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Noi realizări ale minerilor
înainte de termen

anului 
mine-

productivității 
la su-

Colectivul minei Uri
cani, care ocupă de mai 
multă vreme primul loc 
în întrecerea cu celelalte 
exploatări miniere din 
Valea Jiului, a obținut 
un nou succes în muncă. 
In dimineața zilei de 28 
septembrie acest colectiv 
și-a îndeplinit sarcinile 
de plan ce-i reveneau pe 
luna/în curs. îmbunătăți
rea Condițiilor de muncă 
în abataje a permis mine
rilor uricăneni să lucreze 
în acest timp cu un ran
dament de 1,383 tone 
cărbune pe post. Și de 
astă dată cele mai mari

realizări le-a dobîndit co
lectivul sectorului II care 
a extras aproape 2000 
tone de cărbune cocsifi
cabil peste plan. Sporul 
de producție a fost ob
ținut în special pe seama 
creșterii 
muncii cu peste 20 
tă față de plan.

De la începutul 
și pînă în prezent 
rii de la Uricani au li
vrat centrelor siderurgice 
din țară aproximativ 
40.000 tone de cărbune 
cocsificabil peste . preve
derile planului.

Jn preajma deschiderii anului școlar al învațâmmiulut
de partid

Puține zile ne mai despart de 
la deschiderea noului an școlar 
al învățămîntului de partid. Ma
rea majoritate a organizațiilor 
de partid de la minele Lupeni 
și Uricani au încheiat încadra
rea membrilor și candidaților de 
partid precum și a unor tova
răși din activul fără de partid 
în cercuri și cursuri. In prezent 
se organizează întîlniri ale pro- 

cu cursartții, se 
măsuri în ve-
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Cantitate
Minerii de la Aninoasa 

și-au îmbunătățit simți
tor activitatea economică 
în ultima vreme. Acest 
lucru este ilustrat de rea
lizările tot mai frumoase 
pe care ei le înscriu pe 
graficele de întrecere. De 
la meeputul lunii cu
rente șî pînă ieri dimi
neață din abatajele 
nei au fost extrase 
te plan 1583 tone 
tâfbBpe, Un aport 
țios la dobîndirea 
tui rezultat l-au 
harnicii mineri ai : 
rului IV care au 
la suprafață mai mult de 
2121 
peste

mi- 
pes- 

de 
pre- 
aces- 
adus 

secto- 
trimis

tone de cărbune 
plan.

și calitate
Paralel cu creșterea vo

lumului producției, mine
rii aninoseni acordă o 
atenție deosebită și îmbu
nătățirii calității cărbu
nelui. Extinzînd tot mai 
mult inițiativa „Nici un 
vagonet de cărbune rebu- 
tat pentru >ist“ colectivul 
minei a redus în luna 
septembrie procentul ad
mis de cenușă cu circa Э 
la sută și de umiditate 
cu 1 la sută.

Prin îmbunătățirea ca
lității minerii din Ani
noasa au realizat în luna 
septembrie economii ega
le în valoare 
sute tone de

==©=-

Utilaje miniere noi

cu cîteva 
cărbune..

scopul introducerii 
noi și sporirii

In 
tehnicii 
productivității muncii ex
ploatările miniere din Va
lea Jiului sint înzestra
te cu tot mai multe uti
laje și mecanisme minie
re noi. De 
na Lupeni, 
exploatare 
cocsificabil

Polonă 3

curind la mi
cea mai mare 
de cărbune 
din țară, au

♦

sosit din R.P. 
transportoare blindate tip 
„Slansk". Acestea vor fi 
introduse în abatajele 
frontale ale exploatării. 
Tot la mina Lupeni au 
sosit zilele trecute din 
Uniunea Sovietică două 
ventilatoare axiale de 
mare capacitate pentru 
stațiile principale de ae-

Tîmplăria Livezenî — nouă unitate industrială 
ridicată în anii puterii populare — produce toată 
cantitatea de tîmplărie necesară noilor construcții 
dte locuințe din Valea Jiului, ca și mobilă de bucă
tărie. Unitatea este înzestrată cu mașini, utilaje, 
uscătorii mecanice, tîmplarii avînd create condiții 
pentru a produce mii de metri pătrați tîmplărie a- 
nual, de bună calitate.

IN CLIȘEU : Vedere parțială a atelierelor prin
cipale ale tîmplăriei din Livezeni.

ÎNVINGI ND GREUTĂȚILE
Actualul tunel dte trecere între depou și Petrila, 

' prin care ltoia ferată răzbește către preparație, a 
fost corifetruit de mult: cu 31 ani în Urmă.

In ultimii ani, impermeabilitatea betonului din 
bolta tunelului a început să cedeze: curgeau pe 

.el șuvțțe_ de apă jar iarna atîrnau de pe boltă de
sișuri întregi '’de '"{ufțtTfî' de ■'gfîeSță'

Prin luna iunie, în tunel a poposit un grup de 
mineri și muncitori: echipa de întreținere. La în
ceput. aJ fost ridicat un eșafodaj de sprijin a bolții 
de beton, dar fri așa fel încît totuși să permită tre
cerea vagoanelor și locomotivelor. A fost greu, 
dar s-a reușit. S-a trecut apoi la săparea de... tu
neluri, în peretele tunelului. După ce a fost stră
punsă bolta de beton, minerii Mașlan Ștefan, Te- 
riș lean, Silingher Iuliu și alții, lucrînd, cu deose
bită atenție, au început să excaveze pămîntul de 
deasupra bolții de beton a tunelului, făcînd un fel 
de... abataje frontale pe strat îngust cu o înălțime 
de 60 cm.

In spațiul astfel dezgolit, au început apoi lucră
rile propriu-zise .

Lucrarea de întreținere a tunelului Petrila este 
grea migăloasă. Totuși, echipa de muncitori de 
a'ici este hetărită ca pînă la sfîrșitul anului să ter
mine izolațiile 
pe o lungime 
de

pagandiștilor 
stabilesc ultimele 
derea deschiderii învățămînituilui 
în cele mai bune condițiuni.

Se poate spune că în acest an, 
atît selecționarea propagandiști
lor cît și încadrarea cursanților 
în diferite forme ale învățămîn
tului de partid s-a desfășurat în 
condițiuni mai bune decît în 
anii trecuți, eliminîndu-se o se
rie de defecțiuni. In mai mare 
măsură s-a ținut cont de către 
birourile organizațiilor de bază 
și comisiile de recrutare a cursan- 
ților de nivelul de cunoștințe, de 
posibilitățile pe care le au mem
brii și candidații de partid pen
tru însușirea cît mai temeinică 
a materialului predat, fapt care 
va duce fără îndoială la îmbună
tățirea activității cercurilor.

O deosebită atenție s-a acor
dat problemei educării noilor 
membri și candidați de partid 
care au fost încadrați aproape în 
întregime în cercurile de studiere 
a Statutului P.M.R. La mine 
Lupeni, de exemplu, din cei 186 
candidați 177 tovarăși au fost 
încadrați în cercuri de studiere 
a Statutului P.M.R. In cele 11 
cercuri de studiere a Statutului 
P.M.R. de la această mină au 
fost încadrați, alături de candi
dați, și o parte a noilor mem
bri de partid, precum și tovarăși 
din activul fără de partid. Față 
de anul trecut la mina Lupeni 
s-au încadrat in cercurile de stu
diere a Statutului P.M.R. un nu
măr mai mare de tovarăși din 
activul fără de partid; ceea ce 
denotă -că comitetuL.de partid și 
organizațiile de bază se preocu
pă mai- mult de educarea lor, fo- 
losindu-se din plin in acest scop 
cercurile și cursurile învățămîn
tului de partid. De asemenea, la 
mina Uricani din 94 candidați 
de partid, 76 au fost încadrați 
în cercuri de studiere a Statutu
lui P.M.R.

