
Proletari din toate țările, uniți-vă!

eagui roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Pe troșam și al Sfatului popular orășenesc

LA U.R.U.M.P Muncă rodnică pentru realizarea 
întrecereangajamentelor

* ■a »
j In fiecare secție a Uzinei de re- 
I parat utilaj minier din Petroșani 
ț te întîmpină iureșul tumultuos al 

unei munci rodnice. Munca plină 
de avînt a metalurgiștilor de la 
U.R.U.M.P. are multe legături cu 
marea întrecere a minerilor de

" " : bazinului nostru 
carbonifer. Pentru a-i ajuta în

j la exploatările

* bătălia pentru sporirea producției 
J de cărbune, muncitorii metalur- 
f &iști trimit minerilor tot mai multe
* utilaje, piese de schimb care fac 
t ca munca în abataje să fie mereu 
r mai rodnică.** lată cîteva aspecte din munca
♦ harnicului colectiv de la U.R.U.M. 
! Petroșani.

! 
i 
î
i
«
1 
I
J* 
î
i
î

sele de oțel turnat 
duse cu 1 la sută 
mita admisă.

au fost 
față de

re- 
lb

Angajamentul — 
cuvînf de onoare

Colectivul secției turnătorie 
și-a fixat pentru anul 1962 o- 
biective importante în între
cere.
— Angajamentul este cuvin- 

tul nostru de onoare. Să mun
cim astfel ca el să fie respec
tat în întregime, i-au îndem
nat comuniștii Rusu Gavrilă, 
Kristaly 
falți 
secție.
pus la inimă îndemnul agita
torilor o dovedesc faptele. In 
primele două luni ale aces
tui an, deși hala secției a in
trat in reconstrucție, munci- 
citorii turnătoriei și-au Între
cut sarcinile de plan eu 31,217 
tone de oțel lichid. Tot în a- 
cest timp colectivul secției a 
înregistrat realizări și pe ca
lea îmbunătățirii calității pro
ducției. Rebuturile la produ-

O contribuție prețioasă 
adus-o briga- 
a maistrului 

Maghiara Gheorghe, care a 
depășit planul de producție pe 
luna februarie cu 6 tone de 
oțel lichid. Rezultate impor
tante a obținut și brigada de 
topitori condusă de comunis
tul Panta loan, precum și 
muncitorii Scurtu Gheorghe, 
Arcuș loan, Trif Nicolae din 
brigada de turnători-formatori 
nr. 2.

In cursul lunii trecute s-a 
extins în secție metoda turnă
rii în coji întărite cu silicat de 
sodiu și bioxid de carbon. Pes
te cîteva zile se va trece la 
turnarea în coji de baehelită. 
Introducerea și extinderea pro
cedeelor avansate vor permite 
ca în viitor colectivul stației 
să obțină noi succese pe calea 
sporirii productivității munci’, 
îmbunătățirii calității produc
ției și reducerii prețului de 
cost.

aceste realizări a 
da de turnători

la

așa cum sînt Marinescu Dumitru, 
Răcaru Cristea și alții. In această 
brigadă lucrează și comunistul Șu- 
șoi Petru, un tînăr inimos și un 
agitator destoinic. Agitatorul or
ganizează deseori convorbiri cu to
varășii săi pe tema îmbunătățirii 
activității brigăzii lor. Numeroa
se convorbiri a purtat agitatorul 
și pe tema perfecționării operați
ilor de execuție a aparatelor 
„Nemcsek“. Membrii brigăzii au 
făcut în aaest scop două propu
neri : atît corpul intermediar al a- 
paratului cît și cutiile, de filtrare 
să fie executate mecanizat, prin 
matrițare.

Meritul acestei brigăzi constă 
în faptul că își îndeplinește în bune 
condițiuni sarcinile ce îi revin. De 
la începutul anului, brigada a exe
cutat cu 25 de apa'rate mai multe 
decît avea sarcină, toate de cali
tate bună.

