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de cărbune

în

tone 
plan

Uricani au 
bun, acela 
fiecare zi 
puțin 100 

Luna 
condi-

așa fel, incit 
zi obțin o a-

productivității muncii
—__ -.1 întrecereaйівсііѵ й seamă în 
seciaiistâ

In fiecare zi KM) 
peste 

•<. A' .
Iacă din anul trecut, 

muierii de la 
luat un obicei 
de a da în 
peste plan cel 
tone de cărbune, 
aceasta, datorită 
țiilor bune de muncă ce 
le-au fost asigurate, mi
nerii din abataje au ex
tras în medie pe zi cîte 
95--114 tone de cărbune 
peste plan. La sectorul I 
în abatajul cameră nr. 5 
unde muncește brigada 
condusă de Niculae loan 
s-a obținut cel mai ri
dicat randament: cîte
8,40 < tone cărbune pt 
post? Trebuie să subli- ' 
nîem că minerii acestei 
brigăzi și-au organizat

munca 
în fiecare 
vansare de front de cel 
puțin 7—8 m. în ambele 
camere. Și sînt sprijiniți 
de tehnicienii Matei A- 
lexandru, Rugină Miluță 
și Ciurea Alexandru. Cu 
randamente în jurul a 
7,20—7,40 tone cărbune 
pe post muncesc și mi
nerii din brigăzile con
duse de Cîrciumaru Vic
tor și Poloboc Constan
tin.

Datorită măsurilor teh- 
nico-organizatorice lua
te în ultimul timp, în 
abatajele minei Uricani 
se dă zilnic în medie 
cîte 5—6 tone de căr
bune de fiecare post 
prestat.

intr-unui din atelierele termocentralei Paro- 
șeni ti nărui Ghionea Dumitru execută o lucra
re ..specială". E vorba de lucrările premergă
toare instalării luminilor fluorescente In 
mocentrală.

Iată-1 în timpul lucrului. s

ter-

Mereu mai mult cărbune cocsificabil

Colectivul minei Lu- 
peni jtre sarcini de sea
mă în anul acesta. El 
trebuie . să extragă în 
medie cu aproape 300— 
400 tone de cărbune pe 
zi mai mult decît în 
1964. Pentru traducerea 
în fapt a acestei sarcini 
deosebit de importante, 
au fost luate măsuri efi
cace în special pentru 
creșterea randamentelor 
în marile frontale. Ex
tinderea armării metali
ce, folosirea pe scară tot 
mai largă a complexelor 
de tăiere-încărcare și

transport au permis mi
nerilor' frontaliști să spo
rească productivitatea 
muncii cu circa 80—100 
kg. cărbune pe post, 
cest fapt se reflectă 
cele peste 3.200 tone 
cărbune cocsificabil 
le-au dat peste plan 
ultimile 15 zile 
aă. In 
pentru 
vității 
minerii

A- 
în 
de 
ce 
în 

de mun- 
acțiunii 

producti- 
se află

si stelarilor

Drumul spre lumină
Ce 

cind 
de el 
vățînd va ajunge un om fo
lositor. A învățat, a muncit cu 
sîrguință bucurîndu-se de fie
care sfat, de fiecare cuvînt de 
îmbărbătare. Și-a îndrăgit me
seria. A ajuns să stăpînească 
un colos de fier — locomotiva 
subterană care la o manevră a 
mîinilor sale pune în mișcare 
sub bolțile de beton ale dru
murilor subpămîntene convoaie 
lungi cu zeci de vagonete pli
ne cu cărbune. Fiecare convoi 
de vagonete goale transporta
te din timp la locurile de 
muncă, fiecare convoi de va
gonete pline cu cărbune trans
portate la puț pentru a lua 
drumul spre ziuă, îi umplu 
inima de bucurie. Și-a legat 
viața de marea bătălie pe ca
re o duc minerii din adîncuri 
cu stratele de cărbune. A a- 
juns un om folositor, privit 
cu stimă de cei pe care-i ser
vește — minerii din abatajele 
sectorului.

Și acum se afla în fața lor. 
Se ridica cîte unul și vorbea 
despre el, despre munca lui. 
Vorbește un om în vîrstă, pe 
care-1 cunoaște mai mult din
tre toți, comunistul Ambruș 
loan. Este omul care s-a 
propiat de el Ca tehnician, 
iăuzindu-i primii pași în 
sușirea tainelor meseriei 
mecanic de locomotivă, 
vorbit despre viața nouă care 
se făurește azi prin munca ce
lor ca el, prin munca între
gului popor.

— Eu sînt de acord ca to
varășul Diac Ștefan să fie pri
mit în partid, a spus comunis
tul Ambruș loan în încheiere.

Apoi și-au expus viața încă 
doi tineri. Semănau mult unul 
cu altul. Parcă erau gemeni. 
Erau cu cîțiva ani mai tineri 
decît Diac Ștefan. Soarta le 
era însă la fel. Doar aici la

fruntea 
sporirea 

muncii
din frontalele ce

lor două mari sectoare 
ale minei : sectorul III 
și sectorul II.

A „ nosenii
Cifrele înscrise pe gra

ficul de întrecere din in
cinta minei Aninoasa 
constituie pentru toți 
minerii de aici un prilej 
de mîndrie justificată. 
In perioada 10—27 ia
nuarie, mina Aninoasa a 
trimis la preparație pes
te plan mai bine de 1900 
tone de cărbune ener
getic. Toate sectoarele 
minei și-au depășit sub-

fruntași în întrecere
sarcinile de 

sectorul IV, de 
această perioa- 

extras peste

stanțial 
plan. La 
pildă, în 
dă s-au 
plan aproape 1600 tone 
de cărbune de calitate 
corespunzătoare normelor. 
Un fapt atrage atenția : 
la cea mai mare parte 
din brigăzi, productivita
tea muncii este în me
die de peste 5—5,400 
tone cărbune pe post.

' Reflectoarele s-au a- 
prins. In ’ lamina lot au
rie privirile micuței pre
zentatoare sînt pline de 
strălucire.

— Ne bucunăm mult 
că cel de-al ГѴ-1еа con
curs al pionierilor și 
școlarilor se desfășoară 
în localitatea noastră. 
Găzduim azi, sute și 
sute de pionieri din Va
lea Jiului...

Cuvintele prezentatoa
rei sînt aprobate 
de spectatorii 
loneni care se 
mîndresc cu cel 
mai frumos club 
din Valea Jiu
lui, cu cea mai 
elegantă sală de 
spectacole. Mai 
ieri, cu greu 
își desfășurau 
activitățile cul
turale în 
scundă,
scena

pățagie și iată că acum 
fiii lof, peste 200 la nu
măr, s-au strîns într-un 
buchet enorm pe scena 
spațioasă pentru a trimi
te mesajul lor pionieresc.

Omogenitatea formați
ei corale a Școlii de 7 
ani din Lonea, care a 
deschis concursul pionie
rilor, ca și lirismul pie
selor muzicale „Povestea

L. LABA

Fiecare adunare generală 
consacrată primirii în partid 
a noilor membri și candidați 
din rîndul celor mai buni mun
citori are o semnificație deo
sebită. Și e firesc să fie așa. 
Doar fiecare membru sau can
didat nou primit în partid în
seamnă cu un luptător mai 
mult în uriașa armată a co
muniștilor, un pionier nou în 
bătălia pe care o duce între
gul nostru popor pentru viito
rul însorit al patriei.

Comuniștii din sectorul III 
al minei Petrila au avut și ei 
parte nu de mult de o aseme
nea adunare. Adunarea a as
cultat trei cereri adresate or
ganizației de bază. Toate trei 
au exprimat o singură dorin
ță : „Rog să fiu primit în rîn- 
durile Partidului Muncitoresc 
Romîn". Cererile erau scrise 
cu litere mari, erau compuse 
din cuvinte simple. Ele expri
mau însă mult: bucuria unor 
oameni care din bezna vieții 
de altă dată au ajuns la lu- 
Tnină 1

...S-a ridicat la cuvînt un 
tînăr cu o privire senină, în 

/ al cărui glas se resimțea emo
ția unui om care trece prin 
clipe de o mare însemnătate 
în viață.

— M-am născut într-un sat 
/ moldovenesc... Tînărul vorbea. 

