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Tinerii din Valea Jiirim triatt oțelarilor 
cantități însemnata de Rar veehi
La propunerea 

inginerului Gruia
In ședința organizației U.T.M. 

a sectorului VIII de la E. M. 
Petrila, inginerul Gruia Vlad a 
venit cu o propunere; să se de
monteze voluntar utilajele casa
te de la vechea casă a cazanelor 
și din subsolul halei compresoa- 
relor. Acțiunea propusă a fost 
primită de tineri cu entuziasm. 
A doua zi, brigăzile de muncă 
patriotică conduse de tovarășii 
Pantea Teodor, Frecan loan și 
Domnișoru Gheorghe au organi
zat prima ieșire pe teren. Mun
cind cu rîvnă ei au demontat și 
transportat în locuri dinainte 
stabilite roți defter, cabluri. plăci, 
grătare și tablă. Cu ajutorul 
tehnicienilor, tinerii au selecțio
nat 2 tone de piese care pot fi 
recondiționat iar restul de 10.000 
kg. fier a fost încărcat în va
goane și trimis Întreprinderii 
pentru colectarea metalelor din 
Petroșani.

A. SAVULESCU 
corespondent

saboți de iițr. Tinerii din bri
gada lui Deoneș Ștefan și Un 
gureanu CMatuntin muncesc cu 
spor la descărcat.

— Zor llleți că ne întrec cei 
de la transport. Lucrai continuă 
spornic. Dlipă 6 ore, tn trei locuri 
diferite яй apărut grămezi mari 
dejțter vechi. Tinerii stat nmlțu-

■ ȚJn membru al comitetului 
, le comunică rezultatul: 
№ de fier ue<£ Ancaja
F> test defd*»  cu 8,000

5 mii kg. 
peste angajament

Deși e duminică și zorile abia 
mijesc, curtea minei Uricani e 
cuprinsă de animație. Tineri mi
neri din diferite sectoare. îndru
mați de comitetul U.T.M., au ve
nit ■ife muncă patriotică. In a- 
ceastă zi ei au hotărît să colec
teze din subteran și de la su
prafață 15.000 kg. de fier vechi 
pe care să-l trimită oțelarilor în 
afara angajamentului luat în cin- 

fca alegerilor de la 5 martie. 
Tovarășii Dragomir Jlie și Bă- 
descu Nicolae. membri în comi
tet. repartizează echipele for
mate.

Din mină sosesc primele trans
porturi de scocuri, lugne, șine,

Fruntașă 
penteu ă treia oară

Recent, brigada utemistă 
muncă patriptiță coji dusă
Ispas Constantin de la Termo
centrala Paroșerti a fost decla
rată pentru a treia oară fruntașă 
în acțiunile de muncă voluntară. 
Doyedindu-se buni gospodari, 
membrii acestei brigăzi au reu
șit lună de lună să colecteze im
portante cantități de fier vechi 
și metale neferoase pe care le-au 
predat I.C.M. Petroșani, 
mult, cu prilejul lansării 
rii la întrecere de către 
vul secției chimice de a 
într-un 
tea de 
un an, 
stantin 
șiri pe 
ea a reușit să adune 6.000 kg. 
fier vechi. Intîietatea brigăzii 
lui Ispas Constantin în dome 
niul colectării fierului vechi pe 
întreprindere se datorește și fap
tului că zilnic fiecare tînăr se 
străduiește să depisteze bucățile 
de metal care în uzină nu au 
nici-6 întrebuințare.

de 
de

Nu de 
chemă- 
colecti- 
strînge 

cantita-singur trimestru
fîer vechi prevăzută pe 
brigada lui Ispas Con- 
a efectuat mai multe ie- 
teren. Intr-un timp scurt,

haiMNi alwrtbr it Ші id sIMd nu 
ин и ин ж Id іін к 5 nulii im

(DBPA DATELE COMUNICATE 
PREZIDIULUI MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE DE CĂTRE CD 
MISIILE ELECTORALE RE
GIONALE Șl ALE ORAȘELOR 
BUCUREȘTI $1 CONSTANTA)

In conformitate eu Decretul 
nr. 1/1961, la 5 martie 1991 au 
avut loc alegeri de deputați in 
sfaturile populare regionale, oră
șenești, raionale și comunale.

Au fost aleși deputați în 16 
sfaturi populare regionale, „ în 
«Murite populare ale orașelor 
«Manști și СмаішМА in. 39 
sfaturi populare ale orașelor re
gionale, în 146 Sfaturi populare 
raionale și în cele 8 sfaturi popu-; 
lațe ale raioanelor orașului Bu
curești, în 140 sfaturi populare 
aje orașelor raionale, precum ți 
în 4.290 sfaturi populare coniu-

ategerea de deputați 
popular al orașului 
s-au înscris în listele 
1.064.708 cetățeni. Din

nale.
Pentru 

în Sfatul 
București 
electorale 
totalul alegătorilor înscriși : au 
votat 99,54 la sută, dintre care 
99,55 la sută și-au dat votul pen
tru candidații F.D.Re

Pentru 
în Sfatul 
Constanța 
electorale 
prezentat

Pentru alegerea de deputați in 
sfaturile populare orășenești din 
întreaga țară s-au înscris în 
listele de alegători 3.384.971 ce
tățeni. S-au prezentat la vot 
99.80 la sută din totalul alegă
torilor. Pentru candidați! F.D.P. 
am votat 99,75 la sută.

Pentru sfaturile populare din 
întreaga țară au fost aleși 
140.925 deputați. Toți deputății 
aleși au candidat din partea 
Frontului Democrației Populare.

Un număr de 7 candidați pro
puși pentru alegerile de deputați 
în sfaturile populare comunale 
n-au fost declarați aleși, neîn
trunind majoritatea necesară de 
voturi.

In două circumscripții electo
rate regionale, în una dintr-un 
oraș regional și in 27 circum
scripții comunale, n-au avut Ioc 
alegeri în urma retragerii can
didaturilor.

fn conformitate
97 și 108 din

deputați 
orașului 

în listele

alegerea de 
popular al 
s-au înscris 
121.885 cetățeni. S-au
la vot 99,56 la sută, 

dintre care 99,85 (a sută au vo
tat pentru candidații F.D.P.

Pentru 
sfaturile 
orașului 
tățenilor 
torale a
totalul celor înscriși s-au prezen
tat ia vot 99,54 ia sută, dintre 
care 99,43 la sută și-au dat vo
tul candidaților F.D.P.

alegerea de deputați în 
populare ale raioanelor 
București, numărul ce*  
înscriși în listele elec- 
fost de 1.064.Î08. Din

cu articolele 
Decretul nr. 

391/1953, în toate circumscrip
țiile rămase vacante vor avea 
loc noi alegeri în termenele pre
văzute în Decret.

Uiți itnlifilor aleii Io 
Hm Unite națională а Ш, 
li (iranicrlilille Morale 

ăla гніша Шші
Borza Elena — circumscripția 

electorală — Alba Iulia.
Chișer&u Iile — circumscripția e- 

iectorală — Orăștie.
Coiceru Aron — circumscripția 

electorală — Brad.
Cristea Aurel — circumscripția 

electorală — Petroșani-Sud.
Dejeu Dumitru — circumscripția 

electorală — Miercurea.
Drăghici Alexandru — circum

scripția electorală — Hune- 
doara-Est.

Fărău Ioan — circumscripția e- 
lectorală — Crișcior.

Furdui Petru — circumscripția 
electorală — Lupeni.

Gyulai Konradt luliu — circum
scripția electorală — Teiuș.

Jiteanu Angela — circumscripția 
electorală — Sebeș.

Nicoară Coriolan — circumscripția 
electorală — Petroșani-Nord. 

Prodan Gheorghe — circumscrip
ția electorală — Cugir.

Scări at Constantin — circum
scripția electorală — Deva.

Tripșa Ștefan — circumscripția 
electorală Hunedoara-Vest.

Zăroni Romulus — circumscrip
ția electorală — Hațeg.

