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Colectivul
Ziua de ieri a constituit 

minerii sectorului III de la 
un prilej de mare bucurie. In a-
ceastă zi, în schimbul II, ei au ex
tras primele tone de cărbune în 
contul anului viitor, îndeplinin- 
du-și astfel angajamentul de a 
termina planul anual cu o lună de 
zile mai devreme. Acest însemnat 
succes se datorește întregului co
lectiv care, îndrumat și mobilizat 
de organizația de partid, a muncit 
cu însuflețire pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate. Minerii de aici, a- 
vînd asigurate condiții bune de lu
cru și locuri de muncă suficiente,

printr-o
muncii au obținut o productivitate 
care depășește în medie pe cea 
planificată cu peste 300 kg. de 
cărbune pe post. Acest lucru a fă
cut ca în abatajele cameră să se 
realizeze o viteză de avansare de 
peste 105 m. pe lună ceea ce a dus 
la îndeplinirea înainte de termen 
a planului anual.

Prin rezultatele obținute s-au e- 
vidențiat în mod deosebit brigă
zile de mineri conduse de comu
niștii Cîșlaru Ioan, Bartok Iosif, 
Purda Constantin, Olteanu Silves
tru și Kando Nicolae.

a

Aproape de țel
Minerii sectorului IV al minei 

Aninoasa dau în prezent -ultimele 
cantități, de cărbune prevăzute de 
planul pe 1961. In ultimele 3 zile 
de. muncă din luna noiembrie co
lectivul de aici a dat peste'planul 
stabilit aproape 200 tone cărbune 
de bună calitate.

Rezultate demne de laudă ob- 
minerii din brigăzile conduse 
Moisiu Remus, David Ioan, 

Ioan,

țin 
de
Ungureanu Vasile, Lungu 
care extrag pe fiecare post pres
tat mai bine de 5 tone cărbune.
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Sectorul ѴШ investiții de la mina Vulcan
Colectivul sectorului VIII inves

tiri de la mina Vulcan șe numără 
prifttbe colectivele de sectoare mi
niere fruntașe din Valea Jiului. In 
fiecare lună care a trecut din acest 
an minerii de aici și-au depășit 
simțitor sarcinile de plan, obținînd 
în același timp viteze medii de a- 
vansare la săpări cu peste 3 m/lună 
trai mari decît cele planificate.

Rezultatele însemnate înregistra
te lună de lună de către colecti 
vul acestui sector a făcut ca la da ■ 
ta de 30 noiembrie să poată rapor
ta îndeplinirea integrală a planului
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anual de producție. Prin reduce
rea consumurilor specifice și refo- 
losirea unor însemnate cantități ds 
armături minerii din sector au rea' 
lizat în zece luni ale anului curent 
economii suplimentare în valoare 
de 1.300.000 lei. La dobîndirea a 
cestor succese au adus un aport 
substanțial brigăzile minerilor lo- 
nașcu loan, Drăgan Dumitru, Brîn- 
zău Aurel și Szekely Ignat.

Pînă acum, 4 
tiții din Valea 
plinit, sarcinile 
1961.

Sectorul electromecanic al mi
nei Uricani are 12 brigăzi de e- 
conomii și o comisie de coordo
nare- și urmărire a. activității a- 
cestora. Se poate spune că aici 
acțiunea de realizare de econo
mii s-a dus cu succes. Despre a-' 
cest lucru vorbesc cifrele. Bri
gada de reparat vagoane, pînă la 
începutul trimestrului IV, a în 
sdris, în carnetul de economii 
piese recondiționate și materia
le recuperate în valoare de pes
te 50.000 lei. Brigada electricie
nilor, formată în majoritate din 
elevi ai școlii medii serale din 
Uricani, a economisit, pe lîngă 
cei 8000 lei prevăzut! ca angaja
ment, încă 9.650 lei. Economiile 
n-au fost realizate dintr-o dată 
Cei 17.650 lei 
tați din 
sîrmelor

C

economii rezul- 
contravaloarea pieselor, 
și altor materiale recu-

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

a n t i n ă

perate și refolosite la confecțio
nări de întrerupătoare D1TU. la 
reparații de motoare cît și la 
construirea liniei aeriene Balo- 
mir' — Puțuri, vorbesc despre 
preocuparea brigăzii de economii, 
în frunte cu Stoiculescu Constan
tin, pentru realizarea de econo
mii. Printre electricienii care s-au 
străduit cel mai mult să obțină 
economii sînt cei care fac parte 
din brigăzile tovarășilor Hanciu 
Petru,, Popa . Horia, Colț Silvia, 
toți elevi seraliști, precum și ti
nerii Pașka Anton, Gyorfi Eugen 
și Petre Vasile.

La rîndul lor sudorii Molnâr 
Arpad,
Sușzter 
mul de 
și alte 
proape

sectoare de inves- 
Jiutui și-au înde- 
de plan pe anul

Preparația Petrila a trimis la 
А.СЙ.Е. ^ulcao, pentru rebobi- 
oare, mțți multe motoare electri
ce. Conducerea A.C.R.E.V. le-a 
repartizat bobinatorilor, Unul 
din motoarele de 12 kW i s-a 
dat pentru rebobinare candidatei 
de partid Pop Gabriela. lat-o pe 
boblnatoarea Pop Gabriela în 
timpul lucrului.

în incinta uzinei, dotatăSituată 
cu instalații și mobilier modern, 
prevăzută cu bufet cu autodeser- 
vire pentru micul dejun, cantina 
de la termocentrala Paroșeni se 
bucură de aprecierea favorabilă a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor uzinei. Acest lucru se vede 
și din faptul că în comparație cu 
luna iunie a.c. numărul abonaților 
a crescut cu 100 la sută.

Meniurile zilnice sînt alcătuite 
cu multă grije și gust. O privire 
aruncată la întîmplare în registrul 
dc evidență ne arată că la 8 no
iembrie a.c. abonații au servit, la 
prînz supă de roșii cu fidea, to
cană de carne cu garnitură de car
tofi, mămăliguță cu brînză. Discu
țiile purtate cu 11 din abonații 
cantinei spun și mai mult : Mînca- 
re gustoasă, consistentă, curățe
nie exemplară în cantină, deservi
re civilizată. La acest „secret", pe 
care unii gestionari de cantine cum

— Noroc bun Hie.
— Noroc și multe vago- ? 

nete cu cărbune Petrică. Așa 
se salută Dobre Hie, ajutor 
minier și vagonetarul Chiri- 
cuci Petru de la sectorul IV 
al minei Lonea. Fotoreporte
rul nostru i-a surprins strîn. 5 
gîndu-și mîinile.
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Pe panoul cu brigăzile miniere de la 

te în întrecerea socialistă fi gureatză multe 
cunoscute la mină pentru hărnicia cu care 
îndeplinirea sarcinilor de pl an. Intre acestea 
lipsit numele brigadierului Angelescu Ioan, din sectorul IV В 
a cărui brigadă se remarcă prin depășirile însemnate de 
plan ce le realizează și calitatea muncii depuse. IN CLIȘEU: 
Șeful de schimb Pali Nicolae cu ortacul său, ajutorul miner 
Bamaz Ștefan din brigada lui Angelescu loan.

Lupeni evidenția- ,C
____« . -î _ ___5__ , Гnume de mineri, 

muncesc pentru 
aproape ne- i
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La înălțimea încrederii 
acordată de alegători

Numeroase fapte din viața o- 
rașului Petrila dovedesc că de
putății de aici desfășoară o ac
tivitate susținută pentru mobili
zarea maselor largi de oameni 
ai muncii la buna gospodărire 
și înfrumusețare a orașului. In 
cadrul -îritîlnirilor din campania 
electorală din primăvara acestui 
ari, oamenii muncii din Petrila 
au făcut peste 100 
menite să ducă la 
tinuă a nivelului 
orașului.