Dar gîndurile i-au zburat par
că undeva departe.

...Un sat de munte, împrej- 
, muit cu păduri bogate, de 

brazi falnici. Aici a copilărit 
colîndînd pădurile, ascultînd 
ciripitul păsărilor, adăpostin- 
du-se de ploi sau de arșița 
soarelui sub cetinile brazilor.

Amintiri frumoase 1 La un 
moment, seninătatea de pe fa
ța tînărului dispare înlocuin- 
du-se cu umbra unor amin
tiri amare.

...In familie erau 6 copii. El 
abia împlinise zece primăveri 
cînd a fost nevoit să-și cîști- 
ge singur existența. îngrijea 

vitele chiaburilor. In fiecare sea- 
Tă primea răsplata : un pumn 
de făină de mălai. Și această 
soartă o aveau și frații lui. își 
amintește de fața suptă a ta
tălui. Nu și-l amintește pe de- . .......... .........
plin. încă nu avusese 14 ani j Ое/л/лилі 
cînd tatăl lui a murit. S ГГіеіеПеіе

fost de l 
ut, ră- ?

mare i-a fost bucuria 
i s-a spus că e nevoie 
la această mină, că în-

a- 
că- 
în-
de 
i-a

I. DUBEK
(Continuare în pag. 3-a)

unanim Continuare în pagi. 3-a
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Au trecut vremurile cînd drumurile pline de noroi și ‘ 
hîrtoape, ce legau localitățile Văii Jiului, erau bătute cu • 
piciorul. Astăzi, șoselele asf altate sînt străbătute de auto- ; 
buze elegante fabricate în lî.F.R. In clișeu sînt doar două 
din autobuzele care fac ca dru» ui sâ fie mai plăcut, iar 
яЩогіа mult mai scurtă

INSTANTANEE

„ilenei**
— Acestea sînt liniile prind- ? 

pale. Pornim de la gur.ctul A ? 
și atingem linia principală. Con- s 
tinuăm apoi în sus și facem un < 

.unghi frumos. Așa... După cum ) 
vedeți, partea din față a min^cii j 
e gata. Trecem la partea din s 
spate... >

Aplecate deasupra mesei mari, 
( cursantele urmăresc cu aten-
< ție îndrumările instructoarei. Pe
> planșele albe ele lucrează cu
> migală tiparul unei mâneci. Doar
< câteva zile au trecut de cînd
< Ana. Agneta, Maria și celelalte 
? 19 tinere se numără printre 
S cursantele cercului de croitorie 
ș al clubului din Uricani și mîi-

Calitatea iasă de dorit I j n‘le lor inSffi№ cu dibăcie liniile 
tiparelor.

In angajamentele minerilor > 
vulcăneni de a obține în acest , 
an indici de producție tot mai '■ 
buni, nu a fost neglijată nici 
problema calității. In acest 
scop s-au propus pentru apli
care o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice. Colectivul fie
cărui sector s-a obligat să ex
tindă Ia toate locurile de mun
că acțiunea de alegere a șis
tului vizibil din cărbune.

Dar iată că se apropie sfîr- 
șitul primei luni de muncă 
din acest an și rezultatele nu 
confirmă o suficientă preocu
pare pentru îmbunătățirea ca
lității. Pe mină procentul de 
cenușă este mai mare decît cel 
admis la cărbunele brut, cu 
peste 1 la sută. Cel mai rău 
în privința calității cărbunelui 
extras stau sectoarele I și III 
unde procentul de cenușă în
trece pe cel admis cu peste 4 
Ia sută.

Pentru ca această situație 
să fie remediată cît mai grab
nic se cere ca măsurile pro
puse pentru îmbunătățirea ca
lității să fie aplicate. Acțiunea 
de alegere a șistului vizibil să 
fie intensificată în fiecare 
sector și la fiecare loc de mun
că. Maiștrii, tehnicienii și in
ginerii să acorde acestei pro
bleme importanța cuvenită!

Dar toate acestea au fost de < 
mult. Războiul a trecut, ră- ? 
nile pe care le-a lăsat în ur- S 
mă s-au vindecat. Cei 6 frați < 
au crescut. Au devenit mun- £ 
citori, oameni care muncesc > ’ 
cu toată ardoarea pentru ca A' 
atît ei ca și toți cei care pe !; 
vremuri au îndurat atîtea su
ferințe să aibă parte de o via- ( 
ță tot mai bună. ? '

La mina Vulcan se muncește cu spor, 
și lipsuri

randament mediu de pește 4,5 
tone pe post.

dar sînt
In abataje, randamente 

sporite
Una din preocupările de ba

ză ale minerilor din sectorul 
Ш Vulcan este creșterea con
tinuă a productivității muncii 
în abataje. In acest scop con
ducerea sectorului, maiștrii 
mineri se preocupă, îndeaproa
pe de asigurarea locurilor de 
muncă cu cele necesare, de 
organizarea judicioasă a ope
rațiilor de, lucru. In afară de 
aceasta, muncitorii de la trans
port caută, pe măsura posi
bilităților, să aprovizioneze din 
timp fiecare brigadă cu mate
rial și vagonete goale. Proce
sul de producție este astfel 
coordonat ca prin creșterea 
productivității muncii să se 
obțină o producție ritmică, la 
nivelul prevăzut.

Datorită celor arătate. în 
majoritatea abatajelor din 
sector se obțin randamente cu 
mult peste cele planificate. 
Minerii din brigada lui Domo- 
koș Andrei, de pildă, care 
muncesc într-un abataj ca
meră, au extras peste sarcina 
de plan 451 tone de cărbune, 
In baza unui randament care 
Întrece pe cel prevăzut cu 
2800 kg. de cărbune рё post. 
Rezultate bune privind pro
ductivitatea muncii au obți
nut și brigăzile de frontaliștl 
conduse de Negrescu Vasile șl 
Țărînă Valerian. Minerii din 

. aceste brigăzi muncesc' cu un

? Alături, la masa pe care sînt 
materialele frumos colorate, lu
crează liniștit un alt grup de 
tinere. Sînt cursantele „cu ve
chime" care de curînd au pără
sit practica pe planșe și au tre- 

ț cut la cea pe materiale. La ma- 
’ să, se potrivesc tiparele, se. cro-
> iește, se însăilează. Alături, la 
‘ mașina de cusut apar primele 
? confecții. Privirile gospodinelor
> P>ota luliana, Kacso Elisabeta, 
J Năsălean Maria,’ Deaconescu Le-

nuța și a celorlalte sînt aținti
te aslcpra 
prima zi 
cursul de 
activitatea și pînă atunci ele tre
buie să fie bine pregătite. Doar 
fiecare dintre ele dorește ca 
după absolvire să-și cumpere cîte 
o mașină de cusut „Ileana".

Mai sînt doar două luni pînă cînd 
Cele aproape 50 de cursante ale 
cercului de croitorie de pe lin
gă Clubul muncitoresc din U- 
ricani își vor încheia activita
tea. In aceste zile ele pregă
tesc cu dragoste, cu pasiune ex
poziția ce se va organiza la sfîr- 
șitul cursului, 
prezinte cele mai 
fecții pentru femei și lenjerie 
pentru bărbați.

LICIU LUCIA

lucrului. Pentru că în 
din luna primăverii 

croitorie își va încheia
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deoarece țin să 
reușite con-



STEAGUL ROȘU

invâlâmlnlui ideologic al cadrelor didactice — 
№ sprijinii hnounâlâllrli muncii inslruciiv-educative in școala
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In ziua de £S ianuarie a. c. redacția ziarului „Stea- ; 
gul roșu" împreună cu Cabinetul de partid a organizat o i 
nouă consfătuire cu propagandiștii. De dota aceasta s-au i 
intîînit propagandiștii învățămîntului ideologic al cadrelor « 
didactice din Vale» Jiului. |

Este cunoscut rolul important pe care învățămintul i 
ideologic îl are în ridicarea activității cadrelor didactice la i 
nivelul înaltei misiuni pe care o are școala noastră nouă : 
de a instrui și educa ttnăra generație în spiritul ideilor 
înaintate ale socialismului.

