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Însuflețiți de Directivele celui 
deal Ш-lea Congres al partidu
lui, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii ^reparației Petrila, îndru
mați îndeaproape de organizația 
de partid, depun eforturi susți
nute pentru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic al producției. Ca 
urmare a activității entuziaste de
puse de colectivul de inovatori, în 
ultima perioadă, la uzina noastră 
au fost aplicate 123 de inovații, 
оме au contribuit la realizarea de 
economii, la îmbunătățirea func
ționării utilaielor.
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Printre inovațiile măi importan
te aplicate în uzină sînt : „Aparat 
pentru semnalizarea acustică și op
tică în caz de cămînere în două 
faze a motoarelor electrice de la 
încărcare1*, „Reglarea aliment 
tării instalațiilor de la flota- 
ție“ și altele. In prezent tinerii e- 
lectricieni Evi Vladirinir, Szekeceș 
Ștefan, Bolonduț Ioan, Baes Carol 
și alții experimentează posibilita
tea de extindere a indicării de la 
distanță a nivelului de încărcare 
la silozurile 
bruți. S-au 
rezultate în 
silozurile de

de cărbuni umezi și 
obținut deja primele 

această privință la 
cărbuni spălați 0—10

Rod al măsurilor 
tehnico-organizatorice

In sectoarele productive ale ex
ploatării miniere Aninoasa se des
fășoară o activitate susținută pen
tru sprijinirea brigăzilor rămase în 
urmă. In acest scop, la indicația co
mitetului de partid al minei, con
ducerile sectoarelor au studiat a- 
ffli unțit planurile de producție 

~aje brigăzilor rămase în urmă, au 
avut grijă ca în aceste brigăzi să 
fie repartizați mineri fruntași, buni 
organizatori ai procesului de pro
ducție. In urma măsurilor luate, 
colectivul minei Aninoasa a obți
nut succese de seamă în scoaterea 
brigăzilor de sub plan.

Dacă la sfîrșitul anului trecut, 
54,4 la sută din totalul brigăzi
lor pe exploatare erau sub plan, 

’în luna ianuarie a.c. procentajul 
acestora a scăzut cu 22,6 la sută. 
Grie mai frumoase succese au fost 
obținute de colectivele sectoarelor 
lî III și IV, unde peste 95 la sută 
din brigăzi reușesc să-și îndepli
nească ritmic sarcinile de plan. în
deplinirea planului de către un nu
măr tot mai mare de brigăzi a 
contribuit la depășirea planului de 
^oâucție al întregii exploatări cu 
3.378 tone .cărbune pe luna ianua- 
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Precizie, lucru de calitate — 
aceste caracteristici însoțesc 
piesele executate la strung de 
muncitorul Kiss Gheorghe de 
la U.R.U.M.P. IN CLIȘEU Strun
garul Kiss Gheorghe lucrind la 
corpul unui perforator pneu
matic rotativ pentru mină.
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Primul spectacol, primele
put mai timid, apoi încet, încet 
își 'recăpăta curajul.

...Cîntă acum pentru dvs, Len- 
ghel Oscar, anunța prezentato
rul. Și Oscar, mai curajos, își de
păna melodia, cu gesturi, ca un 
adevărat artist. Cînd Amalia Ber- 
talon, cu vocea aproape de copil, 

a cîntat o roman
ță maghiară, oa
menii au aplau
dat-o și au che- 
mal-o să repete.

; ...La 18 februarie brigada noas
tră de agitație a dat primul ei 
Spectacol, în fața delegaților le

. conferința sindicală pe întreprin- 
dere. Cîte emoții! Sîntem o mi
nă de oameni, toți tineri. Și cit 
de greu ne-a venit să ne punem 
pe picioare. Cum se mai necăjea
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Orchestra de muzică 
populară „FAGEȚEANA 

în turneu prin 
Valea Jiului

In cadrul turneului pe 
l-a Întreprins prin Valea 
lui, aseară la Petroșani, or
chestra de muzică populară ro- 
mînească ,,Făgețeana“ din Fă
get, regiunea Banat, a prezen
tat un frumos spectacol de cîn- 
tece populare 
titulat „Dragi 
mele".

Prezența în 
tiștilor de frunte aî cîntecului 
popular din țara noastră, bine 
cunoscuți publicului din Valea 
Jiului. Mia Braia și Emil Ga- 
vriș a constituit o garanție a 
succesului spectacolelor pre
zentate. Spectatorii au aplau
dat cu căldură ‘ interpretarea 
expresivă, plină de vioiciune 
tinerească și optimism a celor 
doi cîutăreți.

Alături de aceștia; tinerii 
doinitori ai cîntecului popular 
de pe plaiurile bănățene. Cor
nel Veselău si Eneșel loan, so
liști vocali. Iosif Mihuț-Vică 
la taragot, Constantin Ion 
Banu la saxafon și clarinet șl 
Victor Buluzan la acordeon, au 
îneîntât cu cîntecele lor pu
blicul petroșăneari, adueîndu-și 
din plin contribuția lor la reu
șita spectacolelor.

Peste tot, acolo unde au pre
zentat spectacole'~îh' Valea 
Jiului, soliștii și orchestra s-au 
bucurat de un deosebit succes 
fiind răsplătiți cu vii aplauze 
de către publicul spectator 
pentru măiestria interpretativă 
de care au dat dovadă.

Dirijorul orchestrei; Achim 
Penda, precum și președintele 
orchestrei Oprea Carol, merită 
felicitări pentru frumusețea și 
reușita spectacolelor prezen
tate.

care 
Jiu-

din Banat, in- 
tni-s cîntecele

orchestră a ar-

cu noi tovarășul
; instructor! Tre

buia să ne învingă 
timiditatea, să fa
că din noi un tot

■ Unitar. De, ce 
să~i faci, nu sîntem

J te, am dat primul 
bia acum - îmi dau

I
mult s-au bucurat oamenii de noi, < 
cit de mult doreau „să avem șt i 
noi brigada noastră". Și cu cită 
bunăvoință ne-a ajutat organizația

e partid, sindicatul !
La conferință s-au discutat < 

multe probleme; de sindicat, de 
producție, despre nivelul de trai 
al oamenilor. Oamenii erau puțin

I
carn obosiți și programul nostru 
a fost ca un duș înviorător. Cum 
ne mal înfloreau bujorii în obray. 
atunci tind prezentatorul ne che
ma !

...Și acum Aurica Tindiriș va 
cînta „Chemarea mării1. Și vocea 
Aurîcăi răsuăa^t sală. La înce-
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Am lăudat, am criticat, cu cin- 
lecul, cu gluma și oamenii se bu
curau, bateau din palme și ne zînt- 
beau încurajator. Ce buni și iu
bitori sînt oamenii! Primul nos
tru spectacol,, primele' bucurii ale 
urnii început bun.

Mulțumim tuturor celor care 
ne-ati- ajutat, tovarășilor Sztraka 
Matei, secretarul organizației de 
parlia Boroteu luliu, secretarul 
organizației U.T.M.. Oprea Emil, 
instructor' artistic și altora.

' ...Și noi, delegații la conferință
și colegii voștri de muncă vă mul
țumim, Vă mulțumim Șt vă dorim 
noi succese în viitor ! — au spus 
parricipamii la primul nostru spec
tacol

artiști. Și ui- 
spectacol. A- 
seama ti1 de

I. CIOCLEI
l£.,MM. Petroșani

tov. Antal Ște
fan, președintele 

secretarul Comitetului executiv* comitetului de 
al Sfatului popular al orașului circumscripție 

Petroșani din cartierul Li-
vezeni că imul 

din cele două cazane de Ia cen
trala de Încălzire a blocurilor 
nu funcționează, a fost în 
scurt timp rezolvată. Comite
tul executiv, prin I.L.L. șl 
I.C.O., a remediat 
fîciență.