Cele mai multe 
referă la extinderea rețelei elec
trice, înființarea de noi coopera
tive și magazine, reparări de 
drumuri, amenajări de parcuri 
și grădini, îmbunătățirea- asis
tenței medico-sanitare, reparații 
curente și capitale ‘"Ia locuințe 
ș. a. m. d.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular Petrila a dat atenție stu
dierii propunerilor făcute de ce
tățeni și îndeosebi traducerii lor 
în viață. El a instruit comisiile 
permanente pe probleme, coini-

propuneri 
ridicarea con- 
urbanistic al

propuneri se

tetele de cetățeni pe blocuri șl 
străzi și împreună cu deputății 
sfatului popular a stabilit ter
menele de rezolvare a propune
rilor venite din masă. In cele a- 
proape 9 luni care s-au scurs de 
la alegerile din 5 martie, au fost 
rezolvate 99 propuneri. In frunte 
cu deputății sfatului popular, ce
tățenii orașului Petrila au efec- . 
tuat sute de mii de ore muncă 
patriotică, realizînd pe această 
cale 739.690 Iei economii.

Mobilizați de deputați. 
torii din Cimpa, Birăoni, 
Jieț și Popi au executat 
900 m. 1. terasament. au 
portat și așternut pe 
500 m. c. 
confecționat poduri de trecere cu 
căruțele în lungime de 98 m.. G 
muncă însuflețită ‘ âu desfășurat 
și cetățenii din sațul Răscoala 
care, la îndemnul deputatului 
Răscolean Petru, au luat parte 
activă la construirea- școlii din

Z. ȘUȘTAC

locui- 
Taia, 
peste 

trans- 
drumtfri 

pietriș și balast, âii

(Continuare în nap. 3 a)

Roadele preocupării sporite pentru îmbunătățirea
В u tei că Gheorghe și
Matei, reducînd consu- 
carbid, electrozi, oxigen 

materiale au realizat 
1.400 lej economii.

model

a-

O.C.L.
M. Lupeni.

șîsînt cei din Petrila, 
C.F.R. Petroșani, E.
n-au reușit încă să-1 afle se adau
gă preocuparea permanentă a ser
viciului gospodăresc, controlul or
ganelor sindicale și sprijinul acor
dat de personalul medico-sanitar 
din localitate.

Un schimb de experiență orga 
nizat la Paroșeni cu personalul al
tor cantine ar duce desigur la în
lăturarea multor neajunsuri.

I

In acest an, colectivul minei 
Lonea, una dintre exploatările 
miniere fruntașe din‘Vaîeâ'Jiu
lui, a obtinut însemnate succese 
în activitatea sa. Dftl ' abatajele 
cameră și frontale ale minei au 
fost extrase peste plan 28.000 
tone de cărbune energetic. Spo
rul dte producție a fost realizat 
pe seama creșterii productivită
ții muncii, indice care 
a atins în meidie 1,075 
bune pe post.

Paralel cu ' creșterea 
lui producției, minerii

pe mină 
tone căr-

volumu-
,_____ .... . .. dîn Lo

nea duc o luptă' susținută pehtru 
îmbunătățirea calității cărbune
lui. Brigăzile de mineri’ de la 
abataje și-au fixat 'ca obiectiv 
principal extragerea unui cărbu
ne curat, fără șist în el: Și re-

)
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calității producției
zultatele n-au întîrziat să se a- 
rate. In luna trecută, datorită 
îmbunătățirii calității producției, 
minerii loneni au primit bonifi
cații din partea preparațieî Pe- 
trila, unde se spală cărbunele 
extras d'e ei. în sumă de 40.450 
lei.

In scopul dezvoltării 
rilor obținute în această 
la mina Lonea au fost 
ultima vreme o seamă 
suri. Colectivului sectorului VIII 
transport i s-a trasat, sarcina ca 
la punctele de încărcare de la 
suprafață să aleagă cu atenție 
sterilul ce mai scapă în vagpne- 
tele cu cărbuni trimise de către 
brigăzile miniere din abataje. 
De asemenea, mecanicilor de cra
tere li s-a pus în vedere să ve
gheze atent ca în buncăre să nu 
se verse decît cărbune curat, să 
aleagă bucățile de șist, iar cînd 
în cărbune e prea mult steril să 
oprească craterele.

In consfătuirile de' producție 
tinute recent pe sectoare; corni 
tetul sindicatului minei a expli
cat minerilor avantajele inițiati
vei minerilor de la Lupeni pri
vind îmbunătățirea calității căr 
bunelui și i-a îndemnat să treacă 
la aplicarea ei. Pe lîngă toate 
acestea s-a luat hotărîrea. ca ori 
de -cîte ori se. găsesc în vagone- 
tele cu cărbuni blocuri de steril 
ce depășesc greutatea de 50 kg., 
ele să fie expuse, cu numele' bri
găzii ce le-au trimis, în sala de 
apel a minei; Cu acest prilej mi
nerii pot vedea cu ochii lor ce 
pagube le aduce lor, sectorului 
în care lucrează, întregii exploa
tări, cantitățile mari de steril pe 
care le trimit la ziuă o, dată cu 
cărbunele.

realiză- 
directie, 
luate în 
de mă-

Rezultatul preocupării sporite 
pentru îmbunătățirea calității' 
producției este că în cursul lu
nii noiembrie. în sectoarele I, II 
și IV nu a fost rebutat nici un 
vagonet de cărbune pentru șisf 
vizibil. Procentul de cenușă în 
cărbunele .extras de către colec
tivele acestor sectoare a fost re
dus cu 3.6—5,8 la sută față de 
norma admisă. Pe întreaga_ mi
nă procentul planificat de cenu
șă a fost mai mic în acest timp 
cu 1,3 la sută.

In întrecerea pentru continua 
îmbunătățire a calității cărbune
lui, la mina Lonea se eviden
țiază brigăzile minerilor Berin- 
dei Aurel. Andraș Mihai, Cioca 
Vasile și Danciu Moise. Acestea, 
aplicînd inițiativa minerilor dfe 
la Lupeni, au trimis la supra
față cărbune curat, fără șist vi
zibil în el. De asemenea, mem
brii brigăzilor conduse de Miclea 
Pamfil și Borș Hristache care 
înainte erau. bine cunoscuți pen
tru cantitățile mari de steril pe 
care le trimiteau la „ziuă o dată 
сц cărbunele, dau acum o pro
ducție de bună calitate

’ Realizările obținute în îmbu
nătățirea calității cărbunelui în 
ultima vreme la mina Lonea sînt 
rodnice. Și pentru ca aceste
lizări să fie. și mâi.bogate este 
necesar ca inițiativa ..Nici 
vagonet de cărbune rebutat” 
fie extinsă la toate i 
minei. Aceasta cu atît mai mult 
cu..cît, s-a. văzut că acolo unde 
inițiativa se aplică pe scară Iar-1 
gă, rezultatele obținute în prî< 
vințâ îmbunătățirii calității pro* 
dticției . sînt îmbucurătoare. .. /

rea-

un 
să 

abatajele

G MATEESCU



STEAGUL ROȘU

COLfULPIONIERULUI

Rînduri despre activitatea
de sfîrșitul pri- 
a] anului școlar

multi elevi care 
rezultate mai 

progrese din ce 
reușind să-și în-

Pentru încheierea cu succes a primului trimestru 
școala din Aninoasala

Filele calendarului au zburat 
cu repeziciune una după alta și 
iată-ne aproape 
muiuj trimestru 
1961 -1962

Timpul care a 
buie folosii din 
tre cădi ele didactice cît și de 
elevii din școlile 
pentru încheierea 
trimestrului.

Pregătiri s-au
Școala 
atît la 
seral.

Deși

mai rămas tre- 
plin atît de că-

Văii Jiului' 
cu succes a

de 7 ani 
cursul de zi

făcut și la 
din Aninoasa 

cit și la cel

un număr 
acestea ocu- 
cît și după- 
școlii a cău-

lative. Pentru aceasta au fost 
repartizate cîte 2—3 ore, pentru 
fiecare materie. In cadrul aces
tor ore s-a urmărit fixarea unor 
cunoștințe, mai grele pentru e- 
levi și în a căror însușire s-au 
observat lacune în timpul tri
mestrului.