Zasloți luliu — circumscripția 
electorală — Ilia,

Rezultatele alegerilor de deputați în stalurile 
populare din regiune*  Hunedoara 

care au avut loc la 5 martie 1Q61

I

I. CONSTANTIN 
corespondent

BIIM ТІИЕвВІ E 101(1
Brigada din abatajul frontal 

de pe stratul 17—18 e socotită 
în sectorul IV al minei Vulcan 
între brigăzile tinere. Tineri sînt 
și^winerii Bălțatu Ion, șeful bri
găzii, Purdea Gheorghe, MirOn 
Nicolae, Șolo Dumitru, Horeică 
Vasile și alți muncitori din bri
gadă. Dar pe cît de tineri sînt 
pe atît de harnici, de entuziaști 
și sîrguincioși se dovedesc a fi 
în realizarea sarcinilor de pro
ducție. In abatajul lor, extrage
rea cărbunelui decurge în ritm 
cu advărat tineresc. Aceasta o 
confirmă cele 303I tone de căr
bune de bună calitate trimise 
peste plan la recepție în cinci 
zile lucrătoare din luna martie.

Comparînd cifrele tonelor date 
. peste plan de sectorul IV reiese 
că depășirea planului pe sector 
cu 395 tone pînă la data de 6 
martie se datorește exclusiv a- 
portului dat de brigada lor.

In , Piața Victoriei din Petroșani, dimineața,
mulți șoferi au ținut o „consfătuire" inopinată. Cu multă 
vervă și lux de amănunte ei discutau despre cele trei ge- 
taxuri „Vplga" date în folosința populației ieri dimineață de 
către I.C.O. Petroșani. Noile limuzine moderne și luxoase vin 
să îmbogățească, alături de „Moskvici“-urile existente, parcul 
de mașini at I.C.O. în scopul îmbunătățirii transportului o- 
rășenesc. IN CLIȘEU: Noile, getaxuri „Volga" înaintea pri
mei lor curse. j

ealizări ale ceferiștilor
încărcare-descărcare, obținîndu 
sie o economie de 9900 ore/vaguh. 

Stația Lupeni și-a depășit plau 
nul global cu 21,5 la sută. In*  
stația Petroșani cele mai bune 
rezultate le-a obținut tura condu
să de tov. Hondoreanu loan: și 
impiegatul de mișcare. Basarșb 
Șimion. La Lupeni cele mai fru
moase realizări le-a avut tura 
impiegatului de mișcare Joca 
loan. i ■ i

I.CRIȘAN. 
corespondent

t

Recent, la serviciul de circu
lație și mișcare Petroșani s-a fă 
cut bilanțul realizărilor pe luna 
februarie obținute de colectivele 
stațiilor C.F.R. din Valea Jiului,

In luna februarie ceferiștii din 
raza de activitate a R.C.M. Pe
troșani și-au depășit cu 22,9 la 
sută planul:-de încărcări, cu 3,1 
la sută încărcarea vagoanelor la 
capacitate deplină (sarcina sta
tică) și cu 3 la ^sută a fost re
dusă staționarea vagoanelor la

SFATURILE 
POPULÂRE

Numărul 
alegătorilor

.Voturi exprimate

Cifre 
absolute

La sută

SFATUL POPULAR 
REGIONAL 448.266 447.746 99,88

SFATURILE POPULARE 
RAIONALE

282.188 282.113 99,97

SFATURILE POPULARE 
ALE ORAȘELOR 

REGIONALE
166.078 165.633 99.73

SFATURILE POPULARE 
ALE ORAȘELOR 

RAIONALE
113.457 113.283 99,78

SFATURILE POPULARE
COMUNALE

263.224 263.088 99,95

Pentru candidații F.D.P. pro
puși ca deputați pentru Sfatul 
popular regional au votat 99,82 
la sută din alegătorii prezenți la 
vot, pentru sfaturile populare ra
ionale — 99,70 la sută, pentru

sfaturile populare ale orașelor 
regionale — 99,78 la sută, pen
tru sfaturile populare ale orașe
lor raionale — 99,72 la sută, iar 
pentru sfaturile populare comu
nale — 99,45 la sută.

Toată atenția planificării muncii 
biroului organizației de bază

Biroul organizației de bază de 
partid conduce între două adunări 
generale întreaga activitate a or
ganizației de bază. Pentru ca să 
poată cuprinde cele mai importan
te probleme de producție, ale vie; 
ții interne de partid, ale muncii 
de propagandă și. politice de masă, 
el trebuie să-și desfășoare activita
tea pe baza planurilor de muncă 
lunare.

Planificarea muncii biroului or 
ganizației de bază are o deosebită 
importanță pentru buna desfășu
rare a întregii activități a organi- 
ziției de partid. Muncind în mod 
planificat biroul organizației de 
bază poate organiza și efectua un 
control temeinic asupra felului 
cum își îndeplinesc sarcinile mem
brii ți candidații de partid. De 
asemenea, prin planificarea muncii 
se dă posibilitatea comuniștilor 
din organizația de bază respectivă

generale și să se poată 
pentru a participa la dez- 
problemelor puse în dis-

bine ca înainte de a trece

să cunoască ordinea de zi a adu
nărilor 
pregăti 
baterea

- cuție.
Este

la întocmirea planului de muncă 
biroul organizației de bază să se 
consulte cu mai mulți membri de 
partid pentru a stabili problemele 
principale care să fie puse în dis
cuția adunării generale a organi
zației de bază. La întocmirea pla
nului de muncă să se țină seama 
de hotărîrile organelor superioare 
de partid și de hotărîrile proprii 
ale organizației de bază.

Pentru întocmirea planului de 
muncă nu se poate da un șablon. 
El trebuie să cuprindă ținerea 
unei adunări generale ordinare, cu

P. UNGUR

(Continuare în pag. 3-a)
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doi e-

tineri mineri

a lecțiilor acasă, 
lucru însă, mine
loan și soția lui 

fiecare zi de cei 
lor controlîndu-i

asupra felului cum și-au făcut 
lecțiile. Iată unul din „secre
tele" prin care cei doi elevi 
de la Școala de 7 ani пг. 1 
Petroșani obțin note bune.

di litas i ШШі
In vederea obținerii gradelor 

didactice, activitatea iijstrwitiv- 
educativă, social-cultuwd^Și ob
ștească a cadrelor dfiifacHce cu
noaște o îmbunătățire calitativă. 
Cu ocazia inspecțiilor speciale 
efectuate s-au desprins o serie 
de metode și procedee folosite 
în munca la clasă și în afară 
de clasă care merită a fi împăr
tășite și celorlalte cadre didac 
tice.
. , Controiînd de pildă, timp de 
două zile, activitatea desfășu
rată de către tovarășele Pardos 
Rozalia, Albescu Aurelia și Al- 
bescu Elisabeta, învățătoare la 
școala medie din Vulcan, am 
constatat în primul rînd preocu
parea lor deosebită pentru întoc
mirea planurilor calendaristice, 
planurilor de lecții și pentru 
confecționarea materialelor didac
tice. intuitive, demonstrative. In 
urma asistentelor la ore cît și 
a sondajului efectuat, s-a con
statat că elevii au cunoștințe la 
nivelul cerut de programa ana
litică.

Totuși învățătoarei Albescu 
Aurelia i s-a recomandat ca în 
compunerea problemelor șă fo
losească eît mai multe diate spe
cifice raionului nostru, din mun
ca și succesele înregistrate de 
mineri, depășiri de plan, anga
jamente, ritm susținut, din rea
lizările constructorilor, fapte cu
noscute și de către elevi. învă
țătoarei Pardos Rozalia, la lec
țiile de aritmetică,; i s-a reco
mandat să- pună măi mult accent 
pe calculul .oral iar în rezolva-, 
rea exercițiiior să respecte gra
darea lor || varietate#} lor ред- . 
tru. a trezi atenția și interesul 
elevilor la fiecare lecție în parte. 
La lecțiile de aritmetică die la el. 
I-a predate de tov. Albescu Eli
sabeta s-a observat folosirea ma
terialului didactic, ceea ce ușu
rează însușirea cunoștințelor de 
către elevi făcînd ca lecțiile să 
nu aibă un caracter abstract și 
rigid ci dimpotrivă ele să aibă 
uu caracter concret, viu șt a- 
tractiv.