Neajunsurile în îndeplinirea 
unor obligații de serviciu ale 
unor organe ale administrației 

, locale, 'de stat și ale unor în- 
treprinderi economice sînt, de 
aSemepea, dezvăluite cu toată 
încrederea în orele de audien
ță de către cetățeni. Muncito
rul popescu Jenică de lâ . Șan
tierul 6 construcții a umblat 
mult pentru a i se recunoaște 

I eDt. I la indemnizația de 
șantier. Venind la o audiență 
la.sfatul popular Petroșani, în 
urma intervenției comitetului 
executiv, el și-a primit drep
turile.

Atitudinile birocratice, de ne
păsare față de interesele legi
time ale pamenîlor muncii, de 
tărăgănare a rezolvării cereri
lor lor juste, nu au. ee căuta 
în relațiile socialiste de Япип- 
că. Cetățeanul Roman Petru a 
reclamat că a plătit suprapreț 
la pantofii pe care i-a cumpă
rat de la un magazin din Ani
noasa. In urma cercetărilor 
făcute, stabilindu-se vina ges
tionarei i s-a aplicat acesteia 
pedeapsa cuvenită.

Comitetele executive au obli
gația să ducă muncă de lămu
rire cu cetățenii invitîndu-i să 
se adreseze. cu încredere sfa
turilor populare locale, iar în 
caz că sînt nemulțumiți de răs
punsul primit, să se adreseze 
organelor superioare.

Numărul mare, respectiv de 
402 sesizări și reclamați! și 1308 
primiri în audiențe în 1961 la 

- sfaturile populare din Valea 
Jiului demonstrează încrederea 
oamenilor muncii față de co
mitetele executive ale sfaturi
lor populare, față de deputați 
și față de orcanele administra
ției locale

In organizarea muncii de cer
cetare, rezolvare și informare 
la timp asupra felului de solu
ționare a sesizărilor oamenilor 
muncii cît și în privința ținerii 
audiențelor s-au obținut în ul
timul timp unele realizări. Mai 
sînt însă in această muncă și 
deficiențe. Unele sfaturi popu
lare ca cele din Vulcan și Pe
trila mult timp nu au afișat 
orariul de primire în audiențe 
a cetățenilor. La Sfatul popu
lar al comunei . Aninoasa. deși 
a fost stabilit și afișat la loc 
vizibil un orar pentru audien
țe, acest orar nu a fost res
pectat. Sfaturile populare co
munale nu țin o evidență stric
tă a1 problemelor -ridicate în 
audiențe. La Sfătui popular al 
orașului Petrila nu există un 
registru de evidență cu sesiză -

(Continuare în pag. 3-a)

VASILE BARDOCZ
Un rol însem

nat în întărirea 
legăturii sfatu
rilor populare 
cu masele îl are 
rezolvarea cu

grijă și la timp a scrisorilor 
oamenilor muncii, a, sesizări
lor și propunerilor adresate de 
cetățeni comitetelor executive 
ale sfaturilor populare. .

Oamenii muncii din Valea 
Jiului se adresează an de ăn 
cu o încredere sporită comite
telor executive ale sfaturilor 
populare, le aduc ’la cunoștin
ță lipsurile existente din acti
vitatea unor instituții și între
prinderi, le'fac propuneri, a- 
jută la întărirea ' legalității 

.populare,. In urma propuneri
lor făcute de cetățeni, sfatu
rile populare au • luat nume
roase măsuri pentru ridicarea 
nivelului urbanistic al localită
ților din Valea Jiului.

La sesizarea cetățenilor din 
străzile V. Aleosandri și Cioba
nilor din orașul Vulcan, de 

' pildă, sfatul popular, sprijinit 
, de comitetul de cetățeni din 

circumscripție, a asigurat In
troducerea conductelor 'de ar>c 

; potabilă în această stradă pe 
j o lungime de 295 m. In cadrul 

unei audiențe colective din 
! luna noiembrie 1961, mai mulți 

muncitori de la U.R.U.M.P., lo
cuitori în cartierul Maleia Pe
troșani, au cerut introducerea 
apei potabile intr-un număr de 
locuințe din această stiaoă. In 
cursul lunilor nolembrle-de- 
cembrie 1961 și această lucra
re a fost executată.

Sesizările și cererile juste, 
colective ori individuale, pre
zentate membrilor comitetelor 
executive ale sfaturilor popu
lare în cadrul audiențelor la 
locurile de muncă sînt cerce- - 
tate cu atenția cuveni și de 
cele mai multe ori operativ 
rezolvate. Astfel, sesizarea fău 
cută Ia 19 decembrie 1961 de

4

''Я ЖГ : ’^81

Ia stația C.F.R. Petroșani- Triaj se compun zilnic garni- 
turi de trenuri de marfă care iau apoi drumul spre diferite 
orașe și centre industriale din țară. înainte de a porni la 
drum, vagoanele sînt revizuite cu atenție de către lăcătușii de 
revizie ai stației. v , . -

IN CLIȘEU: Lăcătușii de re vizie Udrea loan și Obeanu To- 
I ma după revizii ;făc tă unui v agon de Ia trenul C 118.

această de-
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îmbunătățirea îiwățămînfului seral, sarcină 
de căpetenie a cadrelor noastre didactice

Despre tematica cercurilor de matematici 
și fizică pentru elevi

Recenta consfătuire a cadrelor 
didactice din învățămîntul seral 
din Petroșani, la care au participat 
și delegați din raionul Hațeg, a 
analizat procesul instructiv-educa- 
dv din școli, metodele ți 
procedeele folosite de profe
sori In vederea obținerii de 
rezultate dt mai bune la în
vățături. De asemenea, s-au dez
bătut pe larg formele de legătu
ră dintre școală și întreprindere, 
dintre cadrele didactice și comisiile 
de selecționare. Cit și legătura pro
fesorilor diriginți cu elevii seta- 
liști la locul de producție*

Din discuții a reieșit că în mare 
majoritate, cadrele didactice se 
străduiesc ca lecțiile pe care le , 
predau să fie documentate, atmetive. 
Putem menționa în această direc
ție multe cadre didactice printre 
care tov. Todea Maria, Ciutac 
Ștefan, Pîriianu Simion, Mușteanu 
Pompiliu, Stănescu Alexandru, Cu- 
ragea Pompiliu, Stoica loan, Câ- 
răguț Eugen și mulți alții.

Participanții la discuții în ca
drul consfătuirii au arătat că re
crutarea’ elevilor pentru învăță
minte! seral a devenit astăzi un 
adevărat fenomen de masă.

Dacă în anii precedenți întâm
pinam greutăți în ceea ce privește 
recrutarea elevilor, începînd cu a- 
cest an se constată un adevărat 
aflux al elevilor spre învățămîn
tul seral așa cum reiese și din 
creșterea mare a numărului de e- 
levi înscriși, îndeosebi în acest 
an, la cursurile de pregătite. Ast
fel la școala serală din Vulcan 
frecventează cutsurile 69 elevi, la 
Lupeni 43, la Petroșani 70, iar la 
Lonea 15.

O altă problemă dezbătută in 
cadtul discuțiilor ,a fost frecven
ța.

Un sprijin serios în îmbunătă
țirea frecvenței elevilor seraliști — 
cate constituie un prim factor în 
obținerea de rezultate bune la în- 
vățătută — l-au dat organizațiile 
de partid și conducerile de între
prinderi. Problema îmbunătățirii 
frecvenței a stat ți în atenția con
ducerilor de școli. De pildă, școa
la serală din Petroșani ține evi
dența zilnică a elevilor la cursuri 
într-un carnet care este semnat și 
de. către conducerile întreprinde
rilor respective. De asemenea, ce
lelalte școli, prin profesorii diri
ginți, țin o permanentă legătură 
cu comisiile de selecționare.