Pentru ca nivelul predărilor 
și calitatea seminariilor să fie 
cît mai ridicate, pentru a asi
gura un conținut bogat și puri
tatea ideologică a invățămîntu-

luf, pe baza indicațiilor date de 
către Comitetul orășenesc 
partid, conducerea cercurilor de 
studiere a Statutului P.M.R. a 
fost încredințată celor mai expe
rimentați propagandiști ai o ve
chime de cel puțin 3—4 ani în 
partid. Acest lucru are o mare 
importanță, deoarece în cadrul 
acestor cercuri candidații de 
partid își insușesc noțiuni ale 
învățăturii marxist-leniniste, nor. 
mele vieții de partid. Tocmai 
pentru acest lucru la conducerea 
cercurilor de studiere a Statutu
lui P.M.R. au fost' promovați 
tovarăși cu activitate mai înde
lungată în partid și cu experien
ță în munca de propagandist.

Ținînd cont de speiefieul locu
lui de muncă, au fost înființate 
la mina Lupeni 9 cercuri speciale 
pentru mineri iar la Uricani 3 
cercuri, care vor funcționa pe 
baza unor programe elaborate 
în colaborare cu Cabinetul de 
partid și aprobate de Comitetul 
orășenesc de partid. Au fost e- 
liminate și unele greșeli privind 
organizarea cercurilor de econo
mie concretă. In anul școlar tre
cut cercurile de economie con. 
cretă de la mina Lupeni n-au 
putut da maximum de randa
ment deoarece compoziția cursan* 
ților nu era omogenă. In ace
lași cerc erau încadrați, alături 
de tovarăși cu studii superioare, 
cu cunoștințe avansate în dome
niul economic, și tovarăși cu cu
noștințe mult mai scăzute. In a- 
cest an școlar, compoziția cercu
rilor 
mult 
duce 
lor.

Din cele cîteva exemple ară
tate se poate vedea că în acest 
an școlar organizarea învătă- 
mîntului de partid Ia Lupefti și 
Uricani s-a făcut cu mai multă 
grijă, mai ațes în direcția asi
gurării unei strînse legătil# tu 
viața, cu sarcinile ce stau .Jn 
fața cursanților, propagandiștii 
au fost mai bine selecționași, 
cursanții mai judicios încadrați 
în cele mai potrivite forme după 
specificul muncii și nivelul de 
cunoștințe. Fiind create toate 
condițiile, se poate aprecia că în- 
vățămîntul de partid în acest an 
școlar la aceste două exploatări 
miniere se va desfășura-la nive
lul cerințelor actuale.

de

de economie concretă este 
mai omogenă, ceea ce va 
la îmbunătățirea activității

POPON NICOLAE 
Consultant —Cabinetul de partid 

Petroșani

40—50 m.

liniari la bol
ta tunelului.

!? j'
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— Conducerea 
preparației a bo- 
tărît să vă încredințeze, pentru 
întreținere, elevatoarele de repe
tiție și de special pe partea 
ІІНЕО. La început nu vă va fi 
ușor, dar sînteți pricepuți în ale 
meseriei. Ei primiți ?

Dascălu Ștefan, șeful brigăzii 
își privi tovarășii. Din ochii lor 
ghici răspunsul ce trebuia să~l 
dea.

— Noi nu ne temem de greu
tăți, tovarășe maistru. Уот prin
de pulsul instalațiilor... Da, da, 
asta trebuie să. facem pentru în
ceput. Ultimele cuvinte le adresă 
membrilor brigăzii.

...Era a în a treia zi de 
această discuție. Instalațiile
fost preluate de către brigada de 
tineret condusă de Dascălu. 
Membrii brigăzii au și început să 
prindă „pulsul" elevatoarelor. La 
ungerea lagărelor însă s-a cons
tatat o deficiență. In timpul 
funcționării elevatoarelor un un- 
gător se rupsese și nu se mai 
putea asigura ungerea în timpul 
mersului instalației.

— Aici trebuie să intervină 
tehnica nouă, astfel e în joc via
ța lagărelor — zise Porojăn Ioan, 
unul din membrii brigăzii.

— Și pînă atunci să stăm cu 
brațele încrucișate ? — îl între
rupse nec 't~ Coropiță Stancu.

— Nu ! Să ne sfătuim cu toții

Viața instalației a /ost prelungită

la 
au

Cu ani în urmă, puținii locui lori ai Uricaniului cînd se îmbol
năveau luau leacuri de la doftoroaiele salului. Asta a fost pe vre

mea regimului burghezo-moșieresc. Acum, tinărul centru minier are 
o farmacie nouă bine aproviziona tă. După cum se vede și din cli
șeu, e frumoasă și curată, vorba ceea ca o... farmacie.

să vedem ce putem face. Un 
lucru însă e clar. Actualul sis
tem de ungere nu mai corespun
de. Trebuie deci înlocuit și încă 
cu unul care să permită interven
ții la ungători și în timpul mer
sului instalației.

Preocuparea brigăzii lui Das
călii ajunsese la urechile șefului 
de sector. Acesta cînd șeful de 
brigadă intră în biroul său, fi
nind în mină o filă desprinsă 
dintr-un carnet îl întrebă.

— Aud că la voi e fierbere 
mare pentru o modificare la șten- 
dere. Tocmai vroiam să te'chem, 
să ne consultăm.

— De asta am venit, tovarășe 
inginer. Maistrul principal e o~ 
cupat cu o lucrare urgentă, dar 
nici problema noastră nu suferă 
amînare. Doar e vorba de viața 
lagărelor, a instalației însăși. Și 
zicînd acestea întinse inginerului 

. Ionică loan petecul de hîrtie, pe 
care făcuse schița ungătorului, du
pă concepția membrilor brigăzii-

— lată modificarea care ne-am 
propus s-o aducem. Ea va per
mite să urmărim printr-un tub 
de masă plastică felul cum se 
face alimentarea lagărelor cu va- 
zelină, iar la ,o eventuală defec
tare a vreunui ungătpr să inter
venim la timp. Inginerul Ionică 
privi cu atenție schița. După un

]

I!■ii 
r săi care ca și el \ 
preocupare pentru > 
■iii acestei instalații )

'■ timp își dădu pă
rerea.

— Ați conceput bine modifi" 
carea. Și schița e bună.. N-am 
decît să vă urez succes deplin. 
Dar pentru început faceți modifi
carea numai la doi ungători, să 
vedem cum se vor ■ comporta apoi 
vom trece la generalizarea'’modi
ficării. ,■

...In adunarea generală.de 
partid, ținută recent la prepa- 
rația Lupeni, Dascălu stătea în- 
tr-o bancă, pe la mijlocul sălii, 
preocupat de un gînd. In jurul său 
vedea tot fețe cunoscute, meni - ’ 
bri și candidați de partid. Cei 
mai buni în producție, , mulți din
tre ei inovatorii

In pauza ședinței unul din to
varășii săi de muncă îl înștiință 
cu bucurie că brigada a reușit să 
facă modificarea propusă la doi 
din ungători și... „merge ca cea
sul'. Dascălu urcă în grabă cîte 
2—3 scări deodată, să ajungă mai 
repede la fața locului. Acolo îi 
găsi pe membrii brigăzii sale.

— Mai înainte au fost aici to
varășii din сопфисегеа sectorului. 
Le-a plăcut modificarea adusă. , 
Au spus că am făcut treabă bu- 
nă. ij

Dascălu strînse cu putere mii- I 
nile tovarășilor săi care ca și el \ 
au dovedit preocupare pentru > 
prelungirea -vieții acestei instalații 
a preparației Lupeni. (J

comitetuL.de
general%25c4%2583.de
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Detașamentul se pregătește 
pentru alegeri

Pentru pionierii detașamentu
lui clasei a VI-a de la Școala 
de 7 ani nr. 1 Petroșani noul 
an școlar înseamnă și un nou an 
de activitate pionierească. Pînă 
acum pionierii au trecut pro
bele necesare obținerii primei 
distincții. Din acest an ei se 
pregătesc să obțină cea de a 
doua distincție (perioada 12-14 
ani).

Alături de prima steluță roșie, 
va străluci pe piepturile lor și 
steluța a doua. Pionierii sînt 
hotărîți să o obțină. Ei știu că 
uți rol important în desfășura
rea activităților în detașamente 
îl au activele pionierești de con- 
d,zere pentru alegerea cărora 
toți se pregătesc temeinic.

