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Unde muncesc 
comuniștii

Filele calendarului care numără 
Zilele anului 1961 se împuținează 
tot mai mult. Se apropie noul an 
19,62. Minerii din sectorul IV al 
minei Artinoasa, vor sărbători so
sirea noului an, cu siguranță, mai 
devreme de ziua tradițională. Vor 
raporta îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor ce le-au stat 
în față în cursul anului 1961, 
cbeindu-și bilanțul de muncă
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acest an. Minerii de la Priboi pre~ 
gătesc acest bilanț zi de zi prin 
cantitățile sporite de cărbune pe 
care le dau peste plan. Pînă acum, 
bilanțul arată o depășire cu mai 
bine de 130.000 tone de cărbune 
a sarcinilor pe acest an. lată ro
dul elanului în muncă al mineri
lor din sector, îndeosebi al comu
niștilor care au fost mereu în frun
tea colectivului, mai ales atunci 
cînd s~au ivit greutăți, cînd s-au 
cerut, cele mai mari eforturi pen
tru a asigura înaintarea...

Despre acești oameni ne-a 
vestit zilele trecute tovarășul 
loan, secretarul organizației 
partia din acest sector.

...A devenit o regulă pentru co
muniștii din sectorul IV al minei 
Amnoasa ca periodic să~ discuta- 
ttffpreună despre mersul treburilor 
din sector, să stabilească sarcinile 
ce le stau în față pentru mobili- 
Zfirea brigăzilor la îndeplinirea an
gajamentelor de întrecere. Intr-o 
asemenea adunare, ținută cu citeva 
luni în urmă, la care au fost de 
țață toți agitatorii comuniști a ve
nit vorba despre cel mai impor
tant loc de muncă al sectorului — 
abatajul figuri din stratul IV. A- 
batajul trăia zile grele. Brigada se 
lucra aici пи-și făcea datoria.

— Rămînerea în urmă a brigăzii 
de la figuri nu mai poate continual 
Să găsim calea pentru a schimba 
situația — arătau mai mulți în a- 
dunare. Deodată s-a ridicat un 
miner tînăr, bine legat, ale cărui 
cuvinte au pus capăt discuțiilor:

— Preiau eu conducerea acestei 
brigăzi!

Era unul din cei mai destoinici 
agitatori din sector și Șeful unei 
brigăzi fruntașe, comunistul Moi- 
siu Poemus.

Notd brigadier trebuia să înfrun
te din prima zi la noul loc de 
muncă greutăți mari. Pe de o parte 
brigada era ținută în loc de orga- 

' mzarea defectuoasă a muncii, iar 
pe de altă parte de descurajarea 
oamenilor. Cu care să înceapă mai
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Sub procentul admis
Colectivul minei Vulcan se 

străduiește ca, odată cu înde
plinirea ritmică a sarcinilor de 
plan, producția extrasă să fie de 
bună calitate. In luna aceasta, 
pînă pe data de 21, producția 
globală extrasă are un procent 
de cenușă mai mic cu 
decît cel admis. De 
au fost îmbunătățiți 
indici. ce influențează 
cărbunelui — umiditatea și gra- 
nulația — în medie cu 0,6 la 
sută. Un fapt îmbucurător este 
acela că la producția de cărbu
ne cocsificabil, calitatea s-a îm
bunătățit și mai mult. Procen
tul de cenușă la acest sort este 
sub cel prevăzut cu 1,3 la sută.

vansare s-au obținut și la lucră
rile de pregătire în cărbune, fapt 
care а făcut ca planul de pre
gătiri să fie îndeplinit și depă
șit. La pregătiri în cărbune s-a 
realizat o viteză medie de avan
sare care este mai mare decît 
cea prevăzută cu 13;8 m. pe lună.
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Viteze de avansare 
sporite

Una din preocupările de sea
mă ale minerilor din Vulcan 
este sporirea vitezelor de avan
sare ta lucrările miniere. In ul
timul timp, datorită unei 
bune organizări a muncii 
sprijinului efectiv acdrdat 
găzilor, viteza de avansare 
lizată în abatajele cameră 
trece pe cea planificată cu 
m. pe lună. Viteze mari de
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Atelierul central de reparații 
electrice din cadrul Uzinei elec
trice Vulcan numără zeci de 
muncitoare și multe dintre ele 
sînt fruntașe în întrecerea ce se 
desfășoară între bobinatoare. Ia
tă una dintre ele, bobinatoarea 
Csăklănyi Margareta, renumită 
pentru lucrările de calitate pe 
care le execută, efectuînd legă
turile la un motor de 12 kW.

Brigada avansărilor mari**...
...Așa este denumită în sectorul 

II brigada de pregătiri condusă 
de minerul Balint Adalbert ce 
lucrează în galeria de cap 'A 
din stratul 5 de la mina Li:- 

. peni. Și pe bună dreptate. Tine
rii mineri ai brigăzii execută lu
crarea rrținieră ce le-a fost în 
credintată cu rapiditate, contri 
buind activ la desch-'derea un”: 
nou abataj frontal în sector. In 
luna octombrie, de exemplu, bri
gada a realizat 115 metri 
simplă armată metalic cu 
turi Т.Н. folosind pentru 
cărbunelui ciocanul de

Dar membrii brigăzii,
care șefii de schimb Szabo Mar 
tin. Cap loan, Balint loan și 
alți mineri nu s-au oprit aici cu 
realizările obținute pe linia spo
ririi vitezei de avansare la lu
crările de pregătiri. Luna aceas-

galerie 
armă- 

tăierea 
abataj. ' 

între

auta. în numai două decade, ei 
excavat 70 m. 1. galerie cu cio
canul de abataj, ceea ce lasă să 
se întrevadă posibilitatea Ca bri
gada să realizeze și poate chiar 
să întreacă avansarea obținută 
în luna octombrie. Randamen
tul realizat întrece. în primele 
două decade din noiembrie, cu 
40 la sută pe cel planificat bri
găzii. Vreo zece zile îi. mai des-' 
part acum pe tov. Balint Adal
bert și ortacii săi de data cînd 
vor 
rii în 
nului anual 
prezent în 
decembrie) 
terminarea
din care le-a mai rămas de să
pat circa 30 de metri. Le urăm 
succes deplin harnicilor mineri 1

sărbători două țnari victo- 
muncă : îndeplinirea pla- 

(brigada lucrează 
contul zilei de 
înainte de termen 
galeriei de cap

în
20 
și 

‘A

loc. In 
din ca-

au o 
fruntă- 
ei au

Sector fruntaș pe mină
Intre cele 4 sectoare ale mi

nei Vulcan există o vie întrecere 
pentru ocuparea primului 
frunte se situiază minerii 
drul sectorului III.

Minerii sectorului III 
vechime îndelungată în 
șie. Pînă în prezent
extras peste planul anual la zi 
mai bine de 15.700 tone- de căr
bune de bună calitate. Aceste 
succese se datoresc măsurilor 
tehnico-organizatorice luate de 
conducerea sectorului, efortului 
depus de fiecare brigadă.

In luna aceasta, succesele ob
ținute s-au întregit și mai mult 
Sectorul,, are extrase peste plan, 
în două decade, 1260 tone de căr
bune, depășire care face ca sec
torul să ocupe primul loc în în
trecerea pe mină. Cele mai fru
moase realizări din sector au 
fost obținute de minerit din bri
gada lui Munteanu Anghel care, 
muncind 
mare ca 
cărbune 
sarcinile 
cărbune.

cu o productivitate mai 
cea fixată cu 900 kg. de 
pe post au extras peste 

de plan 305 tone de

în cadrul acestui sector, 
dobîndite de brigada 

de comunistul Moraru 
Minerii din această bri-

A1 le rezultate
Succese însemnate în activita

tea de producție a înregistrat în 
această lună și sectorul II care 
are extrase peste plan 1003 tone 
de cărbune. Cele mai bune re
zultate, 
au fost 
condusă 
Nicolae
gadă au extras peste producția 
prevăzută 463 tone de cărbune. 
Sectorul IV are. de asemenea, 
un plus de producție de 1085 
tone de cărbune, depășire la ca
re și-au adus din plin contribu
ția brigăzile conduse de Huniady 
Ioan, Tucaciuc Mihai. Cazan 
lor și alții.