In consfătuire s~a arătat că pe 
primul semestru al acestui an, în 

• Valea Jiului s-au obținut rezul
tate îmbucurătoare la învățătură

Printre prietenii bibliotecii clubului din Aninoasa pot fi intiiniți 
și mulți elevi ai școlii de 7 ani din localitate. In timpul liber ei 
viu la bibliotecă pentru a împrumuta o carte sau a răsfoi revistele 
din sala de lectură

IN CLIȘEU: Pionierii Man Nicolae din clasa а ѴІ-а В și 
Danciu Cornelia din clasa а ѴП-а răsfoind, împreună cu biblio
tecara clubului o colecție de reviste.

prof. GHEOBGHB PAMF1LIE
Șeful Secfiei inviț&rrmt fi cultură 

a Sfatului popular al orațului 
ț Реігодо»'

concretizate în procentajul de pro
movați de 80,9 la sută la clasele 
Ѵ-ѴІІ și 73,88 la sută la clasele 
ѴШ- XI.

Dacă în general s-au obținut 
rezultate bune la învățătură, în 
școli mai dăinuie unele lipsuri care 
vor trebui remediate. Problema 
mediocrității, notele de 5 ți 6 a- 
bundă încă, la multe școli. E sufi
cient să analizăm această problemă 
la școala de la Uricani și să tra
gem concluziile necesare. Cadrele 
didactice, conducerea școlii de aici 
nu se achită cu suficient simț de 
răspundere de munca instructivă 
la clasă, nu depun destul interes 
pțntru a găsi cele mai bune me
tode și procedee pedagogice în 
munca lor pentru a face ca lecțiile 
să fie atractive, să fie însoțite de 
material didactic.

De asemenea, trebuie să ară - 
tăm că in afara problemei medio
crității, care a fost viu analizată, 
o altă problemă care s-a discutat, 
a fost aceea a decalajului mare 
existent între procesul de promo
vați de la o școală la alta. De 
pildă, la Școala serală din Petro
șani, unde, deși sînt încadrate ca
dre didactice cu o bogată expe
riență și au funcție de bază la a

obțină rezultate frumoase în mă
reața operă de educare și instrui
re a tinerei generații.

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

„DRUMEȚII VESELI* la Lupeni
școala din Pa'coșeni cu 197 punc
te, Cpncurepțilot le-au fost distri-

Din inițiativa Casei pionierilor 
din Lupeni, de curind s-a organi
zat un concurs „Drumeții ve
seli" cu cei mai buni elevi de la 
școlile de 7 ani nr. 1, 2, 3, 4, 
Lupeni și școala din Paroșeni. Te
ma concursului a fost : „O călă
torie pe drumul dc luptă al po
porului nostru, condus de partid, 
pentru instaurarea dictaturii pro
letariatului și trecerea la revoluția 
socialistă".

Concursul s-a desfășurat în sala 
Palatului cultural din Lupeni, in 
prezența elevilor din clasele V— 
VII de la școlile de 7 ani. Fie
care școală a participat cu o sin
gură echipă reprezentativă, com
pusă din 2—5 concurenți.

La sfîrșitul concursului, juriul 
a stabilit următorul rezultat: Pe
locul I s-a clasat școala ar- 4 din 
cartierul Ștefan — Lupeni care a 
obținut 214 puncte. Răspunsuri 
complete a dat pioniera Albu 

1 Bernadeta din clasa VII, care de
altfel a și obținut locul I.

Pe locul II a fost clasată școala 
nr. 1 cu 205 puncte, iar pe locul 3

- --------

ceastă școală, procentajul de pro
movați este de 67 la sută, iar la 
școala medie serală din Lupeni 
unde nu sînt asigurate toate ca
drele cu funcția de bază la școală, 
procentajul de promovați pe școală 
este de 81 la sută.

Deși nu putem trage încă o con
cluzie definitivă asupra acestei 
probleme întrucît urmează s-o a- 
nalizăm mai temeinic, considerăm 
că rezultatele puteau fi mai bune 
dacă la obiectele chimie și istorie 
n*ar fi fost un număr mult prea 
mare de corigcnți. RÂmîne ca 
Secția invățămînt și cultură îm
preună cu conducerea școlii din 
Petroșani să vadă dacă elementul 
predării își spune pe deplin cu- 
vîntul și în al doilea rînd dacă 
rrar exista cumva chiar o supra
încărcare a elevilor.

De asemenea, trebuie să precizăm 
că nu ne putem arăta mulțumiți 
cu sistemul de notare al unor ca
dre didactice de la școala medie 
serală din Lupeni sau de la Lonea 
care dau note de trecere și acelor 
elevi care nu și-au însușit îndea
juns cunoștințele prevăzute de pro
grama analitică.

Eliminînd lipsurile constatate în 
munca instructiv-educativă, cadre
le didactice vor trebui să mun- I 
ceașcă cu mai mult elan pentru 
ca la sfîrșitul anului școlar să se 

buite ca premii cărți în valoare 
de 500 lei.

Pentru viitor se vor mai orga
niza asemenea concursuri, care să 
oglindească pregătirea temeinică a 
elevilor și îmbogățirea cunoștințe
lor prin lectura particulară reco
mandată în acest scop.

EMIL TETILEANU
corespondent

Familia și școala — factori principali 
educarea copiilorin

Familia și școala sînt cei 
doi factori principali care con
tribuie la formarea unui om 
nou, conștient, bine educat și 
pregătit pentru viață. In toa
tă perioada școlarizării copilul 
este educat împreună de către 
școală și familie.

In familie copilul capătă 
primele elemente ale educa
ției, primele îngrijiri de care 
depinde într-un grad foarte 
mare dezvoltarea sa fizică și 
intelectuală în viitor. In școa
lă copiii vin cu unele trăsături 
de comportare formate sub in
fluența familiei și a instituției 
preșcolare.

Școala are un rol îndrumă
tor față de familie, deoarece în 
ea lucrează oamenii care au 
primit o pregătire specială in 
problemele educației, au expe
riența corespunzătoare. Dar la 
rlndul el școala nu poate rea
liza nimic dacă nu este ajuta
tă de familie, dacă nu colabo
rează tn munca de instruire a 
copiilor cu familia. De aceea 
pentru a obține succese In e- 
ducația copiilor, părinții tre
buie în primul rind să cunoas
că țelul generai al educației 
comuniste și sarcinile ei con
crete, aplicate la copiii de 
virstă diferită. In această di
recție, școlii li revine sarcina 
de a Îndruma și părinții asu
pra metodelor de educație pe 
care trebuie să le folosească.

In scopul realizării sarcini
lor care revin școlii și faml-

Unul din principalele sco
puri urmărite de cercurile de 
elevi este lărgirea orizontului 
științific al elevilor fruntași la 
materiile respective. Activita
tea în cadrul acestor cercuri 
contribuie mult la dezvoltarea 
spiritului inventiv al elevilor, 
îi ajută să se orienteze în ac
tivitatea lor practică de viitor, 
îi obișnuiește cu cercetarea 
unor probleme mai complexe 
decit cele din manual, deschi- 
zîndu-le drumul unei activi
tăți creatoare.

In cadrul matematicii există 
multe capitole care nu se pre
dau In școala medie dar care 
pot fi abordate Ia cercurile de 
elevi, dezbătîndu-se probleme 
fundamentale cu vaste aplica
ții în știința și tehnica mo
dernă.

Astfel, de pildă, pot fi a- 
profundate capitole ca logica 
matematică, calculul probabi
lităților, teoria grupurilor, spa
țiile vectoriale cit și calcule 
aproximative, grafice și meca
nice.

Logica matematică este un 
capitol cu importanță teoreti
că și aplicativă deosebită. Stu
diul sistemelor automate cu 
relee și contacte In tehnică 
constituie un domeniu larg de 
aplicare a logicii matematice. 
Trebuie menționat că în acest 
domeniu rezultate valoroase a 
obținut șl școala matematică 
romînă.

Calculul probabilităților este 
un capitol care s-a dezvoltat 
mult, mai ales în ultimul timp 
tocmai datorită cerințelor teh
nicii moderne, fiind instru
mentul cu care se rezolvă di
verse probleme cu caracter 
statistic.

Teoria grupurilor este un 
model de teorie matematică 
care se aplică începînd de la 
probleme cu caracter fizic cum 
este fizica solidului și pînă la 
alte capitole de matematică 
care se bazează pe noțiunea 
de grup.