încă din primele zile de școa
lă, pionierii au început să vor
bească despre activitatea anilor 
trecuți și să facă propuneri in
teresante pentru activitatea în 
noul an școlar.

Astfel. în una 
cutat împreună 
re la întrecere 
Acum pionierii 
să învețe și mai bine, să obțină 
rezultate și mai frumoase, să fie 
mai disciplinați, să-și asculte 
părinții și profesorii.

Invățînd poezii și cîntece în
chinate partidului, patriei noas
tre, poporului muncitor, pionie
rii își arată recunoștința și dra
gostea pentru grija părintească 
de care sînt înconjurați Cîntece 
ca „Să Bi partidului 
„Partidul". „Republică 
vatră", sfnt cîntate cu 
pionieri la adunări.

diin zile am dis- 
despre o chema
și obiectivele ei. 
știu că trebuie

oștean". 
măreață 
d'rag de

Cei mai buni recitatori din de
tașament învață poezii pe care 
să le recite în ziua alegerii pre
ședinților de detașament și de 
unitate. Poezia „Salutul pionie
rului" de H. Aramă este învă
țată de toți pionierii.

Viața culturală a grupelor 
din cadrul detașamentului se va 
oglindi în programul artistic ca
re va fi prezentat la alegeri. In 
acest sens au început pregătirile 
brigăzii artistice de agitație, iar 
la gazeta de perete vor apare 
materiale 
succesele 
rile.

Pentru 
frumoase 
mul rîrid fiecare pionier 
vete bine.

Primele note 
rii își respectă 
lemn. Printre 
mentului care 
școlar cu note 
O. Oprișu, L. Popa, A Filipo- 
ѴІСІ.

Școala este mare și frumoa
sa, iar clasa este curată ca o- 
glinda. Fiecare păstrează cură
țenia clasei, uniformei și a 
iilor, dovedind că și acasă 
pionier ordonat și curat.

Pentru zilele următoare 
nierii au propu' o vizită în 
fierul nou Livezeni și 
U.R.U.MP.

Pionierii se pregătesc intens 
de alegeri pentru a putea răs
punde chemării salutului so
lemn : „Sînt gata întotdeauna".

VALERIAN PRODANCIUC 
instructorul detașamentului

care să popularizeze 
sau să critice lipsu-

ca rezultatele 
este necesar ca

să fie 
în pri- 
să în-

pionie-arată că 
angajamentul so- 
pionierii detașa- 
au început anul 
bune se numără

răr
ește

pio- 
car- 

la

©

Mai mult sprijin muncitorilor elevi
Școala, în anii regimului de

mocrat-popular și-a deschis larg 
porțile pentru toți oamenii mun
cii, tineri și vîrstnicî, care do
resc să-și îmbogățească cunoș
tințele, să-și ridice calificarea 
într-un anumit domeniu. Parti
dul șl guvernul au acordat o 
deosebită atenție și un mare 
sprijin celor care continuînd să 
lucreze în producție își comple
tează studiile căpătînd cunoș
tințe multilaterale. In alară de 
acordarea concediilor plătite pen
tru studiu și examene s-a indi
cat tuturor întreprinderilor și 
instituțiilor să acorde un ajutor 
deosebit muncitorilor care ur
mează cursurile școlilor serale.

Marea majoritate a întreprin
derilor înțeleg și apreciază efor
turile celor care după 8 ore de 
muncă se îndreaptă către școa
lă. neprecupețind nici un efort, 
folosind fiecare minut pentru a 
deveni oameni cu un nivel de 
pregătire superior, capabili și 
gata oridnd să facă față într-o 
măsură și mai mare noilor sar
cini de producție. Din păcate și 
în prezent mai sînt unele con
duceri de secții și sectoare care 
subapreciază dispozițiile condu
cerilor de unități și nu dau tot 
sprijinul muncitorilor-elevi. De 
pildă, a fost sesizat în numeroa
se rînduri faptul că sectorul gos
podăresc al exploatării miniere 
Aninoasa nu înțelege să pună 
la dispoziția muncitorilor-elevî

care urmează cursurile școlii din’ 
Petroșani mijloacele de trans
port necesare făcîndu-i să întîr- 
zie sau să lipsească de la ore. 
Aceeași lipsă de sprijin se ob
servă și din partea conducerilor 
unor sectoare de la exploatarea 
minieră Vulcan care programea
ză muncitorii-elevi în schimburi 
ce coincid cu orele de curs. Con
ducerile întreprinderilor au da
toria să urmărească și felul tn 
care sînt îndeplinite dispozițiile 
lor în ce privește grija fată de 
muncitorii-elevi.

Colecția 
„Biblioteca școlarului'4

AL. VLAHUȚA —- Romînia 
pitorească; IOAN HELIADE 
RADULESCU — Pagini ale
se; CALISTRAT HOGAȘ — 
■In munții Neamțului; KRI
LOV — Fabule; I. A. BASSA- 
•RABESCU — Un om în toată 
firea; LA FONTAINE — Fa
bule; I. S. TURGHENIEV — 
Povestirile unui vînător; CE
ZAR BOL IAC — Pagini ata
șe; VOLȚAIRE — Candid.

M-am aflat întîmplător prin
tre elevii clasei a I-a A de la 
Școala medie mixtă din orașul 
Vulcan.

O clasă, s-o tot privești! Co
pii curați, vioi, zburdalnici și 
totuși disciplinați.

Sala de clasă e curată, lumi
noasă, puțin cam neîncăpătoare 
față de numărul mare de mici 
școlari. învățătoarea, la catedră, 
cheamă pe fiecare elev cu caie
tul, îi începe cîteva rînduri 
bastonașe, pe care urmează să 
le completeze fiecare, dar 
așa de frumos.,.

lat-o și pe Hușanu Doinița, o 
fetiță veselă, curată, plină de 
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voioșie, cu ochi mari pătrunză
tori, După ce primi explicațiile 
necesare și îi așternuse pe caiet 
învățătoarea cîteva bastonașe la 
începutul fiecărui rînd, se în
toarse veselă la banca ei, spu- 
nînd cu glas tare ,,mulțumesc". 
Apoi se așeză la locul ei și con- 
tinuă să vorbească : „Ar fi fru
mos să mulțumească îiecare.. 
Se vede că la unii nu se obiș
nuiește să.,. Eu nu uit 
să mulțumesc cînd 
ceva...".

Și începu să scrie cu 
grijă în caietul ei. Atenția însă îi 
era îndreptată și la colegii care 
se perindau pe ia catedră pen. 
tru a И se începe și lor cîteva 
rînduri de bastonașe. Ei 
atenți toate explicațiile 
re, cum să țină caietul, 
cu un cuvînt cum să 
sească de această nouă 
ca mai tîrziu, cu ajutorul ei, să 
pătrundă în tainele științei.

Din nou liniștea clasei 
străpunsă de glasul hotărît 
Doiriiței : „De ce nu 
mulțumesc".

— Doinița dragă — 
vățătoarea, scrie acolo 
parte că viu imediat să 
ai scris.

— Da. da. eu scriu
punse fetița dar vreau ca toți 
copiii să spună mulțumesc după 
ce vin de la catedră.

— Vor învăța și asta — spu
se învățătoarea, în timp ce din 
partea dreaptă a 
clar, răspicat și 
mese".

Probleme de
și

Cercurile pedagogice din școli 
au un scap bine determinat si 
anume : dezbaterea tuturor proble
melor de metodică în predarea 
obiectelor de învățămint și în 
același timp discutarea celor mai 
noi probleme ivite în literatură 
și critica literară. Prezența la a- 
ceste cercuri pedagogice a tuturor 
profesorilor de specialitate din 
Valea Jiului Creează posibilitatea 
discutării la un înalt nivel știin
țific a tuturor problemelor ridi
cate de predarea obiectului de li
teratură romină în școlile medii 

,și de cultură generală. Importan
ța obiectului de limbă și litera
tură romînă în procesul instructiv- 
educativ realizat în școală este 
foarte mare.

Alături de celelalte obiecte de 
învățămînt, studiul literaturii romî
ne contribuie direct la pregătirea 
multilaterală și la educarea pa
triotică și cetățenească a tinerei 
generații, chemate să continue și ' 
să desăvârșească opera de cons
truire a socialismului în patria 
noastră.