îndeplinirea acestei sarcini de mare răspundere nece
sită din partea cadrelor didactice o muncă neobosită pen
tru ridicarea nivelului lor politic și ideologic, spre a im
prima procesului instructiv - educativ un puternic caracter 
științific, spre a forma la elevi, parolei cu o bună pre
gătire, prețioasele trăsături ale omului nou : dragostea fier
binte față de partid, față de patrie, devotamentul i‘

*

*
♦
ț 
«

♦♦ 
t 

blnte față de partid, față de patrie, devotamentul și ♦ 
abnegația în lupta pentru desăvtrșirea construcției soci a- ’ 
liste. :

In cadrul consfătuirii au fost expuse cîteva referata ; 
(pe care le reproducem in prescurtare), In jurul eărora 1 
S-bu purtat apoi discuții. «

«■« i» «-«A A •-—*fr----------------- -

Sprijin în dezvoltarea concepției

—-=— nilor primitivi
ІЫЕ MORUȘ in epoca pîe-

propagandist — Petroșani trei, a scos în 
=— evidență depen -
dența oamenilor primitivi de 
mediul fizic Înconjurător și 
teama lor față de unele feno
mene ale naturii, fapt ce a 
dat naștere reprezentărilor 
mistice.

Cercul de studiere a bazelor 
marxîsm-leninismului, contri
buie astfel din plin la orien
tarea ideologică a muncii ca
drelor didactice și contribuie 
în mod efectiv la dezvoltarea 
concepției științifice la elevi.

In activitatea 
cercului de stu
diere a bazelor 
marxism — leni7 
nismului pe care îl conduc în 
calitate de propagandist, m-am 
străduit să ajut cursanții In 
Îmbogățirea cunoștințelor ideo
logice necesare educării știin
țifice a elevilor. Am căutat să 
călăuzesc discuțiile în așa tel, 
Incit problemele teoretice cu 
caracter general să fie trata
te într-o strînsă legătură cu 
viața. Deși nu am avut In pro
gram o temă distinctă privind 
problema religiei, totuși, pii- 
nîndu-se in discuție problema 
fundamentală a filozofiei, ma
terialitatea lumii, dialectica - 
marxistă, cognoscibilitatea 
lumii, rolul muncii în dezvol
tarea societății ș. a. s-a subli
niat falsitatea și earacterul 
dăunător al idealismului șl 
concepțiilor mistice, precum șl 
necesitatea combaterii acestor 
racile.

In concluziile pe care le for
mulez după fiecare seminar, 
Insist asupra felului in care 
cursanții — învățători și pro
fesori — sînt datori să aplice 
cele studiate in activitatea lor 
profesională. Privitor la pro
blema educației științifice a 
elevilor, am stăruit asupra 
faptului că școala trebuie să 
lupte în mod activ pentru e- 
ducarea fiecărui elev în spiri- > 
tul concepției științifice ateis
te despre lume, iar în acti
vitatea lor, învățătorii și pro
fesorii să contribuie la dez
voltarea gîndirii independente 
a elevilor, folosind mijloacele , 
pe care le oferă fiecare dis- 1 
ciplină, precum și munca in 
afară de clasă.

'Ajutați de concluziile des-
prinse in cadrul cercului, În
vățătorii șî profesorii se preo
cupă de educația științifică a 
elevilor. Tovarășul Mun- 
teanu Pavel, profesor de isto
rie, la lecțiile predate în cla
sa a V-a, explicînd elevilor 
condițiile de viață ale oame-

Izvor de învăfămlnfe pentru dezvoltarea 
dragostei fa|ă de patrie, 

a devotamentului fajă de partid
Prin lupta 

plină de eroism 
pe care a dus-o 
timp de mai
bine de patru decenii In nu
mele celor mai nobile cauze 
ale poporului, partidul mar- 
xist-lenlnlst al clasei noastre 
muncitoare șl-a ciștlgat stima 
și dragostea fierbinte a mase 
lor populare, dovedlndu-se a 
fi singurul purtător șl conți 
nuator al tradițiilor patrioti
ce progresiste ale poporului 
nostru. Sub conducerea parti 
dulul, poporul nostru a trans
format vechea Romlnle intr-o 
țară înaintată, cu o economie 
înfloritoare. Un Învățător sau 
profesor nu-și poate Îndeplini 
sarcina de a educa elevii in 
spiritul patriotismului socia
list, al dragostei și devota
mentului față de cauza po
porului fără a cunoaște temei
nic Istoria partidului, istorie 
plină de nenumărate jertfe, 
de nenumărate pilde de înalt 
patriotism, de abnegație in 
lupta pentru binele tuturor 
celor ce muncesc. De lupta 
partidului se leagă Indisolubil 
minunatele realizări cu care 
poporul nostru se mindrește 
astăzi, viitorul luminos al pa
triei.

Studierea Istoriei P.M.R. dă 
cadrelor didactice posibilita
tea de a sădi și dezvolta In 
inimile elevilor, zi de zi, dra
gostea față de patrie, devota
mentul față de partid. In for-

a- 
că

pro- 
Expe- 
mun-

Preocupare sporită pentru actualizare, 
pentru folosirea bibliografiei suplimentare
Conduc un ce-c 

de Istoria P.M.R. 
arud 11 în care 
sînt încadrate ca’ 
dre didactice ale școlilor din ora
șul Lupeni.

Din proprie experiență mi-am 
dat seama de importanța pe care 
o are actualizarea și folosirea bi
bliografiei suplimentare în munca 
de pregătire a membrilor cercului.

In programul cercului de Isto
rie a PM.R. un loc important îl 
ocupă lupta partidului împotriva 
fracțiomsmului, pentru unitatea sa 
de monolit. Pentru înțelegerea pro
fundă a acestor probleme este 
necesară studierea expunerii făcu
te de tov. Gheorghe Gbeorgbiu- 
Dej la plenara C.C. al P.M.R. 
din 30 noiembrie — 5 decembrie 
1961, precum și a celorlalte do
cumente ale plenarei, lucru pe 
care l-am recomandat membrilor 
cercului. Aceste documente sînt. 
de asemenea, deosebit de necesare 
în vederea aprofundării studiului

DUMITRU PAUNESCU 
propagandist — Lupeni

In programul 
cercului figurează, 
de asemenea, stu
dierea luptelor 

1929, precum și a

I

j luptei partidului pentru organiza
rea și înfăptuirea insurecției ar
mate de la 23 August 1944, pen
tru înțelegerea importanței covâr
șitoare a acestui act în istoria po
porului nostru.

minerilor din 
luptelor ceferiștilor și petroliști
lor din 1933. A doua zi după șe
dința de învățămînt, în care s-au 
studiat aceste perioade, membrii 
cercului au vizitat împreună locu
rile din curtea minei unde plăci 
comemorative evocă eroicele lup
te ale minerilor. La ședințele cer
cului de învățămînt am invitat și 
unii tovarăși care au luat parte 
la luptele din 1929.

In lecțiile în care se vorbește 
despre avîntul dezvoltării econo
miei noastre naționale, punem un 
mare accent pe înfățișarea reali
zărilor pe plan local ale regimu
lui nostru democrat-popular.

Acestea sînt numai cîteva exem
ple în ce privește preocuparea 
pentru actualizarea și exemplifi
care în cadrul cercului. Cadrele 
didactice au astfel posibilitatea de 
a aplica în practică această expe
riență, de a actualiza și exempli
fica lecțiile pe care le fac cu elevii.

——— marea acestor
IOAN ȘICLOVAN înalte trăsături

propagandist — Petroșani morale la elevi,
este Indispen

sabilă compararea realizărilor
de azi cu viața grea pe care o 
îndurau oamenii muncii în 
trecut. Copiii trebuie 
jutațl să înțeleagă 
nu totdeauna a fost așa, că
tot ceea ce este nou datorăm 
luptei partidului.

In calitate de propagandist 
a) unul cerc de istorie a 
P.M.R. am îndrumat cadrele 
didactice să folosească din plin 
învățămintele trase din cerc, 
pentru a cultiva la elevi dra
gostea față de patrie, față de 
partid. Clnd cadrele didactice 
de lă clasele II, III, IV ale 
Școlii de 7 ani nr. 4 din Pe
troșani au vizitat cu copiii 
fabrica de pîine, institutul de 
mine, noile cartiere ale Petro- 
șaniulul, școlile noi, ele au a- 
rătat că acestea sînt realizări 
ale regimului nostru democrat- 
popular. La fel s-a procedat 
și atunci cînd s-au organizat 
excursii la Hunedoara și în 
alte localități.

