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Lacrârllc Consiătoirii pe țară 
a țăranilor colectiviști

Joi la âmbză' s-au Încheiat 
discuțiile în cadrul 
tuirli pe țară 
lectiviști.

Ședințele de 
fost conduse 
Chivu stoica.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Dragomir, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., care 
a prezentat referatul Comisi
ei pentru problemele econo
mice și organizatorice ale 
gospodăriilor agricole colective, 
Teodor Maghiar, Erou al Mun
cii socialiste, președintele 
G.A.C. dip comuna Mădăraș, 
regiunea Crișana, Mircea Ceau
sescu, directorul G.A.S. Găte
ască, regiunea Argeș, D. 
Roth, președintele G.A.C. 
comuna. Șona, regiunea 
reș-A^topomă Maghiară, 
fan wSboș, președintele 
tului popular al regiunii Ba
cău, Maria Castică, îngriji
toare de păsări la G.A.C. din 
comuna Beșenova Nouă, re
giunea Banat, Petre Mattel, 
brigadier la S.M.T. Huși, re
giunea Iași, Atanase Atanasiu, 
președintele G.A.C. din comuna 
Dobroești, orașul București, 
Victor Ionescu, adjunct ăl mi-
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Consfă- 
a țăranilor co

dimineață au 
de tovarășul

Daniel 
din 

Mu- 
Ște- 
Sfa-

nistrului Comerțului; Ion Stan- 
ciu, președintele G.A.C. din 
comuna Baiba Ana, regiunea 
Ploiești, ion Gîrceag, preșe
dintele G.A.C. din comuna 
Hărman, regiunea Brașov, Ni 
colae Giosan, directorul insti
tutului de cercetări agricole 
care a prezentat referatul 
Comisiei pentru producția de 
cereale și plante tehnice, A- 
vram Țuicu, președintele Sfa
tului popular al raionului 
Bujoru, regiunea Galați, Bucur 
Șchiopu, adjunct al ministru
lui Agriculturii, Dănilă Chirilă, 
președintele G.A.C. din co
muna Mirăslău, regiunea 
Cluj, Vasile Dejeu, președin
tele Sfatului popular al regiu
nii Hunedoara, Nicolae Do- 
garu, directorul G.A.S. Ge^r- 
mata, regiunea Banat, Gheor
ghe Rădoi, adjunct al minis
trului Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, Nicolae Puiu, 
directorul G.A.S. Coțușca, re
giunea Suceava, Janos Faze- 
kaș, ministrul industriei Ali
mentare și Gheorghe Timaru, 
directorul Stațiunii experimen
tale Podu Iloaie, regiunea Iași.

Lucrările Consfătuirii con
tinuă azi dimineață.

(Agerpres)

In sectorul marilor 
randamente

Este binecunoscută în Valea 
Jiului hărnicia colectivului din sec
torul III de la mina Petrila. In 
fecare lună care a trecut din acest 
an minerii de aici au obținut cele 
mai mari randamente pe exploata
re. Pe această bază ei au reușit 
să extragă în plus din abataje 
cantități apreciabile de cărbune și 
totodată să-și realizeze cu mult 
înainte de termen sarcinile de 
plan anuale.

Continuînd să muncească cu a- 
ceeași însuflețire, colectivul secto
rului III a dobîndit și în luna cu
rentă realizări importante în în
trecerea socialistă. Din abataje au 
fost extrase peste prevederile pla
nului mai mult de 1000 tone de 
cărbune de bună calitate. Față de 
planificat productivitatea muncii a 
crescut pe întregul seatdr cu 14,3 
la sută. Este demnă de remarcat 
activitatea depusă de către brigăzi
le minerilor Belu Sabih, Cișlaru 
loan, Enache Chiriță și Kando Ni- 
colae care au obținut randemente 
de peste 6 tone cărbune pe post.

tă; Ionuț loan, Păcurar Traian, 
Drob Gheorghe care n-au avut 
nici un vagonet rebutat pentru șist.

Exemplul minerilor de la Lo- 
nea și Vulcan în privința îmbună
tățirii calității cărbunelui trebuie 
urmat și de celelalte colective mi
niere din Valea Jiului care în pre
zent nu prea se pot lăuda cu re
zultatele obținute în această direc
ție.

LUATE DIN
• Redreslndu-și activitatea 

In urma aplicării unor măsuri 
tehnlco-organizatorice, mine-

...... rii sectorului ш Lonea în
scris pe graficul întrecerii 37.4 
tone de cărbune date peste 
plan luna aceasta.

* Becul roșu de la intrarea
- In incinta minei Petrila care 

indică producția sectorului IV 
îiriț această lună nu s-a mai 
aprins semn că sectorul e sub 
plan. Cum se justifică oare 
rămî nerea in urmă cu peste 
700 tone de cărbune ? Ce pă
rere are despre această situa
ție conducerea sectorului ?

GRAFICE.. •
• Frontallștii ^sectorului Ш 

al minei Lupeni au înscris noi 
succese. Ei au extras peste 
planuf lunar ,1a zi mai bine de 
1300 tone de" cărbune cocsifi- 
cabil de bună calitate. Brigă
zile conduse de Ghloancă sa
bin, Splnu Petru, Butnaru Vic
tor, Aslău loan pot fi mîndre 
de realizările obținute.

• Sectorul IV В este cel mai 
mecanizat sector din Lupeni și 
din toată Valea Jiului. Mine
rii de aici ar trebui să fie 
fruntași în întrecere și totuși 
în luna aceasta au încă o ră- 
mînere în urmă față de plan 
de aproape 900 tone de căr
bune ? Conducerea minei, a 
sectorului o știu prea bine, dar 
măsuri de îndreptare nu se 
văd )

îmbunătățesc cohtinuu 
calitatea cărbunelui

Colectivele minelor Lonea și 
Vulcan au căpătat o bogată expe
riență în privința extragerii uribi 
cărbune fără șist . vizibil în el. 
Prin alegerea atentă a,-sterilului în 
abataje și la punctele de încărcare 
cele două colective au reușit că 
îmbunătățească continuu , calitatea 
cărbunelui extras. Producția dată 
de cele două mine în primele 19 
zile ale lunii deoembrie a avut un 
conținut de cenușă mai mic cu 1,3 
și, respectiv, 1,2 la sută față de 
norma admisă. De asemenea, pro
centul de umiditate din cărbunele 
extras de minerii de la Lonea și 
Vulcan a scăzut cu 0,4 la sută 
față de cel admis. La aceste două 
exploatări fruntași în lupta pentru 
continua îmbunătățire a calității 
producției sînt minerii din bri
găzile conduse de Berindei Aurel, 
Compodi loan, Bălânescu Manoi-

Utilaje de mare 
productivitate

In acest an, exploatările miniere 
din Valea Jiului au fost înzestra
te cu numeroase utilaje și mașini 
miniere de mare productivitate. 
La mina Lupeni, de exemplu, au 
sosit în cursul anului trei' mașini 
de havat din Uniunea Sovietică; 
o mașină de rambleiat pneumatic, 
o mașină de forat suitori, două 
ventilatoare auxiliare, trei trans
portoare blindate, o mașină de 
extracție, numeroase perforatoare 
pneumatice rotative, transportoare 
SKR-11 și alte utilaje și mașini 
miniere. De asemenea indicele de 
mecanizare al minei Vulcan a cres
cut în aceeași perioadă de timp 
cu încă o mașină de încărcat căr
bune în abataj, o mașină de ex
tracție, o mașină, de havat, precum 
și numeroase ciocane de abataj, 
vagonete de mină și altele. Cu 
ajutorul noilor utilaje, minerii din 
Vulcan au extras peste plan mii de 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic și au sporit productivita
tea muncii lor cu peste 6 la sută 
față «ie tea planificată» Dotarea 
minelor Văii Jiului cu: tot mai... 
multe utilaje și mașini miniere va 
permite minerilor și tehnicienilor 
din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui să obțină succese importante în 
lupta pentru continua sporire 
producției și productivității muncii.
 

Electrolăcătușul Fehăr Si- 
mlor, de la preparația Lu- 
peni, conduce o harnică e- 
chipă de reparații.

Iată-1 urmărindu-1 
descu Traian, cum 
la pregătirea unor
necesare la inventarierea u- 
tilajelor electrice.

pe Mer- 
lucrează’ 
plăcuțe

a

Un nou cinematograf 
școlar

De cîteva săptămîni, școla-. 
riî și locuitorii поціиі cartier, 
Livezeni-din . Petroșani au po-; 
sibilitatea să vadă filme la 
noul' cinematograf școlar des-, 
chis în localul, școlii de 7 ani 
din cartier.