Literatura — una din cele mai 
importante ramuri ale artei fiind 
unul din cele mai puternice mij
loace de cunoaștere și de transfor
mare a vieții, a societății prin 
conținutul ei bogat în valori mo
rale și estetice — își poate exer
cita marca ei acțiune educativă 
înnoitoare asupra elevilor, cuWvta-
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Din primele zile <4e noului an 
de învățămînt, profesorii si ele
vii au pornit la muncă susținută, 
botăriți ca și in acest an să ob
țină rezultate bune, ridicînd caii'
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Astfel, în Petroșani apărui ;
Școala de 7 arz; nr. 5, la Petrila ♦ 
Școala medie mixtă, iar la Uri- • 
câni Școala de 7 ani nr. 1. *

Imagini deosebit de grăitoare J♦

tativ nivelul procesului instructiv 
educativ. In fiecare școală pregă
tirile pentru noul an au avut loc 
în condiții mai bune decît în 
alți ani, copiii găsind școlile mai 
curate și mai frumos aranjate.

poți „prinde" cu aparatul foto-% 
grafic în oricare școală în aceste ♦ 
zile de activitate intensă. In săli- • 
le de clasă elevii, ajutați de pro- « 
fesori, pătrund cu fiecare oră J 
tainele cărților ale științei.

«
♦♦
♦
♦
♦♦

mare

răs-

spuneți

zise in 
mai de- 
văd cum
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In aceste zile și profesorii sini * 
parcă mai ocupați ca aricind... J 
Nouț an școlar a început din ♦ 
plin. Fiecare imagine din școală • 
este deosebit: de grăitoare în a- t 
cest sens. ♦
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Ceea ce a constituit o caracteris
tică a începutului de an școlar 
1961—1962 a fost înscrierea un ii 

la noile
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♦ mare număr de elevi
* școli construite în această vară.

metodică în predarea limbii 
literaturii romîne

du-le și dezvoltîndu-le sentimente de 
dragoste înflăcărată și devotament 
pentru patrie și poporul munci
tor, dragostea pentru partid, pur
tătorul celor mai glorioase tradiții 
de luptă ale poporului, conducă-
ааамвмеммсномаооммвмоммеас

Din experiența cercurilor 
pedagogice

torul lui pe drumul vieții noi so
cialiste. Ținînd seama de aceste 
fapte profesorii de limbă și li
teratură romină au căutat să-și 
aducă aportul la ședințele cercu
rilor pedagogice fie prin ținerea 
la clasă a unei lecții model, fie 
prin dezbaterea unor probleme 
legate de predarea istoriei lite
rare, a teoriei literaturii, a grama
ticii sau în legătură cu formarea 
deprinderilor la elevi de a citi 
și studia operele literare, de a-și 
forma un limbaj bogat și corect, 
capabil să exprime cele mai di
verse nuanțe ale gîndirii. Prin
cipalele probleme care s-au dez
bătut anul trecut în ședințele cer
curilor pedagogice la comisia dc 
literatură sînt:

„Dezvoltarea gîndirii logice a 
elevilor, prin formarea priceperii 
de a întocmi planul unei lucrări", 
„Metodica repetării materialului 
parcurs îotr-uo trimestru sau la 
sfîrșitdl unui capitol". „Munca in-

dependentă a elevilor cu textul 
literar în cadrul lecțiilor de lite
ratură", „Citirea — model, mij
loc eficient de formare a deprin
derilor de citire expresivă" etc. 
Majoritatea acestor probleme pre 
zentate sub formă de referate se 
bazau pe realitatea concretă exis
tentă atît în clasele V—VII cît și 
la clasele VIII—XI. In vederea 
consolidării cunoștințelor de gra
matică și mai ales pentru cultiva
rea dragostei față de limba po
porului și a marilor noștri scrii
tori, în vederea perfecționării de
prinderilor de exprimare corectă, 
la cercurile pedagogice s-au dis
cutat foarte multe probleme de 
gramatică care prezentau dificul
tăți în predare și mai ales în în
țelegerea lor de către elevi. Prin
tre aceste probleme se numără : 
scrierea și pronunțarea corectă a 
diftongilor și triftongilor. vocale
lor în hiat, despărțirea cuvintelor 
în silabe, scrierea corectă a unor 
prefixe etc.

Declinarea substantivului, for
mele neaccentuate ale pronumelui, 
conjugarea verbelor, analiza struc
turii propozițiunii și a frazei, iată 
numai cîteva din problemele de 
fonetică și lexic, de morfologie 
și sintaxă care au constituit pre - 
ocuparea profesorilor de limba ro- 
mînă din Valea Jiului la cercurile 
pedagogice.

Pe lingă aceste probleme legate

de predarea la clasă s-au dezbă
tut și probleme referitoare la fe
lul cum trebuie să se pregătească 
profesorul de literatură, despre 
munca lui individuală, despre stu
diul și* preocupările pe care trebuie 
să le aibă, despre conduita sa la 
clasă și în viață etc. Aplicarea în 
viață și la catedră a tuturor me
todelor bune constituie chezășia 
succesului în munca pedagogică.

Cunoscînd în amănunțime ce
rințele programei școlare și a ma
nualelor. aducînd totdeauna ceva 
nou față de cerințele acestora, 
profesorii de literatură, în preda
rea lecțiilor trebuie să acorde a- 
tenție deosebită educației estetice 
a elevilor. Prin lecțiile 
tură trebuie cultivate 
litățile omului nou și 
trebuie realizate toate 
ducației comuniste.

Realizarea acestor sarcini cons
tituie de altfel și obiectivul cer
curilor pedagogice. Din experien 
ța ședințelor anului trecut, noi 
profesorii de limbă și literatură, 
am învățat foarte multe lucruri. 
Călăuzindu-ne de sarcinile trasa
te de Congresul al Ш-lea al 
P.M.R. și noi profesorii de litera
tură — lucrători pe tărîmul ideo
logiei și culturii — vom face din 
predarea literaturii un puternic 
mijloc de dezvoltare a conștiinței 
socialiste, a noilor trăsături de com
portare a tineretului, de formare 
a 
și

de litera- 
toate ca
mei ales 

laturile e-

omului nou, constructor activ 
demn al societății socialiste.

prof. CORNFI HOGMAN
Școala medie mixtă Petroșani



STEAGUL ROȘU 3

Alegerile în organizațiile de bază ale partidului
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La adunarea de alegeri în or
ganizația de bază din sectorul II 
al minei Petrila au luat parte cu 
35 de membri și candidați de 
partid mai mult dccît la aduna
rea generală cu aceeași ordine de 
Zi din toamna anului trecut. In 
perioada dintre cele două alegeri 
21 de tovarăși au primit înaltul 
titlu de membru de partid, iar 
alți 14 tineri s-au bucurat de în
crederea acordată dc comuniștii 
din sector care au hotărît primi
rea lor în rîndurile candidaților. 

Ceea ce este important, — așa 
cum de altfel s-a arătat și în 
darea de seamă —• este faptul că 
32 dintre noii primiți în rîndu
rile membrilor și candidaților de 
partid sînt muncitori direct pro
ductivi. Cea mai mare parte din
tre ei sînt fruntași la locurile de 
muncă, mineri de nădejde, cu care 
colectivul sectorului se poate mîn- 
dri.
/Paralel cu creșterea rîndurilor 

Organizației de bază, biroul s-a 
4Ș>cupat continuu de creșterea și 
educarea candidaților de partid, 
pentru ca ;
stagiul să 
fi primiți 
de partid.

In acest 
zat sarcini 
generale celor mai pregătiți mem
bri de partid care să se ocupe 
de educarea a cîte unuia sau a 
doi candidați de partid. Se poate 
spune cu certitudine că în organi
zația de bază din sectorul II al 
minei Petrila, fiecare candidat de 
partid este încredințat unui co- 
tnunisf care se ocupa de crește
rea și educarea lui. Așa de pildă, 
comunistul Zaharia Vasile, a spri
jini. efectiv în timpul stagiului 
de candidatură pe tov. Ilina Ioan, 
care cu ocazia confirmării lui în 
rîndurile membrilor de partid a 
dovedit pe deplin că stagiul de 
candidatură a constituit pentru Й '' 
uw mijloc prețios de îmbogățire 
gl cunoștințelor ...politice și profe- 
rioaale. Tînărul Ilina Ioan con
duce cu pricepere în prezent unul 
din schimburile de la pregătiri din 
brigada tovarășului Zaharia.