învățătorul sau profesorul 
are însă posibilitatea de a cul
tiva la elevi, oră de oră, a- 
ceste înalte trăsături, la fle
care lecție. Astfel, la bucățile 
de citire „Patria noastră", 
..București, inima patriei", 
„Gospodăria agricolă colecti
vă" și altele din clasele П— 
III, învățătorii au fost îndru
mați să vină cu noi date, să 
Ilustreze cu planșe cele mal 
Importante realizări ale regi
mului democrat-popular. Lec
țiile de geografie, da istorie, 
fizică, problemele de aritme
tică, bucățile literare 
viața și lupta eroilor partidu
lui, a 
cărui cadru didactic posibi
lități 
elevii
Iui socialist, al dragostei și 
recunoștinței față de partid.

despre

eroilor uteciști, dă, fie-
nelimitate de a educa 
în spiritul patriotismu-

Din cuvîntul 
participanților 

la discuții
• PĂRA1ANU SIM10N, 

pagandist — Petroșani: 
riența celor 4 ani de cînd
cesc ca propagandist in învăță
mintul ideologic al cadrelor di
dactice arată convingător impor
tanța cuvînțului introductiv. Ex
punerea are rolul de a orienta 
cursanții asupra principalelor pro
bleme asupra cărora trebuie pus 
accentul în cadrul studiului indi
vidual.

Ținînd seamă de faptul că la
mele din programul cercului de 
filozofie pe care-l conduc au un 
caracter vast, am considerai ne
cesar să imprim cuvintului intro
ductiv un caracter de lecție, ex
punerea durînd aproximativ o 
oră. Mi-ат dat seama ci aceasta 
dă roade : majoritatea celor 25 
cursanți din cadrul cercului reu
șesc să se pregătească temeinic.

• BENDE ȘTEFAN, propa- 
gantist — Petroșani : La cercul 
pe care-l conduc, participă doar 
9 din cele 14 cadre didactice în
scrise. Secția învățămînt și cul
tură și conducerile școlilor respec
tive trebuie să tragă la răspun
dere acele cadre didactice care 
lipsesc de la învățămintul ideolo
gic.

• BOTA ANA, propagan. 'istă 
— Vricam : In acest an școlar 
am primit pentru prima oară sar
cina să conduc un cerc de învă
țămînt ideologic. Consfătuirea or
ganizată îmi este de un real folos 
pentru că mi-a dat posibilitatea 
să învăț din experiența celorlalți 
propagandiști. Consider că este 
necesar să se. organizeze mai multe 
asemenea schimburi de experiență.

• DUMBRAVA IOAN, inspec
tor al Secției de învățămînt ii 
cultură : Propagandiștii să pună 
un accent deosebit pe învățămin
tele pe care cadrele didactice tre
buie să le tragă din studiul îți 
aceste cercuri, să îndrume învăță' 
torii și profesorii pentru a orga
niza mai multe acțiuni educative 
cu elevii.

X

Propagandiști fruntași ai învățămîntultii ideologic

Meruș Hie Side van Ioan Kelemen Șara Păunescu Dumitru
Petroșani Petroșani Vulcan Lupeni
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Referatele prezentate în 
cadrul consfătuirii, discuțiile 
purtate de propagandiști, 
precum și cuvîntul rostit în 
încheierea lucrărilor consfă
tuirii de tov. Ungur Pompi- 
liu, directorul Cabinetului de 
partid, au scos în evidență 
faptul că în acest an școlar, 
desfășurarea învățămîntului 
ideologic al cadrelor didacti
ce s-a îmbunătățit. Se pune 
un accent mai mare pe com
baterea formalismului In ac
tivitatea acestor cercuri, pe 
Însușirea temeinică de către 
Învățători și profesori a teo
riei marxist-leniniste, a isto
riei partidului, pe cunoaște
rea realizărilor regimului de
mocrat-popular, a sarcinilor 
elaborate de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. în vederea 
desăvîrșirii construcției so
cialiste. Astfel, învățămintul 
ideologic dă cadrelor didac
tice posibilitatea de a-și în
deplini cu mai mult succes 
sarcinile ce le revin în direc
ția educării în școală a tine
rei generații.

In cadrul consfătuirii s-au 
ridicat cîteva probleme că
rora trebuie să li se acorde 
atenția cuvenită în vederea 
îmbunătățirii continue a des
fășurării învățămîntului Ideo
logic. Astfel, la unele cercuri 
se înregistrează o frecvență 
scăzută. Pentru remedierea 
acestui neajuns este necesar 
ca directorii școlilor, Secția 
de învățămînt și cultură să 
analizeze cauzele care dau 
naștere la absențe, să ia mă
suri de înlăturare a lor. Cu

8
8
8
8
8

toată tăria trebuie combătu 
tă tendința unor cadre didac
tice care, subapreciind impor 
tanța învățămîntului ideolo
gic, se sustrag de la ședin
țele cercurilor.

O altă deficiență care se 
manifestă la unele cercuri, 
este graba în care sînt tra
tate problemele, din care cau
ză se alunecă spre superficia
litate. Astfel, la multe cer
curi, ședințele de învățămînt 
durează numai două ore, In 
loc ca ele să dureze — așa 
cum este stabilit — cel puțin 
4 ore. Numai astfel există 
posibilitatea de a se stabili 
— odată cu dezbaterea pro
blemelor — cum trebuie să se 
orienteze cadrele didactice !n 
activitatea practică pentru a 
cultiva la elevi patriotismul 
socialist, dragostea față de 
partid, respectul față de 
muncă; numai astfel cadrele 
didactice pot să cunoască 
ceea ce e nou și pozitiv In 

munca colegilor lor spre a-și 
Îmbunătăți activitatea 
prie.

S-a recomandat ca 
metoda folosită de unii 
pagandiști. între care 
Niculescu Vaslle. de a 
pe lingă evidența 
și un caiet in care 
însemnări asupra 
fiecărui cursant în 
nulul școlar, care
dească preocuparea cadrelor 
didactice pentru ridicarea ni 
velului politic și ideologic ir 
vederea îndeplinirii sarcinile* 
de răspundere ce le stau în 
față.
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bună 
pro- 
tov. 

ține 
frecvenței,
să se facă 

evoluției 
timpul a 
л& oglin
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TBAGUL ROȘU

Cu prilejul alegerilor sindicale 
la mina Lonea

Ppopunepi prețioase
minerii să se deplaseze tocmai 
la mina Jieț, pierzînd mult 
timp care ar putea îi folosit 
pentru producție".

Bistălan Grigore, sectorul 
C.F.I., a făcut cunoscut sec
torului, că se duce lipsă de 
macazuri șl piese de schimb, 
cele folosite fiind uzate, dind 
naștere astfel la caramboale, 
iar Birău Gheorghe a propus 
continuarea cursurilor de ri
dicare a calificării in special 
la motoriști și cantonieri, in 
a căror pregătire profesională 
s-au observat lipsuri. Alții, 
printre care Burea Nicolae de 
la sectorul I și Nagy Emerlc 
de la mina II, sectorul II au* 
propus prelungirea stației de 
radioficare în toate sectoarele 
și înființarea de biblioteci mo
bile prevăzute în special cu 
cărți tehnice.

„Propun ca materialul lem
nos, necesar minerilor să fie 
adus din timp în depozit pen
tru a se usca, a spus minerul, 
șef de brigadă, Berindei Aurel 
de la sectorul I. In prezent, 
în abatajele noastre ne so
sește de multe ori lemn verde, 
ceea ce ne provoacă greutăți 
în muncă. De asemenea, avem 
nevoie de mai multă seîndu- 
ră pentru poditură". Propu
nerea lui Berindei Aurel a fost 
susținută și de ceilalți mineri 
de la sectorul I al minei Lo
nea.

O propunere importantă a 
făcut și MVtalț Francisc de la 
mina и Cimpa, sectorul elec
tromecanic. „La mina Cimpa 
II nu există un atelier meca
nic unde să se confecționeze 
sau să se repare unele scule, 
a spus el. Acest lucru face ея

De curînd la Petroșani a fo t deschisă o nouă unitate comercială 
specializată in textile-tricotaje. Afluența mare de cumpărători încă din 
primele zile de la deschiderea magazinului dovedește buna aprovizio
nare a magazinului cu sortimentele de mărfuri cerute.