Л1

Do

4 »

8

t 
I

î

Schimbul condus de maistrul miner Balogh Nicolae aî 
realizat anul acesta indici ri dicați atît la creșterea producției j 
cît și la îmbunătățirea calității cărbunelui extras. Datorită j 
acestor succese colectivul schimbului se menține de multă î 
vreme fruntaș în întrecerea socialistă la mina Cimpa I. Și. 
e firesc de vreme ce personalul tehnic organizează judicios j 
procesul de producție din subteran și coordonează cu cornpe-« ------ -------- ------- jtență munca brigăzilor miniere, ajutîndu-le să-și realizeze 
sarcinile ’ de plan.

Fotografia noastră înfățișează momentul cînd brigadierii î 
Burdea Nicolae, Мосаш Gheorghe și șeful de schimb Morar 
Simion primesc sarcini de lucru pe schimbul lor de la 
maistrul miner

♦

Balogh Nicolae, înainte de a intrai în mină. • 
.................... Ț- - * TTf Г** - - - - I» Î

Săptămîna economiei care se 
desfășoară între 23—30 noiem
brie a devenit tradițională.

In Valea Jiului, depunerile la 
C.E.C. au căpătat un adevărat 
caracter de masă. Numărul de
punătorilor este de 60.000 ceea 
ce revine un libret la doi locui-, 
tori, iar sumele depuse la C.E.C. 
au crescut fată de anul 1960 cu 
11 la sută.

Spre deosebire dte trecut, as
tăzi cînd puterea economică și 
politică se afl,ă în mîinile po
porului muncitor, crește necon- . 
tenit nivelul de trai al 
muncesc și posibilitatea 
conomisi.

Casa de Economii și 
națiuni are sarcina de a 
în rîrrdttl oamenilor muncii spi
ritul de economie, de gospodă
rire chibzuită a veniturilor lor 
personale. Acțiunea de economi
sire a veniturilor oamenilor mun
cii împletește interesul indivi
dual al fiecărui cetățean cu in- 

‘ teresul general al poporului, 
dînd posibilitatea mobilizării tu
turor disponibilităților bănești, 
pentru a fi apoi utilizate în sco
pul dezvoltării economiei națio
nale. Depunătorii la C.E.C. au 
numeroase avantaje directe, ga
rantate de către stat. Printre a- 
cestea se numără dobînda la 
sumele depuse, posibilitatea spo
ririi sumelor depuse pe librete

(Supără"
De la o vreme încoace, minerii 

de la Petrila se țin mereu de re- 
velioane. Primii cărora li s-a urat 
„La mulți ani- au fost cei de la 
sectorul I. A muncit colectivul. 
de aici cu atîta strășnicie și price
pere incit nu știu dâcâ a fost lu
nă din acest an în care să fi ce
dat altuia locul de fruntaș în 
întrecere.

— Așa se și cuvine — spun 
minerii de aici. Dacă-i sectorul 1, 
apăi pe același loc sa fie și în 
întrecere. . ’

Că-s pe locul 1 nu~i nimeni su
părat. O fi privind minerii din 
celelalte sectoare cu un pic de in- 
vidie drapelul de fruntaș în între
cere la sectorul 1, dar nimeni nu-i 
împiedică să se gîndească de pe 
acum la ce au de făcut pentru 
a-șt lua revanșa la anul. Și totuși 
supărarea nu lipsește. Poate nu 
știe colectivul sectorului, dar ci
neva e supărat foc. E supărat a- 
nul ’61 că i-au întors și ultima 
filă a calendarului și încă cu 52 
de zile înainte de ai ti venit so
rocul. Ar fi vrut el să mai tără
găneze un pic și pe la sectorul 1 
dar cînd a văzut că minerii de 
aici il bombardează cu mii de to
ne de cărbune peste plan, vrînd 
nevrînd a fost musai să-și ieie tăl
pășița.

Nici nu-i trecuse bine supărarea 
și anului 1961 i s-a făcut vînt și
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de a e-

Consem- 
dczvolta

asteii
din sectorul XI. Mai aprigi decît 
ortacii lor din sectorul I, cei de 
la XI, l-au bombardat cu bolo
vani. Și tare mult steril s-a scos 
din. metrii de galerie și. suitori 
minați peste plan de brigăzii''’ 
conduse de Somogyi luliu, Bo- 
teanu Nicolae, Tătar Nicolae și 
a celorlalți de la investiții. Scur
tat de zile, îmbătrînit înainte de 
vreme, bietul ’61 dă din colț în 
colț, în speranța că doar, doar va 
găsi un locșor unde să-și poată 
trăi în liniște ultimele zde- Caută 
însă degeaba. Se prinde el, un 
moșneag, cu minerii din Petrila < 
Nu știu cine le-o suflat celor de 
la sectorul III cum că acum anul 
1961 s-ar fi aciuit pe la ei. Dar 
parcă aici are tihnă ? Tenczler 
Ștefan, șeful sectorului, tehnicianul 
Demeter Ioan, care se mîndrește 
cu drapelul de fruntaș pe întrea
ga Vale a fiului, maistrul princi
pal Buciumau .Nicolae și maistrul, 
miner Drăghici losif, cu toții i-au 
pus gînd rău bietului an. Gtnd 
rău i-au pus, și brigăzile conduse 
da Tereni Ludovic, Konda Nico
lae, Cîșlaru Ioan și Purda Cons
tantin care prin zecile de tone de 
cărbune de calitate extrase zilnic 
peste plan'țin să-l alunge, pe bie
tul an din sector acum în prag 
de iarnă.

Colectivul sectorului Ш al Pe- 
trilei a pregătit alungarea pretim-

ECONOMIEI
și obligațiuni C.E.C. cu cîști- 
guri etc. Pe lîngă aceste avan
taje, sumele depuse la C.E.C. 
se întorc spre folosul oamenilor 
muncii, fiind redate circulației 
prin intermediul C.E.C.-ului, 

Cunoscînd importanța econo
mică și educativă a acestei ac
țiuni e necesar ca munca de 
propagandă și agitație pentru 
îndrumarea oamenilor mundii 
spre a realiza cît mai multe e- 
conomii să fie intensificată. Ea 
trebuie să devină mai concretă 
și mai eficace, Educarea oame
nilor muncii în spiritul gospo
dăririi cu chibzuință, atît a bu
nurilor ohștești, cît și a venitu
rilor proprii, este de altfel o sar
cină permanentă a 
lor de masă.

Este necesar ca 
întreprinderilor și 
comitetele sindicale
activitatea ghișeelor C.E.C. din 
întreprinderea , sau instituția 
pectivă, să vadă cum au muncit 
acestea, care este numărul de
punătorilor la C.E.C.

Săptămîna economiei trebuie să 
constituie pentru conducerile în
treprinderilor și instituțiilor, pen
tru comitetele sindicale un pri
lej de . a intensifica munca de e- 
ducare pentru realizarea de cît 
mai multe economii, pentru com
baterea risipei.

A. DRĂGUȘIN

organizații-

conducerile 
instituțiilor, 

să analizeze

să till fit t
purie a anului încă din'prima lună 8 
în care acesta s-a născut. In ia- g 
nuarie, din abatajele sectorului au g 
luat drumul spre ziuă 1919 de va- 8 
gonete de cărbune peste plan. Lu- g 
na a doua s-au mai adăugat 3192 8 
tone la depășirea anterioară. Apoi g 
tot mereu s-au adăugat tonele în- 8 
cît acum ele se ridică la 19-000. 
Copleșit sub asemenea canti
tate, nu-i de mirare că bietul an 
nu mai are mult de trăit.

Minerii și tehnicienii de aici au 
multe lucruri cu care se pot mîn- 
dri. Productivitatea planificată în 
abataj e de 5,466 tone de căciulă. 
Nu știu dacă mai sint sectoare în 
Valea fiului care să se mai poată 
lăuda cu așa ceva. Și totuși ea 
a fost întrecută cu aproape o to
nă. Zilele care s-au scurs din no
iembrie, minerii din abatajele sec
torului au dat cite 6,259 tone pe 
post. O realizare demnă de toată 
lauda.

Cu asemenea realizări, nu i de 
mirare că anul 1961 mai are de 
trăit puține zile și aici. Cînd t~o 
face vînt, se va supăra din nou 
încercind să-și găsească altă gazj 
dă mai milostivă. La mina Petri
la insă-i cam greu, așa că încă o 
să mai fie destul de des supărat 
Nu-i nimic. Supărări din astea să 
fie și acum și la anu și la mulți 
ani.
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Primele concluzii primele măsuri LECȚII MODEL
Congresul al Ш-lea al partidu

lui a trasat ca o sarcină deosebit 
de importantă încheierea generali
zării invățămîntului de 7 ani și 
trecerea treptată la invățămîntul 
general de 8 ani, această etapă 
Hind caracterizată ca un moment 
important al revoluției culturale ce 
se desfășoară în țara noastră.