Cu răbdare și perseverență se 
ocupă de educarea candidaților de 
partid și comuniștii Michiev Ghe
orghe. Sidorov Vasile, Orban Io
sif. Gălățan Petru și îndeosebi 
tov. Croitoru Gheorghe și Firoiu_
Ioan, care au indicat candidaților 
de partid din brigăzile pe care 
le conduc să studieze anumite do
cumente de partid, materiale poli
tice și ideologice apărute în presa

' de partid, să vizioneze filme și să

atunci cînd li se expiră 
fie pregătiți 
în rîndurile

scop biroul 
concrete în

pentru a 
membrilor

a repațti- 
ad u nările

citească cărți în care se arată 
cutul de luptă al partidului, 
multă însuflețire se ocupă și 
Moacă Nicolac de pregătirea tî- 
nărului Badea Iiie, care a devenit 
unul dintre cei mai buni munci
tori. Numeroși muncitori din sec
tor, printre care tov. Vîlceanu 
Gheorghe, Cercel Vasile, Vornicu 
Constantin, Avram Vaier, lladie 
Gheorghe și alți tineri membri și 
candidați de partid dovedesc prin 
fapte că munca însuflețită a co
muniștilor din sector, care s-au 
ocupat de creșterea lor, a fost în
cununată de succes. Ei s-au pre
zentat în fața adunării generale 
bine pregătiți pentru a fi primiți 
ht rîndurile membrilor său candi
daților de partid, depun eforturi 
susținute pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de organizația de 
partid.

Biroul organizației de bază nu 
s-a mulțumit numai să repartizeze 
sarcini. El a controlat felul în 
care membrii de partid se achită 
de sarcinile încredințate. Ca do
vadă, periodic membrii de partid 
prezintă informări în adunările 
generale de felul în cate se ocu
pă de educarea candidaților de 
partid, de mobilizarea lor la tra
ducerea în viață a sarcinilor eco
nomice ce stau în fața colectivului.

Tot în adunările generale, bi
roul a trasat sarcini concrete co
muniștilor să răspundă și de mo
bilizarea candidaților la învăță- 
mîntul de partid, care constituie 
unul dintre cele mai eficiente mij
loace de educare partinică a can
didaților de partid. De această 
sarcină s-au achitat cu cinste to
varășii Kibedi ' Adalbert, Cristea 
Nicolae, Peter Moise și alți mem
bri de partid care s-au îngrijit 
ca fiecare ortac din brigăzile lor 
să participe cu regularitate la șe
dințele cercurilor șî cursurilor. Pe 
lingă acest lucru membrii birou- 
Idi, care au răspuns de cîte Uri 
cerc, au controlat calitatea lecții-■ 
k>r predate, modul în care cursan- 
ții participă la discuții.

Și în acest an biroul a înca
drat pe toți candidațiî de partid 
în diferite cercuri și cursuri, i-a 
îndrurtiat încă de pe acum să-și 
procure materialul bibliografic, 
să-și pregătească caiete pentru 
conspecte și notițe.

Z. ȘUȘTAC
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In atenția pescarilor sportivi 

Acțiuni de 
a unor ape 

Intr-o recentă ședință de lu
cru, comitetul Filialei de vînă- 
toare și pescuit sportiv — Pe
troșani a analizat, printre al
tele, și modul în care se înde
plinesc sarcinile privind amena
jarea unor ape de munte cu
prinse în planul de activitate pe 
anul 1962. Printre succesele re
liefate cu acest prilej, obținute 
de pescarii sportivi din Valea 
Jiului, au fost: efectuarea în bu
ne condițiuni a acțiunii de de
versare a celor 53.000 puiețl de 
păstrăv, organizarea de către 
pescarii din Lupeni, Vulcan și 
Petrila a mai multe ieșiri pentru 
construirea dfe cascade și efec
tuarea altor, amenajări în pî- 
raiele fondurilor de pescuit Lu
peni și Petroșani.

Comparînd însă realizările ob
ținute cu sarcinile privind ame
najarea unor ape prevăzute în 
plan, comitetul filialei a consta
tat că ceea ce s-a făcut pină a- 
cum nu poate constitui un 
tiv de mulțumire.

Lucrările de 
construirea de 
buștean și alte 
mult rămase în 
foarte mic de 
s-au achitat de obligația de a 
efectua cele două zile de muncă 
la amenajarea fondurilor pisci
cole, majoritatea pescarilor spor
tivi din Petroșani, Petrila, Lo
nea. Vulcan, Aninoasa și Uri
cani au rămas pină acum pa
sivi față de sarcinile ce le revin.

Pentru recuperarea rămînerii 
în urmă în ce privește efectua
rea lucrărilor de amenajare 
pelor, comitetul 
stabilit ca în
de repaus din
tombrie să se organizeze acțiuni 
la care să ia parte toți membrii 
pescari ai filialei care pină acum 
n-au prestat cele două zile de 
muncă.

Pentru o mai bună îndrumare 
a lucrărilor ce se vor face cît și 
pentru ușurarea' întocmirii ’evi
denței acestora și a pescarilor 
care vor lua parte la realizarea 
lor s-a stabilit următoarea pro
gramare' a acțiunilor:

In ziua de 1 octombrie, pes
carii sportivi din Petroșani și 
Jieț vor lua parte la construirea 
de cascade de un buștean pe pî- 
rîul Maleia; cei de la Petrila și 
Lonea, pe apa Valea Popii.

mo-

prin 
un 

sînt

amenajare 
cascade de 
adăposturi 

urmă. Un număr 
membri pescari

filialei 
cîte va 

luna

a a- 
a 

zile 
oc-

amenajare 
de munte

— In ziua de 8 octombrie, 
pescarii din Petroșani vor parti
cipă la amenajarea pîrîului Ji- 
goru; cel din Petrila și Lonea 
vor continua lucrările pe Valea 
Popii.

— In ziua de 15 octombrie, 
pescarii din Petroșani vor con
tinua amenajarea pîraielor Ji- 
goru și Galbina; cei din Petrila 
și Lonea Valea Popii.

— In ziua de 22 octombrie, 
pescarii din Petroșani vor par
ticipa la amenajarea pîrîului Ji- 
goreasa; cei din Petrila șl Lonea 
vor continua amenajarea Văii 
Popii, pîrîului Roșia și a altor 
ape unde sînt necesare astfel de 

. lucrări.
In aceleași zile, pescarii spor

tivi din Lupeni, Vulcan, Aninoa- 
,a și Uricani vor participa la 
acțiunile de amenajare a apelor 
prevăzute în plan, sub îndruma
rea responsabililor de sectoare 
și de grupe.

Amenajarea apelor constituie 
una din obligațiile pe care le in
cumbă calitatea de membru pes
car sportiv. Modul în care a- 
ceastă obligație este îndeplinită 
arată atașamentul fiecărui mem
bru pescar față de asociație, 
grija pentru gospodărirea cît 
mai bună a apelor îrt care pes- 
cuiește,; dragostea sa față de 
frumsețile^ naturii patriei noas
tre.

Participarea la acțiunile de 
amenajare a apelor preconizate 
de filiala Petroșani este obliga
torie, membrii pescari ai filia
lei cunoscțnd faptul că : neefec- 
tuareă celor două zile, de muncă 
atrag® plătirea lor în numerar 
către filială.

TELEGRAME
EXTERNE

№fa ciotaii 
lloliili іегміе a picii 
BONN (Agerpres).
La Stuttgart a avut loc o ședin

ță a conducerii partidului vest- 
eermar — Uniunea germană a 
păcii, la care s-a adoptat hotA- 
rîrea de a intensifica activitatea 
partidului.