Vineri
9 martie 
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înainte de a intra în șut minerii obișnuiesc să stea 
de vorbă între ei în legătură cu activitatea ce o desfășoară 
in subteran. Fotoreporterul nostru a surprins un asemenea 
moment la mina Vulcan. IN CLIȘEU : Șeful de schimb Cer
nut Constantin din brigada lui Iancu Alexandru discutînd 
cu doi ortaci de-ai săi despre avansările sporite ce tre
buie să le obțină brigada lor la lucrările de pregătiri.

Pe șantierele de foraj

Ludovic și 
pe muncitorii 

Că turnătorii

cei- 
din 
au

Unde „se nasc 
aparatele „Nemcsek

„Nemcsek“ numele noilor apa
rate de captat praful de steril în 
subteran, este cunoscut de tot mai 
mulți. mineri. Poate puțini cunosc 
însă că aceste aparate au început 
să fie produse, la U.R.U.M.P., 
într-unul din atelierele secției 
mecanice.

Aparatele „Nemcsek11 sînt exe
cutate de un colectiv de tineri en
tuziaști, de brigada condusă de 
comunistul Fenyddi Zoltan. Briga
da este formată din tineri harnici, 
cu o înaltă calificare profesională, 

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

Făpa motive, cărbune 
de calitate necorespunzătoape 

' In acest an minerii de la A- 
ninoasa au mai fost criticați 
peutrta problema calității căr- 
bubriui extras. In mare par
te. faptul că procentul de ce
nușă în cărbune depășește pe 
cel admis se datorește insufi
cientei preocupări a colectivu- 

aici pentru alegerea 
abataje, pușcarea 
intercalațiilor de

0 inițiativă care
Deseori, cînd face bilanțul 

metrilor forați în plus lună de 
lună, maistrul sondor Stan 
loan își amintește cît de greu 
l-a fost să convingă pe unii 
tehnicieni că ideea lui de a 
modifica conformația dinților 
la frezele de foraj va aduce un 
spor considerabil la vitezele 
de avansare. Făcuse schițe, 
calcule, prin care venea să a- 
rate că în condițiile geologice 
ale Văii Jiului, dacă se redu
ce numărul de dinți la freza 
de foraj, și dacă se asigură un 
unghi de tăiere corespunzător 
durității rocilor, se poate fora 
mai mult cu aceleași utilaje, 
eu același număr de oameni.

— Din punct de vedere teh
nic, spunea, el, reducerea din
ților la freze, este indicată,’, 
pentru că putem obține o vi
teză mare de avansare.

Iar cînd a observat că unii 
se îndoiau de utilitatea rațio- 

a

la procentul

experimenta - 
freze cu un 
dinți a fostde

succes, începînd 
maistrul sondor 
continuat fora-

iui de 
șistului în 
separată a 
steril, urmărirea îndeaproape a 
îmbunătățirii calității produc
ției. După ce în luna februa
rie mina a fost penalizată cu 
1608 tone de cărbune 

. depășirea procentului 
nușă admis, în luna 
calitatea cărbunelui 
continuă să fie la fel de slabă. 
Pînă la data de 5 ianuarie 
Conținutul de cenușă in pro-
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Realizările minerilor 
din llricani

Minerii de la Uricani se afirmă 
din nou în întrecerea cu celelalte 
colective miniere din Valea Jiului. 
In primele 5 zile ale lunii martie 
ei au livrat centrelor siderurgice 
din țară încă 139 tone de cărbune 
peste prevederile planului. Mai 
mult de jumătate din această can
titate a fost dată de către colec
tivul sectorului I — sector frun
taș pe exploatare. Un rezultat în
semnat l-au dobîndit minerii uri- 
cătieni și în privința creșterii pro
ductivității muncii. In urma mă
surilor luate de îmbunătățire a 
condițiilor de lucru în abataje pro
ductivitatea muncii planificată a 
fost depășită, în acest timp, pe 
întreaga exploatare cu 12,3 la 
sută.

pentru 
de ce- 
aceasta 

extras

ducția extrasă este mai mare 
decît cel admis cu 4 la sută.