'Una din problemele didactice 
urmărite a fost și verificarea și

Elevă sîrgBîncioasă 
colegă benă

Pe Orosz Irina 
din clasa a VIII-a 
a Școlii medii 
mixte din Petro
șani, profesorii 
O consideră una 
din elevele frun
tașe la învățătură. 
Și pe bună drep
tate. In catalog, 
în dreptul numelui ei se înșiruie j 
numai note de 8 — 9 și 10. * 
Străduința la învățătură, modes- î 
tia și spiritul colegial au făcut ț 
să fie iubită și respectată de ca- t 
legele ei. Apreciindu-i calitățile І 
colegii au aleș-o președinta cla- • 
sei.

Recent, Ministerul învățămân
tului și Culturii a venit cu unele 
dispoziții a căror importanță tre
buie privită sub dublu aspect ; pe 
de o parte, noile măsuri urmăresc 
înlăturarea supraîncărcării și obo
selii elevilor, iar pe de altă parte 
aplicarea. lor asigură o mei bună 
Însușire ți cimentare a cunoștințe
lor, . ridicarea calității învățămîn- 
tului.' Se atrage de ocemplu aten
ția tuturor cadrelor didactice ca 
darea temelor pentru acasă să fie 
astfel alese îneît acestea să nu depă
șească posibilitățile elevilor, pregă
tirea lor să nu necesite zilnic mai 
mult de o oră și jumătate pentru 
elevii claselor V—VII. De aseme
nea s*au eliminat pentru unele o- 
biecte (Științe naturale, Istorie, 
Constituție); transcrierea notițelor, 
a schemelor și schițelor, a desene
lor executate în timpul I 
A fost redus numărul tezelor 
mestriele și a fost coordonată 
tivitatea extra școlară in așa 
ca elevilor să le rămînă cît 
mult timp liber pentru studiu 
dividual, pentru cimentarea cunoș
tințelor însușite.

Prin descongestionarea unor pro
grame și manuale s-au ivit însă o 
serie de ore disponibile la -materii
le menționate, ore în care profeso
rii ш prilejul și treu de a re-

ținut al » geografie a
R.P.R. care dl ecții un aspect 
atractiv, recreativ, practic, arătîn- 
du4e te acefagt tiâp aspecte .ite 
drweMrii w ммге.

Am redat atei eemai eterna as
pecte din activitatea colectivului 
nostru care se străduiește să a- 
plice întocmai noile sarcini pre
lucrate cu părinții elevilor. Tre
buie luptat pentru a nu se înțelege 
greșit aceste instrucțiuni, în sensul 
slăbirii controlului zilnic, eficient 
asupra muncii elevului cu cartea.
Dimpotrivă, acum, stând mai mult 
timp liber, devii sînt obligați să 
dea rezultate ți mai bune la învă
țătură. Părinții au aci tin rol 
foarte important. Ei trebuie să 
controleze activitatea copiilor lor, 
să le limiteze plimbările prea dese 
și lungi, să insiste asupra conso
lidării cunoștințelor lor stabilin- 
du-le un program de studiu pre
cis. Numai astfel noile hotărâri 
vor prinde viață ți* 1 * în familie ți 
ele vor folosi pe deplin tinerei 
generații pentru a o înarma cu 
cunoștințe temeinice, rididnd în
vățământul din punct de vedere 
calitativ.

MUȘTEAN FLORI CA 
directoarea Școlii de 7 sei 

or. 1

Cînd organizația U.T.M. din j 
dasă a luat inițiativa ca elevii ț 
buni să ajute pe cei mai slabi la J 
învățătură, Orosz Irina a îmbră- ț 
țișal-o bucuroasă. Printre elevele ♦ 
ajutate de ea sînt Magyari EU- | 
sabeta și Ady Ana. * 

І
V 
I 
t 
♦
* 
ё 
? 
» 
♦

♦ , -
f Deși ocupată cu învățătura și * 
I gospodăria, ea își găsește totuși I 
ț suficient timp și pentru ducerea i 
I la îndeplinire a unor sarcini tra-1 

ș sate de organizația de tineret. In- f 
? tr-una din zile era preocupată de f 
i apariția unei noi ediții a gazetei ț 
» de perete, de redactarea unei pa- * 
- gini a elevului. Așa cum trebuie ț 
i să fie o elevă-utemistă, țînăra * 
J Orosz Irina este o elevă sîrguin- ? 
I cioasă, colegă bună și fruntașă *
♦ în activitatea obștească. *
♦ *

mm mu diurni
aprecierea cunoștințelor elevilor. 
S-a < tatU, ci tovarășe învă
țătoare Parada ’’Rozalia ^verifică 
zilnic și în mod sistematic cu
noștințele elevilor, dbișnuindu-i 
cu îndeplinirea exactă și la timp 
a tutbror sarcinilor școlare ce 
fe revin. Verificarea și aprecie
rea cunoștințelor îi îndeamnă pe 
elevi la o muncă sistematică, 
punîndu-i în situație să-și însu 
șească cunoștințele și în același 
timp să-și fernieze o serie de 
priceperi și deprinderi practice. 
Apropierea față de elevi Îndeo
sebi 'a tov. Pardos Rozalia face 
ca verificarea să Mi apară în 
ochii elevilor ca o amenințare 
el dimpotrivă, a atenție acorda
tă personalității elevului și în 
același timp un mijloc viu de ac
tivizare și de antrenare a elevi
lor tn darea răspunsurilor bune 
pe marginea întrebărilor puse. 
Aprecierea stimulativă și în a- 
celași timp însoțită de o lămu
rire concretă a părților pozitive 
și a lipsurilor în cunoștințele e- 
levilor este un procedeu merito
riu pe care tov. învățătoare Par
dos Rozalia îl aplică întot
deauna.

Din constatările făcute la 
școala medie Vulcan s-a des
prins și activitatea comună, fruc
tuoasă a școlii și familiei ; în 
munca de. educare a copiilor. 
Pentru stabilirea unor relații 
juste cu familia, pentru înfăp
tuirea și atingerea scopului co
mun. — educația comunistă a 
opiiîor — cadrele didactice țin 

o legătură permanenta cu pă
rinții elevilor. In școală, la șe
dințele; cu părinții, au fost expu
se a serii'*8te  referate cu conți- 
mit pedagogic, în urma cărora 
se stabilesc unele măsuri comu- - 
ne privind munca instructiv-e- 
ducativă a elevilor. Un factor 
pozitiv în munca cu părinții a 
conducerii școlii medii din Vul
can îl constituie folosirea for
melor de legătură cu familia cît 
mai variate. Faptul că cele trei 
tovarășe în urma inspecției spe
ciale efectuate au obținut note 
de 8,S0 și 9, se datorește în ma
re măsură și muncii de îndru
mare din partea direcțiunii șco
lii, ajutorului și condițiilor op
time de muncă pe care organele 
locale din Vulcan le crează ca
drelor didactice

GH. PANF1L1E 
șeful secției învățămînt și cultură 

a Sfatului popular 
al orașului regional Petroșani

tri- 
nc- 
fel 

mai 
în-

mai
la cursurile serale!

cu un număr de
ta*
20

cursul e frecventat 
selecționați de la ur-

19 elevi

rle

in

Cursul de pregătire pentru vii
torii elevi seraliști la școala noas
tră s-a deschis la data de 3 
nuarie 1961 
elevi.

în prezent 
40 de elevi
mătoarele întreprinderi : 
de la mina Lonea, 13 de la mina 
Petrila, 3 de la preparația Petrila, 
2 de la U.R.U.M.P., 1 de la
O.C.M.M., 1 de la O.C.L., 1 
la I.C.O. Petroșani.