IN CLIȘEU: Un aspect da la noul magazin „Rodica1 din Petro
șani.

• PUBLICITATE
I Preparația 

cărbunelui Petrila
ține pe data de 15 fe

bruarie 1982 la sediul pre- 
parațiel un concurs pentru 
ocuparea următoarelor pos
turi de maiștri:
— maistru principal pre

parare
— maistru spălare
— maistru electromeca

nic
—- maistru brichetare

Cererile și actele necesa
re ae vor depune la biroul 
evidența personalului a 
preparației Petrila pini în 
10 februarie 1902.

Angajamente, realizări
alegerilor sindicale pe exploa
tare să dea 1070 tone cărbu
ne. Pînă la data de 20 ianua
rie a. c. brigada sa a realizat 
1.424 tone, depășindu-și astfel 
angajamentul luat. Și-au de
pășit angajamentele și brigă
zile conduse de Compodi loan 
și Deak Petru.

Succese de seamă au obți
nut și brigăzile conduse de 
Danclu Moise și Petrie Simion 
de la sectorul V, care au dat 
peste plan 170 șl, respectiv, 
150 tone cărbune.

întrecerea minerilor de la 
mina Lonea continuă. Ou si
guranță că angajamentele lua
te în preajma alegerilor sin
dicale pe exploatare vor fi 
realizate șl depășite.

In preajma alegerilor sindi
cale, minerii loneni s-au an
gajat să-și realizeze și să-și 
depășească sarcinile de plan. 
Pină In prezent el au dat 600 
tone cărbune peste plan. O 

brigăzi au pornit la 
intre ele. Astfel, bri- 
Burdea Nicolae de la 
I a chemat la între-

aerie de 
Întrecere 
gada lui 
sectorul 
cere brigada lui Berindei Au
rel. de ia același sector. Deo
camdată conduce brigada lui 
Burdea care s-a angajat să 
de-r 100 tone de cărbune peste 
pfyrn și a realizat 176 tone, ea‘ 
fiind urmată de brigada lui 
Berindei Aurel, la o diferență 
de numai 26 tone cărbune.

Angajamente asemănătoare 
și-au luat șl brigăzile de la 
sectorul Ш. Astfel, solovan 
loan s-a angajat ca în cinstea

-------------- Ѳ
C. COTOȘPAN

LA LECTORATUL CU PĂRINȚII
1 In încăpere s-a făcut liniște, 
O liniște adîncă. Privirile părin
ților, care au umplut sala de clasă 
pînă la refuz, sînt ațintite asupra 
tovarășului Tiță Ilie, procuror șef 
al orașului regional Petroșani. In 
această seară tovarășul Tiță vor
bește părinților și cadrelor didac
tice din Aninoasa despre educația 
minorilor și despre familie.

Cei prezenți ascultă. Ascultă 
și-și notează în memorie sfaturile 
prețioase ale procurorului, . iar 
cînd acesta încheie, din clasă se 
aud voci.

- Vă mulțumim tovarășe pro
curor !•.. Să mai poftiți pe la 
noi- îndrumările dumneavoastră 
ne sînt foarte folositoare.

Cîteva mame, printre care Pe
trie, Clara, Tomuța Olga, cer pro
curorului unele îndrumări. Se an
trenează si altele la discuții. Și

astfel, seara lectoratului cu pă
rinții devine o seară de întrebări 
și răspunsuri, de sfaturi, de îndru
mări.

E o notă bună pentru conduce
rea Școlii de 7 ani din Anlnoasa 
care caută ca în cadrul lectora
tului cu părinții Fă aleagă teme 
interesante, instructive.

E. L.

©---------------- '

Pe seama creșterii randamentelor
Minerii de la Petrila manifesta 

multă preocupare pentru sporite1, 
productivității muncii. In tot mai 
multe abataje munca a fost reor~ 
ganizată, s-au creat condiții op
time de lucru pentru creșterea ran
damentelor. In abatajele cameră 
ale sectorului III, de pildă, se 
muncește acum cu un randament 
mediu de 6 tone cărbune pe post 
Lucrînd cu un asemenea 
ment minerii din brigada condusă 

Bartok Iosif de la abatajul
--------------- 0

randa-

de

cameră 5 vest au extras în luna 
ianuarie aproape 600 tone de căr
bune peste plan. La fel, brigada 
minerului Kando Nicolae a ex
tras din abatajul cameră nr. 1 
est, peste 300 tone de cărbune în 
plus. Rezultate frumoase au ob
ținut în acest timp și brigăzile mi
nerilor Purda Constantin și Belu 
Sabin, Pe baza creșterii randamen
telor în abataje, cele două brigăzi 
au dat în total peste plan 
mult de 600 tone de cărbune

mai

Drumul spre lumină
mina viitorului. Pentru acest 
viitor luminos s-au hotărît să 
lupte și ei cînd s-au prezen
tat Împreună la secretarul or
ganizației de partid din secto
rul III al minei Petrila cu ce
rerea de primire in partid.

Comuniștii au satisfăcut ce
rerea lor. Au votat in unani
mitate pentru primirea lor In 
rîndurile candidaților de 
partid. Li s-a făcut loc in rln- 
durlle uriașei coloane a luptă
torilor de frunte pentru viața 
nouă pe care și-o făurește azi 
poporul.

Pe drumul spre această via
ță luminoasă ei nu-și vor pre
cupeți puterile, eforturile —• 
așa cum au făgăduit în adu
nare. și iși vor ține cuvîntul. 
Așa j-au învățat comuniștii,

Exploatarea 
minieră Vulcan

ii ține pe data de 20 mar- 
He 1962, la sediul exploa- 

I; ării un concurs pentru o- 
ij cuparea următoarelor pos- 

tun de maiștri :
j — maiștri mineri prin* 
! eipall
! — maiștri mineri

Informații suplimentare
ii se pot primi la Serv. Mun- ; 
:: că și Salarii de la mina : 
i: Vulcan, unde se vor depu- i 

■ ne cererile și actele nece- j

i

(Urmare din pag. la)
sare pentru participarea la ■ 
concurs. ■

mină și-au găsit îndeletnici
rea dorită.

Despre toti trei s-a vorbii 
în această adunare. Toți trei 
si-au redat viața simplă de 
fii ai celor sortiți mizeriei pe 
timpuri și care în vîlvătaia 
marilor prefaceri care au 
schimbat soarta întregii țări, 
au ajuns stăpînii destinelor 
lor. Cei trei tineri despre ca
re este vorba sînt» trei frați, 
ștefan, Petru și lanăș 
Diac. Sînt trei din foștii copil 
săraci ai Moldovei pustiită de 
război. Azi slnt muncitori des
toinici. Oameni care cu ajuto
rul comuniștilor au ajuns să 
înțeleagă cauzele vieții lor mi
zere de altă dată, să vadă lu-

s:

Vulcan

ANGAJEAZĂ :

ingineri constructori 
maiștri constructori 
tehnicieni construcții 

atașamente

1 »

Concursul cultural artistic al pionierilor 
Sl școlarilor din Valea JiuluiJlaial

♦
• Condițiile de studii șl 
$ stagiu slnt cele prevăzutei 
i de lege.
o Lămuriri suplimentare țt
♦ primesc la Grupul de șan- 
X tlere T.C.M.C. Coroieștb 
î Vulcan.
♦♦♦< •***♦* • ***• ♦♦•♦♦♦<

(Urmare din pag. l-a)
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Determinarea puterii calorifice 

a cărbunelui este un iicru de 
mare răspundere. Deși tînărâ, 
laboranta Bătut Mariana de la 
termocentrala Paroșeni execută 
cu pricepere și conștiinciozitate 
analizele care se cer a fi fă
cute în vederea determinării 

J puterii calorifice a cărbunelui. 
î ldt-o în timpul lucrului.
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unui ciobănaș" de N. Stancu și 
„Plaiuri natale" prelucrat pentru 
două voci de Gh. Popa, au făcut 
ca acest ansamblu să nu aibă ad
versar la clasificare.