De trei ori pe săptămînă — 
sîmbăta, duminica și lunea — 
atît școlarii cit și alți locui-, 
tori ai cartierului pot viziona 
filme artistice și documentare, 
pe bandă îngustă.

După incheierea adunărilor 
de dări de seamă aie deputaților

con-

Utilaje noi 
în funcțiune

In cursul acestui an, ca și în 
cei precedenți, minerii exploată
rilor carbonifere din Valea Jiu
lui au primit un însemnat număr 
de utilaje noi, de mare produc
tivitate, în valoare de zeci de mi- 

I lioane lei. Stîlpii metalici de a 
I bataj de diferite tipuri, havezele, 
I perforatoarele pneumatice și elec- 
|l trice, craterele blindate primite 
1 de mineri le sînt un ajutor de 
l| preț în lupta pentru soprirea 

tinuă a extracției.
e De curînd, minerii de la Lu- 
; peni, Vulcan și Petrila au fost 

înzestrați cu prese hidraulice pen
tru recondiționarea stîlpilor de a-

! bataj deformați din cauza presiu
nilor excesive. La Lupeni o ase
menea presă este gata de a intra 
in funcțiune.

\ Presa hidraulică de 100 tone 
servește pentru curbarea profile- 
lor elastice Т.Н. sau pentru re- 
condiționarea acestor profile ca 

a stîlpilor de abataj. Presa, 
J care se poate folosi atit la supra- 
5 față cit și în subteran, este pre~ 
8 văzută cu un lot de matrițe care 
$ permit recondiționarea oricărui 
E tip de armătură metalică. Carac- 
s teristicile sale tehnice sînt: forță 
Й —- 100 tone, cursa pistonului — 
Й 200 mm, presiunea uleiului — 
5 200 kglcm.p., viteza de regim a 
3 pistonului — 0,5 m./minut, pro- 
8 ductivitate — minimum 50 bucăți 
S pe schimb.
S ing. M. BANCIU
ломмомоеооооооаеоооомоооѳоѳаееооо»
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In timp ce electricien ii, tîmplării, instalatorii de apă, 
parchetarii și zugravii șantierului 7 Lupeni fac finisările 
Ia blocurile aflate în fază de finisare, peste pîriul Braia, 
în imediata apropiere a șoselei, fierari-betoniști, zidari șl 
dulgheri au făcut să răsară construcții noi ce se înalță 

? cu fiecare zi. Sînt siluetele noilor blocuri de locuințe în- 
) cepute în toamna acestui an. La ele lucrează zidarii din 
' brigăzile lui Sandu Tudor și Albert Arpad, fidrari-b 'oniștii 
' în frunte Cu Hristea Gheorghe și dulgherii conduși de 
, Catrinoiu Gheorghe.
» IN CLIȘEU: Brigada de dulgheri discutînd felul In 
• care să facă cofrajele la viitoarele blocuri Й 1 șl D 2.

In urma ac
țiunilor pregă
titoare, în ora
șul nostru s-au 
obținut rezultate bune în or
ganizarea adunărilor de dări 
de seamă ale deputaților, ca
re s-au încheiat recent, in 
Vulcan toți deputății s-au a- 
chitat de sarcina de a prezen
ta dări de seamă în fața ale
gătorilor. La aceste adunări 
au participat în total peste 
5.500 de cetățeni din care 350 
au luat cuvîntul. Merită a fi 
relevat exemplul deputaților 
Pozsonyi Ana, Florean Traian, 
Cocotă loan lui Stela, Petres
cu Floarea, Care au dovedit 
un deosebit interes pentru pre
gătirea și organizarea adună
rilor de dări de seamă în fața 
cetățenilor.

Cu succes s-au . desfășurat 
adunările de dări de seamă mai 
ales în acele circumscripții 
unde deputății au desfășurat 
în tot cursul anului o activi
tate susținută pentru rezolva
rea 
au 
na gospodărire a 
Un exemplu demn 
în această privință este depu
tata Smitco Maria. In aduna
rea avută cu cetățenii, această 
deputată a raportat îndeplini
re tuturor propunerilor făcu
te in perioada campaniei e- 
lectorale. In circumscripție a 
fost introdusă conducta de apă 
potabilă care a fost racordată 
cu rețeaua principală a ora
șului, s-a amenajat un teren 
de joc pentru copii și altele.

In acest an în orașul nos-

VASELE BETERINGHE tru s-au obținut
președintele Sfatului popular rezultate îm- 

al orașului Vulcan portante mai
_ ales în ceea
privește extinderea zonelor; 
verzi, curățenia în cartierele 
periferice, realizări pentru ca
re sfatului nostru popular ’ 
s-a acordat de dduă ori dra
pelul de sfat popular' fruntaș 
în întrecerea patriotică. Din 
cele 122 de propuneri făcuta 
de cetățeni în campania elec
torală, peste 100 de propu
neri au fost rezolvate. Astfel, 
au fost deschise, la propune
rea alegătorilor, 3 unități co
merciale noi, s-a modernizat 
strada Morii,. s-a canalizat 
strada V. Alecsandri, s-a lăr
git spațiul școlar etc.

Faptul că am rezolvat a- 
proape toate propunerile ale
gătorilor, a întărit încrederea 
acestora in deputați, In sfa
tul popular, i-a determinat să 
facă noi propuneri pentru ri
dicarea continuă a nivelului 
urbanistic al orașului nostru. 
Cu ocazia adunărilor de dări 
de seamă ale deputaților, ce-' 
tățenii au făcut 280 propuneri 
noi.

După încheierea adunărilor 
de dări de seamă ale deputa
ților, Comitetul executiv ai 
Sfatului popular al orașului 
Vulcan a convocat o sesiune 
în care s-a analizat felul cum 
s-au desfășurat adunările de 
dări de seamă, li s-a cerut de
putaților fruntași să împărtă
șească din experiența lor.

sesizărilor cetățenilor și 
mobilizat alegătorii la bu- 

localității. 
de urmat

(Continuare în pag. 3-»)
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0 vacanță plină cu bucurii t

Deși vacanța de iarnă începe 
abia miino pregătirile pentru 
zilele cind elevii se vor odihni 
și recrea au Început încă de 
mult. Cu toate că vacanța este 
considerată drept concediul e- 
levllor, totuși activitățile 
continua să se desfășoare 
nlc deoarece vacanța 
seamnă organizarea unor 
țlunl pe cit de plăcute pe 
de educatlv-lnstructlve.

La Casa pionierilor, de 
dă, a fost deja Întocmit șl a- 
fișat un program de activita
te, pe zile, pe perioada de va
canță ln așa fel incit ln fle
care moment copiii vor, fcvea 
multe lucruri de Învățat! sub 
supravegherea atentă a pfebfe- 
sorilor șl educatorilor. De pil
dă, zilele de 24, 25 șl 26 de
cembrie au fost in întregime 
consacrate pregătirilor pentru, 
carnavalul și programul artis
tic ce vor fi -organizate cu 
prilejul sărbătorii pomului de 
iarnă. Numai pentru această 
acțiune vor fi necesare multe 
ore de muncă, repetiții deoa
rece anul acesta la Casa pio
nierilor din Petroșani vor fi 
organizate programe deosebit 
de interesante și atrăgătoare 
— așa cum nu au fost nici
odată. Din prima zi coriștii vor 
repeta împreună cu profeso
rul -dirijor clntecele închinate 
Republicii, partidului, vieții 
noi pe care o trăiesc azi. Pen
tru carnaval sint deja pregă 
tlț! gornlștll șl toboșarii care 
vor deschide parada celor mai 
bune note. De fapt pentru a-

vor 
2І1- 
ln- 
ac- 
atlt

pil-

ceastă paradă la care vor lua 
parte fruntași la învățătură, 
pregătirile au Început Încă 
mult, lucrlndu-se Intens 
confecționarea costumelor 
măștilor.

Ih ziua 
avea loc 
bune" ce se va desfășura ln 
sala clubului muncitoresc pen-- 
tru ca în ziua de 30 Decem
brie pionierii să sărbătorească 
alături de întregul popor ani
versarea Republicii dragi. Cu 
acest prilej pionierii se vor 
Intllni cu tovarășul Slăbii Au
rel care le va vorbi despre în
semnătatea evenimentului, du
pă care vor urma prezentarea 
de diafilme cu tema „Frumoa
să și bogată ești patria mea" 
precum șl concursul de reci
tări închinat aniversării Re
publicii.