Și în această etapă, ca și 
anii trecuți, se observă însă anu
mite deficiențe în activitatea co
misiilor de selecționare. De pildă, 
la data de 16 februarie conduce
rea școlii a organizat o ședință 
pentru a analiza felul în care se 
desfășoară învățămîntul 
care au 
va elevi 
ducerile 
invitația 
tovarășii 
la mina 
taetin de la preparația Petrila.

O lipsă principală în munca 
de selecționare a comisiilor o 
constituie și faptul că majoritatea 
tinerilor selecționați sînt de la 
partea mecanici (20 lăcătuși, ti 
sudori, 8 electricieni) și numai 

seral, la 
fost invitați pe lingă cîți- 
și cadre didactice, și con- 
întreprinderilor. Dar la 
noastră au răspuns doar 
ing. Ciriperu Vasile de 
Lonea ți Ionescu Cons-

veni asupra uoor capitole mai gre
oaie, a acoperi unele lacune re
marcate în timpul verificării cu- 
tMMtințelor la lecțiile curente.

In școala noastră tovarășii pro
fesori au fost îndrumați pe linia 
noilor inatnicțiuni și și-au propus 
în activitatea lor acțiuni menite a 
cimenta cunoștințele elevilor și a-i 
feri de supraîncărcare. Ața de 
exemplu; profesorii de matematică 
și-au propus să dea elevilor cât 
măi multe probleme cu date din 
industria și agricultura noastră so
cialistă (referitoare la regiunea 
noastră) pentru aplicații practice. 
Pentru a consolida lecțiile de geo
grafie s-a luat de pildă industria 
alimentară a țării noastre. Pentru a 
scoate mai bine în relief dezoltarea a- 
cesteia în anii regimului democrat- 
popular, elevii au vizitat recent 
fabrica de pîine din Petroșani. 
Profesoara de geografie le-a. ară
tat că industria de panificație este 
o ramură nouă, dezvoltată în țara 
noastră în anii regimului democrat- 
popular prin care se urmărește o 
cît mai bună deservire a popu
lației. De asemenea în lecțiile ce 
urmează elevii vor vizita uzina e- 
lectrică din Petroșani (centrala Pa- 
roșeni au vizitat-o) și fabrica de 
oxigen Liveaeni. Iată așa dar nu
mai Aera exemple din asul eon-

din rîndurile acestor elevi 
se vor desprinde sute de 
și deci tehnicienii de mîi- 
așadar necesar ca și tinerii 

atrași la aceste 
din rîndurile 
viitorii ingi-

în prezent ia 
în majoritate 
și depun e-

foarte puțini mineri. Oare în mi
nerit nu sînt tineri care îndepli
nesc condițiile și vor să urmeze 
cursurile serale ? Desigur că sînt. 
Dar comisiile de selecționare nu 
au dus o muncă mai susținută în 
rîndul tinerilor mineri. Este știut 
însă ca 
seraliști 
studenți 
ne. Este 
mineri să fie 
cursuri pentru ca și 
lor să sc formeze 
neri de mină.

Cei cuprinși 
cursul de pregătire, 
au o frecvență bună 
forturi pentru asimilarea cunoș
tințelor predate. In această privin
ță pot fi amintiți Веха Nicolae, 
instalator apă la mina Petrila, 
Brîndușa Viorel, sudor la mina 
Petrila, Csulai Ștefan, lăcătuș la 
mina Petrila, Preda Eugen, lăcă
tuș la O.C.M.M., Rusu Gbeorghe, 
electrician la mina Lonea și alții.

Nu cate tacă tîrziu ca pentru 
cursurile de pregătire să fie selec
ționați și mineri — tineri care ju 
trecut deja prin școala muncii sub
terane, cane cunosc meseria de 
miner.

PETRU ^ÎOICAN 
director ăl saițiai serale Lonea

ramtiia Marincan s-s mutat 
nu de mult într unul din a- 
partamentele Wpcului 8 din 
cartierul Livezeni. Cei 
levi Marincart, Doru și Mugu
rel din clasa a Vl-a C și res
pectiv а V-a В au fost întot
deauna dați exemplu lp școa
lă pentru pregătirea cU con
știinciozitate 
Pentru acest 
rul Marincan 
se ocupă în 
doi cppii ai

EDUCATOAREA
eț.

In sala de clasă a grădiniței 
de copii din Aninoasa, educa
toarea Maria Barbu suprave
ghează cete 50 de căpșoare aple
cate deasupra măsuțelor. In lec
ția de azi au desenat la liberă a- 
legere. Marioara, fiica mineru
lui Matei a desenat o mașină de 
spălat, Ligia un aragaz, Neluțu 
un aparat de radio... Educatoa
rea mîngîie cu privirea mînuțele 
mici ce se străduiesc să înfăți
șeze^ obiecte și lucruri pe care 
le văd în casă. Privirea i se în
toarse spre cuier. Bundițe, pal- 
tpnașe îmblănite, căciulițe... Pe 
măsuța de lîngă geam stau 50 
de gentuțe. In fiecare zi copiii 
își aduc în ele mîncare. Pe șer
vețelele ce le aștern cu grijă pe 
măsuțe ei pun pîinea proaspătă 
cu unt. mezeluri de casă, sticle 
cu cafea cu lapte, portocale, 
mere, smochine...

Mulțumirea ce o stăpîri ,te 
azi nu poate fi înțeleasă de to
ți atît de bine cum e înțelea
să de ea, educatoarea Maria Bar
bu, care stă zilnic în mijlocul 
copiilor.

Dragostea și răbdarea cu care 
se ocupă die copii, munca deose
bit de frumoasă depusă de ani 
de zile în cadrul comitetului.de 
femei a ridicat-o și mai mult în 
ochii locuitorilor. Uneori Maria 
Barbu e înttlnită pe strada 23 
August împărțind zeci de re
viste femeilor. Alteori vocea cal
dă a educatoarei este ascultată 
cu atenție de sutele de abonați 
ăi centrului de radioficare unde 
activează cu multă tragere de 
inimi în cadrul emisiunilor pen
tru femei. Deseori e întîlnită la 
cursurile de îndrumare unde 
zeci de femei îi ascultă sfatu
rile. Nu de puține ori, Maria 
Barbu a mobilizat locuitorii cir
cumscripției nr. 16 la acțiunile 
obște*!!  de înfrumusețare a co
munei.

Tocmai pentru toate' acestea, 
zilele trecute etnd Întreaga țlгă 
a fost în mare sărbătoare, ani- 
nosenii au ales o deputată pen
tru a patra oară în sfatul popu- 
Iar al comunei.

LUCIA MC1U

Literaturi peefrutineret

A. FADEEV

Tînăra gardă
Traducere din limba rusă. Ed. 

tineretului aproximativ 708 pa
gini — 14,50 lei — apare broșat.

Celebrul roman al lui Fadeev 
este un imn închinat vajnicului 
tineret sovietic care, în anii grei 
ai Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei a dat dovadă de un 
înalt spirit de abnegație și sa
crificiu.

Desele reeditări constituie o 
mărturie a succesului de care 
»-a bucurat această carte în rîn- 
dtirile publicului nostru cititor.

comitetului.de


--’LL—-~У — jT

freamăt de пШкй- tn pădure Г

I
, Piriir deasă a nopții începe să 

se destrame. De undeva dinspre 
\ răsâritî pridtfe cetinile bregdțor 
• 0 păta mare lăptoasă vestește 
* ivirea zorilor. In cabina forestieră 
'da la Arcan*  e forfota obișnuită 
' începerii unei noi zile de muncă,

specificarea problemei puse la or
dinea de zi, cine prezintă rapor
tul, data, ora și locul unde se 
ține adunarea, cine răspunde de 
întocmirea raportului, de pregă
tirea adunării generale și cine 
participă Ia adunare. Totodată, în 
planul de muncă trebuie să sc 
prevadă ședințele biroului organi
zației de bază și problemele asupra 
cărora vor fi înstruiți agitatorii în 
luna respectivă. Alegerii proble
melor care urmează a fi dezbătute 
în adunările generale trebuie să
i se acorde o mare atenție, de a- 
ccăsta depinzînd în cea mai mare 
măsură înlăturarea anumitor lipsuri 
din activitatea organizației de bază.

