de începerea tratati
velor. „Divergențele dintre De 
Gaulle și Adenauer. —■ scrie a- 
jgenția Associated Press, citind, 
cercuri din apropierea celor două 
delegații, — care au umbrit con
sfătuirile interoccidentale la ni
vel înalt nu au fost lichidate, ba 
mai mult relațiile dintre De 
Gaulle și Adenauer au in prezent 
după această nouă întrevedere un 

sasinarea lui Lumumba poate u- 
cide și revoluția", (este vorba de 
lupta de eliberare națională a po
porului congolez — nr.).

Un asasinat politic
LONDRA 15 (Agerpres).
Ziarul englez „Times" relatea

ză că „milioane de oameni din 
Congo și din înteaga lume vor 
considera uciderea lui Lumumba 
și a colaboratorilor săi un caz 
evident de asasinat politic". A- 
cest act grav ar putea să ducă 
la consecințe și mai grave, adau

Manifestații populare în Italia
ROMA 15 (Agerpres).
Opinia publică din Italia protestează cu indignare împotriva a- 

sasinării mișelești a șefului guvernului legal al Republicii Congo, 
Patrice Lumumba de către colonialiști.

In afară de manifestația populară de la Roma, la care au par- 
ticipat și numeroși studenți — și în alte orașe italiene au avut loc 
mari demonstrații de protest.

Pe străzile din Bologna, Torino și din alte orașe ale Italiei au 
fost arborate steaguri de doliu. Din toate colțurile țării sosesc pe 
adresa ambasadei belgiene nenumărate telegrame de protest in le
gătură cu asasinarea lui Lumujnba. Numeroase organizații au tri
mis telegrame de protest secretariatului Organizației Națiunilor 
Unite.

Ziarul „Unita" a publicat o declarație a lui Paimiro Togliatti, 
secretarul general al C.C. al P.C. Italian care subliniază că „știrea 
asasinării conducătorului recunoscut al poporului congolez, a celui 
mai hotărît luptător pentru independența și unitatea marelui stat a- 
frican, umple de indignare și mînie inimile tuturor acelor cărora 
nu le sînt străine sentimentele libertății, echității și umanității".

caracter cu mult mai puțin perso
nal, în ciuda eforturilor depuse 
în cadrul discuțiilor particulare 
de a se restabili vechea căldură".

„A rămas de asemenea în sus
pensie problema „unirii vamale", 
cum scrie ziarul vest-genman 
„Frankfurter Allgemeine", „a ce
lor șase" și a „celor șapte" sub 
același acoperiș".

Adenauer a adus în capitala 
Franței proiectul unei uniuni va
male între cele două uniuni e- 
conomice vest-europene rivale, u- 
niunea „celor șase" („piața co
mună".) și cea а „celor șapte" 
(„zona liberului schimb"), deoa
rece el nu dorește să se separe 
de Anglia și de celelalte țări din 
„grupul celor șapte", pentru că 
aceasta ar împiedica monopolu
rile vest-germâne să pătrundă pe 
piețele acestor țări. Franța urmă
rește menținerea „Pieții comune" 
în actuala ei formă sperînd să a- 
sigure economiei franceze un rol 
predominant în acest organism.

Cea mâl bună ilustrare a să
racelor rezultate ale cancelarului 
vest-german la Paris o furnizea
ză agenția Associated Press care 
arată că „Adenauer a plecat la 
Bonn fără ca cel puțin o singură 
personalitate franceză să fie pre
zentă pentru a-i ura călătorie 
bună". Agenția citată scrie că 
purtătorul de cuvînf al Ministe
rului Afacerilor Externe al Fran
ței, care a încercat să desmintă 
existența unei crize în relațiile 
franco-vest-germane, nu а putut 
face decît declarații „precaute" 
și că era vizibil „stînjenit".

Sporesc alocațiile
LONDRA 15 (Agerpres).
Agenția France Presse relatea

ză că la 14 februarie a fost dată 
publicității la Londra „Cartea 
Albă" consacrată problemelor 
militare ale Angliei.

Din cuprinsul Cărții Albe re
iese că bugetul militar al Marii 
Britanii pe anul 1961—62 va fi 
de 1.655.600.000 lire sterline a- 
dică cu 25.770.000 mai mare de
cît actualul buget militar.