Un copilaș de-o șchioapă, intr- 
un costum național de prin par
tea locului, apare în fața cortinei 
sub privirile întrebătoare ale spec
tatorilor. Cîntecele-i populare vin 
să uimeașaă pe toți acei care l-au 
primit poate cu neîncredere. Azi 
Molan Nicolae, copilașul din Cim
pa, și-a făcut debutul. Cine știe 
dacă mîine, nu-și va face cunos
cută vocea plină de armonie pe 
întinsele plaiuri ale țării.

Soliști, dansatori, recitatori, co
ruri, brigăzi artistice de agitație, 
iață diversitatea formelor cu ca
re școlile de 7 ani din Valea 
Jiului se prezintă la faza orășe
nească a celui de-al IV-lea con
curs pioniereșc. Despre cine să 
vorbești maj iutii, pc cine să re
liefezi ? Zeci de formații se pe
rindă pe scena scăldată în lumină 
fi programele lor sînt răsplătite 
de aplauzele sutelor de spectatori.

Iată dansul plin de grație a'l 
micilor artiști de la secția maghia
ră П școjii din Vulcan, iata dan
sul cu temă al școlarilor din Cri- 
vidia, a celor din Lupeni, din Pe
troșani, din Banița. Cită frumu
sețe, cit talent, cită bucurie aduc 
cu ei interpreții. In fața cortinei 
apare o țărăncuță. Să fie oare din 
Cimpa, din Jieț ? Nu. E Anisie 
Riana de la Școala de 7 ani nr. 4 
din Petroșani. Zîmbește și-și potriveș
te floarea după ureche, apoi pri
vind îatr-o oglinjoară prinde a

înălța din pieptu-i, de copil încă, 
o melodie dragă, o melodie cunos
cuta pe versurile unui drag poet. 
Oare cînd Coșbuc a scris poezia 
„La oglindă" și-a imaginat și o 
țărăncuță de vîrsta Rianei ?...

Cortina s-a ridicat iar. In sce
nă se află un grup de pionieri

Reprezentanții școlii din Uricani 
care în cîntece și versuri aduc în 
scenă noul de la școala lor nouă 
E brigada artistică de agitație 
care la fel ca și brigăzile de la 
școlile din Aninoasa, Crividia. 
Banița au venit să cînte viața no 
uă a școlarilor și prin momente 
satirice să înlăture răul. Talentul 
pionierilor din brigada artistică 
de la Școala de 4 ani din Lupeni 
e demn de reliefat. Dacă progra
mul era adecvat școlii, dacă adu
cea momente din viața pionierilor 
de la această școală brigada nu 
găsea concurenți s-o depășească.

Ilie Trofim,, băiețașul care in 
vacanța de vară a venit să-și vadă 
fratele — miner la Aninoasa — 
și care n-a mai vrut să se des
partă de el, a urcat pe scenă. E 
pentru prima oară pe o scenă în 
Valea jiului. Degetele lui alunecă 
cu ușurință pe claviatura acordeo
nului. Cintece'e populare pe gate 
le interpretează cu un talent deo
sebit uimesc pînă și comisia care 
înscrie fără șovăială numțle 
în dreptul rubricii rezervate 
cului I.

Talente, 
rindă pe scenă. Pentru unele 
se găsesc 
asemănare. Te uimesc, așa cum 
au uimit și pe spectatori recita- 
toarea Bredan Silvia, dansatorii 
soliști — frații Jiboc — solistul

Multe talente se

lui 
k>-

рч- 
nu 

nici măcar cuvinte de

instrumentist Latco Verile, așa 
cum au făcut-o mulți din cei care 
s-au preaentat la concurs.

Și acum iată clasificarea celor 
mai buni : COR: 1. Școala de 7 
ani nr. 2 Lpnen ; 2. Școala de 7 
ani Vulcan ; Școala de 7 ani nr. 
1 Petroșani ; 3. Școala d« 7 ani 
ar. 1 Lupeni. Brigăzi artistice de 
agitație; 1. Școala de 7 ani Uri' 
câni ; 2- Școala de 7 ani Aninoa
sa ; 3. Școala de 4 ani Crividia. 
Mențmne : Școala de 7 .ni Bănița 
boltști vocali; 1, Anisie Rian. (în 
paranteză numărul scolii) (4 Pe
troșani), Moian Nicolae (Cimpa) 
și Bozero Stela (4 Petroșani) ; 2. 
Leahu Angel. (Uricani), Biltz 
losm (Lupeni) ; 3. Gyorgy Victo
ria (Lonea), Eremit Elisabeta (U- 
ricani). Soliști instrumentiști: A- 
cordeon; 1. Trofim Ilie (Ani- 
noașa) ; 2. Anghel Adrian (Lii- 
pen-’ ; 3. Georgeanu Victor (nr. 1 
Lupeni). Muzicuță; 1. Latco Va- 
sile (nr. 3 Petroșani), fluier ■ 2. 
Grăunță Petru (3 Petroșani). Re
citatori; 1. Bredan Silvia (2 Pe
troșani), Cărăguț Alexandru (4 
Petroșani) ; 2. Vlad Ioana (1 Lu- 
p«ni) ; 3, Mistrie Marpela (Lo
nea). Mențiune; Nemeș Nicolae 
(1 Lupeni). Scenete ; 2. (4 Petro- 
troșani). Dansuri populare romi- 
nești; Gelul I: 1. Crividia; 2. 
Jieț ; 3. Lupeni, Ciclul II ; 1. 
Școala nr. 2 Petroșani ; 2. Vulcan, 
Bănița ; 3. Cimpa. Dansuri popu
lare maghiare: Ciclul. 1 : 1. Vul* 
can ; 2. Crividia ; 3. Lupeni, Ci
clul П : 1. Școala de 7 ani nr. 4 
Lupeni ; 2. Școala de 7 ani nr. 
4 Petroșani; Prezentatori; 1. On- 
ciu Teodora (1 Petroșani) ; 2. Sta
tuate Domuica (Vulcan).

ANUNȚ
întreprinderea de explo- 

rări-Lupeni cu sediul In 
Lupeni str. Avram Ianeu 
nr, 1, organizează pentru 
ziua de 16 februarie 1962, 
orele 16,30 CONCURSUL 
PENTRU OCUPAREA POS
TURILOR VACANTE DE 
MAIȘTRI SONDORI Șl 
MAIȘTRI SONDORI PRIN
CIPALI DE LA SECTOA
RELE URICANI, BARBA- 
TENI, LIVEZENI ȘI RO- 
VINARI.

Cererile de înscriere la 
concurs se depun la sediul 
unității cu 10 zile înainte 
de data concursului, îm
preună cu următoarele 
acte:

a) Pentru ocuparea poe
tului de maistru :

-- certificat de naștere 
tip B.P.R. (copie),

— diplomă de maistru 
in specialitate sau a Unei 
școli echivalente,

— autobiografie,
— certificat medical
b) Pentru ocuparea pos

tului de maistru principal 
va prezenta în plus:

— acte doveditoare din 
care să rezulte că a ocu
pat funcție de maistru in 
specialitatea respectivă 
timp de cel puțin 5 ani,

— aprecierea scrisă asu
pra activității ca maistru 
dată de directorul și In
ginerul șef al Întreprinde
rii și de șeful secției de 
producție.



4 STEAGUL ROȘU

ta Adaoarea Seaerală а O.N.U. 

li lut Mtiate Mterilt 
Io pista aageleză

' NEW YORK 30 (Agerpres)
A 16-a sesiune a Adunării Ge

nerale a O.N.U. a încheiat dezba
terea problemei cu privire la .si
tuația din Angola. Delegații au 
dezbătut raportul subcomitetului 
O.N.U. cu privire la situația din 
Angola, care conține numeroase 
date despre războiul colonial de 
exterminare, pe care-1 duce Por
tugalia cu sprijinul N.A.T.O. îm
potriva poporului Angolei.

In cursul dezbaterilor au luat 
cuvîntul 53 de delegați. Dintre ei 
numai reprezentanții Spaniei, An
gliei și Portugaliei au încercat nu 
numai să justifice acțiunile Portu
galiei în Angola, ci și să ia apă
rarea fățișă a guvernului lui Sa
lazar.