Este bine ca anumite probleme, 
diferite laturi ale muncii orga
nizației de partid,, organizațiilor de 
masă sau. ale procesului de pro
ducție să fie analizate in ședin
țele de birou, pentru a nu încăr- 
cg ordinea de zi a adunărilor ge
nerale ți pentru a nu trece prea 
mult timp pînă se analizează dife
ritele aspecte ale muncii.

Comitetele de partid să îndrume 
birourile organizațiilor de bază ca 
la fixarea ordinei de zi să țină 
seama de necesitatea analizării unei 
probleme, mlățurîndu-se prin a- 
ceasta situația care se mai întâl
nește în unele organizații de bază 
câre analizează probleme ce nu 
sînt de strictă necesitate.

Tctul nu durează însă decît pnți-
, nă vreme,
I cînd muncitorii
I forestieri părăsesc 
cabana ospitalieră 
pornind pe cari- 

' rile de munte 
spre inima pădurilor. In timp ce 

^ftUte cabană itâpimrțtc lirtiptea, 
inălfimile munților munca îsi< f^d, Ardeiearru Nicolae îi spuse 

,, începe cintecul de fiecare z>- Un i ■

îferăsttibt mecenn ifi înfige colții.

cu find la unul din ferăstraiele 
mecanice. Plin de admirație se a- 
dresează lui Simina loan.

т- Tare îmi place cum merg 
feristraiele astea și mult aș da să 
învăț si lucrez cu ele.

— Vorbește cu baci-Culiți poa
te te-o învăța.

f>tna eoaoeooeoooooeeooooaoaacooooaocgxx 
DIN CAI.NE1UL 

CORESPONDENTULUI 
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spun ortacii, a 
vreme ți Ungă cei doi. Cam

J de oțel ‘îrttriUn copac falnic muș- ’ 
, ându-i cu lăcomie. Sub miinile 
J1 îndemînatice ale lui Furdui Tri- ч
I

t

■,

I:

I,

fan el intră tot mai adine spre 
inima copacului. Copacul începe 
să se plece biruit, căzînd cu zgo 
mat la pămînt. Privind uriașul 

I doborît Țrifan iți spune în gînd. 
1 „Ce seîndurt frumoase vor ieț 
din tine, iar din ele mobilă, fe
restre ori uși pentru alte și alte 
casai поГ. Apoi ferăstrăul meca- 

i ruc începe din nou ctntecul, acont- 
' pamat de alte și alte feristraie. 
' Printre zumzetul lor continuu se 
,aud lovituri ritmice de securi ale 
' căror ecouri băulesc peste văi și 
, munți.
t In brigada complexă a lui Ro- 
' bq N. unde munca este în toi Ar- 
> deleanu Nicolae se oprește, pen- 
tru o clipă din lucru și privește 

ț
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DARUL FILATOARELOR
— Се-ar fi fetelor ca în cin

stea zilei de 8 Martie să pornim 
o întrecere cu obieetivul calita
tea ? și-au zis filatoarele din 

, secția răsucit. Propunerea a avut 
, Je îndată ecou în rîndul tinere

lor. Chiar din primele zile ale 
anului, o brigadă a secției de 
răsucit s-a angajat să dea cîte 
2000 bobine lunar toate de bună 
calitate. La inițiativa lor au răs- 

'puns și alte secții; în cîteva zile 
..vestea întrecerii a făcut încon 
țurul Filaturii Lupeni. Au por
nit hotărîte să dea produse nu
mai de bună calitate și filatoa
rele din secțiile tratare, sortare, 
bobinai. împachetare etc. Rezul-
țațele pe decade și la sfîrșitu) 
fiecărei luni erau urmărite cu 
viu interes. Panoul fruntașelor 
se îmbogățea cu noi nume.

Ouatu Smaranda. de la secția 
răsucit, a fost una din fericitele 
<inr pe luna februarie și-a vă
zut numele înscris pe panoul 
fruntașelor, pentru calitate. Cu 
rezultate. bune pe luna februarie 
и mfndresc și muncitoarele Kor

In loc de 5 — 15 
curse pe zi

ln. perioada de iarnă transpor
tul cărbunelui la domiciliul fiecă
rui miner, tehnician și inginer se 
face mai greu decît în lunile de 
vară, cerințele fiind mai mari. 
Pentru a ușura activitatea in a- 
cect domeniu un colectiv de mun
citori de ia aectorul gospodăresc 
al minei Uricani îndrumatde tov. 
Maier Ștefan, gospodarul exploa
tării. : și-a propus să construiască 
un transportor cu bandă și un 
siloz de inmagazinare din mate
riale recuperate. După mai multe 
■ăptămini de lucru, ambele pro
puneri au foot înfăptuite. Datorită 
introducerii midi mecanizări ma
șina care execută transportul căr
bunelui face acum zilnic cu 10 
curse mai mult decît înainte, a- 
dică in loc de 5 curse, 15. Nea
junsurile în privința aprovizionării 
cu combustibil s celor ce muncesc 
la mina Urica&i au fost complet 
evitate;

Neastîmpirat 
argintul viu, 

Nicolee л-
ca
Roba 
bea aștepta să-l 
zărească. Baci- 
Culiță cum ii 

а'тіъ peste pu

I

— Nten așa greu de învățat. \< 
Voință să ai ți dragoste de mese- t 
rie așa cum a avut Ionici ți mi- \ 
cuțul ista va face minuni în mîi-1 
idle tale. Nu degeaba ni J-au tri- < 
mis prietenii' sovietici. De fapt fi S 
cheamă „Drujba’ctea ce pe tins 
ba lor înseamnă prietenie. Cu o 
asemenea maținuță dăm o produc
ție de 20 de ori mai mere decît 
înainte vreme cu securile.

— Cum stăm baci Culiță — 
tri în vorbă Cocolea loan.

— Bine, veni răspunsul 
douăzeci de tone de lemn de 
și bușteni sînt trase la rampa de 
încărcare.

— Făcurăm treabă faină.
— Și trebuie că altfel pierdem 

drapelul de brigadă fruntașă in 
întrecere. Asta zău n-ar fi fain.

CORNEA TiTU

I
»
1

I
»

in-

toc

)

pas Zoița și Popa Ana care au 
produs ia un loc 8396 bobine 
răsucite cu un hr uniform, fără 
nici un defect.

Depanatoarele au și ele frun-: 
tașele lor. Projan Maria s-a si-, 
tuat în fruntea întrecerii din pri
mele zile. Angajamentul ei de 
a da 1000 de sculuri peste plan 
fără nici un defect, a fost cu 
mult depășit. Ea a produs 2970 
sculuri. toate fără nici, un de
fect. Șefa brigăzii de tineret Vă
duva Maria a depănat 2780 scu
luri de cea mai bună calitate. 
Și ca ele sînt multe. Acesta este 
darul filatoarelor realizat în cin
stea Zilei femeii și dăruit patriei.

A. MICA 
corespondent

Toată atenția planificării muncii biroului 
organizației de bază

(Urmare din pag. l-a) * i

•;

Problema stabilită prin plănui dc 
muncă pentru a fi dezbătută în a- 
dunarea generală să fie concretă. 
De exemplu, atunci cînd se ana
lizează o problemă a procesului de 
producție să se ia o anumită la
tură : productivitatea muncii, prețul 
de cost, calitatea producției etc. 
și nu să se vorbească așa cum se 
mai obișnuiește în unele locuri in 
planurile de muncă de „Analiza 
îndeplinirii sarcinilor de plan pe 
perioada...” Asemenea analize nu 
dau rezultate, întrucât nu e posibil 
ca într-o adunare generală să se 
dezbată temeinic toate aspectele 
procesului de producție dintr-un 
sector sau dintr-o întreprindere.