Pentru zilele de 3—9 ianua
rie programul cuprinde îndeo
sebi excursii prin împrejurimi, 
vizitarea unor orașe, institu
ții și întreprinderi din Valea 
Jiului și — dacă timpul 
permite — concursuri de 
niuțe șl patinaj.

Ultimele zile de vacanță 
avea ca temă discuții despre 
cum ne-am petrecut vacanța, 
ce punct din programul ei ne-a 
plăcut mai mult. Cu siguran
ță că luind parte la toate ac
țiunile ce vor fi organizate ln 
vacanță, pionierii vor avea 
multe de spus Ia tema de mai 
sus deoarece pentru ei s-a pre
gătit o vacanță cu adevărat 
plină cu bucurii.

de 
la 
și

vade 28 decembrie 
„Carnavalul notelor
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Pionierii intîmplnă aniver
sarea Republicii cu multiple 
acțiuni la care participă ma
rea majoritate a elevilor. O 
astfel de acțiune a avut loc 
săptămlna trecută 
de 7 ani 
Ea s-a 
Drumeții 
..Să ne

la Școala 
Petroșani. 
„Concurs 

cu tema
.44

nr. 1 din 
intitulat
veseli" 

cunoaștem patria
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„Drumeții vesel “ 
din nou la drum

obținute,

avi nd cele

colectivul 
ocupat 10- 
mai multe 
La in di vi- 
fost cîști-
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Malama Maria -
o mină prietenească
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ln urma totallzării pune 
teior 
clasei a V-a A a 
cui I
răspunsuri bune, 
dual concursul a 

pionieri Ioni Victo 
clasa V-a В care s-a 
foarte bine pregătită 
acest concurs. Ciști-

dar răsplata.

pentru asis

gat de 
ria din 
dovedit 
pentru
gătorilor concursului li s-au 
oferit premii 
cea mai bună pentru parti
cipant cit și
tenți a fost Îmbogățirea cu 
noștințelor despre 
noastră dragă.

In vacanță vor fi organi 
zate excursii în cinstea cîș- 
tigătorilor concursului.

patria
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Nu avea decît 17 -ani cind s-a 
angajat ca muncitoare la mina 
Vulcan. Fiind repartizata să lucre
ze la lămpărie, în scurt timp a șt 
învățat tainele meseriei alese. De 
colectivul de aici din care făcea 
parte și tov. Malama Maria de
pindea securitatea celor care lu
crează în subteran. Aceasta în
seamnă că muncitorii lămpăriei 
trebuiau să lucreze cu o deosebită 
atenție, dind minerilor lămpi bune 
și asigurate pentru a evita provo
carea vreunui neajuns. Dind dova
dă de disciplina și multă conș
tiinciozitate tov. Malama Maria 
a. fost apreciată de cei din jur cu 
cerind astfel stima și încrederea 
colectivului în care litera. Despre 
munca și activitatea ei s-a înce 
put să se vorbească nu numai în 
cadrul sectorului V electromecanic, 
dar chiar și în întreaga exploatare.

De mai bine de 2 ani este mem
bră a comitetului U.T.M. al mi
nei, dovedind voință și pricepere 
în munca de organizație.

...Exploatarea creștea și se dez
volta și odată cu ea au crescut și 
oamenii. Mina avea nevoie de ti 
neri harnici și pricepuți. Pentru 
aceasta se cerea din partea tineri
lor să-și sporească eforturile, să 
învețe mai mult. Mulți s-au în
scris deci la școala serală, în cla
sele V—XI, pentru a-și completa 
studiile. Și Malama Maria s-a bu
curat mult văzînd că printre cei 
propuși de comitetul U.T.M, de a 
urma cursurile clasei a VIU se 
numără și ea.

...Septembrie 1961. A început un 
nou an școlar. Mai apoi roadele

de 7 ani nr. 
activitatea 
desfășoară 

cadrul mai

VLADIMIR DAN 
corespondent

Ișcoala pârlnfilorLectoratul

trebui însă ca și 
repaus să-și în

I. ARAMA
instructor U.T.M,

ln cursul trl-

Timpul a zburat cu repezi
ciune, lăsînd in urmă un tri
mestru de învățătură, un tri
mestru plin de bucurii și suc
cese pentru unii și cu necazuri 
pentru alții. Doar ultimele ore 
care au mai rămas trec parcă 
mai greu.

Și cu toate acestea anima
ția și voioșia în școli sînt mai 
Intense ca oricind, incit, par
că și clopoțelul care și-ar me
rita pe deplin odihna după un 
trimestru de activitate con
știincioasă și punctuală s-a 
molipsit de veselia și bucuria 
generală, sunînd din glasu-i 
de argint cu mai multă vioi
ciune, mai melodios.

Doar sălile de clasă își pri
vesc oarecum „supărate" prie
tenii pe care timp de un tri
mestru i-au găzduit cu plăce
re și confort dar de care vor 
trebui să se despartă timp 
de 15 zile. Oare se despart cu 
adevărat de tot ? Nu. Vacanța 
este Intr-un fel schimbarea 
formelor de activități ce se 
vor desfășura în aceleași săli 
in care în aceste zile se pre-: 
dau ultimele lecții ale tri
mestrului. Și deși miine în lo
cul formulelor șl schemelor pe 
tablă vor apare tradiționalul 
„La mulți ani“ ! și „Petrecere 
frumoasă in vacanță" 1 copiii 
se vor Intîlni din nou cu sala 
ln’ prima zi a mult 
tulul „concediu".

...Pînă atunci însă 
clteva ore de școală, 
un trimestru întreg
disciplinați, ascultători șl 
știlncioși, tot așa și acum, la 
ultimele ore, elevii sînt la fel, 
amină încă puțin întocmirea 
programului de vacanță și ur
măresc expunerile pline de În
vățăminte ale profesorilor-

E adevărat că note nu se 
mai pun, mediile fiind deja 
încheiate, iar pe banca fiecă
rui elev carnețelul de note 
semnat de diriginte înmănun
chează munca de mal bine de 
3 luni. Dar și la aceste ulti
me ore atenția trebuie să fie 
la fel de mare față de lecțiile 
care se predau.

Pentru cei harnici vacanța 
înseamnă odihnă, recreare.

Ionel are de ce se bucura.

Cărțile pe баге și le strînge 
acum cu grijă nu vor fi deran
jate mult în timpul vacanței, 
deoarece a însușit bine mate
rialul predat 
mestrulul.

Nicușor va 
In zilele de 
trerupă joaca pentru consul
tări cu notițele și cărțile pe 
care tot timpul trimestrului 
nu le-a apreciat îndeajuns...

Șl Ia fel ca el, cei care-i 
seamănă, vor avea și ei timp 
ln cele 15 zile să mediteze a- 
supra rezultatelor obținute pe 
acest trimestru, în așa fel ca 
vacanța de primăvară să și-o 
poată petrece ca Ionel.

Vă dorim tuturor, dragi e-< 
levi, vacanță plăcută 1

cetățeni 
socialis-

aștepta

mai
Așa 
au

sint 
cum 
fost 

con-

Atît școala cit 
și familia au o 
mare răspunde
re în creșterea 

și formarea viitorilor 
ai societății noastre
te. Școala și familia urmăresc 
același scop : educarea multi
laterală a copiilor. Este deci 
firesc ca între ele să existe o 
unitate de acțiune în domeniul 
muncii educative pe care tre
buie s-o desfășoare cu copiii. 
Familia este aceea care for
mează primele trăsături de ca
racter ale copiilor, trăsături 
care sint întregite pe mai de
parte de către școală. Părin
ții, conștienți de răspunderea 
pe care o au în educația fii- 
lor lor nu trebuie să adopte 
la întîmplare anumite atitu
dini în relațiile cu copiii lor. 
Fiecare an din viața copilului/ 
are anumite particularități ca
re trebuie bine cunoscute și să 
se țină seama de ele.

In această direcție Școala 
de 7 ani nr. t Petroșani, a 
căutat să antreneze familiile 
elevilor la lectoratele cu pă
rinții, organizate lunar. La a- 
ceste lectorate sînt arătate 
părinților formele și metodele 
cele mai corespunzătoare ce 
trebuie să le folosească în e- - 
ducația copiilor. In discuțiile 
ce au avut loc s-a văzut că 
unii copil se poartă mal dega-

clubul 
pionierilor din 
Petroșani, ame- 
inajat la Școa
la
1, 
se 
ln 
multor cercuri 
pe specialități. 
Unul dintre a- 
cestea este și 
cel de filatelie 
mult îndrăgit 
de pionieri. IN 
CLIȘEU : Ele
vul Mihuț loan, 
un pastortat fi- 
latelist, com- 
pletîndu-și co
lecția.

jat acasă decît la școală, ișl 
manifestă mai deschis prefe
rințele.