Un capitol special al „Cărții 
Alibe" este consacrat înarmărilor 
nucleare și subllniindu-se în spe- 

gă ziarul. Ziarul „Guardian" 
scrie: „a fost lăsat să moară 
ca un martir, dar ideile sale vor 
continua să fie propagate".

Ziarul vest-genman „General 
Anzeiger" este de părere că „to
tul lasă să se înțeleagă că este 
vorba de un asasinat premeditat. 
Este vorba de un scandal intole
rabil". Ziarul italian „II Messa- 
ggero" descrie uciderea lui Lu
mumba ca „un grav asasinat po
litic care va face situația din 
Congo și mai amenințătoare".

„Nimeni nu crede în autenti
citatea „explicațiilor" date de mi
nistrul de interne katanghez. Tre
buie spus că acesta nu și-a bătut 
prea mult capul pentru a camufla 
adeastă asasinare", scrie ziarul 
parizian „Le Monde".

In Italia

Mitinguri antifasciste
ROMA 15 (Agerpres).
După cum relatează „Unita" la 

Terni și Bari au avut loc mitin
guri antifasciste ale tineretului.

In orașul Terni, membrii orga
nizațiilor de tineret ale partide
lor comunist, socialist, radical, 
republican și social-democrat au 
cerut desființarea partidului neo
fascist „Mișcarea socială italia
nă" și au condamnat acțiunile 
huliganice la care s-au dedat în 
ultima vreme fasciștii.

La Bari, unde au fost prezen
tate cereri asemănătoare, un grup 
de huligani din „Mișcarea so
cială italiană" au încercat să îm
piedice desfășurarea mitingului, 
dar au primit riposta cuvenită 
din partea demonstranților care 
i-au pus pe fugă.

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

Demonstrații de protest 
în Japonia

TOKIO 15 (Agerpres). TASS 
transmite:

La 14 februarie, în fața clădi
rii Ministerului de Război al Ja
poniei, peste 4.000 de persoane 
au organizat o demonstrație în 
semn de protest împotriva con
struirii unei baze de lansai a 
rachetelor în insula Niijima. Du
pă cum relatează agenția Asso
ciated Press, demonstranții au 
prezentat funcționarilor superiori 
ai ministerului o rezoluție în ca
re cer să se renunțe la construi
rea bazei.

--------

militare în Anglia 
clal că guvernul englez a acor
dat baze militare pentru subma
rinele americane înarmate cu ra
chete „Polaris" la Holy Loch 
(Scoția). Cartea arată că guver
nul englez este gata să participe 
la un pool al armelor nucleare 
creat eventual în cadrul N.A.T.O.

PR06RAM DE RADIO
17 februarie

■ PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9.00 Concert de muzică u- 
șoară, 9,30 Prietena noastră car
tea, 9,50 Fragmente din opera 
„Răpirea din Serai" de Mozart, 
11,03 Muzică de estradă, 12,00 
Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare), 12,10 
Muzică populară romînească, 
13,05 Selecțiunî din opereta „Sal- 
cîmul alb" de Dunaevski, în pri
mă audiție radiofonică, 14,40 Pre
lucrări corale romînești, 15,45 
Muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova! 18,00 Artiști de frunte 
ai muzicii populare romînești. 
19,30 Estrada melodiilor, 20,30 
Din viața de concert a Capitalei, 
21,00 Ce e nou în librării, 21,10 
Din muzica popoarelor. PRO
GRAMUL II. 14,08 Muzică popu
lară romînească și a minorități
lor naționale, 14,30 Interpreți de 
muzică ușoară, 15,00 Scene și 
ansambluri vocale din opere, 
15,35 Actualitatea în țările so
cialiste, 16,30 Muzică populară 
romînească din Moldova, 16,50 
Curs de limba usă, 17.35 Muzică 
ușoară. 18,20 Program muzical 
pentru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură. 19.30 
Teatru la microfon : „Bulevardul 
împăcării". Comedie de Aurel 
Baranga, 20,30 Melodii populare 
romînești, 21,00 Muzică ușoară, 
22,00 Muzică corală clasică.

----- O------
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Fiul meu se însoară; AL. 
SAHIA: Oameni și stîncl; PE- 
TRILA : N-am ucis; LONEA; In 
pragul vieții; VULCAN: Dincolo 
de orizont; CRIVIDIA : Vrăjitoa
rele din Salem; LUPENI: De la 
Apenin! la Anzi; BARBATENI: 
Foma Gordeev.
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