Un alt subiect interesant 
pentru cercurile de matemati
că poate fi studiul axlometric 
al geometriei Euclidiene de 

liei, conducerea Școlii de 7 
ani nr. 1 din Lupeni și colec
tivul didactic, împreună cu co
mitetul de sprijin au discutat 
tematica lectoratului cu pă
rinții încă de la începutul a- 
nului. La stabilirea acestei 
tematici s-a ținut seama de 
greutățile întîmplnate de școa
lă în anii trecuți, de golurile 
ce mai există în educația e- 
levilor. In lectorat au fost cu
prinși toți părinții elevilor ră
mași în urmă Ia învățătură sau 
indiscipiinați.

Pentru buna desfășurare a 
activității acestui lectorat s-a 
organizat un colectiv de cadre 
didactice care să conducă și 
să elaboreze lecțiile pentru lec
torat, și un colectiv din rîndu- 
rlle părinților elevilor mai 
buni la Învățătură și purtare 
care să mobilizeze părinții În
scriși la lectorat.

Astfel, în tematica lectora
tului cu părinții pentru anul 
acesta au fost prinse atît teme 
pedagogice cit și de educație 
sanitară. Iată citeva din aceste 
teme : „Regimul de zi al șco
larului șl pregătirea temelor 
pentru acasă (munca de acasă 
a școlarului)": „Legătura
strlnsă dintre familie și școa
lă"; „Sarcinile educației în con
dițiile societății socialiste"; 
„Educația prin muncă, factor 
important în dezvoltarea mul
tilaterală a omului societății 
socialiste"; „Supravegherea și 
controlul copiilor din partea 

unde se poate trece la etudiul 
geometriilor neeuetldlefle — 
geometria lui Lobacevschi — 
Bolyai și geometria Iui Rie
mann.

Cunoscută este importanța 
calculelor numerice șl grafice 
in dezvoltarea tehnicii moder
ne, sarcină a dezvoltării mate
matice indicată de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R. Materiale 
publicate de Institutul de cal
cul ăl Academiei R.P.R. arată 
clar nivelul accesibil al aces
tor noțiuni chiar elevilor din 
școala medie.

Cercurile de fizică pot avea 
următoarele sarcini:

Să deprindă pe elevi cu mi- 
nuirea diferitelor aparate și 
instrumente și să consolideze 
aceste deprinderi, să lărgească 
orizontul politehnic aî elevilor 
prin studiul unor probleme 
concretizate în referate, ra
poarte, organizarea de vizite 
la Întreprinderi șl prin lectu
ra literaturii științifice șl al
tele.

In funcție de sarcinile pe ca
re șl le propune cercul, se al
cătuiește și planul de muncă. 
Elaborarea planului se face de 
către profesor împreună cu e- 
levii pe timp de cel puțin 
un an. Ș

De exemplu, se poate trece 
în plan confecționarea de reos- 
tate, ampermetre, aparate de 
proiecție. Se poate face un re
ceptor de radio sau în unele 
cazuri chiar un magnetofon.

Se pot, de asemenea, adîncl 
anumite probleme sub aspect 
teoretic cum sînt: structura 
materiei, teoria cinetico-mole
culară, efectul fotoelectric, ra
ze X etc. Se pot treee în plan 
subiecte din istoria fizicii care 
să trateze ., despre realizările 
savanților din lumea Întreagă : 
Newton, Lomonosov, Faraday, 
Hertz, Popov, Mendeleev, Ma
rie Curie etc.

Activitatea în cercurile de 
fizică și matematică contribuie 
la educarea elevilor intr-un 
spirit sănătos, transformîndu-1 
în oameni muncitori care ’iu
besc tehnica și muncese pentru 
progresul ei.

familiei"; „Formarea caracte
rului la copii în cadrul fami
liei, îndrumarea lor spre o pro
fesie"; „Igiena încălțămintei, a 
îmbrăcămintei și alimentației"; 
„Cultura fizică și sportul, fac
tori de călire a organismului"; 
„Prevenirea alcoolismului șl ta- 
bagismului" etc.

Referatele pedagogice slot 
ținute de învățători sau profe
sori, iar referatele educative sa
nitare sînt ținute de cite un 
medic.

După ținerea referatelor se 
fac discuții pe marginea tor, 
la care i-au cuvlntul mulți pă
rinți, punlnd întrebări sau spu- 
nîndu-și părerea asupra edu
cației pe care o fac copiilor a- 
casă. Aceste discuții slnt un 
schimb de experiență intre pă
rinți.

In școală noastră această 
formă de muncă cu părinții e- 
levilor a devenit o tradiție, cu 
ajutorul căreia am obținut1 re
zultate destul de bune în in
struirea și educarea elevilor. 
Prin lectoratul cu părinții am 
reușit să Înlăturăm o mulțime 
de lipsuri atît la elevi cît și la 
familiile lor, pentru ca elevii 
pe care noi îl educăm șl in- 
struim să devină elemente ca
pabile, cinstite, devotate cau
zei construirii socialismului șl 
cetățeni conștient! ai patriei 
nosistre

prof. PAUNESCU DUMITRU 
director al Școlii de 7 ani nr. IJ 

Lupeni
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Gospodinele sint mulțumite
и шіі tent [Ши іііііі Noul comitet sindical 

să muncească mai bine
In Orașul Vulcan funcțio

nează un centru de fabricare 
a plinii care aparține între- 
prinderii industriale de stat 
„Jiul" Petroșani. Pentru felul 
qm> muncește colectivul uni
tății din Vulcan In frunte cu 
brutarul Cibu Nicolae n-avem 
declt cuvinte de laudă. Frămin- 
tătorul Dinu loan, cocătorul 
Rovența Gheorghe și toți cei
lalți care formează acest co
lectiv de brutari dovedesc preo
cupare pentru fabricarea plinii 
in condiții igienice șl pentru 
respectarea rețetelor de fabri
care. Strădania acestor harnici 
muncitori este răsplătită de 
faptul că gospodinele slut mul
țumite de calitatea plinii pe 
care o cumpără de la centrele 
de pline cit și din unitățile a- 
limentare din oraș. $1 au de ce 
să fie mulțumite deoarece la 
Vulcan se fabrică pline fru
moasă ca aspect și de bună 
calitate spre mulțumirea popu
lației consumatoare.

ELENA ТОМА
. funcționară

Cerințele abonați lor sînt 
satisfăcute

Personalul cantinei E. M. Lu
peni se preocupă Îndeaproape 
de satisfacerea cerințelor abo- 
naților. Desigur că Ine 
că n-am făcut totul ca> 
abonați i cantinei să fie pe 
deplin mulțumiți. Nume
roase sint reclamațiile lor 
în privința plinii. Plinea însă 
pu o preparăm noi ci brutarii 
fabricii de pline din Lupeni.

Nu s-ar putea Îmbunătăți 
calitatea plinii fabricate în 
Lupeni ca să nu mal fie prea 
acidulată ori exagerat de nea
gră, cum se „nimerește" cam 
des să o primim pentru can
tină ? Și dacă am abordat a- 
ceastă problemă apoi să vor
bim și despre aspectul plinii. 
Uneori e bine coaptă, rumenă, 
dar adesea plinea care o pri
mim pentru cantină e turtită, 
necoaptă, sau prea arsă. Este 
de așteptat ca lucrătorii din 
cadrul fabricii de pline să mun
cească în așa fel incit să sa
tisfacă cerințele consumatori
lor. Cu alte cuvinte, să fabrice 
pline gustoasă și aspectuoasă, 
pline care să îmbie la consu
mare.

ALEXANDRU MATEI 
responsabilul cantinei 

E. M. Lupeni

Normele de igienă au fost 
/ uitate ?

Din concursul pe țară „Pen
tru plinea de cea mal bună ca

II
I

BIBLIOTECA CLUBULUI DIN LUPENI
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litate" organizat anul trecut, 
au avut multe de Învățat șl 
brutarii de la fabrica de pline 
din Lupeni. Dar in ce măsură 
aplică ei prețioasele Învățămin
te se oglindește in însăși pro
dusele pe care le fabrică.