Vizitele la domiciliu au con
stituit, de asemenea, o latură 
importantă a activității cadrelor 
didactic® și ele au ajutat fn în
dreptarea unor elevi la învăță
tură. Rezultate bune în această 
direcție a 
Mladin Iiie. 
cest prilej, 
controlat și 
mese elevii
materia. Vizitele au 
tate spre acei elevi 
tinut rezultate mai 
vătătură. Vizitînd 
casă, învățătorul Mladin a dat 
în același timp și consultații. A- 
cest lucru a dat un dublu re
zultat : pe de o parte elevul pri
mea consultații mai temeinice, 
se simțea mai în largul său fi- 
xîndu-și mai bine materia, 
pe de altă parte arăta și în 
practic părinților, felul cum 
buie înțeles ajutorul lor, 
trebuie să muncească ei cu

obtinut învățătorul 
Folos indu-se 

tov. Mladin 
felul cum își 
temele.

de a- 
Ilie a 
întoc- 
repetă

dispune de 
mai mic de săli și 
pate atît dimineața 
amiaza, conducerea 
tat să vină în sprijinul elevilor
prin acordarea de meditații și 
consultații. Meditațiile au fost 
tinute odată sau de două ori pe 
săptămînă la 
sau la 
dactice. Ele au avut 10c în spe
cial la 
o mai 
rea lor. De exemplu, la matema
tică, pentru clasele V—VII se
ral, dat fiind că elevii (munci
tori la exploatare) au întrerupt 
de mai mult timp școala și deci 
au avut greutăți mai mari în 
însușirea materiei, meditațiile au 
fost organizate, de două ori pe 
săptămînă. Paralel cu medita
țiile s-au tinut și consultații in
dividuale sau cu un grup de e- 
levi timp de 15—20 de minute 
la cererea acestora.

De curînd în cadrul cercului 
pedagogic care a avut loc la A- 
ninoasa au fost prezentate două 
referate, unul de către prof. Jur- 
că Ileana și celălalt de către în
vățătoarea Costinaș Cornelia, 
ambele avînd ca temă „Cum am 
organizat consultațiile și medi
tațiile pentru a preîntîmpina ră- 
mînerea în urmă a elevilor la 
învățătură". Referatele au con
stituit un prețios schimb de ex
periență pentru cadrele didactice 
de la școala de 7 ani din Ani
noasa, ajutîndu-le totodată pen
tru o mai bună organizare a 
timpului rămas pînă la sfîrșitul 
trimestrului.

In perioada premergătoare te
zelor, un accent mare s-a pus 
pe lecțiile de sinteză, recapitu-

cererea elevilor
aprecierea cadrelor di-

obiectele care prezentau 
mare greutate în înșpși-

cum
fost îndrep- 
care au 
slabe la 
pe elevi

ob- 
în- 
a-

iar 
mod 
tre- 

cum

vul. Ca urmare, 
înainte dădeau 
slabe au făcut 
în ce mai mari, 
drepte notele.

Pentru încheierea cu succes a 
primului trimestru, o contribu
ție însemnată și-a adus-o și or
ganizația de pionieri. In planul 
de muncă ai unității au fost pre
văzute schimburi de experiență, 
în cadrul detașamentelor și în
tre detașamente avînd ca teme: 
„Cum se iau notițele", „Desfă
șurarea studiului individual**, 
„Cum îmi planific timpul** etc.

Toate aceste metode ale mun
cii cu elevii au dus la rezultate 
superioare fată de anii trecuți 
O parte din tezele susținute pînă 
acum au fost corectate. Rezul
tatele sînt în general bune, no
tele mici fiind tot mai rare.

Desigur că nu s-ar putea spu
ne că s-a făcut totul în această 
direcție. Timpul care a mai ră
mas pînă la încheierea primului 
trimestru trebuie folosit în mod 
judicios de către cadrele didac
tice și elevii școlii de 7 ani din 
Aninoasa pentru ca rezultatele 
muncii lor să fie cît maî fruc
tuoase.

♦
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♦
♦
♦
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♦
♦
♦
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♦ 
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(De la grupul 
rilor Petroșani).

In unele școli din 
lui au început să se 
ultimul timp grupuri de cores
pondenți voluntari în care au 
fost cuprinși profesori și pio
nieri. Avînd un plan de muncă 
bogat, cu obiective precise, co
respondenții informează darul 
asupra aspectelor multiple din 
viața și munca elevilor și pro
fesorilor.

Săptămînă trecută a luat fi
ință și la Casa pionierilor din 
Petroșani un grup de corespon
denți voluntari care și-a pro
pus să scrie ziarului nostru și 
altor organe de presă despre 
munca organizațiilor, de pio
nieri din unitățile din Petro 
șani.

Primele articole trimise re
dacției de către corespondenții 
Casei pionierilor poartă titlul 
general „Rînduri despre acti
vitatea noastră**.

noastra*
de corespondenți voluntari ai Casei pionie-

Valea Jiu- 
formeze în

* 
♦ 
i 
i
♦tre noi cîțiva ca lacob Mihai și 

Ciută Maria care nu se pregătesc 
șt prin notele slabe primite impie- ♦ 
dică detașamentul \ă și ’ndepli- 
nească angajamentul. De aceea 
conducerea detașamentului nr. 4 
al unității nr. 16 școala nr. 5 
Petroșani a hotărît să formez? 
grupe de ajutorare pentru a face 
ca toți pionierii 
peste 7.

TETll
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să obțină note *
4
4
4
4
4
4
4
4

GEORGETA

cu tema
я

i

Adunare 
„Cravata roșie

In sala festivă a școlii nr. 
Petroșani s-au adunat activele de

/

C. COTOȘPAN

La intrarea în rândurile organi
zației de pionieri. Angajamentul 
solemn : voi fi disciplinat și as
cultător, harnic și conștiincios, voi 
învăța cu sîrguință...

л- '■ -
' Ж

Clubul pionierilor
Nu de mult la școala noastră 

a avut loc intr-un cadru festiv 
inaugurarea unui club în care își 
vor desfășura activitatea cultural" 
artistică pionierii unității noastre. 
Din prima zi, la club a avut loc 
repetiția corului Casei pionierilor. 
In continuare, s-a desfășurat un 
campionat de șah, s-au ținut a- 
dunări de detașamente, iar in în
cheiere a rulat filmul „Pudriera 
vorbitoare".

Întreaga activitate de" la club 
se desfășoară pe baza unui pro
gram bogat bine cunoscut de tați 
pionierii unității nr. 1, școala nr 

din Petroșani,
OPRIȘOR OLTA 

și DAN VLADIMIR

____ _______ ________ 4
pionieri din Petroșani, Lone a ♦
Petrila în fața cărora s-a desjâșue^g 
rai adunarea detașamentului nr. I 4
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Nici o notă sub 7"

De cc м-șl face temele lenei

Acesta este angajamentul deta
șamentului nostru. Pentru îndepli
nirea lui toți pionierii învață cu 
sîrguință, sint disciplinați fi atenți 
la ore. Multi dintre noi l-au șt 
îndeplinit d$ja. Gherlan George, 
Zăvoianu Emilia, Haiduc Mircea 
an numai note bune.

Din păcate însă mai sini prin-

din unitatea nr. 1 Petroșani.
După ceremonialul pionieresc, 

președintele detașamentului anun
ță : Tema adunării noastre de azi 
este „Cravata roșie1'. In locul unui 
referat, colectivul 
nostru a hotărît ca 
tași la învățătură 
diferite roluri ale 
care au cinstit cu 
vata roșie I

La început este
„Cravata roșie" de către pioniera 
Mihăilă Lucreția. In acest timp 
cortina este trasă și în fața pio
nierilor apare o carte uriașă pe 
care sint scrise cuvintele: „Cînd 
primești cravata; S-o păstrezi cu 
drag; Fiindcă roșul ei e frate cu 
cel de pe steag".

Din paginile cărții apar apoi e- 
roii: Timur, Galea, Mihăilucâ. 
Marika și Ionel, care au luptat 
pentru viața noastră, cinstindu-și 
cravata roșie de pionieri. In în
cheierea adunării, pionierii, cart 
au dat viață personajelor, inter
pretează ctntecul: „E roșie cra
vata mea ca focul".