Astfel, mulți părinți au fă
cut un schimb de păreri cu 
cadrele didactice, au ridicat 
probleme care i-au ajutat să 
se orienteze asupra anumitor 
particularități ale copiilor. Tot 
mai mulțl părinți se adresea
ză dlrigințllor și Învățătorilor 
ln privința anumitor probleme 
ale educației.

Se Intimplă uneori că acasă 
copilul este foarte liniștit, dar 
pe stradă, pînă la școală șl 
chiar la școală in pauze, are 
anumite abateri de Ia discipli
nă. Cercetlndu-se cauzele, s-ш 
constatat că in familie, copi
lul este ținut sub un regim 
prea sever, nu i se dă timpul 
necesar pentru joc, fapt care 
ii determină ca atunci cînd nu 
mai este supravegheat de pă-. 
rinți să aibă anumite abateri. 
Acești părinți au fost Îndru
mați să organizeze timpul ln 
așa fel incit să-l lase pe copil 
să se și joace. Prin joc copi
lul se dezvoltă fizic, devine 
mai ager. Jocul, învățătura și 
odihna trebuie imbinate în mod 
armonios.

Trebuie recunoscut faptul că

mai sînt părinți care se cred 
autoritari, subapreciază rolul 
colaborării cu școala, nu țin 
cont de observațiile făcute de 
învățători și profesori.

Intr-o greșeală mare cad 
acei părinți care la aflarea re
zultatelor slabe la învățătură 
ale copiilor Ișl însușesc expli
cația dată de elev : sînt ne
dreptățit, examinat superficial 
etc. Mă voi referi la un caz : 
Intr-una din zile un elev a 
primit nota 4 la limba romî- 
nă. Acasă i-a spus mamei că-i 
nedreptățit, că a știut lecția, 
dar nu a fost întrebat îndea
juns.

— Știu dragul mamei, doar 
tu ești cuminte, înveți, lasă că 
văd eu care este situația.

Atît i-a trebuit elevului să 
audă ca să nu mai învețe și 
notele proaste să se înmul
țească. Avea 
mama sa. Și 
ma copilului 
lă, s-a plîns 
ginte că fiul

că este persecutat. Aceas
tă mamă a greșit de două ori : 
s-a lipsit pe ea însăși de po
sibilitatea de a putea cere cu 
autoritate copilului să-și schim
be atitudinea față de învăță

se 
un „apărător" în 
într-adevăr, ma- 
a venit la școa- 
tovarășului diri- 

ei este nedreptă •

muncii elevilor au început și ele 
Să se contureze. Notele bune in 
catalog se înmulțeau, în timp ce 
absențele deveneau tot mai rare. 
Numai cu Malama Maria lucru
rile se petreceau invers : absențele 
nu mai aveau loc în catalog, iar 
notele erau dintre cele mai mici. 
In procesul de producție nu mai 
era parcă aceeași muncitoare frun
tașă. Părea plictisită, munca îi de ■ 
venise parcă neplăcută, cele 8 ore 
de producție treceau cu greu Șt i 
se păreau obositoare. Ceva se în- 
tlmplase cu ea și poate singură nu 
înțelegea ce anume. Acel ceva o 
frămînța tot mai mult. Ar fi vrut 
să fie mai mult singură, să nu se 
mai întîlnească cu tovarășii de 
muncă. Nu o mai interesa că la 
școală la 6 materii notele sînt în
tre 2 și 6, nici că are 37 ore ab
sentate nemotivat de la școală în 
două luni.

Cazul tov. Malama Mwia a 
fost luat în discuția ''w^tetului 
U.T.M. Nu a trecut deci mult 
timp și Malama Maria se afla în 
fața comitetului U.T.M. pentru 
a-și justifica atitudinea. Privirile 
tuturor erau ațintite asupra ei, în- 
conjurînd~o din. toate părțile.

lși dădea seama de ceea ce fă
cuse, îi era rușine de acei ce o 
recomandaseră cu un an în urmă 
să meargă la școală. In ședință i 
se puneau tot felul de. întrebări la 
care Malama Maria trebuia să 
răspundă, să arate de ce nu mai 
muncește ca înainte, de ce nu mai 
învață.

— Lipseam de la școală pentru 
că nu îmi învățam lecțiile. Nu 
pentru că nu aveam timp, dar... Și 
Maria s-a oprit. Toți însă știau 
ca plimbările fără rost, un. cerc 
de prieteni nepotriviți, erau cauzale 
schimbării ei.

Comitetul U.T.M. a hotărît ca 
tov. Petrescu Petruța, membră a 
comitetului care se pregătește, pen-' 
tru institut, să o ajute pe Malama 
Maria, iar tov. Firțag Eugen, di
rectorul școlii serale a asigurat co
mitetul U.T.M. că Malama Maria 
va fi ajutată și de o profesoară 
ca să recupereze materia din ore
le pierdute.

Din partea tov. Malama Maria 
se cerea să fie hotărîtă, să lase 
acei prieteni care nu o ajută cu 
nimic, să devină iar Malama Ma
ria — cea cunoscută, apreciată fi 
stimată de toți.

tură și față de 
profesori, și 
totodată a fă

cut împreună cu 
copilul cauză comună In dau
na muncii desfășurate de școa
lă făcindu-1 pe copil suscepti
bil la orice observație a ca
drelor didactice.
. Orice nemulțumire a părin
ților din domeniul muncii co
pilului in școală, trebuie să 
fie discutată cu profesorii și 
nu numai cu copilul. Copiii au 
uneori tendința de a ascunde 
adevărul despre rezultatele 
slabe la învățătură. Numai da
că părinții vor privi acțiunile 
educative ale școlii cu încre
dere, vor fi ajutați să fie o- 
biectjvi în aprecierea copiilor 
și în folosirea unor măsuri e- 
ducative se vor obține rezul
tatele dorite.

Cel mai bun, mai compe
tent și mai eficace ajutor dat 
părinților în educarea copii
lor este acel al școlii. Acest a- 
jutor. trebuie să se manifeste 
în toate domeniile muncii e* 
ducative deoarece școala și fa
milia fac educația comunistă 
a viitoarelor generații, meni
tă să ducă la dezvoltarea mul
tilaterală 
piilor.

înv.
Școala de 7 ani nr. 2 Petroșani

și armonioasă a co-
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La discuțiile din cercul de invățămint 
să participe toți cursanții ?

anul I din sec- 
minei Aninoasa 
activitate bună.

Cursul seral 
torul VII al 
desfășoară o 
El cuprinde 26 de membri și 
candidați de partid, muncitori 
de nădejde ai sectorului. Con
ducerea cursului a fost încre
dințată tov. ion stelian, pro
pagandist de mai mulți ani. 
De fiecare dată, tovarășul Ion 
Stelian iși pregătește temei
nic lecțiile, studiază în între 
gime materialul bibliografic, 
se străduiește ca fiecare pro
blemă să fie cit mal bine ex 
pllcată. Un ajutor prețios în 
pregătirea lecțiilor, în apro
fundarea problemelor și îmbu
nătățirea metodelor de muncă, 
îl constituie pentru propagau 
dist lecțiile și seminarlile or 
ganizate de cabinetul de partid, 
la care participă cu regulari
tate. La ședințele de pregăti
re tovarășul ion Stelian ia 
parte activă la discuțiile ce se 
poartă în jurul problemelor 
ce se dezbat, își la notițe pen
tru ca apoi să poată întocmi 
lecții bogate în conținut.