In acest scop, în țara noastră, 
un număr de scoli de 7 ani au 
fost transformate în școli experi
mentale pentru a se verifica re
zultatele generalizării învățămîntu- 
lui de 8 ani. Printre școlile cărora 
ie-a revenit această cinste se numă- 
ră și școala noastră de 7 ani nr. 
1 din Petroșani.

Deși au trecut doar două luni 
de lg începutul anului școlar, ș-au 
obținut unele rezultate care ne 
permit să tragem unele concluzii 
asupra desfășurării muncii în cla
sele experimentale. Acestea ne-au 
determinat să luăm o serie de mă
suri pentru îmbunătățirea muncii. 
Iată doar cîteva din aspectele 
muncii la clasele experimentale din 
școala noastră.

dat indicația ca toate lucrările de 
control date la orice obiect i& fie 
analizate în fața clasei, arătate gre
șelile tipice datei și cele indivi
duale și apoi elevii rit și le corec
teze singuri, s-a recomandat cadre
lor didactice iă ia cit mai dei ca
ietele de teme «сяііА «pre a le co-

La șeoala experimentală 
cu învățămlnt general 

de 8 ani

Ce au arătat lucrările 
de control

Lucrările de control date în lu
na septembrie la limba romînă și 
matematică de clasele experimen
tale, au reliefat nivelul de la care 
pornim în acest experiment și mai 
ales lipsurile ce le au elevii în 
cunoștințele lor. S-au constatat ast
fel unele greșeli tipice, generale și 
altele individuale în fiecare cla
să, atît la matematică cît și la lim
ba romînă. S-au remarcat, de pil
dă, că mulți elevi nu știu să sta
bilească la matematică dependen
țele dintre mărimile date și ceea 
ce se cere în problemă, iar la un 
număr mai mic de elevi s-a ob
servat o superficială judecată și 
greșeli de calcul în rezolvarea pro
blemelor. La limba romînă, elevii 
fac greșeli la punctuație, de orto
grafie, de acord gramatical, fac o- 
miteri și substituiri de litere, nu 
scriu caligrafic etc. Sigur că aceste 
greșeli tipice pot fi întâlnite în 
Orice școală. Luate în studiu însă 
de colectivul comisiei metodice ex
perimentale din școala noastră, ele 
ац dat de gîndit întregului colectiv. 
S-au luat deja unele măsuri. Caie
tele cu lucrările respective au fost 
date în studiu cadrelor didactice 
de specialitate care predau la cla
sele experimentale si tovarășilor în
vățători de la clasele de control, 
care au tras concluziile necesare- 
Au fost prezentate apoi în consiliul 
pedagogic, analizate și însoțite de 
mâluri ca; mai multe dictări și 
copieri date elevilor atît acasă cît 
și la școală, pentru a-i deprinde 
cu un scris corect și caligrafic. S-a

recta etc. De asemenea, s-a propus 
introducerea unoj fișe individuale 
și generale asupra fiecărei clase, 
care să oglindească greșelile tipice 
și individuale în cunoștințele ele' 
vilor și care să permită cadrului 
didactic să-și orienteze activitatea 
spre lichidarea lor. Aceste fișe 
Vor ușura și compararea rezultate
lor la finele fiecărui trimestru și la 
finele anului ștolar. S-a remarcat 
de asemenea, ca numărul mare de 
greșeli de ortografie, greutățile în 
însușirea vocabularului limbii ro- 
mîție se datoresc și slabei preocu
pări din partea unor elevi pentru 
literatură. Pentru a remedia acest 
neajuns s-a hotărit ca, printre alte 
metode de stimulare și orientare în 
lectura elevilor, să fie și graficele 
pe clase care să recomande lite
ratura indicată pentru vîrsta și 
clasa respectivă și care să țiuă 
totodată și evidența cărților citite 
de către fiecare elev în parte. A- 
ceste grafice au un triplu rol : de 
a recomanda literatura adcgvștă, 
a controla elevii și de a_i stimula (ei 
se întrec între ei) în citirea lite
raturii.

piu geografie unde elevii mai în- 
timpină greutăți (clasele а Ш-а și 
a IV-a). Vizitele efectuate de di
recțiune la orele de geografie ale 
claselor experimentale au arătat că 
in predarea acestui obiect încă mai 
sint greuțăți. Se impune din partea 
profesoarei de geografie mai multă 
preocupare pentru studierea geo
grafiei, a metodelor predării la 
clasele mici și mai ales asistarea 
la orele colegilor profesori șl în
vățători care predau la clasele ex
perimentale și de control.

O situație asemănătoare este și 
la limba romînă.

Zilele 
ani nr. 
mul cerc pedagogic al învățăto
rilor la care au luat parte 
56 de cadre didactice care pre 
dau la clasele 1—IV de la șco 

Iile din Vulcan, Lupeni, Uricam
Cercul a constituit un prețios 

schimb de experiență pentru li
căre au 
și lecții

trecute lg Școala da 7
3 Lupeni s-a tinut pn

a
Ș»
a

Rezultatul vizitelor ia ore
O serie de constatări s-au pu

tut face prin vizitele la orele to
varășilor care predau la clasele 
experimentale precum și prin in- 
ter-asistențele dintre învățători și 
profesori. Multe din aceste consta
tări sînt îmbucurătoare, dar unele 
din ele ridică probleme noi îp fa
ța colectivului didactic. Sînt foar
te frumoase lecțiile de istorie, 
științele naturale, matematică, e- 
ducația fizică. Elevilor le plac, le 
înțeleg, sînt atrași de ele. Dintr-un 
chestionar dat elevilor reies răs
punsurile lor sincere pe marginea 
acestor lecții. „îmi plac aceste o- 
biecte pentru că profesorii explică 
foarte bine" — (menționează ele
vul D.D. cl. IV). Mai mulți elevi 
notează : „Profesoara de zoologie 
are multă răbdare cu noi și ne pre
zintă mult material didactic".

Intr-adevăr obiectele menționate 
mai sus sînt înțelese de elevi ~ 
ei participînd activ la lecții. Mai 
sînt însă unele materii ca de exem-

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

★ * ~~---- ------------- -
Pentru elevele de azi ale școlii de meserii, muncitoarele 

calificate de mîine, nu e suficientă numai însușirea tainelor 
meseriei. Elevele trebuie să posede și o bogată cultură ge
nerală, pe care și-o însușesc în cadrul unor ore speciale a- 
jutate de cadre didactice de specialitate.

IN CLIȘEU: La o oră de matematică de la Școala de 
meserii — fete — anul I croitorie — Petroșani.

Ctteva păreri ale elevilor 
și plrbifilor

Pentru a cunoaște mai bine as
pectele pozitive și negative ale 
muncii noastre cu clasele experi
mentale, am dat un chestionar ele
vilor care au răspuns la mai multe 
întrebări, iar pe de altă parte in
tr-un lectorat avut cu părinții a- 
cestor clase s-au cules, de ase
menea, păreri ale acestora asupra 
școlii experimentale, La întrebarea 
„dacă vă place predarea cu pro
fesori pe specialități" - - toți elevii 
au răspuns afirmativ. Iată motivă
rile unora : „Smtern ascultați mai 
des și mai mult", „învățăm lucruri 
foarte interesante și bine predare', 
„Ne va fi mai ușor in desele mari ! 
pentru că ne obișnuim de pe acum 
cu profesori la fiecare materie" 
etc.

Păreri identice au și părinții e- 
leviior. Ei se declară mulțumiți de 
rezultatele obținute pînă in prezent 
de copiii lor. Unii au evidențiat 
chiar un frumos progres în munca ‘ 
școlară a copilului. Au remarcat 
Că învață cu mai multă plăcere și 
cu mai mult simț de răspundere, 
Asupra disciplinei insă la clasele 
experimentale se remarcă o scădere 
față de clasele de control unde în
vățătorul e toată ziua printre elevi. 
Predarea pe specialități la dașele 
experimentale și deci schimbarea 
după fiecare oră a profesorului a 
atraș după sine scăderea intr-o 
oarecare măsură a disciplinei. Co
lectivul didactic va trebui să-și în
tărească preocuparea în acest sens. 
Fiecare cadru didactic care predă 
la clasele experimentale să fie răs
punzător la fel ca și dirigintele de 
disciplina orei și a pauzei, iar di
rigintele are cele mai multe ore la 
aceste clase și obligația suplimen
tară față de educația elevilor.