In sufletul fiecărui pionier par
ticipant la această adunare a ri
mas vie amintirea și recunoștința 
pentru acei care au luptat fi și-au 
jertfit viața pentru minunatele zi" 
le de azi ale pionierilor.

detașamentului 
pionierii frun- 
să interpreteze 
unor personaje 
demnitate cra-

recitată poe&a
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Sunetul clopoțelului pătrunde 
pe culoarele școlii vestind elevi
lor îneeputul unei noi ore de 
curs. In rînd. doi cîte doi ei in
tri) frumos în clasă și așteaptă 
sosirea tovarășului învățător.

— Ionel, tu iar n-ai scris te
ma pentru azi ?

Băiatul pune capul în pămînt. 
Nici nu a învățat. Orice între
bare i se pune, nu răspunde. 
Din comportarea lui îți dai sea
ma că se întîmplă ceva deosebit 
cu el. Nu îndrăznește însă să 
spună. După ore am stat de vor
bă amîndoi pe îndelete.

— Ionel, ce-i cu tine ?
Mă privește rugător. Ii e 

greu șă vorbească, dar pînă la 
urmă își învinge emoția, teama 
și spune :

— Eu...
vă rog să 
casă Atît

tăticul... tovarășe... 
veniți pînă la noi a- 
a putut spune. Lacri

mile îi curgeau pe obraz, tremu
ra de emoție, dar se abținea să 
plîngă. Ne-am despărțit cu pro
misiunea că în aceeași zi vol 
trece pe la el pe acasă.

...După cîteva ciocănituri in
sistente -în ușă apare o femeie 
cu ochii plînși. Mă privește mi
rată, dojenindu-mă cu privirea. 
Parcă mi-ar fi spus : „Ce cauți 
aici? Nu vezi ce se întîmplă 
Eram hotărît șă-1 văd pe Ionel. 
Aresta plîngea într-un colt- Nu 
știam cum . să încep cînd din ca-

mera alăturată aud vocea unui 
bărbat, rostind cuvinte murdare 
la adresa soției.

— Vă rog să mă scuzați, îmi 
și azi 

face
spune mama, e soțul meu 
a venit băut. Tot mereu 
așa cînd e băut...

Am plecat. înțelesesem 
Înțelesesem de ce Ionel 
făcea temele, de ce nu învăța, 
înțelesesem privirea lui rugătoa
re. Am meditat mult asupra a- 
cestui fapt și m-am hotărît să 
mă adresez tatălui lui Ionel și 
tuturor părinților care mai au 
o asemenea comportare.

Nu se gîndește cetățeanul J. I. 
la copilul său ? Nu se gîndește 
că acest copil trebuie să învețe 
de la dînsul lucruri fr,umoase, 
folositoare. Nu se gîndește că 
viafa părinților trebuie să fie o 
oglindă 
lor ? Ce 
titudinea 
mamă ?
indiferent ce educație va primi 
fiul său î In ce măsură ajută 
el școala pentru 
pilul să devină

Ar îi bine ca 
să se gîndeasoă 
profund și mai 
mai tîrziu îl va întreba chiar 
fiul său în ce fel l-a crescut și 
atunci va 
puns.

înv.
Școala de

totul. 
nu-și

frumoasă pentru fiul 
va învăța Ionel din a- 
tatălui său fată de 

Oare dînsului îi este

a-i pregăti co- 
om ?
tovarășul J. I. 
mai mult, mai 
repede. Poate

fi mai greu de răs-

NICU GONCEA
7 ani nr. 2 Petroșani
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îndrumător pentru studierea și caracterizarea 
psihologică și pedagogică a elevilor
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Apărută de curînd în Editura 
de stat 
lucrarea 
alcătuită 
din Cluj 
pedagogice. Ea este prima în
cercare de acest fel prin care se 
urmărește să se dea profesorilor, 
învățătorilor și în special diri- 
gintilor claselor o bază de o- 
rientare în cunoașterea și carac
terizarea elevilor cu care lu
crează:

Așa cum si-au exprimat însăși 
autorii lucrării, ea nu reprezintă 
decît un început, un punct de 
plecare și de aceea nu trebuie 
considerată drept o „colecție'* de 
instrucțiuni-tip, ci un mănunchi 
de indicații ce urmează a fi uti
lizate de cadrele didactice, ținînd 
seama de experiența lor proprie 
în această privință și de condi
țiile specifice ale școlii în care 
lucrează.
. îndrumătorul pentru studierea 
și caracterizarea psihologică și 
pedagogică ,a elevilor, este îm
părțit în -patru mari capitole : 
I. Importanta studierii și caracte
rizării psihologice și pedagogi
ce a elevilor; II. Programa stu
dierii psihologice și pedagogice 
a elevului; III, Metodele care pot 
fi întrebuințate pentru cunoaș
tere® elevilor în școală; IV. Ca-

didactică și pedagogică, 
(ediția a doua), este 
de colectivul Filialei 
а Institutului de științe

— RECENZIE
racterizate psiho-pedagogică a 
elevului.

Fiecare din aceste capitole cu
prinde subdiviziuni care dezbat 
pe larg tema respectivă, îndru
mă cadrele didactice asupra că
ror direcții să-și îndrepte aten
ția pentru studierea elevilor.

Autorii lucrării vin în spriji
nul ideilor ridicate cu numeroa
se exemple din viata școlilor, a 
elevilor, cu stările și înrâuririle 
psihice prin care trece elevul, 
fac comparații între „metodele** 
pedagogice burgheze și metodele 
folosite de educatori în zilele 
noastre, lucru ce face ca lucra
rea să fie mai bine înțeleasă.

Pornind de la faptul că pen
tru a acționa eficace în munca 
de educație trebuie să se țină 
seama de diversitatea materia
lului uman cu Care lucrează pe
dagogii, de varietatea folosirii 
lui în societate, autorii analizea
ză cu discernămînt caracteristi
cile psihice ale elevului, mediul 
în care trăiește, influenta colec
tivului etc., dînd unele îndru 
mări asupra felului cum trebuie 
muncit cu elevul. Citînd nume 
roase pasagii și exemple din lu
crările eminentului pedagog so-

vietic A. S. Makarenko, lucra
rea cîștigă mult în nivelul știin
țific de tratare, în înțelegerea 
deplină a scopului educației co 
muniste.

Cunoașterea psihologică a e- 
levilor este datoria tuturor ca
drelor didactice dar în primul 
rînd a dirigintelui sau învăță
torului clasei. Dirigintele tre-, 
buie să realizeze această sarci
nă cu ajutorul tuturor profeso
rilor care predau la clasa res
pectivă, cu ajutorul educatorilor 
din internate, 
de cămine si 
de tabere etc. 
el trebuie să 
ajutorul organizațiilor de tine
ret. al părinților și al medicului 
școlar.

Lucrarea de fată constituie cu 
adevărat un îndreptar în activi
tatea atît a cadrelor didactice 
cît și a factorilor care contri
buie la educarea comunistă a e- 
levilor.

îndrumătorul peniru studierea 
și caracterizarea psihologică șî 
pedagogică a elevilor, se reco
mandă a fi studiat de către 
toate cadrele didactice, împle
tind învățămintele d'in lucrare cu 
propria lor experiență pedagogi
că. Lucrarea poate fi găsită lă 
toate librăriile din Valea Jiului.

al 
al 

In 
se

conducătorilor 
conducătorilor 

această muncă 
sprijine si pe
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unele rezultate

VIAȚA DE PARTID

mai destoinici

In vederea întăririi conținuse a 
rîndurilor organizațiilor de partid 
ți a rolului lor conducător, Confe
rința orășenească de partid Petro
șani a cerut organizațiilor de 
partid să pună în centrul preocu
părilor lor îmbunătățirea muncii 
de primire în partid.