Pentru a ajuta mai mult pe 
cursanți să se pregătească bi
ne, propagandistul le Indică 
materialul bibliografic, le a- 
trage /£ nțla asupra principa
lelor probleme care se vor 
dezbate In seminarul viitor. 
Tovarășul Ion Stelian se preo
cupă îndeaproape de antrena
rea la discuții a tot mai mulți 
membri și candidați de partid 
din curs. Cu ocazia primului 
seminar au luat cuvîntul 10 
cursanți, la al doilea 12 tova
răși, iar la ultimul seminar 
cei mai mulți participant pre- 
zenți. Cum a reușit tovarășul 
Ion Stelian să antreneze de 
fiecare dată tot mai mulți 
cursanți la discuții ? După ce 
un tovarăș dezvoltă problema 
pusă în discuția seminarului, 
el antrenează șl pe alții să vi
nă cu completări, să-și spună 
părerea, le pune întrebări a- 
jutătoare, antrenează cursan- 
ții să tragă concluzii asupra 
dezbaterilor. Atît în seminar 
cît și în timpul său liber, to
varășul ion stelian acordă a- 
jutor fiecărui cursant, ii dă 
consultații individuale, îl in
dică/ ce anume să studieze. El 
a ajutat îndeaproape pe mun- ■ 
cltoarea Moraru Eugenia să se

pregătească pentru discuții. 
I-a explicat amănunțit cum 
să-și întocmească
pentru ca acesta să cuprindă 
ideile principale. Așa a pro
cedat șl cu tov. Gherghely 
Dominic, care la început era 
timid în seminar. Cu el a dis
cutat șl probleme pe care a- 
cesta nu le-a înțeles și pe ca
re Ie-a clarificat.

Ca urmare a acestor preocu
pări la ultimul seminar ținut 
la lecția „Lupta maselor popu
lare sub conducerea P.C.R. 
pentru instaurarea șl consoli
darea regimului democrat- 
popular" discuțiile purtate de 
majoritatea cursanților pre- 
zenți au fost vii, pline de con
ținut. Printre cei mal activi 
tovarăși la discuții au fost co
muniștii Anton Vasile, Butca 
ptilia, Mlhăllă Dochla, Mo
raru Eugenia, Lang Marla și 
alții care au vorbit documen
tat. Acești cursant! au și o 
frecvență bună, studiază pe 
bază de conspecte materialul 
bibliografic. Ca urmare a stră
daniei pe care o depun pentru 
ridicarea nivelului lor politic 
șl ideologic munca lor este toi 
mal rodnică, el participă ac
tiv la viața de partid, se stră
duiesc să-și ducă la Îndeplini
re sarcinile încredințate.

Unii cursanți privesc insă 
fără răspundere atît frecvența 
la ședințele cercului cît și pre
gătirea lor politică. Printre a- 
oeștia se află tov. Bara Titus, 
dispecer, care de la deschide
rea învățămlntului de partid 
nu are nici o prezență. Nici 
tovarășii Hunyadi Matei, Si- 
mlon Gheorghe, Konyardl La- 
dlslau nu au participat încă 
la vreo lecție sau seminar. De 
asemenea, mai șînt unii 
cursanți, ca de exemplu, ichim 
Dumitru, Poenaru Aron și al
ții care nu conspectează ma
terialul bibliografic, nu 
cipă la discuții cu toată 
tepța propagandistului.

Pentru îmbunătățirea 
vențel la Invățămint, 
organizației de bază trebuie să* 
tragă la răspundere pe acel 
cursanți care manifestă dezin
teres față de frecvența la in- 
vățămlntui de partid, să acor
de mai multă grijă mobiliză
rii cursanților la lecții și se- 
mlnarll, să controleze felul în 
care membrii șl candidațll de 
partid se preocupă de ridica
rea nivelului lor politic și 
ideologic.

conspectul

parti- 
lnsis-

Irec- 
biroul,

2. ȘUȘTAC

' Comunistul Polarescbi Iosif fa
ce parte din comisia de economii 

‘a sectorului electromecanic de la 
mina Uricani. Dorința de a rea
liza dl mai multe economii a fi-, 
cut ca el să devină un neobosit 
căutător al noului, un inovator va-, 
loros. De numele lui este legată 
inovația: „Contacte pentru loco-, 
motivele electrice de mină, cu 
partea inferioară a contactului, 
confecționat din fier cornier, în 
loc de cupru', inovație care aduce, 
sectorului electromecanic o econo-' 
mie anuală de aproape 10.000 lei.

De curînd tovarășului Polares- 
chi losif i s-a încredințat o lu
crare specială si anume confec-, 
ționarea unei rezistențe lichide^ 
pentru o mașină de extracție. Pen
tru prima dată in atetiertA unde 
lucrează priceputul electrolăcătuș 
s-a executat o asemenea lucrare.'

>

cafea cu lapte și 
cerui eu.
putem servi, dar 

l cărnuri nu avem — răspunse vîn- 
j Zătoarea. Și cu amabilitate mă 
< sf&tui să merg la alimentara din 
'^apropiere, să-mi cumpăr comun 
Șțși pe cînd mă voi întoarce va fi

puțină răbdare...
Venisem cu trenul și-mi era o 

foame de lup. Spre a nu pierde 
timpul am intrat în cofetăria din 
dreptul parcului cu gîndul să tnă- 
ntnc ceva. '

> — Vă rog o
$ două tomuri —
( — Cafea vă

Zecile de blocuri din liric ani, de curnîd tencuite și zu* 
grăvite In exterior, In culori atractive dau un farmec a» 
sebit celui mai ttnăr oraș de pe Vale. IN CLIȘEU : Bloctu * 
din Uricani, unul din blocurile recent zugrăvite.

15 minute m-am întors la cofe
tărie să-mi beau cafeaua. Dar 
spre surprinderea mea încă nu era 
gata. Vînzătoarea mă informă că 
nu mă poate servi pentru că i s-a 
terminat aragazul. ?

Treburile m-au adus peste ci- £ 
teva gjle din nou la Petroșani, j 
De data aceasta fiind mai pru- >, 
dent m-am prezentat la aceeași co- J 
fetărie cu două comuri în bu%u-

<
{

Cșgata și cafeaua. Ii ascultai sfa
nțul. După ce am stat la find vreo 
i ■' .............. л ■ ....... ....................

> 
i;
) 

I 

I
(,................................... ................ ...... ,
jj nat. Doream să beau un ceai fier- ) 

bine că-mi era frig. Am fost ser- î
< vit destul de repede dar cu
f ceai... rece, fără gust, pentru că ]> 
j după cîte mi s~a spus nu era râcilȘ 

......................................................... ’■<
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, ___ respective dacă in loc să s
Ș i se dea chenzina și salariul în ? 
■; zilele stabilite i s-ar spune să aibă
< puțină răbdare pentru că... negii- ’ 
, jențele nu se plătesc.

M. COSTEA
? ,. corespondent

lămîie, nici rom pentru a-i da und. 
gust mai plăcut. La protestele me- ;

, vînzătoarea ceru să mai avem ‘ 
puțină răbdare (nu eram singurul 

') tă se va pune 
, ceaiul din nou la încălzit. Aceasta 
} impunea încă 10 minute de aș- 
f teptare. N-am acceptat și am ple- 
$ cat revoltat de neglijența cu care 
£ se servește in această unitate, 
? Oare ce ar zice colectivul со- 
't fetăriei г
! i se dea chenzina și salariul în ?

\ le,
' Г - н
j. care așteptam f)
< I ’ ’ "
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AU APĂRUT
ÎNȚELEPTUL și copilul.
G. Alexandrescu — FABU • 

' LE (1. m.)."
ANALELE INSTITUTULUI DE 

CRECETARI AGRONOMICE 
seria A.

DICȚIONARUL LIMBII RO
MINE MODERNE.

Perpessicius — ALTE MEN
ȚIUNI DE ISTORIOGRAFIE 
LITERARA.

H. Zincă — CAZUL R—16.
N. Flllmon — ROMAN NĂZ

DRĂVAN.

©

După încheierea adunărilor 
de dări de seamă ale deputaților

(Urmare din pag. l-a)
In această sesiune a reieșit 

ca o concluzie Importantă 
pentru îmbunătățirea muncii 
de. viitor a deputaților nece
sitatea întăririi continue a le
găturii lor cu alegătorii din 
circumscripțiile electorale. In 
acest scop sesiunea a cerut 
deputaților să reactivizeze, co
mitetele de cetățeni din cir
cumscripții, să se ocupe cu 
grijă de soluționarea sesizări
lor alegătorilor.

O deosebită atenție a acor
dat sfatul popular propuneri
lor făcute de alegători cu pri
lejul adunărilor de dări de 
seamă. S-a Întocmit o eviden
ță clară cu cele 280 de pro
puneri făcute de cetățeni cu 
acest prilej, iar după, clasifi
carea propunerilor acestea au 
fost repartizate diferitelor u- 
nități ca I.C.O., I.L.L. etc., 
spre a fi rezolvate. Unele pro
puneri au fost repartizate co
misiilor permanente pentru a 
se studia rezolvarea lor. In 
urma preocupării noastre față 
de noile propuneri ale cetățe
nilor putem arăta că 180 din 
ele sînt deja rezolvate. Astfel, 
s-au luat măsuri de întreține
re a zonelor verzi pe timp de 
iarnă, s-au făcut amenajări 
la piața orașului șl altele.