Acestea sînt doar citeva consta
tări și aspecte ale muncii noastre 
cu clzsde experimentele. Avem cer
titudinea că rezultatele sfirșitului 
de an școlar vor fi bune, că elevii 
claselor experimentale vor avea o 
bună pregătire științifică și educa
tivă. In sprijinul muncii noastre 
nc-ar fi deosebit de utilă părerea 
și propunerile celorlalte cadre di
dactice pe care le rugăm să ne 
împărtășească din experiența lor.

prof.’ FLORICA MUȘTEAN 
directoarea Școlii de 7 ani nr. 1 

Petroșani

Ii

nerele cadre didactice 
participat la discuții 
deschise.

Lecția 
rea cu 
II.a de 
bucurat 
Folosind 
mentar si demonstrativ 
însușirea cunoștințelor, lecția s-a 
desfășurat metodic, ceea ее i-a 
adus aprecieri

de aritmetică
8“ predată la 
tov. Napău Maria s-a 
de aprecierea unanimă 
material didactic <k>cu- 

psntru

„Înmulți 
clasa a

și

partea cadrelor asistente de la 
celelalte școli.

Lecții asemănătoare s-au mai 
predat la clasa I-a de către tov 
Tunsan Constantin, la clasa 
IV-a de tov. Nedelcu Elena 
o lecție de lectură la clasa 
II I-a cu proiecții luminoase.

De mult succes s-a bucurat
referatul ..Dezvoltarea gîndirii 
logice ia elevi" prezentat de tov. 
Marinescu Aurelia, urmat de vii 
discuții.

Astfel, a reieșit că schimburi
le de experiență pot să aducă 
multe rezultate bune în munca 
de educație precum și în ceea ce 
privește însușirea celor mai bu
ne mijloace pentru comunicarea 
cunoștințelor elevilor,

EMIL TETILEANU 
corespondent

ai învăță 
prime’ 

se leagr 
formîn-

frumoase

Sub ochii a 
tenți 
toarel, 
litere 
încet, 
cuvintul atît d 
iubit — МАМЛ

-У «v.'.’.ți I”;

■ț, ■
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Roadele colaborării între școală 
și familie

La Școala medie mixtă
Vulcan, încă din primele zile ale 
anului școlar, s-au organizat co
mitetele pe școală șl clase for- 
mate din părinți ai elevilor. Toa
te comitetele cuprind tovarăși 
activi, interesați în bunul mers 
al învățământului,

lată de pildă activitatea corni- 
tetului da părinți al dawi a l-a

Se știe că localul școlii din 
orașul Vulcan, a devenit în ul
timul an netncăpător. Cursurile 
se țin și în alte localuri tn cere 
s-au amenajat 
la început nu 
trutotul.

Acest lucru 
rinții clasei a 
ajutorul școlii. Astfel, tov. Mo- 
cufa T., președintele comitetului 
de părinți pe clasă, a confec- 
ționat din fier sudat cuierele ne
cesare. cu multă măiestrie, tov. 
Mihăilescu' Marius s-a îngrijii
o, .Іі.жа--------

săli de clasa, care 
au corespuns în-

Lau observat pă- 
I-a si au venit în

k MggH? Frecventa elevilor seraliști 
poate fi îmbunătățită

rjlor subterani care s-au înscris 
la școală, a luat măsuri ca orele 
de curs să fie organizate două 
săptămîni după amiază și o săp- 
tămînă dimineața. In acest fel 
în oricare schimb ar lucra elevii 
pot veni la școală. La început 
totul a mers bine. In ultimele 
săptămîni însă se observă, mai 
ales la clasele V—VII că frec
venta lasă de dorit, deoarece u- 
neori elevii muncitori care sînt 
în schimbul de dimineață șînt 
reținuți pentru alte activități.

Pentru ca pe viitor elevii se- 
raliști să nu mai lipsească de 
la ore ar fi indicat șa se con
troleze. atîț de către conducerea 
minei cît și de cea a școlii mo
tivul pentru care unii elevi lip
sesc de la cursuri, luîpdu-se mă
surile de cuviință.

La Școala serală pentru tine
retul muncitor din Lupeni, în 
clasele V—XI, sînt înscriși peste 
500 de elevi. Dintre aceștia, în 
clasele V—-VII sînt 183. In ge- 
neral se poate afirma că frec
venta ia clasele VIII—XI este 
bună, 
levii claselor a VIII-a A și a 
XI-a. Dar nu același lucru se 
poate spune despre frecventa e- 
lewilor înscriși la clasele V—-VIL

Dat fiind că școala serală a‘ 
fost creată pe lîngă mina Lu- 
peni, elevii care s-au înscris 
spre g-și termina studiile au fă
cut.o cu aprobarea conducerii 
exploatării care s-a angajat să 
le asigure posibilitatea frecven
tării cursurilor. Conducerea șco
lii, la rîndul ei. pentru a veni 
în ajutorul minerilor și lucrăto-

Se remarcă mai ales e-

M. c.

de vopsirea și linierea tablei, 
form cerințelor 
reșan Carol și 
{acționat un 
Crucea Roșie, 
cu broaște și încuietori, tov. Do- 
brică a procurat un spălător 
toate ustensilele necesare, 
tov. Marcu a dat o frumoasă 
tă de masă pentru catedră.

Așa s-au completat toate cele 
necesare clasei. ,

Acestea sînt roadele unei 
strînse colaborări între școala și 
familie.

con- 
Mu- 
con- 

pentru

clasei a l-a. 
soția sa au 
dulăpior 
sertare la masă.

pu 
iar 
fa-

B. MARIN 
corespondent

©=•-

In E.S.D.P. a apărut!
„Organizarea și educarea 

colectivului de elevi"
Apărută sub redacția lui N. I. 

Boldîrev, lucrarea generalizează 
experiența înaintată a școlilor îri 
organizarea și educarea colecti
vului de elevi.

Pedagogii vor găsi materiale 
referitoare la probleme impor- 
fante cum sînt cerințele unitare 
pedagogice, structura organiza
torică a activului de elevi și me
toda de lucru cu el. In lucrare 
se acordă o mare atenție acti
vității elevilor — muncii,' luptei 
comune pentru ridicarea nivelu
lui de cunoștințe, a orizontului 
lor ele. Sînt studiate metodele de 
organizare a acestei activități : 
perspectiva, întrecerea socialistă, 
legăturile colectivului de elevi cu 
viata înconjurătoare, tradițiile.

Colectivul clasei este studiat 
în strînsă ’legătură cu colectivul 
școlii, a cărui parte componentă 
este. Lucrarea dezbate, de ase
menea, problema corelației din
tre individ și colectiv.

Cartea se adresează directori
lor, diriginților, instructorilor de 
pionieri și profesorilor.
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In partid, cei mai Înainta#
muncitori

a rîndurilor 
prin primi

și candidați

■ întărirea continuă 
organizației de bază 
rea de noi membri 
de partid este o sarcină de mare 
răspundere ce stă mereu în cen
trul atenției biroului 
ției noastre de bază, 
tilor.

In organizația de 
sectorul VII al minei 
încetățenit practica ca în adună
rile generale comuniștii să pre 
zinte informări asupra modului 
în care se ocupă de atragerea 
în rîndul candidaților de partid 
a celor mai buni muncitori din 
sector. In această privință pot 
fi diați ca exemplu tovarășii 
Gaier Iosif. Halmi Iosif, Șco- 
vran Ernest, Dudui Adam, $e 
reș loan și alții care eu dovedit 
un înalt simt de răspundere fa
ță de sarcina încredințată. In a- 
cest an organizația noastră de 
bază a primii 7 membri de partid 
și 13 candidați, toți muncitori 
direct productivi, fruntași în 
muncă, tovarăși care în activi-

- tatea lor au dovedit prin fapte 
că jperită această cinste, Biroul 
organizației de bază, comuniștii, 
"acordă- o mare atenție educării 
celor primiți în rîndurile mem
brilor și candidaților de partid 
Candidate de partid au fost în-

> cadrați în cercul de studiere a 
, Statutului P.M.R, unde sînt a 

iutați să-și ridice nivelul politic 
și ideologic Propagandistul 
cercului, comunistul Sava Cor 
.nel se preocupă în permanență 
de educarea si creșterea candi
daților, se îngrijește ca fiecare 
din ei să învețe.