Organizația de bază din sectorul 
III al minei Lupeni a obținut în 
cursul acestui an i 
în munca de în
tărire a rîndurilor 
side. Comuniștii dc 
sici au primit în 
partid 6 membri 
și 5 candidați 
de partid dintre cei 
mineri din' abatajele sectorului. 
Printre aceștia se numără minerii 
fruntași Fîcea Grigore, Vîtje loan, 
Szabo Ștefan și Todor Aron.
Dar, poate fi calificat acest rezul
tat drept satisfăcător ? Faptele do
vedesc contrariul. Organizația de 
bază nr. 3 își desfășoară activitatea 
în cel mai mare sector al minei, 
cu cel mai numeros efectiv, în sec
torul care prezintă o importanță 
deosebită pentru activitatea ex
ploatării, avînd ponderea cea mai 
mare în producția minei. Totodată 
este demn de menționat faptul că 
iK acest sector lucrează un colec
tiv "harnic, cane de luni de zile, 
se numără printre sectoarele frun
tașe în întrecerea socialistă pentru 
sporirea producției de cărbune coc- 
sificabil și îmbunătățirea calității 

, iui. Faptul că de la începutul a- 
cestui an minerii din sector au ex
tras peste sarcinile lor de plan mai 
bine de 24.000 tone de aărbune, 
exprimă elanul lor în muncă, ho- 
tărîrea lor de a da viață sarcinilor 
puse de partid în fața industriei 
extractive. Iată dovada cea mai 
grăitoare a faptului că in rîndul 
colectivului acestui sector muncesc 
zeci de oameni înaintați, mineri 
destoinici, că organizația de bază 
din acest sector are posibilități 
largi pentru îmbunătățirea muncii 
de primire în partid. In lumina 
celor arătate, rezultatele . obținute 

‘in munca de primire în partid în 
cursul acestui an de organizația 
de bază sînt mult sub posibilități. 
Organizația de bază nr. 3 are un 
efectiv mic de membri de partid. 
De ce acest neajuns ?
' Primirea în partid cere o mun

că organizatorică și politică perse
verentă, bine orientată și nu poate 
fi lăsată să se desfășoare de la 
sine. Organizațiile de bază dispun 
de o mare varietate de posibilități 
de întărire a rîndurilor lor, prin 
tre care un loc important îl ocupă

eoooooooe oeoooo oooo ooooooooooooooooooeoooeooooovooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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8Însuflețiți de aceeași năzuință

La prima vedere totul pare o- 
bișnuit. Munca în secția construc
ții metalice se desfășoară normal. 
Lăcătușul constructor Kiss Teo fii 
este preocupat de munca lui. In 
gînd numără bucățile de fier cor
nier tăiate cu precizie de ghilo
tină. Grămadă Romulus, urmăreș
te cu atenție cum colegul său Ca- 
rașca Aron mînuiește cu precizie 
maneta presei hidraulice de 400 
tone și urmărește cum din bra
țele ei ies, una după alta, latera
lele vagonetelor de mină.

In mijlocul halei, in jurul unui 
cofraj metalic, cițiva muncitori 
discută. Nu se aude nimic din 
ceea ce vorbesc, însă după gesti
culări îți dai seama că există oa
recare „neînțelegere".

Din grup se distinge figura u- 
nui tînăr îmbrăcat intr-un halat 
albastru. Cînd el începe să vor
bească, tofi ceilalți îl ascultă cu 

■ atenție. Apropiindu-mă de grup 
• am reținut âteva fragmente din 
' discuția ce avea loc.
> — Continuați cu sudarea sch.le-
' tului apoi montați 
' tru a ne putea da 
[ s-ai. deformat în 
’ sudurii. In caz că 

txcbuie să le tragem din nou la 
'hm-nsiuni potrivite.

In fiecare dimineață inginerul 
Gudas losif, șeful secției construc- 

[ ții metalice de la Uzina de reparat 
1 utilaj minier din Petroșani trece pe 
t la fiecare muncitor, se consultă
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lateralele pen- 
seama dacă гм 
urma aplicării 
s-au deformat

activul fără de partid. Atras la 
muncă pentru îndeplinirea sarcini
lor ce stau în fața organizației de 
bază, activul fără, de partid poate 
deveni o școală de pregătire a vii
torilor candidați de partid.

Organizația de bază nr. 3 de la 
mina Lupeni și-a format un larg 
activ fără ’de partid, care numără 
peste 100 de mineri ți tehnicieni. 
Dar cum a muncit biroul organiza

ției de bază, co
muniștii de aid. 
pentru educarea 
și creșterea tova
rășilor lor din ac
tivul fără de 

răspunsurile primitepartid ? Din 
din partea tovarășilor din biroul 
organizației de bază la această în
trebare, se poate deduce că munca 
cu activul fără de partid a fost 
în mare măsură neglijată. In pla
nurile de muncă ale biroului or
ganizației de bază nu sînt prevă
zute sarcini privind educarea acti
vului fără de partid.

O altă condiție de care depinde 
în mare măsură succesul în munca 
de primire în partid, este atragerea 
tuturor comuniștilor, pe bază de 
sarcini concrete, la munca de, în
tărire a rîndurilor partidului. Este 
adevărat aă în cadrul organizației 
de bază din sectorul III sînt , mai 
mulți comuniști, între care tov. 
Ghioancă Sabin, Onișor Nicolae, 
Furdui Petru care se ocupă de edu
carea ^politică a celor mai buni 
ortaci de-ai lor care cer primirea 
în partid, îi ajută și îi îndrumă. 
Dar ce fac ceilalți comuniști ? Bi
roul organizației de bază a negli
jat îndrumarea și controlarea fe
lului cum se ocupă comuniștii de 
atragerea celor mai buni mineri în 
rîndurile partidului. De peste doi 
ani nu s-au mai repartizat sarcini 
membrilor de partid de a se ocupa 
concret de 1—2 tovarăși din acti
vul fără de partid. In adunări ge
nerale nu s a analizat preocupa
rea comuniștilor pentru educarea 
activului fără de partid. Așa se 
explică faptul că de mult timp tov. 
Todpfcici Petru, Szocs losif, Stoica 
Constantin,, Zborovski Ludovic, 
Răuț Nicolae, Păun Ioan, membri 
de partid cu experiență, nu s-au 
ocupat de nici un muncitor care 
nutrește dorința de a intra în par
tid. Același lucru se poate spune 
și despre tdv. Străuț Petru și Man- 
ciu Constantin care in calitate de 
organizatori de grupe de partid au 
neglijat munca de întărire a rîn
durilor partidului.

I. DUBEK

cu el asupra celor ce are de făcut, 
apoi ii dă indicații cum anume 
trebuie să lucreze. El este înso
țit de maistrul șef Cozma Ioan, 
pe care-l consultă în anumite pro
bleme. De data aceasta discuțiile 
asupra ansamblării cofrajului me
talic au durat mai mult. Era o

lucrare care cetea multă judeca
tă, pricepere și o mină de lucru 
cu o înaltă calificare.

Cazma loan, unul din vetera
nii secției construcții metalice, du
pă mai multe momente de medi
tație răspune hotărît:

—- Eu o să supraveghez perso
nal lucrările de montare a late
ralelor. așa că să n-aveți nici o 
grijă. Treaba o să iasă ca la car
te...

...Pe deasupra zecilor de mun
citori din hală, podul rulant alu
necă domol de la un capăt la al
tul al balei. La cabină, o femeie 
wnțărește cu atenție piesele de di
ferite mărimi prinse în brațele 
macaralei care, la semnele celor 
de jos, le ridică, apoi le coboară

' У Ж T' li

înainte de a fi Împachetate, bobinele cu fire de mătase, pro
duse la „Viscoza"-Lupeni sînt supuse unui minuțios control, 
lat-o pe muncitoarea Pop Elisaibeta una din membrele brigăzii 
de calitate de la secția a IIl-a controlînd bobinele de mătașe.

---------------- ©----------------

La înălțimea încpedepii 
acordată de aiegătopi

(Urmare din pagina 1-a)
«

satul Tirici, 
din această 
Petrila, unde 
lumina elec- 

importante pe

de alegători, 
obținut și în Jiet, unde a 
înființat un cinematograf, 
aici s-au deschis 
comerciale, s-a

noi uni- 
amenajat 
care a 

necesară.

localitate. Cu ajutorul deputați- 
lor Feher Iosif, Popa Gheorghe, 
a fost electrificat 
ultima localitate 
parte a orașului 
nu pătrunsese încă 
trică. Realizări 
linia traducerii în viată a pro
punerilor făcute 
s-au 
fost 
Tot 
tați 
spitalul din localitate 
fost dotat cu aparatura

La propunerea gospodinelor 
din Petrila și Lonea. sfatul popu
lar a luat măsuri de construire 
din elemente prefabricate a două 
piețe și este în curs de deschidere 
un centru de pîine în Petrila. 
In vara acestui an s-au întreți-, 
nat și refăcut ^mai multe străzi 
din oraș pentrii - care s.au chel
tuit 270.000 îoi, s-au întreținut 
și reparat localurile școlare și 
ale grădinițelor precum și nu
meroase clădiri . din oraș, s-a 
pus în circulație, îp fiecare Zi de! 
vineri, trenuri C.F.I. Jieț-Pe- 
troșani, cerute de alegători, pen
tru e mai bună aprovizionare â 
populației cu mărfurile de care 
are nevoie.