In urma instruirii din decembrie 
1960 a birourilor organizațiilor de 
bază de partid din Valea Jiului, 
s-a îmbunătățit munca de planifi
care în multe organizații de bază. 
Planurile de muncă sint mai ju
dicios întocmite, cuprind probleme 
principale. Muncesc bine in această 

'direcție organizațiile de bază nr. 3 
<je la mina Petrifa, nr. 6 de la 
mina Aninoașa, cea de la secția 
turnătorie a U.R.U.M.P. și altele.

Pozitiv e faptul că în planurile 
de muncă ale celor mai multe bi
rouri ale organizațiilor de bază se 
trec probleme ale vieții de partid, 
ele nu se mai■ referă doar la pro
bleme de producție. Așa de pildă, 
în luna februarie a.c.' în adunarea 
generală a organizației dc bază de 
Га secția turnătorie a U.R.U.M.P. 

s-a analizat felul în care se des
fășoară munca de educare a can- 
didaților de partid, organizația de 
bază nr. 6 de la mina Lonea a 
analizat desfășurarea învățămîntu- 
lui politic U.T.M.

In ceea ce privește analizarea 
problemelor de producție, ale acti
vității organizațiilor de masă și 
altele, birourile organizațiilor de 
bază se orientează tot mai mult 
spre desprinderea celor mai esen
țiale laturi, renunțînd la tratarea 
în general a problemelor. De exem
plu biroul organizației de bază nr. 
3 de la mina Lonea în planul de 
muncă pe luna februarie a.c. a pre
văzut analizarea în adunarea ge
nerală a situației prețului dc cost 
care este nesatisfăcătoare în acest 
sector.

Toate acestea arată că în do
meniul planificării muncii s-au ob
ținut succese, cea mai marc parte 
a birourilor organizațiilor de bază 
muncesc bine.

Mai există însă ți anumite lip
suri în activitatea unor birouri de 
Organizații de bază în ceea ce pth 
vește planificarea muncii.

Iată cîteva exemple : In luna ia
nuarie a.c. biroul organizației de 
bază de la , secția mecanică a 
U.R.U.M.P. a prevăzut în planul 
de muncă analiza muncii sindicale 
în adunarea generală, fără a spe
cifica în ce domeniu de activitate. 
La fel la șeqia. administrativă în 
aceiași lună s-a prevăzut ca pro

blemă in planul de muncă analiza 
muncii organizației U.T.M. Fixa
rea în planul de muncă a unor 
probleme generale face ca să nu 
se poată analiza temeinic o pro
blemă sau alta și lipsește organi
zația de bază de posibilitatea luă
rii unor măsuri eficace pentru în
lăturarea lipsurilor.

Tot ca o parte negativă in pri
vința planificării muncii biroului 
organizației de bază este și faptul 
că se analizează uneori probleme 
de mică importanță, sau care nu 
se cer a fi analizate de organiza
ția respectivă. Așa se face că une
ori, într-o anumită lună o bună 
parte din organizațiile de bază de 
la o exploatare minieră să anali
zeze aceiași problemă.

Lipsuri mai există și în ceea 
ce privește respectarea .planurilor 
de muncă. Uneori în adunarea ge
nerală nu se dezbate problema 
prevăzută în planul de muncă ci 
se rezumă la primiri în 
partid. De asemenea, mai sînt ca
zuri cînd unele birouri ale orga
nizațiilor de bază nu dau impor
tanța cuvenită dezbaterii în adu
nările generale a problemelor le
gate de viața internă de partid, 
de munca politică dusă de organi- 
ziție.

Pentru a ridica munca organiza
țiilor de bază la nivelul cerințe
lor, în scopul îmbunătățirii desfă
șurării adunărilor generale, este ne
cesar ca toate birourile organiza
țiilor de bază de partid să dea 
toată atenția planificării muncii, 
întocmind cu simț de răspundere 
ți cit mai judicios planurile de 
muncă lunare.
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YORK
$l-a reluat acttvNalca cea Oc-a 15-a scsluac 

a Mu&B бсасгак a 0. N. II
— Cuvîntarea preșe&ntatau RepubUcii Ghana, Nkrumah — 

zeaMțâog O.N.U.fo Congo, care 
au un caracter fățiș colonialist. El 
a subliniat că în;pf*zent  se fac 
încercări fățișe de a subordona 
Congo din puna de vedere eco
nomic țărilor piejii comune.

După ce а атійк că prima re
zoluție pentru Gofljgo, adoptată la 
14 iulie de Consilia! de Securitate,

NEW YORK 8 (Agetpres)
In după-amiaza zilei de 7 

martie la New York și-a reluat 
activitatea cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

In cursul primei ședințe a luat 
cuvîntul președintele Republicii 
Ghana, Nkrumah, care într-o 
expunere clară adresată delega 
ților a condamnat cu mînie pe 
colonialiști și pe mercenarii lor 
pentru asasinarea bestială a pri
mului ministru ăl guvernului le
gal al Republicii Congo, Patrice 
Lumumba, și a tovarășilor 
de luptă. Nkrumah a 
că evenimentele 1 _ 
Congo nu pot fi justificate, de
oarece P. Lumumba a fost 
în văzul comandamentului 
pelor O.N.U., care au sosit 
această țară la cererea lui. 
legătură cu aceasta, a spus 
continuare Nkrumah, popoarele 
africane care continuă încă să 
aibă încredere în Organizația 
Națiunilor Unite, au început să 
se îndoiască și să fie îngrijorate 
în ce privește activitatea 
tor a acestei organizații.

Guvernul Ghanei este 
rere că asasinarea lui 
Lumumba constituie o 
grosolană a legii. Evenimentele 
din Congo au arătat, a subliniat 
Nkrumah, că misiunea O.N.U., 
ai cărei reprezentanți încurajau 
activitatea marionetelor belgi
ene — Kasavubu, Mobutu, Cho
mbe și Kalonji a eșuat complet 
Președintele Republicii Ghana a 
condamnat faptul că a fost re
cunoscută la O.N.U. delegația 
lui Kasavubu,' ceea ce, după pă
rerea lui, a dezlegat și mai mult 
mîinile bandelor colonialiștilor, 
care în prezent îndrăznesc să 
lupte împotriva trupelor O.N.U. 
El a condamnat guvernul bel
gian, care continuă agresiunea 
armată în Republica Congo. El 
a arătat că Antoine Gizenga 
este reprezentantul legal al gu
vernului congolez.

In numele guvernului Ghanei, 
în scopul rezolvării cît mai grab
nice a problemei congoleze, 
Nkrumah a propus :

COMANDAMENTUL TRUPE
LOR O.N.U. IN CONGO TRE
BUIE ÎNLOCUIT PRINTR-UN 
COMANDAMENT ALCĂTUIT IN 
ÎNTREGIME DIN REPREZEN
TANȚI АГ STATELOR AFRICA
NE ; IN SCOPUL ÎMPIEDICĂ
RII ADUCERII DE ARME IN 
CONGO TOATE AERODROMU
RILE ȘI PORTURILE TRE
BUIE PUSE SUB CONTRO
LUL ORGANIZAȚIEI NAȚIU
NILOR UNITE; TOATE RE
PREZENTANȚELE DIPLO
MATICE STRĂINE, TREBUIE 
RECHEMATE DIN CONGO, 
PENTRU A LICHIDA BAZA 
CONTINUĂRII RĂZBOIULUI 
RECE DIN ACEASTA REPU
BLICA; SA FIE DEZARMATE 
TOATE UNITĂȚILE MILITARE 
CONGOLEZE $1 ARMELE LOR 
SĂ FIE PREDATE COMANDA
MENTULUI TRUPELOR O.N.U.; 
SA FIE EVACUAT IMEDIAT 
DIN CONGO ÎNTREGUL PER
SONAL MILITAR STRĂIN NE
AFRICAN ; PERSONALUL OR
GANIZAȚIEI NAȚIUNILOR U- 
NITE DIN CONGO TREBUIE 
SA ACORDE AJUTOR GUVER
NULUI CONGOLEZ SA RE
GLEMENTEZE OPERAȚIILE 
FINANCIARE ȘI BANCARE 
PENTRU CA ASUPRA GUVER
NULUI CONGOLEZ SĂ NU SE 
EXERCITE NICI UN FEL DE 
PRESIUNI DIN AFARA IN 
CE: PRIVEȘTE ÎNFĂPTUIREA 
POLITICII FINANCIARE; SA 
FIE PUȘI IN LIBERTATE TOȚI 
FRUNTAȘII POLITICI CONGO
LEZI ȘI SA FIE DEFERIȚH 
JUSTIȚIEI ASASINII LUI<PA- 
TRIGE LUMUMBA ȘI AI TO
VARĂȘILOR SAI DE LUPTA.