Sarcinile trasate candidaților, 
ajutorarea Гог pentru a le duce 
la îndeplinire, a constituit un 
mijloc de călire, de formare a 
conștiinței lor socialiste. Astfel, 
tov. Motocea Avram. Stănică 
Ioan și Pasternak Ioan aleși în 
biroul organizației U.T.M. de- 

CDun eforturi susținute centru rj.. 
Jig®» ■ oreat»iMției .

nivelul sarcinilor oe-i
..tte •

organiza- 
a comuniș-

bază din
Petrila s-a

pozitiv de spălare a bateriilor 
de locomotive, iar împreună cu 
comunistul Cursan Adolf și lă
cătușul Blag Teodor lucrează 
cu stăruință la confecționarea 
unui dispozitiv automat de cu
rățire și încărcare a nămolului 
și prafului de pe galerii,

Biroul organizației de bază a 
îndrumat și ajutat cu multă răb 
dare pe unii candidați care au 
comis unele abateri. Astfel a 
fost tras la răspundere candida
tul de partid Virag Mihai, care 
a avut o nemotivată de la ser
viciu. In urma alutorulul pri 
mit, tovarășul a tras concluziile 
cuvenite, iar candidatul de partid 
Tucaliuc Nicolae a fost tras la 
răspundere pentru încălcarea 
N.T.S.

Organizația noastră de bază 
a redus stagiul de candidatură 
tov. Vincze loan și Dăneț loan 
care, prin activitatea 1or, prin 
modul în care și-au dus la în 
deplinire sarcinile primite, au 
dovedit un înalt nivel politic

Stntejn hotăriți ca și pe viitor 
să luptăm pentru traducerea în 
viață a directivelor celui de-al 
Ш-lea Congres al P.M R, pentru 
continua întărire a rînddrilor 
organizației de bază.

MOLDOVAN MIRCEA 
secretarul organizației de bază 

nr. VII Petrila
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Buna întreținere a autoca- ț 

mloanelor la I. E. Lupeni a ț 
duce o contribuție însemnată ‘ 
în lupta pentru realizarea pla
nului de producție.

IN CLIȘEU : Tovarășii Am 
za Nictrlae, Z ah ari a loan și 
D năny Alexandru, din cadru’ 
atelierelor mecanice, trei din
tre cel care se preocupă de bu
na întreținere a autocamioa
nelor ce lucrează în cadrul în
treprinderii de explorări Lu
peni.

t
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Unde muncesc comuniștii
(Urmare din pagina l-a)

întîi 7 Unul dintre cei care între
țineau atmosfera de descurajare în 
brigadă era chiar un șef de schimb, 
diititelu Petru:

— Degeaba ne omorjm, lemna
rii nu prididesc să ne asigure lem
nul de care avem nevoie pentru 
stive, iar fără stive nici frontul 
пц poate avansa. Dar brigadierul 
Moisiu a știut să facă ordine în ă- 
provizionarea cu lemne a abataju
lui și a știut să trezească și inte
resul noilor lui ortaci. La fiecare 
început de șebimb, toți oamenii 
se aprovizionau cu lemne, comple
tau stivele la timp, iar abatatid 
avansa. Cuvintele insuflețitodre ale 
brigadierului, exemplul său în mun
că au dat roade. In celg două luni 
și jumătate de cînd brigada a fost 
preluată de el, din abataj ац fost 
trimise spre ziuă 720 tone de căr
bune peste plan, iar randamentul 
pe abataj a crescut față de rea
lizările dinainte cu peste 1 toni dc 
cărbune pe post.

Iar în privința lui Mititelu Pe
tru, acesta nu numai că a devenit 
cel mai bun șef de schimb în bri
gadă СІ și unul din cei mai buni 
ortaci ai brigadierului.

Nu de mult el s-a apropiat 
sfios de brigadier.

— Tovarășe Aloisiu, eu a~și pu
tea deveni candidat de partid ?

Acesta l-a bătui pe umeri încu
rajator. Iar a doua zi i-a întins 
prima recomandare de intrare in 
partid.

...lancu Victor в tiriăr atît ca 
virstă cit și ca șef de brigadă. Da 
aceea, cînd pe la mijlocul acestui 
an, a cerut să fie mutat cu brigada 
Iță, pe care o conducea doar de 
un an de zile la cel mai greu loc 
de muncă al sectorului, la un a- 
bataj rămas in denivelare cu aba
tajele vecine, mulți îl priveau . ne
încrezători.

— N-au făcut față nici alții lă 
13, băiatule — îi răspundeau unii.

La numărul 13 intr-adevăr nu

.'T.

NOTA
era ușor. Denivelarea a adus mul
te greutăți la locul de muncă, mai 1 
ales presiunea mare și o călduri ' 
ca în cuptor. Dar de cînd e mem- , 
bru de partid, lancu Victor a în- t 
vățat de la comuniști cum să se ? 
apropie de sufletul oamenilor, cum >[ 
să-i alinieze în rînd cu el atunci \ 
cînd în față avea greutăți de în- î 
vins. ’>

S-a întîmplat ca la exploatarea ț 
fîșiei inferioare a abatajului 13, pe ț 
cînd schimbul în care lucra era să i1 
fie înlocuit cu cel următor, locul 
de muncă să intre în presiune. (

— Azi ne vom mulțumi să sus- ) 
ținem abatajul, spuneau îngrijorați r 
cei din schimbul nou sosit la lo- ' 
cui de muncă. ('

-™ Nu, vom da și cărbune I Eu 
rămîn cu voi. $i au rămas și 
tovarășii lui de schimb. De fapt 
n-a fost nevoie doar de clteva ore. 
Printr-o bună organizare a lucru- * ™”nlor le treeuw
lut, abatajul a fost asigurat cu ar- • c д^ le bae. ■ . . .
mături suplimentare, iar cîmpul a dar ^um șt cînd si se
fost scos de asemenea. Și multe iaca Tț T

< se oprește apa, ar putea sa o-
' biectere tovarășii de la I.C.O. Fi-

In interesul 
tutupop

Toată povestea a pornit chiar 
de la dușuri. De la dușurile din 
baia muncitorilor de la mina Le
nta 11. Și de la apa rece. Dar 
nu de la apă rece la duș. Nu, 
Dacă ar fi curs apă rece la baie 
în zilele de 9, 10 și 11 noiembrie, 
minerii din schimbul 1 ar fi avut, 
și apă caldă ca să se spele la ie- ! 
șîrea din șut. Nu ar fi fost ne- 
voiți să se spele, care pe unde au j 
apucat, cu apă de la Jiu sau din \ 
izvoarele de prin împrejurimi, ) 
Degeaba însă, dacă lipsește apa- ) 
LC.O. Lonea nu a găsit altdva ,) 

I* mai bun de făcut decît si opreas- ? 
( că apa în zilele amintite chiar ія 1 
( orele cînd se face schimbul la 
’• mină și minerilor le trebuie apă j

{

< se oprește apa, ar putea să o- 
'[ biecteze tovarășii de la I.C.O. Fi- 

rește, nu e nimeni împotrivă să 
') se facă reparații, dar în ore mai 
( potrivite, cînd minerii n-au nevoie 
i’ de apă la baie. Pentru a afla 
( care sînt aceste ore, pe tovarășii 
\ de la LC.O. nu-i costă nimic de- 
t cit să formeze numărul de teU- 
? fon al. conducerii minei Leneși.

Simplu, nu 7 N-ar strica ca ce
lor vinovați de la I.C.O. să li s» 
facă un duș rece pentru a-i dez~ 

*> vița dg a mai lucra de capul lor. 
spre ? uitînd că trăiesc și muncesc tn

asemenea greutăți, ce s-au ivit în 
calea brigăzii, au fost învinse prin 
eforturi comune de ortacii lui lan
cu Victor,

...Tînărului Lungu loan, organi
zația de bază i-a încredințat în 
acest an o sarcină însemnată •• 
conducerea unei brigăzi noi de îna
intare în steril. Deși miner destoi
nic, cu care comunistul J3at%u 
Gbeorghe, în a cărui brigadă lucra, ■ 
se mindrise pe bună dreptate, noua \ 
sarcină ii cam întrecea puterile. In î 
primele luni de la constituire, bri- / 
gada înainta greoi pa drumul pe 
care trebuia să~l deschidă 
straiele de cărbuni din adîncuri. ( sinul unei colectivități si că ceea ? 
Brigadierul, lipsit de experiență în ce fac. fie chia, si win muncă, ’

dicarea 
•U.T.M.
stau în fifrȚ”'*..............— ' ‘

Candidatului de partid De- 
irtetiy Ios|f i s-a încredințat sar
cina conducerii unui schimb în 
brigada de întreținere a puțuri
lor. lucru de mare răspundere 
pentru asigurarea transportului 
în bune condițiuni pe puțuri. 
Tovarășul Demeny dovedește nu 
numai că cunoaște bine meșe 
ria, dar știe să.și organizeze 
munca, să introducă o dișciph 
nă nouă socialistă, l.a locul său 
de muncă.