Realizările dobîndite pînă a- 
cum arată o îmbunătățire sim-

și le așează pe locul dorit. De 8 
ani de zHe macaragista Bill Ma~ 8 
ria mînuiește cu precizie maca- 8 
rana halei. De ani de sutele 8 
și miile de tone de piese executate 8 
în secție au fost transportate de 8. 
macaraua ei. Cei din secția cons- ° 
trucții metalice o stimează pe та- 8 
caragista lor, o respectă. Și ea și-a ° 
adus contribuția la realizarea și g 
depășirea sarcinilor de producție ° 
ale secției.

...in biroul șefului secției cons- ° 
trucții metalice stă la loc de tins- ° 
te, un drapel roșu, pe fondul că- g 
ruia este scris cu litere mari, gal- ° 
bene : „Secția fruntașă pe uzină“. g 
Citind doar aceste cuvinte îți dat g 
seama că cei de aici au muncit g 
cu elan pentru a trimite minerilor g 
piese și utilaje multe și ieftine. Iți g 
dai seama că muncitorii de aici g 
și-au făcut datoria cu prisosință. ° 
Cei aproape 1.000.000 lei econo- g 
mii la prețul de cost realizați în g 
arest an, vorbesc de la sine des- ® 
pre munca lor. g

...S<? apropie sfîrșitul primului ° 
‘schimb. Munca își urmează cursul 8 
normal. Zgomotul din hala secției^ 
construcții metalice nu încetează, g 
Intr-un colț al halei, inginerul pri- g 
vește furnicarul de oameni mereu g 
în mișcare. Fiecare știe ce are de „ 
făcut. Aceeași năzftință îi insufle- g 
țește pe toți necontenit: cum să g 
muncească mai bine, mai spornic, g 

FL. ISTRATE

țitoare față de anul trecut a ac
tivității comitetului executiv, a 
deputaților, în ceea ce privește 
rezolvarea propunerilor oameni
lor muncii. Dacă aproape toate 
propunerile alegătorilor au fost 
îndeplinite, aceasta se datorește 
faptului că o serie de deputați, 
comitetele de cetățeni, și-au orga
nizat mai bine munca, au depus 
mai mult efort pentru înfăptui
rea propunerilor. O muncă rod
nică a desfășurat tov. Nicoară 
Coriolan, deputat în Marea Adu
nare Națională, deputății Feier 
Gheorghe, Mogoș Simion, Berin- 
dei Ionel, Ungureanu Ion și alți 
deputați, care de fiecare dată 
s-au situat la înălțimea încrede
rii acordată de alegători, au mo
bilizat numeroși oameni 
cii la bună gospodărire 
musețare ,a orașului.

Comitetul executiv al 
popular, deputății din 
sînt ho-tărîți să-șl îmbunătățeas
că necontenit activitatea, să de
pună eforturi susținute pentru 
înflorirea continua a orașului.

ai mun
ți fnfru-

alaiului 
Petrila

La Paroșeni, pe malul drept al 
Jiului, între noul stăvilar și ter
mocentrală, se află o clădire al că
rei aspect neîngrijit atrage de cît- 
va timp atenția trecătorilor. Cu 
luni în urmă Trustul de construe • 
ții și montaje energetice aveau ins
talate aici un atelier de fierărie 
și magazii de zonă.

O dată terminate lucrările la 
stăvilar, clădirea a rămas părăsită. 
Cu ușile lipsă și geamuri sparte, 
pradă vînțului și ploii, acoperișul 
și zidurile ei au început să se 
deterioreze. Sesizați în mai multe

Festivalul filmului 
pentru sate

Intre l decembrie 1961 ți 28 
^februarie ' 1962 se desfășoară în, 
întreaga țară Festivalul filmului1 
pentru sate.

Acțiunea culturală de masă, de
venită tradițională, Festivalul va 
constitui un prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor de cultură genera
lă al* oamenilor muncii de la sate.

In perioada Festivalului vor fi 
prezentate, în peste 13.000 de lo
calități, aproximativ 300 de filme 
artistice educative și 280 de filme 
documentare cu caracter social- 
politic, agrozootehnic, filme de 
știință popularizată, jurnale de ac
tualități -- toate în premieră pen
tru localitățile respective. In re
pertoriu figurează producții ale ci
nematografiei romînești, sovietice 
și ale celorlalte țări socialiste, pre
cum și realizări ale cineaștilor din 
alte țări. In localitățile cure încă 
nu au cinematografe proprii, acțiu
nea se va desfășura cu ajutorul ca
ravanelor.

Numeroase alte manifestări cul
turale întregesc această acțiune: 
conferințe și discuții pe marginea 
filmelor prezentate ețc. Pentru co
pii și tineretul de la sate se vor 
organiza spectacole speciale, cu fil
me de desene animate, documen
tare sau artistice, adecvate.

In acest an Festivalul are loc 
în circa 3.200 de cinematografe să
tești — număr care întrece de a- 
proape zece ori pe acela al unită
ților cinematografice existente în 
anul 1938 în întreaga țară.

(Agerpres).
—=0=—

Intre 1-25 decembrie o nouă 
acțiune de vaccinare 

a populației împotriva gripei
In cadrul măsurilor complexe 

luate în vederea prevenirii boli
lor contagioase, Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale 
organizează între 1—25 decem
brie o nouă acțiune de vaccina
re a populației împotriva gripei.

In această acțiune vor fi vac
cinate persoanele între 1—5 ani 
din întreaga țară. Vaccinarea se 
va face prin pulverizarea intfa- 
nazală.

Vaccinările se fac la circum
scripțiile sanitare teritoriale, .la 
serviciile sanitare din întreprin
deri, instituții sau din alte Io- , 
curi de muncă. (Agerpreș)

respect 
Susana 
cum 1 
ajutor.

Șl

Șapte ani au 
trecut de cînd 
Chirilă Sușana 
(din clișeu) lu
crează la canti
na internatelor 
școlilor elemen
tare $i medii din 
Petroșani. Elevii 
vorbesc cu dra
goste și 
despre 
neni — 
se spune 
bucătăresei.
ea cunoaște pe 
fiecare elev, 
știe gusturile și, 
pe cit e posibil, 
ține cont de ele 
la servirea me
sei.

îi

pentru îngrijirea sau de-1 
ei. Știut fiind că orice ве- 
în buna gospodărire a a- 
obștesc nu aduce dedt 
se pune întrebarea: Au

să 
și 
au 
ce
țat.

rînduri de starea clădirii, a cărei 
construcție a costat destul de 
scump, Т.С.М.Ё. nu a luat nici o 
măsură 
molarea 
glijență 
vutului 
daune,
de gînd tovarășii de la T.C.M.E. 

revalorifice cărămizile, lemnul 
celelalte materiale părăsite, sau 
de gînd s-o facă numai după 
ele vor deveni de neîntrebuin-

A. NICULESCU

I
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Conferința de ia Geneva pentru încetarea
DELHI 30 (Agerpres). TASS 

transmite:
Cosmonautul Iuri Gagarin a 

făcut o vizită primului ministru 
al Indiei, Nehru la reședința sa 
neoficială. Nehru a salutat cu 
căldură pe gloriosul erou sovie
tic și l-a prezentat familiei sale. 

'După o scurtă convorbire prie
tenească cu primul ministru al 
Indiei, Iuri Gagarin s-a îndrep
tat spre Travancore House la o 
conferință de presă unde se a- 
dunaseră deja numeroși ziariști 
indieni și străini.