Președintele Ghanei a condam
nat cu hotărîre manevrele repre-

săi 
declarat 

tragice din 
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instrucțiuni, 
timp. Orga

nizația Națiunilor Unite sprijinea 
trapele congetese' rebele, împotriva 
guvernului legal alas în mod de
mocrat. GMnanrinmrntrl trapelor 
OJN.U. c continuare Nkru
mah, încă’ îl împuternicirile ce 
le avea nu a tajțăduit. primului 
ministru Lomuaba să ia cuvîntul 
la postal de radio din Leopold*;  
viile. Această , acțiune a Organi
zației Națiuni Unite, a subli
niat -flttutaah, a fost cea mai 
inadmisibilă intervenție in tre
burile interne ale Congoului și un 
abuz în ce, privește împuternicirile 
acordate trupelor O.N.U. de că
tre Consiliul de Securitate.

Autoritățile Organizației Națiuni
lor Unite, a declarat cu mînie 
președintele Ghanei, au închis 
aeroporturile din Congo pentru a 
împiedica guvernul Lumumba să 
aducă trape în scopul înăbușirii 
armatelor rebele din provincia Ka
tanga, deși secretarul general a 
avut misiunea clară să nu împie
dice în nici un caz guvernul cen
tral să-și folosească propriile re
surse pentru restabilirea legii și 
ordinii, Autoritățile O.N.U., ,,a
continuat Nkrumah n-au avut însă 
indicația să captureze avioanele 
militare puse la dispoziția lui 
Chombe de către Statele Unite. 
Aceste avioane cu reacție au fost 
aduse pe bordul avionului de 
transport al S.U.A. „Globemas- 
ter". Ele făceau evident parte din
tre avioanele livrate Belgiei sub Pe
gida N.AJEO. Nkrumah a subliniat 
că aceste avioane au fost 
in Franța și că avionul 
care le-a adus s-a oprit 
Malta care aparține
li rog pe onorații delegați, a spus

construite 
american 

pe insula 
Angliei.

președintele Ghanei, să se gin
ească o clipă și să-și imagineze 
te fel de discursuri s-ar rosti în 
această sală a Adunării Generale 
dacă aceste avioane ar fi fost cons
truite în Cehoslovacia pentru Po
lonia în baza tratatului de la 
Varșovia, iar apoi ar fi fost trans
portatele Stanleyville cu un avion 
sovietic care în drumul său s-ar 
fi oprit în Romînia pentru repa
rații și alimentarea cu combusti
bil ?

Aceste cuvinte ale lui Nkruamh 
au fost întâmpinate cu aplauze pre
lungite de către mulți delegați.

Președintele Ghanei a arătat îți 
mod convingător cum, acordînd 
Congoului inuependență formală, 
monopoliștii belgieni au făcut to
tul pentru a ține poporul con
golez în înrobirea colonială. Pînă 
la acordarea independenței, a spus 
el, întregul control asupra Congou
lui era încredințat Băncii Națio
nale Belgiene și fonduri bănești 
erau scoase din Congo în proporții 
nemaiîntâlnite. Toate acestea, a 
subliniat Nkrumah, constituie un 
exemplu tipic de colonialism.

Nkrumah a condamnat în con
tinuare faptul că aparatul tehnic 
al O.N.U. este alcătuit din per
soane din țările Europei occiden
tale și din S.U.A, din el fiind ex
cluși aproape cu desăvîrșire repre
zentanții continentului african. Toc
mai din această cauză, a subliniat 
el, aparatul O.N.U. a finanțat pe 
soldații rebeli sprijiniți de Belgia 
al cărei scop a fost să răstoarne 
guvernul care a invitat O.N.U. în 
Congo.

în încheiere, președintele Gha
nei a declarat că propunerea sa cu 
privire la retragerea trapelor din 
Congo se referă în primul rînd 
la trapele belgiene din Katanga. 
Toate știrile publicate de presă 
dovedesc că trupele lui Chombe 
se află sub comanda ofițerilor 
belgieni. Președintele Ghanei și-a 
exprimat speranța că Adunarea 
Generală va studia cu atenție pro
punerile guvernului ghanez și va 
da posibilitatea statelor africane 
să contribuie la reglementarea 
problemei congoleze.

Cu aceasta ședința Adunării Ge
nerale a luat, sfîrșit .

a ține poporul con-

5.705.000 ȘOMERI ÎN S. U. A.
WASHINGTON 8 (Agerpres)
In cadrul unei conferințe de 

presă pe care a tinut-a la 7 mar
tie ministrul Muncii al S.U.A., 
Arthur Goldberg, a anunțat că 
în cursul lunii februarie numă
rul șomerilor americani a cres
cut cu încă 320.000 ajungînd la 
totalul de 5.705.000. Ministrul

american a subliniat că procen 
tul șomerilor americani a ajuns 
acum la 6,8 din totalul forței de 
muncă. In ce privește noua creș
tere a șomajului în cursul turtii 
februarie Goldberg a arătat că 
„ea este die trei 
decît se aștepta 
această perioadă

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

ori mai mare 
deobicei pentru 
a anului". -

TOKIO 8 (Agerpres) —
Au fost prinși asupra faptului 

— numai astfel se poate caracte
riza ceea ce a avut loc la 7 mar
tie în cadrul ședinței Comisiei bu
getare a Camerei Superioare a Par
lamentului japonez.

Deputatul' comunist Masao Iva
ma a adresat guvernului o inter
pelare în care a demascat planu
rile pe care le urzesc cercurile gu
vernante din Japonia de a folosi 
forțele armate în vederea înăbu
șirii maselor populare. Ivama a 
făcut cunoscut memebrilor comisiei 
proiectul instrucțiunilor marelui 
stat major al forțelor terestre, in
titulat „Acțiuni pentru asigurarea 
securității publice". în colțul drept 
al instrucțiunilor destinate ofițeri
lor superiori ai forțelor de auto
apărare japoneze, se află următoa
rea parafă; „Fiți precauți !“. In acest 
document vast, conținînd aproape 
300 de pagini, sînt expuse amă
nunțit sarcinile și țelurile subuni
tăților militare în ce privește a- 
ducerea la îndeplinire a acțiunilor 
de represalii, metodele preîntâmpi
nării și înăbușirii manifestațiilor 
de masă, este formulată „baza 
ideologică" a teoriei „necesității" 
participării trupelor la lupta 
potriva poporului.

„Insurecția”, explică autorii 
tracțiunilor, este o consecință

îm-

ins- 
a 

cauzelor politice, economice și so
ciale. Ea izbucnește de cele mai 
multe ori în marile orașe, regiuni 
industriale, la baze militare, în 
nodurile căilor de transport,în no
durile de telecomunicații etc. For
țele autoapărării dispun de o mai 
mare putere de foc decît poliția. 
Subunitățile militare sînt mai bine 
pregătite pentru acțiuni operative 
și dispun de mobilitate. Pentru 
înăbușirea „insurecțiilor" pot fi 
folosite cu mare randament „ma
șinile speciale”, tancurile și auto
mobilele blindate, pentru că sînt

— — —.—

Scopul vizitei lui Harriman let Bonn

invulnerabile față de focul de mi
traliere și puști.