Conducerea Uniunii germane a 
a păcii a subliniat că după cum 
au demonstrat evenimentele dra 
ultimele săptâmîni, politica Uniu
nii germane a păcii este singura 
politică rezonabilă care are șanse 
de succes. Soluționarea problemei 
germane este posibilă numai prin 
încheierea Tratatului de pace ți 
prin neutralizarea celor două state 
germane.

Ѳ

întrevedere între G. Pufkm 
și A. Harriman

GENEVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Miercuri, la reședința delega
ției sovietice G. M. Pușkin, șeful 
delegației sovietice la conferința 
de la Geneva pentru Laos, s-a 
întîlnit cu A. Harriman, condu
cătorul delegației S.U.A. Au fost 
discutate probleme privitoare 1st 
reglementarea problemei laoțiene.
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fi muncitori 
electromecanic 
rezultate bune 
printr-o та 

a lucrului ли

Grafice necompleta le 
de trei luni

La Uricani, minerii de la sec
torul 111 investiții 
de a sectorul V 
obțin lună de lună 
în muncă, Minerii 
bună organizare
sporit productivitatea muncii, au 
făcut economii și se prezintă ît 
întrecere cu rezultate tot та 
mari, iar cei de la ateliere ли 
generalizat mai multe inovații în 
scopul de a ajuta fi ușura activi
tatea brigăzilor de mineri, au re 
parat înainte de termen nume 
roase utilaje și recuperează zilni 
cantități însemnate de materiale 
lucru care duce la scăderea pre
țului de cost al lucrărilor efec
tuate în ateliere.

Totuși la mina Uricani nimen 
nu cunoaște succesele obținute 
de aceste colective. Acest lucru 
din cauza a doi tovarăși: Isăcescu 
Gheorghe și Lăcătuș Alexandru 
care deși au primit sarcina din 
partea comitetelor sindicale de 
secție de a completa la zi gra
ficele de producție nu fac acest 
lucru.

Minerii și muncitorii din cadrul 
sectoarelor 111 și V de la mina 
Uricani întreabă: pină cînd va 
mai dura această situație ? Oare 
comitetul sindicatului '.președin
te tov. Popa Victor) nu are nimic 
de spus în această direcție ?
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Muncitorii energeticieni 
își îndeplinesc angajamentele

Pentru traducerea în viața a 
Directivelor celui de-al IlI-lea 
Congres . al P.M.R., colectivul 
termocentralei Paroșeni și-a pro
pus ca în acest .an să producă 
peste plan 13.200.000 kWh ener
gie electrică pe baza reducerii 
termenelor de reparații cu 15 la 
sută și să realizeze economii pes
te plan la prețul de cost în va
loare de 1.300.000 lei.

In fruntea luptei pentru o pro
ducție de calitate se situează 
membrii și candidații de partid, 
antrenînd pe toți oamenii muncii 
la obținerea de succese (n pro
ducție. Realizările din primele 
opt luni ale acestui an arată că 
angajamentele noastre vor fi cu 
siguranță îndeplinite.

S-au economisit 3897 tone 
combustibil convențional față de 
2280 tone combustibil convențio
nal cît prevedea angajamentul, 
timpul de reparații a fost rșdus 
cu 21 la sută, s-au realizat eco
nomii la prețul de cost în valoa
re de 2.268.000 lei și s-au ertiis 
în sistem 5.175.156 kWh ener
gie electrică peste plan.

Cunoașterea 
pe 1962, încă 
creat 
Rfiti 
zării 
anul 
IV al

gătirea lucrărilor de investiții, 
a lucrărilor din planul tehnic, 
etc.

Comuniștii Jula loan, fochist 
principal cazane, Dragomir Ghe- 
orghe, mașinist principal turbi
ne, sudorul Sava Petru, ingine
rii Măieranu Gheorghe și Dina 
Dumitru se numără printre frun
tașii noștri care în procesul de 
producție și în munca obșteas
că au obținut rezultate bune.

Alături de muncitori, maiștrii 
au adus o contribuție importan
tă în obținerea rezultatelor ară
tate. Tovarășii Bordei Victor, 
maistru 
Diaconu 
reparații 
drați în 
profesii
ceput formațiile de 
reușind să dea reparații de bu
nă calitate și într-un timp scurt. 
In urma reparațiilor la agrega
tele de bază s-au îmbunătățit 
randamentele la cazanele 1—3 
și la turbinele nr. 2 și 3 șî s-a 
mărit siguranța cte funcționare 
a centralei.

Acestea sînt rezultatele unei 
munci frumoașe desfășurate * de 
muncitorii din cadrul termocen
tralei. care sub conducerea orga
nizației de partid luptă pentru 
a da energie plecțrică mai multă 
și la un preț de cost cît mai 
redus.

Sortiment bogat 
de mărfuri în magazine
1- Zilele acestea magazinele din 
orașul Petroșani au priinit o mate 
cantitate de mărfuri pentru sezo
nul de iarnă.

In rafturile unităților comercia
le pentru desfacerea articolelor
textile, de confecții, galanterie,
mercerie și încălțăminte, cumpă
rătorii pot găsi noi sortimente de 
stofe pentru , paltoane, gabardin 
pentru pardesie de toamnă, urson, 
diferite țesături ca finet, barchet, 

. diftin, articole plușate și din fla
nel.

Da asemenea, magazinele au 
fost aprovizionate din abundență 
cu pleduri de voiaj, pături de lină, 
covoare, perdele etc.

Pentru a putea prezenta oame
nilor muncii bogatele Sortimente 
de mărfuri nou sosite, mai multe 
unități (nr. 1, 2 și 10) au deschis 
expoziții cu vînzare.

FTj=
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Intflniri fntre prinții 
laoțieni

NA MON (Agerpres).
La 27 septembrie, cei trei priați 

laoțieni au . căzut de acord să se 
întîlnească la Hin Hop, locali
tate situată pe linia frontului, la 
100 de km. nord de Vientiane. 
Prinții au hotărît ca tratativele 
s| aibă loc la începutul lunii oc
tombrie, după ce sistemul d« se
curitate va fi pus la punct.

—=O=—

Acțiuni teroriste ale 
ultracoloniaiiștilor francezi
PARIS (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse elemente ultracolo- 
nialistc continuă să țină sub te
roare populația pașnică din Alge
ria, fără a fi stingherite în acțiu
nile lor de autoritățile franceze. 
In cursul zilei de marți și al nop
ții spre miercuri, în diferite ora
șe algeriene s-au produs 30 de 
explozii. Dintre acestea numai la 
Alger au fost puse la cale 12 
atentate cu explozii care au pro
vocat însemnate pagube materiale 
și rănirea unei femei.

r 
Ч4

de plan* 
iulie, a 
ne pre-

sarcinilor 
din luna 
pentru a 
în vederea reali-
prevăzuti pentru

condiții 
temeinic 
indicilor 
viitor încă din trimestrul
acestui an.

In felul acesta, trimestrul IV 
va reprezenta repetiția generală 
în ceea ce privește realizarea in
dicilor pentru anul Viitor, pr®-

principal, Joia Andrei, 
llie, maiștri la secția 
termomecanice, înca- 

întrecerea socialistă pe 
au condus în mod pri- 

muncitori.

ing. GHEORGHE M1LIȚESCU 
directorul termocentralei Paroșeni
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Memorandumul guvernului U.R.S.S 
,cu privire la măsurile îndreptate spre 

slăbirea încordării internaționale

Autoritățile americane încalcă 
acordurile cu privire la statutul O.N.U.

MOSCOVA 28 (Agerpres) — 
ȚASS transmite :

Guvernul sovietic a prezentat 
celei de-a 16-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. un memoran
dum cu privire la măsurile în
dreptate spre slăbirea încordării in
ternaționale, întărirea, încrederii 
între state și în interesul dezar
mării generale și totale.

Guvernul U.R.S.S. propune să 
se cadă de acord asupra înfăp
tuirii următoarelor măsuri sau, cel 
puțin, a unora dintre ele, privind : 
înghețarea bugetelor militare ale 
statelor ; renunțarea la folosirea 
armei nucleare ; interzicerea pro
pagandei de război ; încheierea u- 
nui pact de neagresiune între ță
rile N.A.T.O. și țările tratatului 
de la Varșovia ; retragerea trupe
lor de pe teritorii străine ; împie
dicarea lărgirii numărului de state 
care dețin arma nucleară ; crearea 
de zone denualearizatle; măsuri 
pentru micșorarea primejdiei unui 
atac prin surprindere.