Majoritatea covîrșitoare a dele- 
gaților, care au luat cuvîntul în 
ședințele Adunării Generale, au ce
rut încetarea războiului colonial în 
Angola, încetarea represiunilor, re
glementarea situației în Angola pe 
baza recunoașterii dreptului popo
rului Angolei la autodeterminare și 
independență.

—=©=—

C-kemarea laburistului
F. AU aun

LONDRA 30 (Agerpres)
La 29 ianuarie laburistul Frank 

Allaun a adresat în Camera Co
munelor o chemare guvernului en
glez ca acesta să ceară Statelor 
Unite să se 'rețină de la reluarea 
experiențelor nucleare. In caz con
trar a spus el, tratativele cu pri
vire la dezarmare sînt condamnate 
la eșec.

Edward Heath, lordul sigiliului 
privat și ministru adjunct al A- 
facerilor Externe, a deqlarat că 
guvernul englez nu va întreprin
de nici un fel de demers în acest 
sens.

Se intensifică acțiunile în vederea obținerii 
de către Bundeswehr a armei nucleare

BONN 30 (Agerpres)
A. Weinștein comentatorul mili

tar al ziarului „Frangfurter Allge- 
meine" persoană de încredere a- 
propiată a lui Strauss, ministrul 
de Război vest-german, a publi
cat un articol din care reiese că 
Bonnul vrea să folosească „cola
borarea militară" cu Franța pen
tru ca Bundeswehrul vest-german 
să obțină cît mai rapid arma nu
cleară.

Referindu-se la tratativele cate 
au avut loc recent la Bonn între 
Strauss și Messmer, ministrul de 
Război al Franței, Weinstein scrie 
că Franța și R.F.G. „vor cola
bora și mai strîns în problemele 
militare". Potrivit afirmațiilor sa
le, Germania occidentală și Fran
ța au o ;,linie militaro'politică 
comună".

---------------- ©-----------------
New YorkLupta minerilor 

din Decazeville continuă
PARIS 30 (Agerpres)
După 42 de zile de grevă cura

joasă care a continuat atît la su
prafață cît și în subteran, minerii 
din orașul francez Decazeville au 
hotărît la 30 ianuarie să înceapă 
greva foamei.

După cum se arată în comuni
catul comitetului de grevă, parti- 
cipanții la grevă au fost siliți să 
recurgă la această măsură extremă 
în urma refuzului guvernului fran
cez de a discuta cu reprezentanții 
greviștilor problemele referitoare 
la viața și existența a multor mii 
de familii ale minierilor și locui- i 
tocilor din acest mare bazin car- | 
bonifer.

Marți . dimineața au declarat 
greva foamei 850 de mineri care 
se află în adîncul minelor și 1.300 
de persoane care lucrează la su
prafață.

Teleorama ffl R.S. Ивдіоѵ №e ЕІеавог Kwell
MOSCOVA 30 (Agerpres) -TASS transmite:
Cui prilejul celei dej-a 80-a aniversări a nașterii lui Franklin De

lano Roosevelt; N. S. Hrușdov, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a adresat o telegramă doamnei Eleanor Roosevelt, vă
duva fostului președinte al SIU.A.

In telegramă se spune că în Uniunea Sovietiaă este cinstită memo
ria lui Franklin D. Roosevelt, sînt apreciate mult eforturile lui pentru 
dezvoltarea colaborării sovieto-americane.

;,In cronica evenimentelor furțpaoase ale secolului al XX-lea, 
scrie N. S. Hrușciov, președintele Roosevelt va ocupa totdeauna un 
Ioc demn ca unul dintre cei mai de seamă oameni de stat din lume". 
Fiind realist în politică, Roosevelt își dăjlea seama de faptul că diver
gențele ideologice nu trebuie în nici un fel să împiedice dezvoltarea 
relațiilor de prietenie între popoarele și guvernele sovietic și american.

„Practica relațiilor noastre în tiippul vieții lui F. Roosevelt atît 
în timp de pace, cît și în curșul luptei comune împotriva Germani
ei hitleriste, a constituit o confirmare grăitoare a înțelepciunii și jus
teței acestei orientări"; arată N. S. Hrușciov.

Lipsă de școli 
și profesori în R.F.G.
BONN 30 (Agerpres)
In întreaga Germanie occiden

tală se simte o lipsă tot mai a- 
cută de profesori și de școli. Con
form datelor oficiale, în 1961 șco
lile medii și elementare duceau 
lipsă de 100.000 de profesori. Un 
mare număr de profesori și-au dat 
demisia din cauza salariilor foar
te mici și condițiilor grele de 
trai.

Anul trecut instituțiile de învă- 
țămînt superior au dus lipsă de 
1.214 profesori, 2.710 lectori și 
5.320 de asistenți.
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R.F.G. livrează avieane 
Portugaliei

BONN 30 (Agerpres)
Ziarele vest-germane relatează 

că Uzinele producătoare de avioa
ne ale firmei „Dorne* din Frie
drichshafen (R-P. Germană), vor 
livra la mijlocul lunii februarie 
16 avioane militare Portugaliei 
fasciste: Aceste avioane vor fi ex
pediate demontate pe cale mari
timă in portul Luanda din colonia 
portugheză Angola.

Referindu-se la dorința guver
nului francez, ca controlul asupra 
utilizării armă nucleare de către 
N.A.T.O. să fie înfiăptuit de un 
directorum alcătuit din S.U.A.; 
Anglia și Franța, Weinstein cere 
ca Germaniei Occidentale ^să i se 
dea „un drept asemănător". După 
cum scrie el, -„trebuie să se por
nească de la faptul că un stat pe 
teritoriul căruia se află divizii ale 
Occidentului înzestrate cu arma 
atomică și sînt amplasate baze 
pentru rachete și aerodromuri sa
și poată spune cuvîntul asupra fo
losirii acestor mijloace de ducere 
a războiului", Weinstein consideră 
că drumul spre aceasta constă în 
transformarea N.A.T.O. în „a pa
tra putere atomică".

„Săptămîna 
luptei pentru pace“ 
NEW YORK 30 (Agerpres) 
Pe cea mai atârnată arteră a 

New York-ului — Fifth Avenue 
— a avut loc la 29 ianuarie o 
demonstrație de masă cu care s-a 
deschis săptămîna „Luptei pentru 
apărarea păcii", inițiată de orga
nizațiile partizanilor păcii din 
S.U.A. Demonstrația a început 
după un scurt miting în piața de 
lingă parcul centred. Purtînd pan
carte pe care era scris „Unica 
noastră apărare este pacea /“; „Se
curitate prin dezarmare generală !“, 
demonstranții au străbătut întreaga 
parte centrală a orașului de la 
strada a 59-a pînă la Piața Was
hington. In coloana apărătorilor 
păcii pășeau studenți, funcționari, 
femei.

Săptămîna „Luptei pentru i 'ă- 
rarea păcii* va dura pînă la 4 
februarie.

GREVĂ ÎN ITALIA
ROMA 30 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

France Presse, 50.000 de munci
tori de la șantierele navale din 
întreaga Italie au declarat o gre
vă de 24 de ore în ziua de 30 
ianuarie.

Greviștii cer satisfacerea reven
dicărilor lor, printre care și ga
rantarea unui salariu minim.

: [иішоі mondial pentru ; 
dezarmare generală ;i pate 

LONDRA 30 (Agerpres) 
[ John Bernal, președintele 
: executiv al Prezidiului Con-' 
siliului Mondial al Păcii, ce
re intr-un apel dat publici- [ 

' tății Ia 29 ianuarie să se a- 
I corde un sprijin de masă 
' Congresului mondial pentru 1[ 
г dezarmarea generală și pace.. 
J In apel se spune printre 
altele: In întreaga lume'' 

[crește puternic năzuința^ 
spre dezarmare și se intensi
fică acțiunile pentru atinge-? 
rea acestui țel. Pentru a veni[ 

[ în sprijinul acestui avint și [ > 
I pentru a atrage la acțiuni \ [ 
' majoritatea covîrșitoare a o- 
menirii, care dorește să lichi- ■ 
deze pericolul bombelor nu-;

' cleare, Consiliul Mondial al , [ 
Păcii a hotărît să convoace [ I 

[Ia Moscova între 9 și 14 iulie? 
1962 Congresul mondial pentru [ 
dezarmare generală și pace. i[ 

Invităm să participe la [ > 
[ congresul nostru toate orga- < [ 
nizațiile și mișcările, toți [ > 

[bărbații și femeile interesate [ 
în lichidarea pericolului pe > 

[ care îl implică actuala si- < [ 
tuație și care depun eforturi' > 

[ pentru atingerea acestui țeî. [ 
' măreț.
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Rezoluția Congresului partizanilor păcii din Olanda

Problema Irianului de vest^ 
să fie rezolvată pe cale pașnică !
HAGA 30 (Agerpres) —, 

TASS transmite :
La Amsterdam a avut loc 

Congresul național al partiza
nilor păcii din Olanda.