In declarația sa la conferința 
de presă maiorul Gagarin a 
spus : „Sînt extrem de fericit că 
tocmai mie, simplu om sovietic, 
poporul și guvernul sovietic 
mi-au încredințat primul zbor 
în Cosmos. Am făcut tot ceea ce 
a fost în puterile mele pentru a 
îndeplini cu succes această sar 
eîriă. Am făcut aceasta în nu
mele eroicului nostru popor so
vietic, în numele întregii ome
niri".

lui I. Gagarin că 
pe planeta Ve-

Declarația 
ar dori să zboare , 
nus și să vadă ce se ascunde în 
spatele păturii sale de nori a 
stîrnit aplauze furtunoase și a- 
nimație. ,.Consider că succesele 
noastre în cucerirea Cosmosului 
ne aparțin nu numai nouă, ci 
totodată întregii omeniri, a con 
tinuat Gagarin. Oamenii vor 
zbura în Cosmos, vor dezvălui 
și mai 
le vor 
lui, în 
lume".

Cosmonautul 
puns la numeroasele 
puse de corespondenți.

departe tainele naturii și 
folosi
numele

spre binele orriu- 
prosperității în

sovietic a răs-
întrebări

_=©=_

DOMINGO 30 (A-

United Press Inter-

SltoațiaDiii йвриЫіса Dominicană 
mtliii să r?mma lotortală

SANTO 
gerpres).

Agenția
national anunță că la 29 noiem
brie un grup de circa 600 de 
persoane s-a adunat în fața con
sulatului S.U.A. din Santo Do
mingo manifestînid împotriva re
gimului Balaguer și strigînd 
„Libertate, libertate!“. Paza po
lițienească din jurul consulatu
lui a fost întărită. In afară de 
poliția dominicană, consulatul 
este păzit de un detașament de 
infanterie marină americană.

Potrivit agenției americane, 
situația din Republica Domini
cană continuă să fie extrem de 
încordată în urma refuzului pre
ședintelui Balaguer de a demi
siona. In capitală continuă să 
fie în vigoare interzicerea cir
culației între orele 17 și 6 di
mineața. Tancuri, patrule mili
tare și unități polițienești împîn- 
zesc orașul.

U.P.T. relatează de 
că circulă 
siunî în 
parte din 
sprijinirii 
mele zile,
sprijinul forțelor armate, guver
nul a dispus sporirea soldelor 
militarilor.

asemenea 
zvonuri despre dîsen- 
rîndurile armatei, o 

ofițeri opunîndu-se 
lui Balaguer. In ulti- 
pentru a-și asigura

Puterile
experimentării armelor nucleare

; occidentale

(Agerpres).GENEVA 30
TASS transmite :

Ședința din 29 
conferinței celor trei puteri 
privire Іа încetarea experiențelor 
cu arma nucleară s-a desfășurat 
sub președinția reprezentantului 
S.U.A., Arthur Dean.

Primul a luat cuvîntul condu
cătorul delegației Marii Britanii, 
J. Godber, care a declarat că re
prezentanții puterilor occidentale 
au început să examineze propu
nerile sovietice, prezentate la șe-

să discute serios propunerile 
ale U. R. S, S.
noiembrie, dar că

noiembrie a 
cu

Suvanna Fumma propune o nouă întîlnire 
pentru formarea guvernuhi aoțian de coaliție
XIENK KUANG 30 (Ager

pres).
Prințul Suvanna Fumma. pri

mul ministru al guvernului re
gal laoțian, a adresat o telegra
mă prințului Boun Oum prin 
care îl invită la 1 decembrie la 
Hin Hop în vederea unei întîl- 
nlri a celor trei prinți laoțienj.

La 29 noiembrie — anunță

„Vocea Patet Lao“ — prințul 
Sufanuvong a declarat că accep
tă propunerea prințului Suvanna 
Fumma. El și-a exprimat spe
ranța că Boun Oum va accepta, 
de asemenea, această propunere 
astfel încît să poată fi format 
guvernul de coaliție „în confor
mitate cu aspirațiile poporului 
laoțian".

©----------------

Bandiții lui Chombe 
devin fot mai insolenți

ELISABETHV’LLE 30 (Ager
pres).

Acțiunile de sfidare ale lui 
Chombe împotriva membrilor 
misiunii O.N.U. în Katanga au 
culminat cu atacurile directe îm
potriva persoanei fizice a unor 
reprezentanți de frunte ai aces
tei misiuni. Astfel, la 28 noiem
brie agențiile de presă relatase
ră că George Smith, conducător 
ad-interim a-1 misiunii O.N.U. la 
Elisabethville, și Brian Urquart. 
funcționar al acestei misiuni, au 
fost arestați și molestați de că
tre parașutiști și membri ai jan
darmeriei katangheze sub moti
vul că se apropiaseră prea mult 
de reședința „generalului" Nor
bert Moke, șeful bandelor, lui 
Chombe. Ulterior s-a aflat că un 
membru al trupelor indiene pu
se la dispoziția O.N.U., maiorul 
Singh, a dispărut. Șoferul său 
,a fost găsit împușcat înfr-o pâ 
durîee nu departe de reședința 
lui Chombe.

Cunoscutul susținător al „cau 
zei" lui Chombe, senatorul ame
rican Dodd, care se află în Ka
tanga și care a asistat la moles-

tarea celor doi funcționari ai 
O.N.U., nu s a arătat prea emo
ționat de cele întîmplate. El a 
afirmat cu cinism că situația ar 
fi revenit la normal.

------ =©=

Țăranii francezi sînt împotriva 
politicii guvernului 

în domeniul agriculturii
PARIS 30 (Agerpres).
In Franța au început din nou 

demonstrații ale țăranilor care 
se pronunță împotriva 
guvernului în domeniul 
turîî.

Aproximativ 2.000 de țărani 
din șase departamente ale țării 
s-au întrunit într-un miting în 
apropierea localității Montlouis 
(la 4 km. de moșia primului mi
nistru ' ~
miting 
scria : 
puține 
nă înseamnă ruină

Vorbitorii au condamnat poli
tica guvernului în domeniul a- 
griculturii și au îndemnat la 
întărirea organizațiilor țăranilor.

politici 
agrîcul-

Debră). Participanții la 
purtau panouri pe care 

„Mai puțini generali, mai 
impozite 1", „Piața comu-

Programul noului guvern al R 
expresie a politicii sale

F. Germane

nu doresc 
și precise 
dința din 28 
ei ar dori să obțină unele date
suplimentare cu privire la pozi
ția Uniunii Sovietice. In legătu
ră cu aceasta, reprezentantul 
Marii Britanii a pus o serie de 
întrebări delegației sovietice.

Delegatul american A. Dean 
a pus și el delegației sovietice 
aproximativ zece întrebări și a 
cerut să se facă precizări supli
mentare la unele puncte ale pro
iectului sovietic de acord cu pri
vire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară 
cleară.

Atît A. Dean cît 
și-au formulat întrebările în așa 
mod încît reiese că ei resping 
propunerile sovietice. Ei s-au de
dat de asemenea la atacuri di
recte împotriva Uniunii Sovie
tice.

La sfîrșitul ședinței, S. K. Ța- 
rapkin, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, ,a făcut o scurtă de
clarație. Reprezentanții puterilor 
occidentale, a subliniat el, au a- 
rătat că nu doresc să înceapă 
în mod serios discutarea propu
nerilor clare și precise al# Uniu
nii Sovietice. In propunerile so
vietice pot fi găsite răspunsuri 
complete la multe din întrebările 
puse în ședința de astăzi. După 
cum se vede, delegații occiden-

și termonu

și J. Godber

clare

îacă nici un 
străduindu-se 
vechile pozi-

BONN 30 (Agerpres).
In ședința din 29 noiembrie a 

Bundestagului vest-german s-a 
dat citire declarației guverna
mentale a noului guvern de coa
liție al R. F. Germane. In de
clarație, care a fost citită de vi
cecancelarul Erhard, în locul 
cancelarului Adenauer indisponi
bil din motive de sănătate, sînt 
expuse principiile viitoarei poli
tici externe și interne a guver
nului.