Guvernul sovietic propune să se 
ia de comun acord, fără a se aș
tepta rezolvarea problemei dezar
mării generale și totale, unele mă
suri pentru a se stabili limita ma
ximă în bugetele statelor pentru 
cheltuieli militare la un nivel care 
să nu depășească alocațiile lor mi
litare de la 1 ianuarie 1961.

In memorandum se subliniază 
că acest lucru nu va aduce pre- 
judici securității nici unui stat.

Coasta ti nd că „înghețarea bu
getelor militare ar constitui o con
tribuție eficientă pentru preîntîm- 

■pinarea intensificării cursei înar
mărilor", guvernul sovietic declară 
că este gata să meargă pe această 
cale dacă S.U.A. și celelalte pu
teri occidentale vor întreprinde, 
de asemenea, la rîndul lor, mă
suri corespunzătoare în această 
direcție.

In memorandum se declară că 
încă înainte de încheierea acor
dului cu privire la dezarmarea 
generală și totală, statele care 
produc arma atomică ar putea de
clara, ca o pregătire morală a 
unui astfel de acord, că sînt ho- 
tărîte 3& nu folosească arma 
deafă, tot așa cum o serie 
state au declarat la timpul 
că este inadmisibilă folosirea

nu
de 
lor 
ga-

zelor toxice șl a armei bacterio
logice.

Dacă puterile occidentale nu 
sînt gata în prezent să-și ia îm
preună cu Uniunea Sovietică an
gajamentul de a renunța necondi
ționat la folosirea armei nucleare 
s-ar putea qădea de aaord, ca prim 
pas, asupra angajamentului fiecă
rui stat de a nu folosi ptrimul ar* 
ma nucleară.

Toate statele, arată guvernul 
sovietic în memorandum; ar pu
tea aduce o mare contribuție la 
însănătoșirea situației internaționa
le dacă s-ar pronunța în comun 
pentru încetarea tuturor formelor 
de propagandă de război de 
vrajbă și ură între popoare.

Ar avea o mare importanță 
politică adoptarea unei declarații • л - ■ ■■. pgjj.

de 
păcii

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Grupul de ziariști sovietici 
care nu au putut ajunge la New 
York la începutul celei de-a 
XVI-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.. deoarece nu au 
obținut vize de intrare 
a adresat redacției 
„ Pravda" o scrisoare 
în care se spune:

După cum se vede,
în legătură cu acordarea de vize 
ziariștilor sovietici urmăresc să 
împiedice comentarea de către ei 
a lucrărilor acestei sesiuni, ca
re trebuie să discute 
internaționale de cea 
importanță. Această 
Departamentului de
nește nedumerirea legitimă a 
reprezentanților presei sovietice, 
a întregii opinii publice sovie
tice.

In scrisoare se arată că pașa
poartele ziariștilor sovietici Li- 
toșko („Pravda"), Simurov

-- ---------------0

în S.U.A. 
ziarului 

deschisă,

manevrele

nu-

comune sau a unei declarații 
tru încetarea propagandei 
război, dușmănoasă cauzei 
și înțelegerii reciproce între po
poare.

Guvernul sovietic reia propune
rea sa de a se încheia un acord 
de neagresiune între țările 
N.A.T.O. și statele membre ale 
Tratatului de la Varșovia.

Baza unui astfel de acord ar 
putea fi renunțarea de către păr
țile contractante la folosirea _ for
ței sau la amenințarea ca forță și 
obligația de a rezolva exclusiv pe 
cale pașniaă litigiile care se pot 
ivi între statele participante la 
acord.

Acest acord ar avea o serioasă 
influență de reținere pentru un 
agresor potențial.

In memorandum se menționează 
că S.U.A., așa cum arată expe
riența tratativelor anterioare; nu 
sînt, după cum se parei încă gata 
să accepte 
cu privire 
străine de 
europene.

In aceste condițiii după păre
rea guvernului sovietici se ivește 
necesitatea de a se rezolva pro
blema fie și numai a unei redu
ceri a efectivului trupelor străine 
situate atât pe teritoriul țărilor 
participante la N.A.Ț.O. cît și 
teritoriul țărilor participante 
Tratatul de la Varșovia.

Ga un prim pas guvernul 
vietic propune reducerea în de-

propunerile sovietice 
la retragerea trupelor 
pe teritoriul statelor

cursul unei anumite perioade cu 
1/3 sau în altă proporție stabi
lită de comun acord a tuturor 
trapelor străine staționate în Ger
mania, cu instituirea controlului 
asupra înfăptuirii acestei măsuri.

După părerea guvernului sovie
tic, în prezent există posibilitatea 
de a se încheia un acord pe baza 
qtniia fgrterile nucleare s-ar an
glia aă nu transmită arma
eleată altor țări, iar statele care 
nu dispun de arma nucleară să-și 
asume angajamentul de a nu pro
duce această armă și de a nu și-o 
procura de la puterile nucleare.

Guvernul sovietic consideră ne
cesar să sprijine înfăptuirea prac
tică a planurilor de creare de zo
ne denudearizate.

După părerea 
U.R.S.S., s-ar putea 
ușurință transformarea 
continent african într-o zonă de- 
nuclearizată.

Crearea de zone denudearizate 
s-ar putea de asemenea, începe cu 
Europa ocddentală ; în această 
privință există propuneri amănun
țite ale guvernului Poloniei, spri
jinite de Cehoslovacia și R.D.G.

Memorandumul citează propune
rile guvernului sovietic cu privire 
la măsurile pentru micșorarea 
primejdiei unui atac prin surprin
dere.

Printre măsurile cele mai reale 
care ar putea fi înfăptuite în vii
torul cel mai apropiat face parte 
crearea de posturi de control te
restre la nodurile de cale-feratăj 
în marile porturi și pe autostră
zile de mare trafic, posturi care 
să aibă misiunea de a urmări 
orice concentrare 
forțe armate și mijloace 
militare și de a nu admite 
fel de concentrare.

Paralel cu aceasta s-ar 
înfăptui de-a lungul liniei 
desparte cele două părți reducerea 
corespunzătoare și retragerea pe o 
anumită distanță, a forțelor ar
mate și armamentelor.

probleme 
mai mare 
poziție a 
Stat stîr-

pe 
la

so-

guvemului 
realiza cu 

întregului

a
periculoasa de 

tehnice 
o ast-
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Intrevedere 
A. Gromîko și

putea 
care

între
D. Rusk

Lucrările Adunării Generale 
a 0. N. II.

NEW YORK 28 (Agerpres).
La ședința din după-amiaza 

zilei de 27 septembrie a Adună
rii Generale a O.N.U. au conti
nuat dezbaterile de politică ge
nerală. Primul a luat cuvîntul 
președintele Argentinei, A. Fron- 
dizi, care și-a consacrat o ma
re parte a discursului probleme
lor ajutorării țărilor slab dez
voltate.

Reprezentantul Afganistanu
lui a declarat că în condițiile 
actuale realitatea vie și nu tea
ma imaginară a popoarelor re
prezintă o primejdie de război. 
De aceea, a subliniat el, Adu
narea Generală trebuie să-și 
concentreze atenția asupra prin
cipalelor probleme mondiale : în
cetarea războiului rece, slăbirea 
încordării internaționale și în
locuirea acesteia prin coexisten
ță pașnică, încetarea cursei înar
mărilor, încetarea războaielor 
pretutindeni unde mai au loc 
vărsări de sînge, precum și re
zolvarea problemei Berlinului oc
cidental, deși aceasta nu figu
rează pe ordinea de zi.

După discursul șefului dele
gației italiene, care a repetat

născocirile propagandei ameri
cane cu privire la cauzele actua
lei încordări internaționale, Adu
narea a trecut la aprobarea re
comandărilor Corftitetului Gene
ral cu privire la repartizarea pe 
comitete a problemelor aflate pe 
ordinea de zi.