Tovarășul Sibișan loan pri
mit de curînd în rindul membri
lor de partid și-a îndeplinit cu 
cinste sarcina primită în timpul 
stagiaturii de candidatură, atît 
pe linie politică ctt și profesio 
naiă. El ajută pe inovatori și 
raționalizaturi și împreună cu 
comunistul Scovran Ernest a 
conceput și confecționat un dis-
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Încă de mai mult timp trebuii, 
dată în folosință noua alimentare 
cu apă a localității Aninoasa. Ins
talația de captare, pentru care s au 
cheltuit sume importante și care 
constituie intr-adevăr o realizare 
frumoasă, se află încă de acum 
clteva luni pe punctul de a fi ter
minală ; pentru darea ei în folo
sință mai erau necesare doar cî- 
teva lucrări de amănunt între 
care montarea ușilor de fier la 
bazinele de apă, racordarea la re
țeaua de apă a localității, pune
rea în funcțiune a filtrelor, umple
rea bazinelor și alte cîteva lu
crări. Celelalte lucrări de împrej
muire, de amenajare a unor cana
le etc., pol fi efectuate și ele pa
ralel cu funcționarea instalațiilor.

Aceste lucrări puteau fi termi
nate în întregime din vară dacă 
conducerea șantierului 7 Lupeni. 
în frunte cu inginerul Sitescu 
loan n-ar fi dat dovadă de o n’- 
permisă nepăsare față de darea la 
termen în folosință a acestui im 
portant obiectiv construit în ve
derea rezolvării problemei alimen
tării cu apă a Aninaasei. Tocmai 
în perioada cînd ultimele lucrări 
riobuiau terminate, pe șantier au

lipsit oamenii, a fost neglijată în
drumarea tehnică .

La insistențele comitetului de 
partid al minei Aninoasa și ale 
Sfatului popidar comunal, ingine
rul Sitescu a venit pe șantierul ali
mentării cu apă pentru a sa sta 
bili ce mai trebuie făcut pentru 
punerea în funcțiune a instala
țiilor, l s-a asigurat tot sprijinul

эееадоѳеоаооддоооеееѳоояѳоееаоѳеее1ÎNSEMNARE
tl

pentru definitivarea lucrărilor și 
inginerul Sitescu a dat asigurări că 
in cursul zilei de 22 noiemb'ie 
noua alimentare au apă va fi pusă 
in funcțiune.

Cum a înțeles inginerul Sitescu 
să se țină de cuvint, se poate ve
dea din faptul că de la 17 noiem- 
brie, cînd a fost stabilit ultimul 
termen de predare a lucrării el 
nici n-a mai dat pe șantier, că 
deși se plingea că îi lipsesc unele 
materiale și brațe de muncă, n-a 
trecut pe la conducerea minei pen ■ 
tru a primi sprijinul solicitat. Lu
crările au fost lăsate să meargă

pe tai departe in ritm de rneic.
E greu de înțeles cum de ingi

nerul Sitescu, șeful șantierului nr. 
■7 Lupeni, n-a înțeles că darea la 
termen în folosință a obiectivelor 
construite constituie o importantă 
sarcină de stat, un criteriu princi
pal in aprecierea activității unui 
șantier de construcții 7 Cum de 
n-a înțeles că darea în folosință 
a acestui obiectiv interesează lo
cuitorii unei localități întregi, a 
căror aprovizionare cu apă trebuie 
îmbunătățită 7 Q analiză la fața 
locului asupra situației arată că 
dacă lucrarea n-a fost dată in 
folosință nici îi. vara, și nici la 
data de 22 noiembrie — așa cum 
inginerul Sitescu s-a obligat cu o 
săptămînă în urmă — aceasta se 
datorușie numai neglijenței, numai 
lipsei de interes din partea condu- 
carie șantierului 7 Lupeni, Aceste 
atitudini profund dăunătoare tre
buie sntulse din rădăcini. Noua 
alimentare cu apă a Aninaasei n-a 
fost făcută pentru a fi acolo, în 
inima pădurii, un obiectiv turistic, 
ci pentru a fi pusă în funcțiune 
astfel ca minerii și muncitorii A- 
ninoaset să aibă în casele lor apă 
multă și bună ■

I. B.
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lucrările de pregătiri și-a cam 
pierdut încrederea în sine. Ajuta- • 
rul comuniștilor i-a venit însă la! 
timp. Inginerul comunist Brînduș < 
Aurel, s-a angajat să-l ajuta per- • 
sortai pe noul brigadier, in aju
torul lui au venit și <t№- comuniști 
din brigăzile de pregătiri. In adu
nări de partid, în discuții l-au sfă
tuit, 4-au ajutat să fie la înălți
mea sarcinii ce i-a fost încredin
țată de organizația de partid. Re
zultatul : astăzi brigada comunis
tului Lungu loan e socotită una 
dintre cele mai bune brigăzi de 
pregătiri ale sectorului.

In sectorul IV Priboi sînt mulți 
comuniști, mulți agitatori destop 
nici. T oți aceștia, repartizați la 
diferite, locuri de muncă mai ales 
la cele mai grele, duc zi de zi în 
rîndurile minerilor îndemnul de a 
munci mereu mai bine, mai cu spor 
pentru făurirea vieții noastre noi.

(• ce fac, fie chiar și prin munci, ■, 
i trebuie să concorde cu interesele (i
! tuturor.

5 1. BRADEANU j
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Crește numărul 
prietenilor cărții

Rezultat al preocupării susți
nute a organizațiilor U.T.M. pen
tru dezvoltarea la tineri a dra
gostei fată de literatură, în o- 
rașul Vulcan, pește 2Q0 tineri au 
devenit în acest 
insignei „Prieten 
tre aceștia se 
Chetroiu Nlca,
Ciobanu Constantin, Belea loan, 
Boacăr Alexandru, Roșa Ioan și 
alții.

an purtători ai 
al cărții4. PTm- 
numără tinerii 
Șutau Remus,

Cursuri pentru 
cadrelor 

ridicării nivelului 
profesionale a in- 
uzine, Ministerul

In vederea 
de cunoștințe 
ginerilor din 
Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini a organizat cursuri pe 
probleme legate de automatiza
rea proceselor de producție, îm
bunătățirea activității de pro
iectare șl introducerea tehnicii 
noi în producție.

Pipă acum, 
au luat ființă 
„Automatica" 
frecventat» de 
ingineri din 9 
ce șl constructoare

asemenea cursuri 
la întreprinderea 
din București, 

aproape 100 de 
uzine metalurgi- 

de mașini

perfecționarea 
tehnice
din Capitală și la Uzinele „1 
Mai" din Ploiești unde s-au în
scris 145 de ingineri (Din uzi
nele metalurgice din localitate.

Sînt în curs de organizare 
cursuri asemănătoare la Brașov 
si în alte centre ale industriei 
metalurgice și constructoare de 
mașini din tara noastră.

In vederea îmbunătățirii acti
vității de proiectare, tn 22 de u- 
zine metalurgice șl constructoa
re de mașini din țară s au or
ganizat cursuri de perfecționare 
a desenatorilor tehnici ■ din иг- 
viciile de proiectare.

(Agerpree)
----------------- ф---------------

Stafii moderne pentru prelucrarea mecanizata 
a datelor i

De curînd, direcțiile regionale 
de statistică Brașov. Cluj, Olte
nia, Banat, și cea din orașul 
București au fost înzestrate cu 
stații moderne pentru prelucra
rea mecanizată a datelor sta
tistice.

Mașinile electronice oferă po
sibilitatea centralizării mai ra-

----------------- 0.

Iarna poate veni și in gara vagonetelor
Nu dc mult, într-una din pagi

nile ziarului „Steagul roșu" a apă
rut o notă critică la adresa sec
torului de transport al minei Lu
peni intitulată ; „In gara vagone
telor nu vine iarna Ca răspuns 
la această notă, conducerea mi
nei Lupeni ne face cunoscut că 
critica a prins bine și, ca rezultat.

statistice
pide a unui mare volum de lu
crări statistice și ușurează con
siderabil munca lucrătorilor din 
acest «Domeniu, '

în curînd urmează să lie în
zestrate cu asemenea stații și ce
lelalte direcții regionale de șta- 
tiștică din tară.