I

Propunerile au fost înfăp
tuite, în majoritate prin mun
ca voluntară a cetățenilor. Ce
tățenii din circumscripția de
putatului Ciornei Ioan au lu
crat voluntar la amenajarea 
unei sere de fiori. Această lu
crare are o valoare de 30.000 
iei. O altă seră de flori a fost 
amenajată din inițiativa de
putatului Munteanu Romul la 
Paroșenl. Deputata Novac E- 
Ilsabeta a întreprins acțiuni 
voluntare cu alegătorii pentru 
amenajarea pieții orașului. 
Aici s-au construit adăposturi 
pentru depozitarea mărfurilor, 
s-au făcut îndiguiri pentru 
captarea apelor ce s-au revăr
sat In timpul ploilor prin pia
ță. La aceste acțiuni obștești 
s-au evidențiat mai ales ce
tățenii, Roșia Carol, Smit An
drei, Bor Adrian și alții.

Alte propuneri, realizarea 
cărora necesită ’fonduri mal 
mari, ca de pildă, moderniza
rea străzii Fabricii și a străzii 
care duce spre cătunul Dtfalul 
Babli au fost incluse de comi
tetul executiv în bugetul pe 
anul 1962.

Ocupindu-ne cu grijă de re
zolvarea propunerilor cetățeni
lor, întărind neîncetat legătu
ra dintre deputați șl alegători. 
Sfatul popular al orașului 
Vulcan va obține în viitor noi 
realizări în buna gospodărire 
a localității.

Mai multă preocupare pentru evitarea 
abaterilor de ia N. T.

Q

Respectarea cu strictețe a 
normelor de tehnica securită
ții și protecție a muncii con
stituie o sarcină de mare răs
pundere pentru toți oamenii 
muncii.

Minerii din Vulcan, prin e- 
fOrtul depus In activitatea lor 
de producție, prin succesele 
doblndlte de la redeschiderea 
minei, și-au ciștigat un pres
tigiu binemeritat, in acest 
an, de pildă, ei și-au îndepli
nit planul anual cu 19 zile 
Înainte de termen.

In acest an serviciul de ae
raj al minei Vulcan a cheltuit 
pentru Îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin peste 2.000.000 lei, 
din care 735.000 lei pentru e- 
chipament de protecție și u- 
zură, 707.000 iei pentru teh
nica securității, 414.000 lei 
pentru măsuri tehnico-sanita- 
re etc.

Aceste cîteva cifre arată gri
ja care se acordă minerilor de 
aici in vederea asigurării unor 
condiții de lucru mal bune, 
eliminării accidentelor. Cu 
toate acestea nu se poate spu
ne că activitatea serviciului 
de aeraj s-a ridicat la nivelul 
cerut. Serviciul respectiv nu a 
luat Întotdeauna măsurile ce 
se impuneau atunci cînd a 
constatat unele abateri de la 
N.T.S., mulți din tovărășii a- 
cestul serviciu neavînd o pre
gătire corespunzătoare, fiind

uneori în necunoștință de cau
ză, au neglijat unele îndato
riri. O lipsă au dovedlt-o șl 
măsurătorii de gaze, care tre- 
cînd pe la locurile de muncă 
șl observînd anumite lipsuri 
se mulțumeau uneori ca să le 
treacă doar în cartea de ra
port, fără să caute a le reme
dia imediat cu concursul ce
lor competenți. La unele lo
curi de muncă aerajul s-a fă
cut defectuos. De pildă, la u- 
nul din locurile de muncă de 
la sectorul I, preabataj în stra
tul 15, pe o porțiune de 14 
m. lipsea coloana de aeraj.

Dar nu toate lipsurile și a- 
baterlle de la N.T.S. se dato- 
resc serviciului de aeraj, mul
te din ele au avut loc din cau
za delăsării unor maiștri, șefi 
de sectoare și mineri. Olteva 
exemple sînt deajuns să ilus
treze acest lucru: In cadrul 
sectorului II s-a neglijat în
treținerea suitorilor de aeraj 
de pe stratele 5 șl 7, orizontu
rile 590—630, blocul 2, lucru 
de care s-a făcut vinovată con
ducerea sectorului, al cărui 
șef este ing. Surdu Octavian. 
Un alt exemplu de abatere de 
la N.T.S. a fost săvîrșlt de 
maistrul minier Носа Iuliu. 
care circula la puțul 7 vest 
fără uși la colivie. Artificie
rul Pavel Epaminonda de la 
sectorul II și-a pfermls să 
puște la locul de muncă fără

găuri de probă, iar un altul, 
Petca Gheorghe de la secto
rul I, n-a controlat conținutul 
de metan la ortul unde a puș- 
cat, conducta de pușcare fiind 
din sîrmă neizolată și a încăr
cat găurile In prezența mai 
multor oameni la ort. Acesta 
din urmă a fost sancționat cu 
pierderea primei de producție 
pe timp de 3 luni. Cazuri de 
nerespectare a N.T.S. s-au 
constatat și la alți mineri. 
Brînzău Gheorghe, Igna Ghe
orghe, Popescu Iile, Bonuz 
Nicolae, Imre Alexandru au 
fost găsiți cu țigări și chibri
turi în mină.

Odată cu dezbaterea cifre
lor de plan pe 1962, persona
lul serviciului de aeraj a ana
lizat lipsurile ce le-a avut, a 
luat atitudine sănătoasă pen
tru lichidarea tuturor abate
rilor de la N.T.S. și a cerut 
cu insistență în acest scop 
sprijinul șefilor de sectoare, a 
maiștrilor, prevăzînd șl un plan 
de măsuri tehnîco-organizato- 
rice eficiente. Pentru ca aceas
tă problemă să fie rezolvată 
conform cerințelor și sarcini
lor trasate, fiecare muncitor, 
maistru și Inginer, toată con
ducerea minei, trebuie să pri
vească cu simț de răspundere, 
să la toate măsurile necesare 
pentru ca N.T.S. să fie aplicat 
cu strictețe spre folosul Între
gului colectiv.

ST. EKAHT

Se conturează 
cvartalul...

Cu doi ani în urmă, pe stra
da C. L Parhon din Petroșani 
в început construcția primu
lui bloc de locuințe, Atunci, 
locuitorii din jur au crezut că 
este o... rîndunîcă izolată, ră
tăcită pe strada lor. Dar, du
pă primul bloc 
doilea. Apoi, un grup întreg...

7 blocuri noi ' ' 
construcție pe 
Parhon. Unele măi mari, al
tele mai mici. Ele vor cuprin
de 184 apartamente cu încăl
zire centrală, avlnd 2—3 ca
mere, baie, bucătărie etc. Pri
mele blocuri A, H și E — vot 
fi gata să-și primească loca
tarii în cursul lunilor urmă
toare.

în prezent, zor mare dau la 
lucru brigăzile de tîmplari șl 
parchetari conduse de Popes
cu Gheorghe, Popescu Jenică, 
Jilda Nicolae care lucrează la 
blocul A, zidarii Budică Gheor
ghe, Ciurtcă Stere. Rădulescu 
Marin, zugravul Sturza Grigo- 
re, dulgherul Geamănă Mihal 
care lucrează la blocurile H 
și E. Cu mult avînt muncesc, 
și tencuitorii Negrulescu Die, 
Froșt Ștefan, Volf loan de la 
blocul В,- dulgherii conduși de 
Kiss Alexandru la blocul C șl 
alți muncitori constructori. El 
sînt hotărîți ca în prima ju
mătate a anului 1962 să dea 
în folosință întregul grup de 
7 noi blocuri.

a venit $1 al

slnt acum în 
strada с. I.

i
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umisia miMiii Moi pilii tio lese
— Declarația

STOCKHOLM 21 (Agerpres) — 
Corespondență specială :

Profesorul John Bernal, preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Consiliului Mondial al Păcii, a fă
cut următoarea declarație corespon
dentului Agerpres în legătură cu 
desfășurarea Sesiunii Consiliului 
Mondial al Păcii de la Stockholm : 
Sesiunea de la Stockholm a Consi- 
іайіч Mondial al Păcii care și-a 
încheiat lucrările — a spus Ber- 
ЯЛІ — a constituit una din. cele 
Atei importante sesiuni din istoria 
амінігіі pentru pace.