Să luăm, de exemplu, produ
sele din făină albă — pline, 
cornurl, covrigi, cozonaci — 
toate acestea sint apreciate de 
către consumatorii din Lupeni 
șl Uricani. Mult căutată este șl 
piinea preparată din făină in
termediară. >

Cu toate acestea, mulțt con
sumatori sint indignați de im
puritățile care se găsesc In pli
ne — capete de sfoară, scame 
de la saci, pietricele, ba și al
tele șl mai respingătoare. A- 
ceeași situație e și cu plinea 
neagră. Muncitorii Popescu 
Vasile, Filip Petru și alții care 
au găsit in pline diferite im
purități, se întreabă: au fost 
oare uitate normele de igienă, 
iar organele SANEPID n-au 
drum pe la fabrica de pline 
dih Lupeni să vadă cum se 
lucrează aci de ajung in pro
dusele fabricii tot felul de im
purități ?

ENE AURICA
tehniciană și

KACSO ELENA 
muncitoare E. M. Uricani

(Urmare din pag. l-a) 

rile oamenilor muncii, lipsă de 
care se face vinovat și organul 
de resort al Sfatului popular 
al orașului Petroșani. Sfatul 
popular din Petrlla nu s-a o- 
cupat cu suficientă răspundere 
nici de rezolvarea scrisorilor 
primite din partea oamenilor 
muncii. Astfel din cele 19 scri
sori primite In cursul anului 
trecut, 8 scrisori au fost rezol- 
zate cu întârziere, unele chiar 
peste 10—30 zile.

in cursul anului 1961 abia 
jumătate din comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare 
au analizat In ședințe de lucru 
problema sesizărilor și audien
țelor. Această lipsă de preocu
pare față de sesizările și criti- 
cile venite din mase se reflectă 
prin numărul redus al cetățe
nilor care se adresează acestor 
sfaturi populare cu sesizări și 
reclamații.

Secretarii unor sfaturi popu
lare ca cei din Bănița, Iscroni 
și Petrlla lasă rezolvarea scri
sorilor oamenilor muncii exclu
siv in sarcina unor referențl

Rezolvarea la timp a cererilor și sesizărilor 
oamenilor muncii — obligație de mare 

însemnătate a sfaturilor populare

care Mitracbe Florian, Chira Eze- 
chil, Rajcu loan, Popa lulius, toii 
fruntași la învățături și în pro
ducție, discută aprins despre ro
manul lui Liviu Rebreartu „Răs
coala". La o altă masă minerul 
Goarnă Vasile, filatorul Fance a 
Aron, caracterizează eroii roma-

mdui „Departe în spatele frontu
lui* * * * * 5 * 1 de B. Polevoi. Nu lipsesc 
răci pionierii, pasionații cititori de 
reviste și cărți de povești. Din
tre aceștia Crainic Maria, Barbu 
Marcela, Riti Petru și alții citesc 
Cărțile „Ztnele” de G. Peraidt și 
„Aviatorul polar” de 1. Vodopia
nov. Dar cîți nu au fost în ziua 
aceea la bibliotecă.

Zi obișnuită de iarnă. Afară, Pe 
covorul alb de nea, fulgii de ză
padă cad liniștiți, unul după al
tul. Pe drum e mare forfotă. Cile 
unul sau în grup, cu mîinile bă
gata în buzunare, cu gulerele pal
toanele ridicate de parcă ar fi 
frigul lui „Sadom”, o parte din 
cei care împînzesc strada intră în 
clădirea clubului sindicatelor din 
Lupeni.
Airi. ia club, defi e o zi Obiș

nuită de iarnă, pe culoare, în să
lile de șah, biliard, tenis de masă 
etc, e mare animație. Se ride, se 
discuta aprins, se fac planuri. Cei 
de la șah se gîndesc la variantele 
de apărare sau de atac pe care 
le Vor folosi în timpul jocului.

Peste toi domnește veselia. Nu
mai la bibliotecă parcă atmosfera 
e măi monotonă, deși sala e pli
nă de tinerii in sufletul cărora 
jăratecul dragostei pentru cultu
ră, pentru a cunoaște cît mai mult 
din tainele vieții, s-a aprins de 
mult.

Frumos '■ pavoazată, cu tablouri 
ale celor mai de seamă scriitori, 
cu fotomontaje, vitrine cu cărți, 
sala bib iotecîi e atrăgătoare. In 
jurul meselor și-au dat întîlnire
cu eroii diferitelor romane, mulți 
mineri, constructori, studenți, e~

5 letri. La o masă, mai la margine, 
seraliștii din clasa a Xl-a, printre 
l__________ _____ _____ ... .

nepregătiți și necompetenți 
pentru această muncă. Drept 
urmare rezolvarea sesizărilor șl 
reclamațillor este neglijată. A- 
semenea atitudini formale, bi
rocratice, de tărăgănare și In
diferență față de sesizările și 
reclamațiile oamenilor muncii 
trebuie combătute cu tărie.

Pentru ca in 1962 șl in anii 
viitori, munca de rezolvare a 
scrisorilor și sesizărilor oame
nilor muncii și a problemelor 
pe care le ridică în orele de 
audiențe să se îmbunătățească 
simțitor, Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului 
Petroșani a luat măsuri pen
tru reinstruirea cadrelor, pen
tru asigurarea unul control și 
a unei îndrumări cit mal cali
ficate a sfaturilor populare.

Aeordînd atenția cuvenită 
sesizărilor oamenilor muncii, 
rezolvînd operativ propunerile 
lor, sfaturile populare vor În
tări neîncetat legăturile lor cu 
masele de cetățeni șl se vor 
bucura de sprijinul acestora 
In buna gospodărire și înfru
musețare a localităților Văii 
Jiului.

cii în frunte cu tovarășa Bucur 
Olivia s~a străduit să atragă ât 
mai mulți cititori. Cartea trebuie 
să f ie îndrăgită de toți. De aceea 
găsirea de noi forme și mijloace 
de atragere a cititorilor a fost 
preocuparea principală a întregu
lui colectiv.

Popularizarea cărților noi aduse 
în bibliotecă prin vitrine, afișe, 
expoziții, prezentări, referate, re
cenzii, seri literare a dat razul'
tate bune. In ultimele 3 luni s-au 
organizat 3 expoziții de cărți și 6 
recenzii. Printre romanele la care 
s-au ținut recenzii se numără: 
„Bariera’" de Teodor Morțiu, 
„Moromeții” de Marin Preda, 
„Zorii robitor’" de V. Em. Galan 
etc. Vitrinele cu cărți împrospă
tate cu operele noi apărute, cit și 
lecturile organizate în grup în 
diferite instituții și cartiere au 
atras mulți cititori la bibliote
că. Serile literare pe tema 
„Pușkin, izvor de inspirație pen
tru compozitorii ruși” ăt și „Via
ța și activitatea lui Necrasov” șt 
altele au stîrnit un deosebit inte
res în rîndurile cititorilor.

Cele 26.000 volume, cit numără 
biblioteca clubului sindicatelor din 
Lupeni, sînt citite de muncitori de 
diferite profesii și vîrste. Din nu
mărul mare de cititori am reținut

Bibliotecara Bucur Olivia, o tî- 
nără plină de viață, este tot tim
pul ocupată cu pasionații cititori. 
In prima lună și jumătate din acest 
arș în fișele bibliotecii au fost 
înscriși un număr de 885 cititori. 
Colectivul de muncă al bibliote

Recent, în colectivul stației 
C.F.R. Petroșani a avut ioc na 
eveniment important — *lqpr*i 
noului comitet sindical al mtfnci’ 
tocilor ceferiști.

Așa cum a reieșit și din darea 
de seamă, muncitorii ceferiști din 
stația Petroșani au depus și depun 
o muncă susținută pentru realixa- 
rea și depășirea planului de pro
ducție la toți indicii, ridicarea ca
lității muncii în toate domeniile 
de activitate. Desfășurînd larg în* 
trecerea socialistă ei au obținut 
frumoase realizări în muncă.