(Ager pre?)

s-au luat toate măsurile corespun
zătoare în vederea pregătirii de 
wnA a gării vagonetelor.

Deci... iarna va putea veni și 
in gara vagonetelor de la mina 
Lupeni, căci pregătirile ce se fac 
in vederea întîmpinării ei vor fi 
in măsură să țină .piept intempe
riilor.
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sa Hc lichMti imediat sistemeiSâ ile lichMti imediat sistemei 
rușinos ti colonialismuluirușinos ti etioeitiismtiol

HEW YORK 22 (Agerpres) 
De la tribuna celei de-a 16-a 

•esiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. răsună puternic cererea 
popoarelor ca să fie lichidat ime
diat sistemul rușinos al colonialis
mului.

In ședința plenară de marți a 
Adunării Generale, reprezentantul 
Irakului. Aii Haidar Suleiman, a 
subliniat că Declarația cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, adoptată, 
lă' sesiunea trecută din inițiativa 

'Uniunii Sovietice,“constituie „cea 
mai importantă hotărîre a zilelor 
noastre" și „unul dintre cele mai 
rCtnarcabile documente din istorie".

Reprezentantul Irakului a subli
niat în mod deosebit că adopta- 

, rea unor măsuri urgente pentru 
traducerea în viață a Declarației 
corespunde și intereselor menținerii 
păcii în întreaga lume.

Trecînd la problema situației 
din Congo, delegatul Irakului a 
declarat că colonialiștii și interpușii 
lor din Katanga nu se dan în lă 
turi de la nici o crimă pentru a 
submina unitatea acesțui tînăr stat 
și a continua să exploateze boga
tele lui resurse naturale.

Delegatul Irakului a cerut 
poporului Irianului de vest să i se 
acorde libertatea și 
unire cu patria sa 
Indonezia.

ca

dreptul de re-
— Republica

Un exemplu al colonialismului 
contemporan, a spus Suleiman în 
continuare, îl constituie ocuparea 
Kuweitului de către trupele en
gleze în scopul menținerii pentru 
monopoliștii englezi și americani a 
uriașelor supraprofituri stoarse prin 
exploatarea bogățiilor petrolifere 
ale Kuweitului.

Delegatul Irakului a amintit îil 
încheiere că tocmai din inițiativă 
Uniunii Sovietice a fost adoptaSft 
anul trecut Declarația cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. Astăzi; a 
subliniat delegatul Irakului; trebuie 
rezolvată problema nu numai a 
traducerii imediate în viață a a- 
cestei declarații, ci și a despăgu
birilor pentru bogățiile jefuite „de 
colonialiștii occidentali în coloniile 
lor.

Reprezentantul Libiei, Fekini, 
care a luat apoi cuvîntul, a adus 
mulțumiri Uniunii Sovietice pentru 
faptul că aceasta a dat dovadă de 
inițiativă în ridicarea problemei 
înfăptuirii imediate a Declarației 
cu privire T la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale și nu-și precupețește efortu
rile în realizarea acestor țeluri.

Apoi a luat cuvîntul К. V. Ki
seliov, șeful delegației R.S.S. Bie
loruse. El a arătat că la declarația 
O.N.U. care a proclamat în mod 
solemn necesitatea de a se punte

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

capăt imediat și necondiționat co
lonialismului sub toate formele și 
manifestările lui, puterile coloniale 
ац răspuns prin acțiuni sîngeroase 
în Angola, Algeria, Congo, Oman 
și în alte regiuni.

In încheiere Kiseliov s-a pro
nunțat împotriva proiectului de 
rezoluție al Nigeriei, care propune 
ea teritoriile din Africa coloniale, 
dependente și care nu se bucură 
de autoadministrare — să-și do- 
bîndeftscS independența pînă în 
âfiul 1970.

El a sprijinit proiectul de rezo
luție al Uniunii Sovietice care 
prevede ca Adunarea Generală să 
declare anul 1962 ca anul lichi
dării definitive a colonialismului 
sub toate formele și manifestările 
lut pe planul întregii noastre pla
nete.

a acceptat 
1961 confe- 
a celor trei 

încetării ex- 
arma nucleară

ймі șovinii 1 aiiepial іеіаагеа lutiărilor 
iMfetiafei m la баша Io uroblema inielăiii 

experiențelor io
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

transmite:
Guvernul sovietic 

ca la 28 noiembrie 
rința de la Geneva 
puteri în problema 
periențelor cu
să-și reia lucrările.

Acest consimțămînt este cu
prins în nota guvernului sovie
tic adresată guvernului S.U.A. 
Nota sovietică este un răspuns 
la nota din 13 noiembrie 1961 
a ambasadei S.U.A. din Mos
cova.

Dacă în momentul de față, se 
spuneîn nota sovietică, guver-

Britanii
i la Ge-

guver- 
Marii

nele S.U.A. și Marii 1 
sînf de părere că reluarea 
neva a tratativelor între 

iS‘& S'.U.A. și

După transferarea din celule într-un spital din apropierea
Parisului

In
NEW YORK 22 (Agerpres).
In ședința din diupă-amipza 

zilei de marți a Comitetului Po
litic al Adunării Generale a 
O.N.U. a continuat discuția în 
problema dezarmării generale și 
totale. La propunerea lui Krishna 
Menon, delegatul Indiei, Comi
tetul Politic a adoptat în una
nimitate o rezoluție al cărei co
autor s-a declarat, de asemenea, 
delegația R.A.U. Rezoluția invi
tă guvernele S.U.A. și U.R.S.S. 
să adă de acord asupra com-

Comitetul Роййс
ponenței organului pentru trata
tivele cu privire la dezarmare, 

înainte de vot, reprezentanții 
U.R.S.S. si S.U.A. au declarat 
că nu ridică obiecțiuni împotri
va acestei rezoluții.

La propunerea delegatului In
diei. Comitetul Politic a apro
bat recomandarea ca rezoluția 
adoptată să fie transmisă neîn- 

. tîrziat ședinței plenare a Adlună- 
rii Generale pentru ca aceasta 
din urmă să poată începe 
dial examinarea ei.

©-----------------

ime-

Sesiunea Consiliului științific 
al Institutului

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Eminenți oameni de știință din 
țările socialiste, specialiști 
domeniul fizicii nucleare 
parte l,a lucrările celei 
ХГ-а sesiuni a Consiliului știin
țific al Institutului unificat de 
cercetări nucleare, care s-a des
chis la 21 noiembrie la Dubna 
lingă Moscova.

în 
iau 

de-a

de la Dubna
Consiliul științific va exami

na dările de seamă cu privire la 
activitatea celor cinci laboratoa
re de la acest institut în toate 
direcțiile principale ale fizicii 
nucleare moderne și va stabili 
planurile noilor cercetări, îndrep
tate spre lărgirea continuă ai 
posibilităților de folosire în sco
puri pașnice a. energiei nucleu
lui atomic.

©--------------------

Președintele Finlandei, Kekkonen 
a plecat în Uniunea Sovietică

HELSINKI 22 (Agerpres). —
TASS transmite:

La 22 noiembrie președintele 
Republicii Finlanda Urho Kek
konen a plecat în Uniunea So
vietică. U. Kekkonen este înso
țit în această călătorie de A.

Karialainen. ministrul Afacerilor 
Externe al Finlandei și dte alte 
persoane oficiale. După cum s-a 
mai anunțat U. Kekkonen se va 
întâlni la Novosibirsk cu N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

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

Evenimentele din Republica 
Dominicană

SANTA DOMINGO 22 (A- 
gerpres).

Statele Unite continuă inter
venția armată fățișă în afacerile 
interne ale Republicii Dominica
ne cu scopul de a consolida po
ziția regimului instaurat de pre
ședintele Balaguer și a menține 
această țară sub influența S.U.A. 
Agențiile de presă relatează că 
în apele teritoriale ale Republi
cii Dominicane au sosit încă 
cinci nave de război nord-ame- 
ricane printre care și un vas pur
tător de avioane. întrebat de zia
riști. purtătorul de cuyînt al De
partamentului de Stat, Lincoln 
White a refuzat să răspundă cît 
timp vor rămîne în această re
giune navele americane.

Intre timp, în ciuda decretării 
de către președintele Balaguer a 
„stării de urgență", în întreaga 
țară au loc mari manifestații 
antiguvernamentale, în sprijinul 
instaurării unui guvern cu ade
vărat deînocratic. Agenția United 
Perss International relatează că 
la 21 noiembrie mii de tineri au 
defilat pe străzile capitalei țării,' 
Ciudad Trujillo, scandând „Li
bertate".