Minaert Ruling, cunoscută 
reprezentantă a vieții publice, 
membru al Consiliului păcii 
din Olanda, a scos în eviden
ță în raportul prezentat peri
colul de război în legătură cu 
intensificarea revanșismului în 
Germania occidentală, cu con
tinuarea cursei înarmărilor șl 
cu lipsa de dorință a cercuri
lor imperialiste de a regle
menta problema germană și 
problema Berlinului occidental 
prin semnarea Tratatului de 
pace german. Minaert Ruling 
a acordat o mare atenție ne
cesității de a se rezolva pro
blema Irianului de vest pe ca
le pașnică.

Preotul Van Dalen, Ferrips, 
reprezentantă a mișcării de 
femei din Olanda, și mulți 
alții, care au luat cuvîntul

Vizita lai lari Gagarin în R.A.U.
CAIRO 30 (Agerpres) — TASS 

transmite в
In după-amiaza zilei de 29 ia

nuarie a sosit în Republica Arabă 
Unită, într-o vizită de șapte vie 
primul cosmonaut sovietic I. A. 
Gagarin, răspunzând invitației ma
reșalului Abdel Hakim Amer, vi
cepreședinte dl R.A.U. și coman
dant suprem al forțelor armate 
ale R.A.U.

In întîmpinarea cosmonautului 
sovietic au sosit la aerodromul 
militar din Cairo, Kamal Eddin 
fiussein, vicepreședinte al RA..U., 
Salah Dessuki, guvernatorul ora
șului Cairo, reprezentant al fui 
Gamal Abdel Nasser, și alte per
soane oficiale.

Miile de participant de pe ae-
---------------- ©----------------

Să fie salvată viața lui Antoine 6izenga I
re oamenii sovietici exprimă sen-MOSCOVA 30 (Agerpres) - 

TASS transmite:
La Moscova, Kiev, Dușanbe și 

în alte orașe și sate din Uniunea 
Sovietică au loc mitinguri în apă
rarea lui Antoine Gizenga. Ves
tea îngrijorătoare din îndepărtata 
Africă că Antoine Gizenga, fruntaș 
de seamă al mișcării de eliberare 
națională din Congo se află ares
tat în lagărul militar al parașu- 
tiștilor mobutiști a impresionat pe 
toți oamenii sovietici. Ei apreciea- 
ză pe drept cuvînt acest act bru
tal de samavolnicie săvîrșit cu în
găduința și cu complicitatea tru
pelor O.N.U., ca fiind începutul 
unui nou complot al imperialiștilor 
împotriva Republicii Congo și a 
popoarelor Africii.

La redacțiile ziarelor sovietice
sosesc scrisori și telegrame în ca"

O lege peacționapă 
votată de parlamentul malayez
KUALA—LUMPUR 30 (Ager

pres)
Camera Inferioară a parlamentu

lui Federației Malayeze a adop
tat la 26 ianuarie legea cu pri
vire la securitatea internă pe anul 
1962. Ministerul de Interne ca
pătă dreptul de a respinge orice 
numire într-o instituție guverna
mentală sub pretextul că ea este 
^defavorabilă securității federa
ției".

Potrivit acestei legi, guvernul 
capătă dreptul de a închide orice 
școală pe timp de șase luni, dacă 
va considera că ea este folosită 
„în dauna intereselor federației"

la dezbateri, au vorbit despre 
unanimitatea poporului olan
dez în cererea lui de a se re
zolva cît mai grabnic-proble
ma Irianului de vest pe cale 
pașnică ș! de a se renunța la 
politica antinațională, pe ca
re o duce guvernul olandez.

In rezoluția adoptată de 
congres se relevă necesitatea 
luptei active împotriva pregă
tirilor de război, pentru adop
tarea de către Olanda a poli
ticii de neutralitate, pentru în
depărtarea de pe teritorul o- 
landez a armelor nucleare șl 
lichidarea bazelor militare, 
pentru recunoașterea celor 
două state germane.

Congresul a adoptat, de a- 
semenea, un apel către popo
rul olandez în problema Iria
nului de vest, chemînd pe o- 
landezi să organizeze demos- 
trații în sprijinul transferării 
imediate către Republica Indo
nezia a suveranității asupra 
Irianului de vest. 

rodrom l-au salutat pe cosmo
nautul sovietic cu aclamații entu
ziaste și cu aplauze prelungite. E- 
levi arabi și copii ai lucrătorilor 
din instituțiile sovietice din Cairo 
au înmânat lui 1. A. Gagarin bu
chete de flori.

In seara de 29 ianuarie mare
șalul de aviație Mohammed Sid- 
ki Mahmud, comandantul forțelor 
militare aeriene al R.A.U., a ofe
rit în cinstea cosmonautului sovie
tic o recepție la clubul forțelor ar
mate ale R.A.U.

Ziarele din Cairo au publicat 
fotografia lui I. A. Gagarin. Zia
rul „Al-Ahbar" a publicat în lim
ba arabă un poem de Mahrmid 
Tewfik consacrat primului cosmo
naut sovietic.

timente de profundă solidaritate 
cu poporul congolez.

Scriitorul bașkir Ghilemdar Ra- 
mazanov care a făcut acum dpi 
ani o călătorie în Africa, scrie : 
Nu trebuie pierdută nici o clipă. 
Trebuie întreprinse măsuri ener
gice pentru a opri mîna criminală 
a colonialiștilor care amenință pe 
Gizenga !

Redacția ziarului „PravdaS* a 
primit b radiogramă de pe vajț <- 
rul „Petropavlovsk", în care ma
rinarii, profund indignați de sama
volniciile imperialiștilor în Congo, 
își exprimă convingerea că popoa
rele lumii nu vor admite ca colo
nialiștii să șe răfuiască cu Antoine 
Gizenga, patriot al poporului cOn- 
golez.

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

sau ca loc de întruniri pentru „Or
ganizații ilegale".

Membrii parlamentului din par
tea Frontului popular socialist au 
criticat cu vehemență acest proiect 
de lege.

PR06RAM DE RADIO
1 februarie x

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică ușoară, 9,00 
Vreau să știu 9,30 Melodii popu
lare romînești și ale minorităților 
naționale, 12,00 Melodii distrac
tive, 13,05 Muzică populară to- 
mînească, 15,10 Muzică ușoară, 
15,40 Programe muzicale alcătuite 
de ascultători, 16,15 Vorbește 
Moscova, 16,45 Noi formații de 
amatori în studiourile noastre,
17.45 Program muzical pentru 
fruntași în producție din industrie 
și agricultură, 19,25 Tineri inter- 
preți de muzică ușoară, 19,45 
Transmisiune din Studioul de con
certe, a concertului popular al 
orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii, 22,10 Muzică populară ro- 
mînească, 22,50 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12,15 Uverturi 
la operele: „Două colibe", „Pă
durarul din pădurea Kozienitze" 
„Kalmona", „Martina în Serai" de 
compozitorul Karol Krupinski.
12.45 Muzică de estradă, 14,30 
Prelucrări corale, 15,30 Muzică 
populară din Ardeal, 16,15 Muzică 
de estradă, 18,25 Cîntece din fol
clorul nou și jocuri populare ro
mînești, 19,30 Tinerețea ne e dra
gă, 19,50 Muzică de dans, 20,30 
Interpreți de muzică populară to- 
mînească, 22,30 Valsuri de esttadă.

_=©==_

CINEMATOGRAFE
1 februarie

PETROȘANI — AL. SÂHIA : 
Vîrsta dificilă ; LONEA : Fii 
atentă bunicuțo; ANINOASA : 
Flăcări la graniță; VULCAN: 
Defileul; URICANI: Conflljen- 

I tul doamnelor.
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