Deși în tot cursul anului 1961, 
piața de manevră a stației a fost 
un vast șantier, totuși întregul co
lectiv a lucrat cu hărnicie ți pri
cepere pentru ca munca să se des
fășoare in cele mâi bune condiții 
de siguranță ș; regularitate.

Datorită unei atenții deosebite 
din partea comitetului sindical tu 
privința protecției muncii, »*â fă
cut instruirea inspectorilor obștești 
cu protecția muncii precum și d 
delegați lor cu protecția muncii din 
grupele sindicale, iar aceștia la 
rîndul lor au făcut instruirea mun
citorilor la locul de muncă, fapt 

care a făcut ca in anul 1961 să nu 
se înregistreze nici un accident în 
munci.

Deși s-au obținut realizări im
portante, totuși *u rămas multe 
lucruri nereaolvate ceea ce a in* 
flucnțat negativ asupra unor re
zultate.

Astfel, la magazia de mesagerii 
lipsesc cărucioarele pentru trans
portarea mărfurilor din care cauză 
coletele rămîn printre linii, iar 
transportul lor se execută cu greu
tate. De asemenea, la magazia de 
mărfuri se simte lipsa unei ma
carale mobile. Lipsa macaralei face 
ca termenele de încărcate — des
cărcare să fie mereu depășite.

O altă lipsă a conducerii sta
ției și in special a proectanților ce 
au lucrat ia sistematizarea stației, 
este că au lăsat piața de manevră 
și cabinele de acari fără apă po
tabilă și fără instalații sanitare. 
Este lesne de Închipuit cite neplă
ceri aduc celor peste 30 muncitori 
ce lucrează aci, aceste neajunsuri.

O slabă preocupare a avut-o 
comitetul sindical ți în ceea ce 
privește organizarea de excursii cu 
membrii sindicatului cu toate că 
cei 4.704 lei ce au mai rămas dis
ponibili din suma- alocată in acest 
scop asigurau asemenea excursii in 
colectiv. In cuvîntul iar partid-* 
panții au criticat și alte lipsuri ale 
vechiului comitet.

Luind cuvîntul tovarășul Bretea- 
mi Ioan, a arătat că dormitorul 
personalului de tren nu este cores
punzător și că nici pînă în prezent 
nu a fost montată baia personalu
lui.

O altă problemă acută, care â 
fust atinsă de mulți vorbitori este 
problema cabinetului dentar, care 
nu execută decît extracții și plom
be, iar protezele sînt lucrate la 
spitalul din Simeria și sînt ca
zuri foarte dese dnd aceste lu
crări durează peste 6 luni. El a 
pre pus studierea unei posibilități 
ca la cabinetul dentar să fie în
cadrat un tehnician sau ca prote
zele să fie lucrate la Policlinica 
din Petroșani, evitîndu-se astfel 
punerea oamenilor pe drumuri.

Noul Comitet sindical, în frunte 
cu tovarășul Suta Gheorghe va 
trebui să ducă o intensă muncă 
pentru lichidarea lipsurilor sem
nalate, șă mobilizeze întregul co
lectiv la întrecerea pentru tradu
cerea în viață înainte de termen 

a angajamentelor luate.

L CRIȘAN

lipe Muleauca Gheorghe, pensio- 
nist în vîrstă de 75 ani. Fișa cu 
cărțile citite de Mtdeauca Gheor- 
gbe ne spune că omul cu tîmplele 
albite de timpul care a trecut este 
cel mai pasionat cititor al biblio
tecii. In acest a», el a citit 20 
cărți, printre care: „Calea Vic
toriei”, die Cezar Petre sat, „Chef 
boieresc” de M, Zsigmond, „A- 
murg” de N. Seirra și sitele. Tot 
atltea cărți a citit și maistrul mi
ner de la sectorul i A al minei 
Lupeni, Urdă loan. Acesta, pe 
lingă cărțile de literatură, a îm
prumutat de la bibliotecă și cărți 
tehnica ca : „Profiluri" de N. TU, 
„Mașini miniere și transport mi- i 
nier” etc. Berărie Margareta de la 1 
sectorul X al minei Lupeni, mi
nerul Kadar Alexandru, de ase
menea, se numără printre cititorii 
frunttrfi. Lăcătușul mecanic de la 
preparația Lupeni, Chirilă Dumi
tru frecventează mult biblioteca 
clubului, Ultimele cărți citite de 
el sînt: „Oraș patriarhal” de Ce
zar Petrescu, „Buchetul” de G. 
Covaci etc.

Avizi după cultură sînt mulți 
mineri, filatori, preparatori, cons
tructori, studenți, elevi etc. Biblio
teca clubului sindicatelor din Lu
peni le asigură acestora cărți ți 
reviste de tot genul. De aceea zii' 
nic la biblioteci se înscriu noi și 
noi. cititori.

LAZAR DEMETER
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ÎNTREPRINDEREA DE 
EXPLORĂRI 

Lupeni 
cu sediul in Lupeni, 

strada Avram lancu nr. I; 
ANGAJEAZĂ IMEDIAT :

— Inginer principal eco
nomist cu salariul intre 
1850—2250,

— Tehnician I. tehnolog 
normator cu salariul Intre 
1200—1650,

— Economist principal 
cu salariul intre 1300- 
1600,

— Inginer sau economist 
planificator cu salariul în
tre 1350—1850,

— Ingineri foraj (șefi 
sectoare și șefi serviciu cu 
salariul 1350—2660,

— Maiștri foraj cu sala
riul între 1200—1650,

— Maiștri mecanici cu 
salariul între 1200—1650, 

— Contabili cu salariul 
îiltre 925—1050,

— Statisticieni cu sala
riul Intre 700—925,

— Tehnicieni foraj cu 
salariul între 1200—1650.

Pentru inginerii, maiștrii, 
tehnicienii și contabilii În
cadrați la sectoare, asigu
răm condițiile stabilite în 
H.C.M. nr. 1053/1959.

Sollcitanții se vor pre
zenta la sediul întreprin
derii cu acte de vechime și 
studii.
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I. С. T. Paroșeni 
ORGANIZEAZĂ 

pe data de 1 martie 1962 
UN CONCURS pentru | 
ocuparea a două pos- » 
furi vacante de maiștri 
șefi tură cazane.

Candidafli trebuie să Șl 
îndeplinească condițiile 
cerute prin lege.

Cererile vor fi de- iî 
puse la secretariatul 
întreprinderii pînă la | 
data de 28 februarie 1 
1962. $
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PR06RAM OE RADIO
24 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,05 Muzică, 9,00 
Roza vînturilor, 9,30 Melodii 
populare romînești, 11,03 Mu
zică de estradă de compozitori 
din R. P. Ungară, 12,30 Muzică 
populară rominească din dife
rite regiuni ale țării, 14,00 Frag
mente din opera ,.Răpirea din 
Seral" de Mozart, 15,45 Meda
lion : Konstantin Fedin, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,15 Or
chestre de muzică ușoară, 18,00 
Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie 
și agricultură, 19,00 Simpozion 
Un continent în mișcare : A- 
merlca Latină (reluare), 20,00 
Muzică de dans, 20,30 Ce e nou 
în librării, 21,10 Muzică de 
dans. PROGRAMUL H. 12,15 
Formații sovletlpe de muzică 
ușoară, 13,30 Cîntă orchestra 
de estradă a Radiotelevlziunll, 
16,30 Concert de muzică ușoa
ră, 17.00 Muzică populară so
vietică, 19,00 Programe muzi
cale alcătuite de ascultători, 
19,37 Din albumul melodiilor 
de dragoste, 20.10 Soliști de 
muzică populară rominească, 
21,45 Muzică de dans.

'■$ _»Q—
CINEMATOGRAFE

24 februarie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : S-a furat o bombă; AL. 
SAHIA: Defileul; PETRILA : 
VOlga-Volga: LIVEZENI: Se- 
rioja; ANINOASA : Urmașii; 
VULCAN : La ordin să trăițî; 
LUPENI: Duelul; BARBA-
TENI: Poveșțe nordică; ,URI- 
O ANI: Lumină la fereastră.