Agențiile de presă anunță de 
asemenea că pe străzile orașului 
Ciudad Trujillo au fost rășpîn- 
dite manifeste în care poporul 
este chemat să declare grevă ge
nerală pentru a-1 sili pe preșe
dintele Balaguer să demisioneze.

Ben Bella și tovarășii săi au acceptat 
să înceteze

PARIS (Agerpres).
Sub presiunea indignării cres- 

cînde a opiniei publice mondia
le, sub presiunea opiniei publi
ce progresiste din Franța, au
toritățile au fost nevoite să ac
cepte, după 19 zile de grevă a 
foamei, mutarea 
și a tovarășilor 
într-un spital 
Parisului, aflat

lui
săi

din 
sub paza auto-

Ben Bella 
din celule 
apropierea

greva foamei
rităților. Autoritățile au 
nevoite, dte asemenea, să accepte 
ca Ben Bella și tovarășii săi de 
luptă să fie tratați atît de me
dici francezi, ât și de medici 
marocani, iar în clădirea spita
lului se va găsi în permanență 
un reprezentant al regelui Ma
rocului.

In aceste condiții, cei 
patrioți algerieni au acceptat 
înceteze greva foamei.

----------------- ©-----------------

Prezențe romînești peste hotare

fost

cinci
să

Britanii poate contribui la a- 
propierea punctelor de vedere 
ale părților, guvernul sovietic 
este gata să facă încă o dată 
încercarea ca, prin eforturi co
mune, să se urnească din loc 
această chestiune, avînd în ve- 
dfere că cele trei puteri partici
pante la aceste tratative au pro1- 
clamat ca țel comun dezarma
rea generală și totală.

Guvernul sovietic, se spune în 
nota sovietică, pornește de la 
faptul că după cum se speră 
într-un viitor apropiat, în con
formitate cu înțelegerea realiza
tă între guvernele U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire la principiile 
dezarmării generale și totale, 
cea de-a 16-a Adunare Generală 
a O.N.U, va adopta o hotărîre 
referitoare la reluarea tratative
lor asupra întregului ansațgblu 
al problemelor dezarmării ge
nerale și totale și la crearea unui 
organ în care să fie duse aceste 
tratative.

Se înțelege de Ia sine că dacă 
în timpul tratativelor vreuna din 
puteri ar începe să efectueze ex
periențe cu arma 
tunci, prin forța 
cealaltă parte a-r 
tragă concluziile 
re și în ceea ce 
riențele nucleare.

O notă cu conținut analog a 
fost remisă de Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. Am
basadei AAarii Britanii la Mos
cova.

nucleară, a- 
împrejurărilor 
fi nevoită să 

corespunzătoa- 
privește expe-
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Succesui pavilionului R. P. Romîne 
Tîrgul industriei indiene de la New Delhi

NEW DELHI (Agerpres).
Pavilionul R. P. Romîne la 

Tîrgul industriei indiene de la 
New Delhi se bucură de un deo
sebit succes. Atenția vizitatori
lor este atrasă de cele două in
stalații de foraj 2 DH și 4 LD 
care, .alături de macheta unui 
sputnic prezentat de pavilionul 
Uniunii Sovietice, domină între
gul tîrg. In cadrul pavilionului 
R. P. Romîne se prezintă, de a- 
semenea, produse ale industriei

=©=

la

LONDRA. La 21 noiembrie, 
la ședința Camerei Comunelor 
din Anglia laburiștii au cerut să 
se dea asigurări că recentele ce
reri ale Statelor Unite privind 
limitarea comerțului între Est 
și Vest nu împiedică dezvolta
rea comerțului englez cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste. Ministrul Comerțului, 
Erroll, a declarat că cu toate 

declarațiile făcute de Statele 
Unite „politica noastră comer
cială cu țările comuniste rămâ
ne neschimbată".

ATENA. Autoritățile grecești 
vor să lipsească pe eroul națio
nal al Greciei, Manolis Glezos, 
de mandatul de deputat. După 
cum informează ziarele grecești 
de seară din 21 noiembrie, cău- 
tind să nu permită eliberarea lui 
Glezos în ciuda cererilor opiniei 
publice grecești și mondiale, au
toritățile grecești au cerut să fie 
anulată alegerea lui pe 
că Glezos este 
rile politice.

lipsit de
motivui 
dreptu-

zile lacîteva
între ambasado-

SAiGON. De
Saigon au loc 
rul Statelor Unite în Vietnamul 
de sud și Ngo Dinh Diem trata
tive pe care corespondentul a- 
genției France Press Ie califică 
drept importante.

constructoare de mașini ca: 
strunguri, tractoare, utilaj de 
construcție și rutier, electromo
toare, transformatori, produse 
ale industriei chimice, indus
triei ușoare etc. Presa indiană 
se ocupă pe larg de participa
rea țării noastre la acest tîrg. 
Sub titlul: „Romînia la loc de 
frunte în exportul de utilaj pe
trolifer în lume", ziarul „DAILY 
EXPRESS" subliniază faptul că 
specialiștii indieni apreciază uti
lajul petrolifer pe care Romînia 
l-a livrat Indiei, iar „HINDUS
TAN STANDARD", într-un ar
ticol consacrat tării noastre, re
levă : „Romînia este gata să 
dezvolte schimburi comerciale cu 
orice țară pe principiul egalită
ții și avantajului reciproc".

Pavilionul romînesc este vizi
tat zilnic de un numeros public.

Laburiștii propun o întîlnire 
pentru discutarea principiilor 
tratatului de pace german

LONDRA 22 (Agerpres). '— 
TASS transmite : )

La ședința din 21 noiembrie 
a Camerei Comunelor laburiștii 
au cerut primului ministru să 
propună președintelui Kennedy, 
lui N. S. Hrușciov și președin
telui de Gaulle să se întîlnească 
pentru discutarea principiilor de 
bază ale 
man.

Primul 
declarat
posibilitatea unei asemenea în
trevederi, însă problema care 
reclamă o rezolvare imediată 
este în momentul de față „pro
blema Berlinului". El și-a ex
primat speranța că se va reuși 
să se ia măsuri „care vor duce 
la o reglementare în Berlin".

Tratatului de pace ger-

ministru Macmillan a 
că nu vrea să excludă

I

I
I

PROGRAM DE RADIO
24 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică populară ro
mînească și a minorităților na
ționale, 9,30 Coruri din opere, 
10,08 Valsuri, 10,35 Piese corale 
romînești, 11,40 Cîntă Ion Lui- 
can, 12,00 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur (re
luare), 13,05 Pagini alese din 
muzica dte operetă, 14,30 Muzică 
ușoară, 15,45 Melodii populare 
romînești, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 18,00 Soliști și formații 
artistice de amatori. 18,40 Mu
zică ușoară, 19,25 Muzică popu
lară romînească, 20,30 Concert 
ghicitoare, 21,30 Concert de mu
zică ușoară. PROGRAMUL II. 
12,15 Din folclorul popoarelor, 
12,45 Interperți romîni de muzi
că ușoară, 14,03 Din cîntecele 
popoarelor sovietice, 14,30 Din 
viața de concert a Capitalei, 
15,00 Muzică populară romî
nească, 15,35 Actualitatea în ță
rile socialiste, 16,15 Muzică u- 
șoară orchestrală, 16,50 Curs de 
limba rusă, 18,05 „Melodii... me-

lodii“, emisiune de muzică ușoa
ră romînească (reluare), 18,35 
Muzică populară romînească, 
19,00 Arii și duete din operete, 

în interpretarea soliștilor noștri, 
19,30 Teatru la microfon. Stu

dioul actorului amator prezintă : 
Premiera „Trei prietene" de Ia- 
luner; „Bani cu împrumut". Sce
nariu radiofonic de Mircea Mu- 
rcșan, după 
Salcudeanu, 
celebre din 
lor italieni.

-=©

o nuvelă de Petre 
21,50 Arii și duete 
operele compozitori-

NOIEM- 
SAHIA: 

Alba Re- 
furat un 

în

CINEMATOGRAFE
24 noiembrie

PETROȘANI — 7 
BRIE : Carmela; AL. 
Două vieți; PETRILA : 
gia; ANINOASA : S-a
tranvai; VULCAN : Insula 
flăcări; LUPENI : Balada epocii 
de piatră; BĂRBATENI : Pas cu 
pas; URICANI : La începutul se
colului.
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