Am luat parte la aproape toate 
întîlnirile mișcării mondiale pentru 
pace, dar la nici una dintre ele 
discuțiile nu au fost atît de serioa
se și de realiste ca acum. Aceasta 
pentru că oamenii își dau seama 
că situația în momentul de față 
trebuie urmărită cu toată seriozita
tea. Această sesiune constituie ex
presia reactivării forțelor păcii din 
lumea întreagă. Acest lucru s-a 
putut constata în toate țările dar 
mai ales, și aceasta este un factor 
important, în Anglia, Franța și Sta
tele Unite. Acțiunea desfășurată re-

lui J. Bernal
cent de mișcarea femeilor din Sta
tele Unite, de exemplu, este un 
lucru foarte încurajator în prezent.

Hotărîrea Consiliului Mondial 
al Păcii de a sprijini ținerea Con
ferinței partizanilor păcii din cele 
trei continente America Latină, 
Asia și Africa — a continuat Ber
nal — și al cărei scop este pacea 
și independența națională, arată, 
de asemenea, că popoarele colo
niale și foste coloniale care au ob
ținut independența sînt hodtrîCc 
acum să o apere.

In legătură cu cea de-a doua 
hotărîre a Consiliului Mondial al 
Răcii de a se convoca un congres 
mondial pentru dezarmare și pace, 
profesorul Bernal a spus : „Vreau 
să subliniez că este un nou pas spre 
realizarea păcii prin acțiuni hotă- 
rîte ale popoarelor. Acum, cînd 
Apelul de la Stockholm a primit 
sprijinul O.N.U.; noi trebuie să 
veghem ca el să fie tradus în viață 
și că dezarmarea generală și totală 
să fie înfăptuită astfel ca primej
dia nucleară care amenință lumea 
să fie pentru totdeauna îndepărta
tă".

Declarația 
lui Ben Khedda

TRIPOLI 21 (Agerpres)
„Poporul algerian a luat ho- 

tărirea fermă de a lupta pînă 
la îndeplinirea principalelor 
sale revendicări și pînă cînd 
teritoriul 
Sahara va 
un singur 
declarația 
Ben Khedda, președintele Gu
vernului Provizoriu al Repu
blicii Algeria, la 19 decem
brie, înainte de a părăsi Libia.

In momentul de față se 
spune ta continuare în decia- 
rațio tapta Algeriei a intrat 
■tata-» teză hotărîtoare deoa
rece Ia orizont au apărut sem
ne ale unor noi tratative. A- 
ceste tratative, se subliniază 

■în declarație nu vor avea re - 
zultate pozitive dacă guver
nul francez nu va pune la ba
za lor recunoașterea suvera
nității poporului algerian.

I t .

Algeriei, inclusiv 
fi considerat ca 

tot“, se spune în 
făcută de Yussef

-=©
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Marea demonstrație studențească tfe la Roma 
împotriva uneltirilor imperialiștilor în Congo
ROMA 21 (Agerpres).
,,Nu“ imperialiștilor din „Union 

Miniere !”, „Belgieni, nu faceți de 
rîs Europa !", „Jos „civilizația” 
jandarmilor și parașutiștilor I”, 
„Unde este socialismul dumitale, 
die. Spaak?" cu aceste lozinci s-au 
îndreptat spre clădirea ambasadei 
belgiene de la Roma studenții ita
lieni indignați de uaeltirile im
perialiștilor. în Congo.

=©=— -----------

Cresc prețurile în Franța
PARIS 21 (Agerpres)
Potrivit datelor oficiale, 

prețurile cu ridicată au cres
cut în Franța în ultimele 6 
luni cu 4,7 la sută, iar prețu
rile cu amănuntul au crescut 
în ultimele 5 luni cu 4,1 la 
sută.

_=©=_

Președintele Indiei a felicitat poporul 
din Goa cu prilejul eliberării sale

DELHI 21 (Agerpres).
Președintele Indiei — Prasad a felicitat poporul Goa cu prilejul 

eliberării sale de sub dominația străină și a salutat alipirea lui )a 
India.

In mesajul președintelui se spune printre altele că „lichidarea 
ultimului reazim al colonialismului pe pămînțul Indiei a pus capăt ne
dreptății de pînă acum, și anume, în timp ce de mai bine de 14 
ani întreaga țară se bucură de libertate, frații noștri din Goa erau su
puși umilințelor și oprimării din partea unei puteri colonialiste 
străine".

.0.

Documente appobate 
de Adunarea Generala a O.N.U.

Pentru normalizarea 
situației din Grecia 

AȚENA 21 (Agerpres) — 
TASS transmite :

In Grecia se extinde miș
carea pentru amnistierea ge
nerală a democraților care zac 
In închisori și lagăre de con
centrare. In toate închisorile 
și lagărele de concentrare de 
pe insula Hagios Evstratios 
deținuțll politici au declarat 
greva foamei în sprijinul re
vendicărilor lor de a fi puși 
In libertate. Sute de comitete 
din întreaga Grecie adresează 
autorităților locale, guvernului, 
cereri privitoare la amnistie
rea generală, încetarea stării 
de război civil din țară și nor
malizarea situației in Grecia.

-=©=-

Pe participanta la această de
monstrație studențească, la care 
au aderat toate organizațiile de
mocratice de tineret îi aștepta în 
fața clădirii ambasadei un detașa
ment puternic de poliție. A răsunat 
comanda : „Imptăștiați-vă 1"; dar 
studenții ди s-au împrăștiat. A- 
tunci pblițișfiî i-au înconjurat și 
le-au smuls din mîini pancartele.

Studenții s-au apărat, iar trei 
dintre ei au reușit chiar să ajungă 
în clădirea ambasadei, unde l-au 
găsit pe ambasador căruia i-au re
mis o scrisoare de protest împotri
va uneltirilor imperialiștilor bel
gieni în Congo. La ieșirea din am
basadă acești soli ai studenților au 
fost arestați.

Nemulțumindu-se cu această ră-' 
fuială poliția a anunțat că șase par
ticipant la demonstrație au fost 
deferiți justiției. Cel mai tinăr 
dintre ei este în vîrstă de 15 ani.

Macmillan va vizita 
R. E G.

NEW, (YORK 21’ (Agerpres)
In ședința din dimineața zi

lei de 20 decembrie, Adunarea 
generală a aprobat în unani
mitate rapoartele Comitetului 
politic cu privire la folosirea 
spațiului cosmic și la dezar
mare. Adunarea Generală a 
recomandat statelor să folo
sească principiile dreptului in
ternațional, inclusiv Carta 
O.N.U., în domeniul spațiului 
cosmic și corpurilor cerești 
care nu pot constitui un obiect 
de natură să fie însușit de 
către vreo națiune.

Raportul bprobat cu privire 
la dezarmare conține, de ase
menea, o rezoluție care pre
vede crearea unui comitet 
pentru dezarmare alcătuit din 
18 țări: Brazilia, Bulgaria, Bir- 
mania, Canada, Cehoslovacia,

Etiopia’, Franța, India, Italia, 
Mexic, Nigeria, Polonia, R. P. 
Romînă, Suedia, U.R.S.S., 
R.A.U., Anglia și S.U.A.

Rezoluția cu privire la Al
geria aprobată de ' Comitetul 
politic a fost adoptată "cu 62 
voturi și 38 abțineri (Portu
galia, Spania, Anglia, S.U.A. 
și alte țări). Reprezentantul 
Franței n-a participat vot.

Rezoluția cheamă prihtte al
tele guvernele Republicii Al
geria și Franței să reia trata
tivele în scopul înfăptuirii 
dreptului poporului alger ian 
la autodeterminare și indepen
dență pe baza respectării uni
tății și integrității teritoriale 
a Algeriei.

Cu aceasta ședința din di
mineața zilei de 20 decembrie 
a luat sfîrșit.

o
BONN 21 (Agerpres)
Agenția United Press Inter

național anunță că primul mi
nistru britanic Macmillan va 
sosi Ia începutul lunii viitoare 
la Bonn pentru a avea con
vorbiri cu cancelarul Ade
nauer. ...........

IN S. U.A.

©

O nouă acțiune rasistă
NEWj YORK 21 (Agerpres)
Agenția Reuter anunță că la 

Dew Orleans au fost arestați 
peste 200 de negri 
protestat împotriva 
forței polițienești de 
toritâți cu prilejul
monstrații antisegregaționiste.

care au 
folosirii 

către au- 
unei de-

AbZ dovezi ale activității criminale 
desfășurate de Heusinger

GENEVA 21 (Agerpres)
Ziarul elvețian „Tribune de 

Lausanne" arată că unele 
fapte care îl demască pe fos
tul general hitîerist Heusinger, 
acum președinte al Comitetului 
militar permanent al N.A.T.O., 
au legătură directă cu Elveția.