Persecufiile 
antidemocratice 
iau amploare

BERLIN 22 (Agerpres).
Persecuțiile antidemocratice 

iau aihploare in Germania oc
cidentală. in comunicatul Co
mitetului german pentru apă
rarea drepturilor omului, dat 
publicității la 22 februarie, se 
arată că în primele șase săp- 
tămîni ale acestui an poliția 
politică din R.F.G. a arestat 
ilegal 56 de cetățeni vest-ger- 
mani printre care antifasciști, 
membri al sindicatelor și ai 
•Jtor organizații obștești din 
Germania occidentală.

Pînă acum s-au judecat 17 
gfeeese intentate patrioțllor 
test-germani care au luat a- 
titudine împotriva pregătirilor 
militare din Germania occi
dentală, pentru dezvoltarea 
relațiilor pașnice dintre cele 
două state germane.

.WASHINGTON 22 (Agerpres). 
La 21 februarie, la o confe

rință de presă, președintele 
Kennedy a adus mulțumiri tu
turor șefilor de guvernfe care 
au trimis Statelor Unite feli
citări cu prilejtd zborului în 
jurul globului pămîntesc, e- 
fectuat cu succes de cosmo
nautul american John Glenn.

Unul dintre mesajele p» ca
re le-âm primit, a spus Ken
nedy, mi-a fost adresat de că
tre N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. In acest mesaj el a- 
rată că colaborarea dintre ță
rile noastre în domeniul ex
plorării Cosmosului ar fi utilă 
pentru dezvoltare^ științei.

Consider, a spus Kennedy, 
această propunere cu privire 
la colaborarea internațională 
în domeniul explorării Cosmo
sului ca fiind foarte
jatoare, inclusiv, mai cu sea-

încura-

-----------------------------©--------------- -- ---------- x

D. Iaglis cheamă guvernul S. U. A. să amine 
retearea experiențelor cu arma nucleară 

în atmosferă
ІГ* - • . < . Г. ■. • 1 i ■*

iEW YORK 22 (Agerpres).
Ziarul „New York Times** a 

publicat scrisoarea cunoscutu
lui fizician atomist David In
glis, care lucrează la Chicago 
în laboratorul național Ar
gonne. El cheamă guvernul 
S.U.A. să amîne reluarea ex
periențelor cu 
în atmosferă.

In scrisoarea

arma nucleară

sa, D. Inglis

subliniază că ,,a venit 
timp mai favorabil ca oricînd 
pentru elaborarea de către 
Statele Unite, Ш Și de către 
Uniunea Sovietîtsă, a unei po
litici care să ducă la interzi
cerea experiențelor nucleare în 
condițiile unui control rezo
nabil, ceea ce ar fi avantajos 
atît pentru o parte, cît și pen
tru cealaltă".

un

colaborarea sovieto-ame- 
ricană.

J. Kennedy a declarat că In 
răspunsul adresat lui N. S. 
Hrușciov, el își exprimă do
rința că explorarea Cosmo
sului să se facă in scopuri 
pașnice și precum și faptul 
că ar fi bucuros să se discute 
în Organizația Națiunilor U- 
nite sau în oricare alt for cum 
se poate realiza aceasta cel 
mai bine.

----------- =©=-

Turcia, pe al doilea loc 
dte teme în ce privește 

scumpetea
ISTANBUL 22 (Agerpres).
In Turcia continuă să creas

că prețurile la produsele ali
mentare și, în special, la carne.

Conform datelor statistice, 
Turcia ocupă al doilea loc din 
lume în ce privește scumpe
tea. In ultimii ani prețurile 
au crescut de aproape trei ori 
și jumătate. In, același timp 
salariul muncitorilor a rămas 
același.

Muncitorii din industria cau
ciucului, din întreprinderile 
pentru producția pieselor de 
metal șl din alte ramuri cer 
mărirea salariilor cu 50 la sută.

-=©=-

LONDRA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Președintele executiv al Pre
zidiului Consiliului mondial al 
păcii, profesorul John Bernal 
a publicat Іа 21 februarie о 
declarație în legătură cu în
cercările guvernului Statelor 
Unite de a obține din partea 
țărilor N.A.T.O. ca acestea să 
sprijine acțiunile lor agresive 
împotriva Cubei. Bernal arată 
că cererea S.U.A. adresată ță
rilor N.A.T.O. de a declara 
boicot comercial. Cubei depă
șește toate hotărîrile care au 
fost adoptate chiar la Confe
rința de la Punta del Este.

Consiliul mondial al păcii, 
subliniază Bernal, exprimă cel 
măi hotărit protest împotriva 
acestei noi încercări a guver
nului Statelor Unite de a în
treprinde o agresiune econo
mică împotriva Cubei, care nu 
are nici o legătură cu N.A.T.O., 
nici din punct de vedere geo
grafic, nici politic.

Folosirea sancțiunilor eco
nomice a fost întotdeauna con
siderată de dreptul interna-

țional ca un act dușmănos, ca
re creează un pericol pentru 
pacea întregii lumi, se spune 
în declarație. '

Ghldîndu-se după principiile 
sale,1 Consiliul mondial âl pă
cii, sprijină dreptul. Cutiei ca 
și dreptul celorlalte țări' la 
autodeterminare. El își expri
mă solidaritatea cu popoarele 
Americii Latine care s-au o- 
pus întotdeauna cu hotărîre 
numeroaselor încercări ale gu
vernului Statelor Unite de a 
încălca dreptul lor la indepen
dență și autodeterminare.

Consiliul Mondial al păcii 
condamnă aceăstă nouă ma
nifestare a intențiilor agresive 
ale Statelor Unite față, de Gu- 
ba. El cheamă pe toți luptăto
rii pentru pace din țările 
membre ale N.A.T.O. să decla
re fără echivoc guvernelor lor 
că ei se pronunță împotrivă 
oricăror manevre de acest fel 
care constituie o amenințare 
pentru pace și să-și exprime 
hotărîrea de a apăra dreptul 
Cubei la autodeterminare.

I
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Răscoala din Angola 
bu a fost înăbușită

Mărturiile unor specialiști americani in problemele africane 
berate. Ea a creat acolo o ad
ministrație civilă și militară, 
eliberează pașapoarte, a înfi
ințat oficii vamale, a pus Ia 
punct legăturile telefonice și 
telegrafice și sprijină activi
tatea consiliilor sătești, orga
nizațiilor sindicale 
ret.

Anunțînd că aU 
bombe americane 
portughezi pentru 
rea Angolei. autorii 
seamă își exprimă părerea că 
războiului din Angola I s-ar pu
tea pune repede capăt dacă 
puterile N.A.T.O. ar Irieeta să 
furnizeze portughezilor arma
ment, iar portughezii ar recu
noaște dreptul poporului an
golez la autodeterminare.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
Referindu-se la darea de sea

mă confidențială depusă la 
Instanțele oficiale din Wa
shington de către doi „specia
liști americani în problemele 
africane**, care au Întreprins 
recent o călătorie prin regiu
nile eliberate ale Angolei, un 
corespondent al ziarului „Chi
cago Sun and Times" scrie : 
Aflrmind că răscoala din An
gola a fost înăbușită, propa
ganda portugheză minte. Fap
tul că răscoala din Angola 
continuă este tot atît de ade
vărat ca și faptul că In colo
nii se folosește munca forțată.

Autorii dării de seamă re
cunosc faptul că Uniunea po
poarelor din Angola se bucură 
de sprijinul deosebit al popu
lației și controlează în între
gime situația In regiunile eli-

și de tine-

fotografiat 
folosite de 
bombarda- 

dării de
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PARIS 22 (Agerpres).
Perspectiva Încetării războiu

lui In Algeria este privită de 
elementele fasciste din O.A.S. 
cu o profundă iritare. Tocmai 
pentru a împiedica aceasta în 
ultimele zile O.A.S. și-au in
tensificat atacurile lor în Al
geria.