Din textul declarației reiese 
că programul noului guvern al 
R..F. Germane nu numai că lasă 
intactă vechea linie politică-mi- 
litară periculoasă, ci îi imprimă 

‘ un caracter și mai. agresiv. Gu
vernul R. F. Germane consideră 
drept o „cerință a momentului" 
și'„sarcina cea mai imperioasă" 
întărirea militară a blocului 
nord-atlantic agresiv. „După pă
rerea guvernului federal, se spu
ne în declarație, planul de con
stituire a forțelor armate atomi
ce ale N.A.T.O. trebuie să fie 
pus în aplicare cît mai grabnic 
cu putință". In declarație este

enumerată o sferă largă de mă
suri militare ale guvernului. In 
viitorul apropiat guvernul in
tenționează să prelungească du
rata serviciului militar în Bun- 
deswehr.

Declarația subliniază că în
făptuirea măsurilor pentru spo
rirea puterii de luptă a Bun- 
deswehruluî va duce „inevita
bil" la o „sporire substanțială" 
a poverii pregătirilor militare.

In problema reunificării țării 
guvernul R. F. Germane se si
tuează pe o poziție învechită, 
depărtată de realitate. Pe de o 
parte, el afirmă că 
rămîne un „obiectiv 
al politicii sale, iar 
parte, respinge, ca
singura cale posibilă pentru a- 
tingerea acestui obiectiv — tra
tative cu R. D. Germană.

In declarație sînt respinse cu 
desăvîrșire toate planurile și 
propunerile cu privire la măsuri 
cu caracter regional în dome
niul dezarmării în Europa.

In declarație sînt denaturate

reunificarea 
intangibil" 
pe de altă 
și înainte,

agresive
în mod flagrant propunerile so
vietice cu privire Ia reglementa
rea pașnică cu Germania. Bonn
ul se străduiește să-și camufle
ze lipsa de dorință încăpățînată 
de a accepta o reglementare paș
nică, aflrmînd că aceasta ar fi 
o „consfințire a scindării Ger
maniei".

Deși în vorbe guvernul R. F. 
Germane se pronunță pentru 
tratative în problema Berlinu
lui, el declară totodată în mod 
fățiș că admite aceasta numai, 
pe baza menținerii obligatorii a 
actualului statut de ocupație din 
Berlinul occidental șî cu menți
nerea tuturor „legăturilor poli
tice", juridice și economice ale 
R. F. Germane cu Berlinul oc
cidental. Guvernul R. F. Germa
ne, subliniază declarația, „este 
dispus să accepte sacrificiile și 
riscul necesar apărării acestor 
interese". Așadar, guvernul Ai- 
denauer, nu se dă în lături de la 
riscul de război pentru menține
rea învechitului regim de ocupa
ție din Berlinul occidental.

tali, nu doresc să 
fel dfe concesii, și 
să se mențină pe 
ții, au început în fond chiar din 
prima zi să conteste faptul că 
propunerile sovietice sînt utile și 
pe deplin acceptabile.

☆
BAGDAD 30 (Agerpres).
Comentînd*noile propuneri ale 

guvernului sovietic cu privire la 
încetarea experiențelor cu arme 
nucleare și termonucleare, ziarul 
„Saut al-Ahrar“, scrie că aceste 
propuneri „au o deosebită în
semnătate, ele decurgînd din în
săși esența politicii de pace a 
Uniunii Sovietice și a politicii 
lagărului statelor care doresc cu 
înflăcărare pacea".

☆
CANBERRA 30 (Agerpres). 
Proiectul de acord cu privire 

la încetarea experiențelor cu ar
me nucleare și termonucleare dat 
publicității de guvernul sorietft 
se bucură de o deosebită atenție 
în Australia. Toate ziarele aus
traliene centrale publică o expu
nere a proiectului de acord, iar 
unele organe influente de presă 
comentează în editoriale noile 
propuneri sovietice. „Intrucît e- 
xistă speranțe, este bine că tra
tativele au fost reluate", scrie 
ziarul „Herald" din Melbourne.

Q-------------------

Ioseph Morray despre propunerile 
americane de

NEW YORK 30 (Agerpres). 
Săptămînalul „Național Guar- 

țjjan" a publicat un articol semnat 
de Joseph Morray care,'‘fri lu
mina propunerii sovietice privi
toare la dezarmarea generală -și 
totală, face o analiză critică a 
propunerilor americane de dezar
mare prezentate actualei sesiuni 
a Adunării Generale O.N.U.

Morray denunță de la bun 
început drept pură frazeologie 
perorațiile care însoțesc ultima 
propunere americană a cărei ba
ză este controlul jiu asupra de
zarmări, ci asupra armamente
lor. „O citire atentă a acestei 
propuneri, spune Morray, arată 
că S.U.A. nu sînt prea dispuse 
să renunțe la libertatea de a-și 
menține armamentele la nivelul 
stabilit de Consiliul național al 
securității, de Pentagon, Con
gres...". Aceasta reiese, după cum 
arată Morray, din faptul că din 
cele trei etape prevăzute chiar în 
propunerile americane pentru rea
lizarea dezarmării, S.U.A. nu 
vor să accepte în prezent deât 
prima etapă șî aceasta însoțită 

’de un complicat sistem de „ve
rificare".

„dezarmare"
Autorul articolului subliniază 

că prin aceste propuneri Penta
gonul urmărește, de fapt, să ob- 
ptta informațiuni de spionaj cu 
privire la măsurile de apărare 
luate de U.R.S.S., așa cum a 
dovedit-o de altfel și faimosul 
plan al ..cerului deschis" prezen
tat de fostul președinte Eisen
hower.

„Nu 
S.U.A. 
acord 
armamentelor, 
vor fi întărit 
informațiunilor 
naj astfel obținute", 
continuare Morray, care 
zează că „un acord referitor la 
un viitor acord" nu constituie în 
fapt nici un fel de angajament".

Morray consideră că propune
rile americane nu urmăresc decît 
să tergiverseze înfăptuirea unei 
dezarmări atotcuprinzătoare șî 
că „cu acest plan guvernul! 
S.U.A. nu poate concura în fața 
opiniei publice mondiale cu pla
nul sovietic privitor la dezarma-

■ rea generală și totală".

există nici o garanția pă 
vor semna vreodată un 

referitor la distrugerea 
de îndată ce își 
poziția datorită 

militare de spio- 
spune în 

preci-

PROGRAM DE RADIO
2 decembrie

minorităților naționale. 15,00 
Muzică ușoară, 16,15 Prelucrări 
corale, 16,30 Din creația com
pozitorilor romîni de muzică u- 
șoară, 17,00 Din cele mai cu
noscute melodii populare romî
nești, 19,00 Programe muzicale 
alcătuite de ascultători. 19,30 Pe 
teme internaționale, 20,30 Mu
zică de dans. 21.15 Cîntă Maria 
Tănase, 22,00 Muzică de- dans.
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CINEMATOGRAFE
2 decembrie

PETROȘANI — 7 NO1EM- . 
BRIE: Imperiul soarelui; AL. 
SAHIA: Spectatori în ofsaid; 
PETRILA : Revista visurilor; 
LONEA: Războiul vesel; L1VE- 
ZENI: Pe jos spre 
NOASA: Evdokia; 
Primul raid spre 
PENI : Frumoasa

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Roza vînturilor, 9,30 
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești, 10,20 Concert ghicitoare 
(2) (reluare), 11,03 Muzică u- 
șoară, 12,00 Muzică din operete 
de compozitori din țări socialis
te, 14,00 Formații romînești de 
muzică ușoară, 15,10 Muzică 
populară romînească, 15,45 Din 
creația scriitorului sovietic Kon
stantin Paustovski, 16,15 Vor
bește Moscova 1 17,15 „Cînd ca
de primul fulg de nea", program 
de muzică ușoară, 18,00 Pro
gram muzical pentru fruntași în 
producție din industrie și agri
cultură, 19,45 Muzică de dans, 
20,40 Romanțe, 21,10 
dans și voie bună“. 
actorul Гоп Lucian.
MUL ІГ. 13,00 Muzică populară 
romînească interpretată de Tra
ian Uilecan și Nicu Stănescu, 
13,30 Muzică ușoară în interpre
tarea soliștilor noștri, 14,30 Mu
zică populară romînească și a

„Cîntec, 
Prezintă 

PROGRA- rai; ANI-
VULCAN: 

stele; LU- 
aventură; 

BARBATENI : Nu vreau • să mă 
însor; URIGANI : Dragostea te 
așteaptă.
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