Intr-adevăr, subliniază zia
rul, în 1939—1940 generalul 
Heusinger împreună cu alte 
persoane au Inițiat planul 
„Tannenbaum" de cotropire a 
Elveției, care prevedea, de a- 
semenea, trimiterea în lagăre

a tuturor adversarilor „noii 
ordine" și a eventualilor par- 
ticipanți la mișcarea de rej 
zistență.

r

Comentariu extern 0 victorie a poporalul indian 
împotriva colonialismului

demonstrație a țăranilor 
în Venezuela

CARACAS 21 (Agerpres) — 
TASS transmite :

In orașul Maturin din Vene
zuela a avut loc o demonstra
ție a țăranilor, care au cerut 
Înfăptuirea reformei agrare. 
Demonstranții au ocupat clă
direa institutului agrar și au 
cerut să 
mint la 
regiunea

se dea imediat 
25.000 de țărani 
respectivă.
_=©=_

pă- 
din

Cutremur în Columbia
BOGOTA 21 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță 

că la 20 decembrie, în pro
vincia Caldas (Columbia), la 
aproximativ 315 mile distanță 
de Bogota a avut loc un pu
ternic cutremur care a provo
cat numeroase pagube.

Cutremurul — al cărui epi
centru se află in munții Anzi 
— a provocat moartea a cel 
puțin 16 persoane. Peste 100 
de persoane au fost rănite.

Poporul indian a obținut o vic
torie importantă în lupta împotriva 
colonialismului. Populația de a- 
proape 700.000 de locuitori din 
Goa, Daman și Diu, care s-â zbă
tut mai bine de pateu veacuri și 
jumătate sub jugul colonialiștilor 
portughezi a revenit acum în sînul 
marii familii indiene. In numai 
două zile armata indiană a alun
gat pe colonialiștii portughezi și 
a adus libertatea mult așteptată 
fraților și surorilor care au sufe
rit mult sub robia colonială. Ziua 
de 18 decembrie a devenit o zi 
importantă nu numai pentru India. 
In această zi a fost dată o nouă 
lovitură rușinosului regim colonial. 
S-a apropiat și mai mult 
ziua cînd și restul popoarelor, care 
se mai află încă sub jugul colonia
liștilor vor dobîndi independența.

Partizanii păcii și progresului 
din întreaga lume își exprimă so
lidaritatea cu poporul indian, spri
jină cauza sa dreaptă.

In decurs de mai bine de 14 ani, 
după ce India a obținut indepen
dența politică pe teritoriul ei mai 
dăinuiau posesiuni coloniale care 
amenințau nu numai securitatea po
porului indian dar și cauza păcii 
din sud-estul Asiei. Colonialiștii 
portughezi se agățau cu disperate 
de ultimele lot poziții din această 
regiune. Ei respingeau tratativele 
cu India, ignorau declarația O.N.U. 
cu privire la acordarea indepen-

*

denței țărilor și popoarelor colo
niale, Se opuneau 
forță tendințelor 
liricii indiene.

In ultimul timp 
lonialiștilor portughezi 
deosebit de insolentă. Ei au între
prins provocări militare împotriva 
Indiei, sfidînd opinia publică mon
dială. In condițiile cînd toate mij
loacele pașnice au fost încercate 
iar bandele lui Salazar și-au inten
sificat și mai mult 
guvernul indian n-a 
soluție decîte aoeea 
trupe pentru a pune 
una capăt anacronismului existent.

Acțiunile juste și legitime 
poporului indian sînt primite cu 
tilitate în Occident unde se 
cearcă să se acrediteze ideea 
India ar fi „agresivă". Oare tru
pele indiene au pătruns pe terito ■ 
riul portughez ? Ceea ce a făcut 
India este doar restabilirea unor 
drepturi legitime, realipirea de te
ritoriul național a unor părți care 
i-au fost cîndva smulse cu forța.

Unele organe de presă america 
ne sînt indignate de îndrăzneala 
Indiei de a întreprinde un astfel de 
pas. „New York Times'- merge pî
nă acolo incit scrie că Goa nu 
ar avea nici o importanță pentru 
India. Este interesant de Știut oe 
ar fi spus același ziar daaă pe te
ritoriul Statelor Unite ar exista 
vreo posesiune străină. Golonialiș-

de pe poziții de 
pașnice ale po‘

compo etatea co- 
devenise

jaful colonial, 
mai avut altă 
de a trimite 

pentru totdea-

ale 
os- 
în- 
că

tii portughezi au rezistat pînă acum 
în Goa numai datorită sprijinului 
confraților lor
N.A.T.O. Acest adevăr s-a confir
mat o dată în plus prin poziția 
Statelor Unite și a altor puteri oc
cidentale în Consiliul de Securitate. 
Prin sprijinul direct acordat Por
tugaliei lui 
trat încă o 
nimic din

Fără să 
importanță 
ritoriului Goa, aoest fapt este 
important pentru India și din punct 
de vedere economic. După cum se 
știe, colonialiștii portughezi au scos 
anul trecut din Goa aproape 
5.000.000 tone de minereu de fier 
și peste 100.000.000 tone minereu 
de mangan. Acum bogățiile din 
Goa vor sluji poporul indian, vor 
fi folosite pentru dezvoltarea eco
nomică și culturală a țării și nu 
vor intra în casele de bani ale 
companiilor străine.

Eliberarea teritoriului Goa cons
tituie încă o etapă importantă în 
procesul ireversibil al lichidării 
definitive a odiosului sistem colo
nial. Poporul indian a înlăturat 
putregaiul colonialist. Nu este de
parte ziua cînd acest putregai nu 
va mai exista nicăieri în lume. 
Sentința dată colonialismului în 
zilele noastre va fi executată pre
tutindeni.

colonialiști din

Salazar ei au demons 
dată că nu au învățat 
lecțiile istoriei.
mai vorbim de uriașa 
politică a eliberării te-

I. DRAGUȘAN

REDACȚIA ȘI /ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. ' Gh’. Gheorgtnu-Dej nr. 56. Te!, interurban 322 automat 269.

PR06RAM DE RAQIO
23 decembrie ■ T

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale,
7.15 Jocuri populare romînești, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 
Concert de dimineață, 9,00 Roza 
vînturilor, 9,30 Melodii populare 
romînești, 10,20 „Concert ghici
toare" (5) — reluare, 11,03 Muzi
că ușoară, 12,00 Dansuri din ope
rete, 13,05 Concert simfonic, 14,00 
Concert de muzică ușoară, 14,40 
Cântece de luptă pentru pace, 
15,10 Din muzica popoarelor, 16,15 
Vorbește Moscova, 16,45 Laureați, 
ai celui de-al II-lea Concurs in- 
ternațioanl „George Enescu" — 
1961, 17,15 Din albumul melo
diilor de dragoste, 18,00 Program 
muzical pentru fruntași în produc
ție din industrie si agricultură, 
18,30 Concursul „Cine știe ne 
scrie — etapa a VI-a, 19,45 Mu
zică de dans, 20,40 Program pen
tru iubitorii de romanțe, 21,10 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II.
12.15 Muzică ușoară de compozi
tori sovietici, 13,00 Cîntece și jo
curi populare romînești, 14,30 Din 
muzica popoarelor sovietice, 15,00 
Orchestre de muzică ușoară, 16,15 
Muzică corală romînească, 16,30 
Melodii îndrăgite de ascultători; 
18,30 Muzică populară din Olte
nia, 19,00 „Programe muzicale al
cătuite de ascultători", 19,40 Es-_ 
trada artistului amator, 20.30 Mu
zică de dans, 21,15 Jocuri popu
lare romînești, 21,45 Emisiunea 
„Cîntec, dans și veselie" — mon
taj (reluare).
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CINEMATOGRAFE
23 decembrie

PETROȘANI -■ 7 NOIEM
BRIE : S-a furat un tramvai , AL. 
SAHIA : Lumină la fereastră ; PE- 
TRILA : Oameni pe pod ; LO- 
NEA : Adio copilărie ; ANINOA- 
SA : In liniștea serii ; LUPENI ; 
Fii atentă bunicuțo ; BĂRBĂ- 
TENI ; Setea.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