După cum relatează cores
pondentul din Alger al agen
ției France Presse, majorita
tea cartierelor locuite de popu
lația algeriană din 
fost la 21 februarie 
curîlor cu bombe și 
armă 
După 
tulul, 
geriei 
de atentate care s-au soldat 
cu moartea a 21 de persoane 
și rănirea gravă a altor 35.

Alger au 
ținta ata- 
focuri de 

din O.A.S.ale fasciștilor 
aprecierile coresponden- 
pe întreg teritoriul Al 
au avut loc miercuri 47

Presa irakiană condamnă 
refuzu' Occidentului

BAGDAD 22 (Agerpres).
Presa din Republica Irak 

condamnă în comentariile sale 
refuzul Occidentului de a ac
cepta propunerea șefului gu
vernului sovietic cu privire la 
începerea la nivel înalt a lu
crărilor Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare și 
cheamă la unitate forțele iubi
toare de pace, pentru a sili pe 
conducătorii Occidentului să 
îndeplinească, cererile popoare
lor. săptămînalul „Arbaataș 
Tammuz" scrie : „Unitatea e- 
forturilor statelor socialiste șl 
neutre, unitatea tuturor forțe
lor păcii vor sili conducătorii 
Occidentului să țină seama de 
voința popoarelor".

Țăpile N.A.T.O. manifestă rezerve
PARIS 22 (Agerpres). șoară un comerț larg, ca de
Aliații

N.A.T.O., 
solicitat 
tului economic al Cubei, 
luat cunoștință fără entuziasm 
de această „inițiativă** și nu 
au dat încă nici un răspuns, 
subliniază ziarul „France Soir** 
comentînd ședința Consiliului 
N.A.T.O. la Paris la care a 
participat reprezentantul gu
vernului american W. Rostow. 
Ziarul scrie că acesta „a ce
rut aliaților occidentali să in
troducă embargoul asupra Im
portului de arme în Cuba și 
să înceteze comerțul cu ea“. 
Reprezentanții țărilor N.A.T.O. 
vor aduce la cunoștința gu
vernelor lor această cerere, 
subliniază „France Soir“, însă 

1 delegații statelor, care desfă-
Д— .----------- ----------

Statelor Unite din 
pe care S.U.A. i-au 

să se alăture boico- 
au

pildă, R. F. Germană și Marea .. 
Britanie, au o atitudine rezer
vată față de această propune
re. Ziarul scrie că reprezen
tanții Danemarcei, Norvegiei și 
Canadei au adoptat o poziție 
similară.

Locul lui Glezos este în parlament
ATENA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Conducătorul fracțiunii par

lamentare a Uniunii democra
te de stînga (E.D.A.), 11111, a 
cerut Parlamentului grec să 
examineze de urgență proiec
tul de lege cu privire la pune
rea în libertate a lui Manolis 
Glezos.

Eroul de la Acropole, a de-

Bonnul urgentează Introducerea 
legislației excepționale

facerilor interne, Hoecherl 
„au conferit" în legătură cu 
legislația-excepțională cu pre
ședinții fracțiunilor Bundesta- 
gului de la Bonn, Brentano 
(U.C.D.), Ollenhauer (P.S.D.G.) 
șl Meride 
expus pe 
eu privire 
țlohală șl 
necesar să se adopte de 
gență" legi excepționale.

-O_——

Heusinger trebuie demascat
Singer care a elaborat plănui 
agresiunii fasciste împotriva 
Greciei și îndeosebi planul In
vadării insulei Creta. Depută
ții subliniază că nu se poate 
admite ca în cadrul N.A.T.O. 
în fruntea forțelor armate gre
cești să stea de fapt un hitle- 
rlst care poartă o grea răs
pundere pentru crimele îm
potriva Greciei.

BONN 22 (Agerpres).
In legătură cu politica de 

reînarmare a Germaniei occi
dentale, Bonnul caută să stre
coare cit se poate de repede 
prin Bundestag sistemul legi
lor excepționale care „In caz 
de nevoie** ar permite oame
nilor capitalului monopolist să 
introducă o dictatură nellmi-, 
tată, in acest scop, scrie zia
rul „Die Welt", cancelarul fe
deral Adenauer și ministrul A-

clarat el, ar fi fost de mult în 
libertate, dacă guvernul nu 
l-ar fi urmărit pe motive pur 
politice. Nevinovăția lui Gle
zos nu este pusă la îndoială 
de nimeni. Poporul grec nu a 
aprobat și nu aprobă persecu
tarea lui Glezos. El l-a ales pe 
eroul său național deputat In 
parlament.

Interesele țării și ale po
porului, a Spus în continuare 
iliu, reclamă acordarea atn- 
n.jtiei generale tuturor con- 
damnaților politici. Eliberarea 
lui Glezos ar constitui primul 
păs în această direcție; locul 
lui Glezos este în parlament.

------- —

MOSCOVA; Ministerul Aface
rilor Externe al Uniunii Sovie
tice a transmis ambasadei 
S.U.A. din Moscovă o notă In 
eare guvernul sovietic insistă 
din nou asupra extrădării Cri
minalului de război KarI tin- 
nas, care este răspunzător pen
tru crimele (comise pe . terito
riul Uniunii Sovietice, in dhii 
celui de-al doilea război mon
dial șl care, în prezent..lecu
iește îh S.U.A. ’ ‘

Karl Linnas a fost conda/- 
nat la procesul 3in 16—20.ia
nuarie de la Tartu la . moa’te 
cu confiscarea averii.

MOSCOVA. După cum trans
mite agenția TASS, la 22 fe
bruarie a avut loc la Tăatnil 
Armatei Sovietice, ședința fes
tivă consacrată celei de-a 44-a 
aniversări a forțelor armatp 
ale U.R.S.S.

NEW YORK. Feste 5.600 șo
feri de autobuze și mecanidl 
din statul New Jersey (S.U.A.) 
au deelarat grevă cerind ma
jorarea imediată a salariilor.

к
J

în Republica Dominicană.represiunile 
continuă

(P.L.D.). Hoecherl a 
larg planurile sale 
la legislația excep- 
a declarat că „este 

ur-

ATENA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Deputății Uniunii democra
te de stînga au prezentat In 
parlament o interpelare adre
sată miniștrilor Afacerilor Ex
terne și de Război In care cer 
guvernului . să facă cunoscut 
ce măsuri intenționează să ia 
în legătură cu demascarea 
fostului general hitler ist Heu-

SANTO DOMINGO 22 (Ager
pres).

Ca și pe vremea lui Trujillo 
și Balaguer, represiunile con
tinuă în Republica Dominica
nă. După cum transmit agen
țiile occidentale de presă, gu
vernul dominican a instaurat 
la 21 februarie „starea de ur
gență** în întreaga țară sub 
pretextul „situației tulburi**. 
După cum rezultă din relată
rile agențiilor de presă, guver 
nul condus de Rafael Bonnelly 
se folosește de această situa
ție pentru a instaura un regim 
de teroare în țară cu scopul 
de a îndepărta pe reprezen
tanții partidelor de opoziție, 
care se pronunță pentru liber
tăți democratice și împotriva 
politicii de aservire a țării fa-

ță de S.U.A., de la alegerile 
generale programate să aibă 
loc în scurt timp în Republica 
Dominicană. Agenția United 
Press' International transmite 
astfel că în virtutea „stării de 
urgență** guvernul a autorizat 
„deportarea tuturor elemente
lor indezirabile**. Ca o primă 
măsură, In seara zilei de 21 
februarie s-a anunțat aresta
rea și deportarea a cinci lideri 
ai opoziției. ,,Alți conducători 
politici ai opoziției — trans
mite agenția — sînt căutați 
acum de poliție**.

După cum transmite agenția L..j 
Associated Press vicepreședin-' 
tele Consiliului de stat al Re
publicii Dominicane, Eduardo 
Read Barreras a demisionat 
la 21 februarie din postul său.
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