Pe lingă bombele cu gaze la
crimogene și pe lingă mașinile de 
pompieri, soldații pot folosi ar
me de foc. Se acordă o mare im
portanță subunităților de debar
care. Însăși faptul debarcării, se 
spune în instrucțiuni, va exercita 
„o puternică înriurire psihologică 
asupra participanților la insurec
ție”. < /

Expunerea iui Ivama, cate s-d*,  
bazat pe fapte incontestabile, a y 
vut efectul unei explozii. In rîa- 
durile membrilor guvernului s-n 
observat o vădită derută. Repre
zentanții guvernului nu au putut 
da un răspuns clar la interpela
rea deputatului comunist, pe baza 
căror legi și în ce scop tocmai 
acum a fost necesară elaborarea 
acestor instrucțiuni. Era greu să 
se dea un răspuns, era cu nepu
tință a se nega.

Răspunzînd ia interpelare, Ni- 
simura, șeful Direcției Apărării 
Naționale (Ministrul de Război 
al Japoniei n.n), a făcut o încer
cate nereușită de a se desolidariza 
de aceste instrucțiuni. El a decla
rat că nu cunoaște conținutul lor, 
cu toate că după cum se constată 
din acest document, el este sem
nat de unul din ajutoarele lui Ni- 
simura, și anume de Sughița, șeful, 
statului major al forțelor tereșt₽U 
Aceiași declarație a făcut-o și pL-' 
mul ministru Ikeda. Deputatul 
Ivama a insistat să se dea un răs
puns precis în această problemă. 
In sala de ședințe s-a iscat o dis
pută aprinsă. In ajutorul membri
lor guvernului ău sărit cu mare 
zel deputății partidului guverna
mental. Ședința a fost suspendată, 
în urma unei consfătuiri Nisimura 
a declarat că sarcina forțelor, au
toapărării este înăbușirea agresiu
nii din afară și din interiorul țării 
și de aceea a menținerii siguranței 
publice ar face parte din funcțnle 
forțelor de autoapărare.

La aceasta deputatul Ivama , a 
declarat: toate acestea înseamnă 
că se încearcă a obliga pe japo
nezi să ucidă pe japonezi.

BONN 8 (Agerpres)
La 7 martie s-au încheiat la 

Bonn tratativele lui Harriman cu 
membrii guvernului vest-german. 
La sosirea în Germania occiden
tală Harriman a declarat că nu 
intenționează să discute decît 
„probleme politice generale". In 
timpul vizitei sale el a discutat 
însă o serie de probleme concrete.

Două evenimente din Germania 
occidentală sînt în mod direct le
gate de sosirea lui Harrjman. în 
primul rînd este vorba de cere
rile tot mai insistente ale Bonn
ului privind înzestrarea Bundes- 
wehralui cu arma atomică. Aceste 
cereri, prilejuite de elaborarea în 
S.U'.A. a unei „noi strategii mili
tare", au fost formulate cu in
tenția de a exercita presiuni asu
pra guvernului S.U.A. în vederea 
realizării plan .'ilor Bonn-ylui de 
înarmare atomică. 4n cercurile mi
litare ale R.F.G. se pune un deo
sebit accent pe înzestrarea cu ar
mament atomic a unităților Bun- 
deswehralui, dislocate la' frontieră 
cu R.D.G.

Tocmai pe acest plan trebuie 
examinată convorbirea care a avut 
loc la 7 martie între Harriman și 
ministrul de Război vest-german 
Strauss, întrevedere care nu era 
prevăzută iniția! în general în .pro
gram. Ziarul ;,Westfalische Rund- 
schau" a scris fără înconjur la 7 
martie că acestei întâlniri ьі se

acordă o mare însemnătate în le
gătură cu recentele stăruințe ale 
ministrului de Război vest-german 
pentru înarmarea atomică a Bun- 
deswehrului". La convorbire a luat 
parte de asemenea generalul Heun- 
singer.

Al doilea eveniment în directă 
contingență cu vizita lui Harri
man este hotărîrea guvernului de 
la Bonn de a urca cursul mărcii 
vest-germane față de dolarul ame
rican. In cercurile politice de la 
Bonn se emite în legătură cu a- 
ceasta părerea că prin această mă
sură, adoptată în ajunul sosirii lui 
Harriman, guvernul vest-german a 
mers într-o măsură oarecare în 
întâmpinarea pretențiilor financiare 
americane, urmărind să obțină din 
partea guvernului S.U.A. conce
sii dn problemele militare, în pri
mul rînd în problema dotării 
Bundeswehralui cu arma atomică. 
In otice caz încă după prima zi 
a tratativelor de la Bonn, Harri
man, după cum relatează presa, a 
asigurat guvernul vest-german că 
Statele Unite nu intenționează să 
„neglijeze" arma atomică ți do
resc să-și îndeplinească sarcinile 
în Europa. După părerea comen
tatorilor politici, prin această 
clarație Harriman a spulberat 
merite Bonn-ului.

Convorbirile lui Harriman 
Adenauer au avut un caracter

de- 
te-

Cu 
se-

’ Creț ți s-au desfășurat în cea mai 
mare parte între patru ochi. Presa 
vest-germană arată însă că în 
cursul tratativelor o atenție con
siderabilă a fost acordată proble
mei Berlinului și problemei ger
mane în general. Avînd în vedere 
faptul că în ultima sa cuvîntare 
de la Koln Adenaur a respins de 
fapt propunerile concrete și rea
liste ale guvernului sovietic în le
gătură cu aceste probleme, în co
mentariile presei se arată că can
celarul vest-german a insistat pe 
lingă Harriman ca S.U.A. să spri
jine; actuala atitudine a Bonn-ului 
în . problema germană. Adenauer 
a prezentat de asemenea lui Harri
man propunerile sale în legătură 
cu „reorganizarea NĂ.T.O.".

După cum se știe Adenăuer ur
mărește întărirea acestei grupări 
militare agresive.

în sfîrșit, a fost! abordată pro
blema ajutorului financiar al 
R.F.G. pentru biruirea dificultăți
lor balanței de plăți a S.U.A. 
Ziarul „General Anzeîger" arată 
în articolul său de fond din 7 
martie că „este de așteptat că gu
vernul federal 
de 4 miliarde 
în mod global 
mai aloca în
miliarde mărci, nu numai în cursul 
acestui anj ci și în toți anii cel 
puțin pînă în 1965“.

in afară de suma 
de mărci, acordată 

Statelor Unite, vd 
acest ico încă.ș 4

PR08RAM QE ЙАШ
10 martie

PROGRAMUL I. 7,00 Radiojur
nal și sumarul’presei centrale, 7,15 
Mici piese instrumentale, 7,45 Me
lodii populare romînești, 8,00 Din 
presa de astăzi, 9,10 Muzică in
terpretată de fanfară, 9,30 Prie
tena noastră cartea, 11,03 hțuțică 
populară romînească, 12,40 *Cîn-  
tece din țări prietene, 13,05 Con
cert de muzică populară romîneas
că, 14,00 ‘Melodii de muzică u- 
șoară, 14,25 Suite simfonice, 15,10 
Muzică de estradă, 15,40 Din fol
clorul popoarelor, 16,15 Vorbește 
Moscova 1, 17,30 Un tăciune și-un 
cărbune, 18,00 Muzică ușoară ro
mânească, 19,00 Jurnalul satelor, 
2030 Din viața de concert a Ca
pitalei, 23,15 Muzică de estradă. 
PROGRAMUL II. 14,30 Muzică 
populară romînească interpretată 
de amatori, 15,35 Actualitatea în 
țările socialiste, 16,15 Cîntece și 
jocuri populare din diferite re
giuni ale țării, 16,50 Curs de lim
ba rusă, 17,10 Muzică ușoară, 
17,50 Crohica economică, 18/15 
Program muzical pentru fruntașii 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 19,30 Teatru la micro
fon : „Chitită în pio /in-ae", co
medie cu cîmece de V, Alecsandri, 
21,12 Muzică instrumentală; 22,40 
Romanțe și serenade.
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