După cum se știe, Uniunea 
Sovietică a propus un amenda
ment Comitetului General care 
recomandă discutarea problemei 
dezarmării generale și totale nu 
în Comitetul Politic, ci la cel 
mai înalt nivel al Adunării Ge
nerale — la ședințele ei plenare 
— imediat după dezbaterile ge
nerale.

La ședința din 27 septembrie 
delegații Poloniei, Balgariei, 
Cehoslovaciei, Albaniei și Romî- 
niei au sprijinit amendamentul 
sovietic.

Adunarea Generală a aprobat 
recomandările Comitetului Ge
neral în această problemă fără 
amendamentul sovietic.

Adunarea Generală a adoptat 
apoi în unanimitate hotărîrea 
Consiliului de Securitate cu pri
vire la admiterea în O.N.U. a 
Republicii Sierra Leone.

(Agerpres).NEW YORK 28 
TASS transmite:

La 27 septembrie 
tanța U.R.S.S. din New York a 
avut loc o nouă întrevedere în
tre A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. și 
Dean Rusk, secretarul de Stat 
al S.U.A.

la reprezen-

(„Sovetskaia Belorusia") zac 
din luna august a. c. în serta
rele secției consulare a ambasa
dei S.U.A. din Moscova, iar pa
șapoartele ziariștilor Naumov 
(revista „Za Rubejom"), Turka- 
tenko (TASS), Nepomneașcî 
(„Novosti"), Kublițki („Litera- 
turnaia Gazeta") din primele 
zile ale lunii septembrie.

In scrisoarea semnată de E. 
Litoșko, N. Novikov, („Izves
tia"), S. Ivanov (Agenția Tele
grafică din R.S.S. Ucraineană) 
și de alții se subliniază : „Vrînd 
nevrînd se ridică din nou pro
blema : putem oare să ne împă
căm mai departe cu menținerea 
ședințelor O.N.U. la New York, 
dacă 
nării 
soțit 
dacă 
călcînd acordurile existente^ cu 
privire la statutul O.N.U., ho
tărăsc după bunul lor plac cțne 
poate să meargă acolo și ține 
nu ?“.

accesul la sesiunea Adu- 
Generale a O.N.U. este în
de asemenea dificultăți, 
autoritățile americane, in

existente, cu

Concernele străine din Katanga 
pun la cale un mare act de sabotaj
ACCRA 28
Referindu-se 

ținute de La 
demne de încredere, ziarul „Gha
na Times" relatează că marele 
concern „Union miniere du Ka
tanga", aparținînd monopoluri
lor belgiene și monopoliștilor 
din alte țări, se pregătește să 
comită în Kătănga un mare act 
de sabotaj.

Concernul sus amintit, căruia 
îi aparțin zăcăminte dfe cupru 
de pe o suprafață de 13.000 mile 
patrate, evacuează în prezent pe 
funcționarii europeni și fami-

(Agerpres).
la informații ob- 
surse katangheze

vederea inun- 
cuprti din Ka-

liile acestora, în 
dării minelor de 
tanga.

Ziarul relatează, de aseme
nea, că proprietarii concernului, 
intenționează să lase minele în
tr-o astfel de situație, îneît în 
viitor să fie foarte greu, sau 
chiar imposibil să mai poată fi 
folosite.

Comentînd aceste informații, 
ziarul „Ghana Times" caracte
rizează intențiile colonialiștilor 
ca un „plan diabolic" avînd 
drept scop să dea o nouă lovi
tură poporului congolez.

O

Minerii japonezi luptă -л 
pentru apărarea drepturilor lor

TOKIO 28 (Agerpres).
Ca răspuns la ofensiva patro

nilor din industria carboniferă, 
minerii japonezi luptă pentru a- 
părarea drepturilor și intereselor 
lor vitale. Din orașul Fukuokâ 
a pornit spre Tokio un marș al 

. minerilor japonezi. Aceștia pro
testează împotriva raționalizării 
capitaliste a producției care du
ce la mari concedieri și împotri
va întensificării muncii, împo
triva sărăciei și șomajului.

Un mare miting al minerilor 
care cer schimbarea politicii gu
vernamentale în 
dustriei cărbunelui 
în orașul Itdzuka. 
3.500 de particip anți 
ting au adoptat o 
care protestează cu 
potriva concedierii 
care au cerut ca tuturor 
concediați să li se asișure

domeniul in- 
a avut loc 

Cei peste 
la acest mi- 
rezoluție în 
hotărîre îm- 

minerilor 
celor 

de 
lucru și cer să se stabilească un
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• MOSCOVA. La 27 Septem
brie și-a încheiat lucrările cea 
de-a 16-a conferință a Organi
zației Orășenești a P.C.U.S. din 
Moscova. Delegații au discutat 
și ău aprobat în unanimitate pro
iectele de Program și de Statut 
ale P.C.U.S. ce vor fi prezentate 
spre discutare celui de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S.

• PRAGA. La Praga și în 
principalele orașe din R. S. Ce
hoslovacă, la Bratislava, Plzen, 
Banska-Bistrica, Pardubice, au 
avut loc mitinguri în cadrul că
rora mii de cetățeni, muncitori, 
funcționari și studenți s-au pro
nunțat pentru soluționarea pro
blemei germane pe calea trata
tivelor și împotriva reînvierii 
fascismului în R.F. Germană.

• NEW YORK. La 26 sep
tembrie Arturo Frondizi, preșe-

dintele Argentinei, care se află 
în Statele Unite, s-a întîlnit în 
orașul Newport cu președintele 
S.U.A., Kennedy. In comunicatul 
comun al celor doi șefi de state, 
dat publicității de Casa Albă, se 
spune că ei au discutat „Proble
ma Berlinului", situația din Cu
ba și alte probleme.

• HAGA. Ziarul „Algemein 
Dgblad" publică un editorial în 
care se pronunță pentru recu
noașterea de către puterile occi
dentale a Republicii Democrate 
Germane.

• NEW YORK. Potrivit agen
ției Associated Press, la 26 sep
tembrie președintele Kennedy a 
semnat proiectul de lege cu pri
vire la constituirea în, S.U.A. a> 
Agenției pentru control asupra 
înarmărilor și pentru dezarmare.
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salariu minim garantat pentru 
cei care lucrează în industria 
carboniferă.

PR06RAM DE RADIO
30 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,35 Muzică ușoară, 11,03 
Muzică populară din țările Afri- 
cei, 11,20 Concert de muzică 
din opere, 12,00 Valsuri, 13,05 
Orchestre și soliști de muzică 
ușoară, 14,00 Muzică populară 
romînească, 15,45 Actualitatea 
literară în ziarele și revistele 
noastre, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,15 Concert de muzică u- 
șoară, 17,50 
păcii, 18,30 
sovietice care 
19,40 Muzică 
e nou în librării, 21,00 Din cele 
mai cunoscute melpdii populare 
romînești. PROGRAMUL II.
12.30 Melodii populare din dife
rite regiuni ale țării, 13,15 Mu
zică de estradă, 14,03 Frumuse
țile patriei eîntate de compozi
torii sovietici de muzică ușoară,
15.30 Muzică din operetele lui 
Franz Lehar, 16,30 Muzică u- 
șoară, 17,00 Din cele mai bune 
programe muzicale alcătuite de 
ascultători, 18,05 Muzică ușoa
ră de Radu Șerban, 19,30 Pe te
me 
de

Știința în slujba 
Soliști și formații 
ne-au vizitat țara, 
dte dans, 20,30 Ce

internaționale, 20,30 Muzică 
dans, 21,45 Album artistic.

-=©=-

CINEMATOGRAFE
30 septembrie

PETROȘANI — 7 .NOIEM
BRIE : Din nou dimineață; AL. 
SAHIA: Cielito Lindo; PETRI- 
LA : Omul nu se predă; LONEA: 
Volga-Volga; LIVEZENI : Intîl- 
nire cu viața; ANINOASA : Cîi- 
nele din mlaștină; VULCAN: 
Dragostea te așteaptă; LUPENI: 
Aveau 19 ani. ,

Tiparul ; „6 August'* Polierafie