Cum motivează minerii de 
aici această stare de lucruri, 
ce au de spus despre aceasta 
maiștrii mineri, conducerile! 
sectoarelor și conducerea mi
nei ? Desigur, greutăți obiec
tive nu au existat ca să jus
tifice această stare de lucruri.! 
Cert este că se neglijează în 
mod nepermis calitatea pro
ducției. Pentru a remedia de 
urgență aceste lipsuri se cere 
din partea întregului colectiv 
să treacă la luarea unor mă
suri corespunzătoare, să se a- 
leagă șistul vizibil cu cea mai 
mare atenție și la toate locu
rile de muncă.

te condițiile tehnice și de te
ren, încredințînd inițiatorului 
ei sarcina de a o experimenta. 
De la început rezultatele au 
confirmat ipotezele maistrului. 
In timpul experimentării, son
dele săpate, nu au avut de-, 
fecțiuni tehnice, s-a îmbună
tățit recuperajul în cărbune, 
iar sondajele nu au fost deviate 
nici măcar pînă 
admis.

Considerînd că 
rea forajului cu 
număr redus 
încununată de 
cu acest an, 
Stan Ioan, a
jul sondelor după inițiativa sa, 
și rezultatele au dovedit încă- 
odată că acest procedeu este 
mai bun. Astfel, sondele 5660 
și 5658 de sub conducerea sa, 
în luna februarie au depășit 
planul fizic de producție eu 
28.75 m. și respectiv cu 43,85 in.

O dată cu depășirea de plăti, 
s-a obținut și o producție de 
bună calitate. Cei 72,60 m. 
peste plan au fost forați cu 
același număr de oameni, cu 
aceleași instalații și cu aceeași 
cantitate de materiale folosite, 
realizîndu-se astfel însemnate 
economii la prețul de cost.

Recent, în urma măsurilor 
luate de către conducerea în
treprinderii, inițiativa maistru
lui sondor Stan loan va fi ex
tinsă și Ia celelalte brigăzi din 
cadrul sectoarelor de foraj din 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui.

nalizării, maistrul sondor 
adăugat:

— Structura geologică a 
renului din Valea Jiului, cu 
procent mic de roci 
dure, nu impune folosirea de 
freze cu dinți mici și nume
roși. Dacă reducem numărul 
dinților, putem spori capacita
tea lor de așchiere. Acest lu
cru este posibil, căci rocile pe 
care le forăm sînt formate din 
argile sau gresii slab cimen
tate.

In fața acestor argumente, 
conducerea sectorului a apre
ciat că propunerea îndeplineș-

Suflu înnoitor în frontalul 2)/

în cele 
Tauber 
de de- 
Petro- 
distri-

Laptele trebuie servit 
măi igienice condiții. 
Maria, de la o unitate 
servire a laptelui din 
șani, se străduiește să
bule laptele în condiții igie
nice.

REPORTAJ
Colivia se opri la orizontul 480. 

In fața noastră, galeria principală 
se deschidea ca un coridor lung 
luminat de 
prăștiau o

Inginerul 
să pornim 
tăcuți. Nu 
uruit puternic și o lumină rmșcă-

cîteva becuri care îm- 
lumina palidă.
schiță un semn discret 
pe galerie. Mergeam 
peste mult timp un
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Brigada de legătoare condusă de Mic Maria de la 
coza“-Lupeni are un angajament mobilizator : „La întreaga produc
ție, nici un rebut și de fiecare legătoare cîte 10 suluri de mătase 
zilnic peste plan". Obișnuite să-și respecte angajamentele, Nicu- 
lin Ghizela, Lumperdean Maria I, Ghtță Olga, în frunte cu șefa 
brigăzii, au legat cîte 20 suluri în fiecare șut dând produse de 
bună calitate.

lată-le discutînd despre noua lor realizare.
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te- 
un 

foarte

GR. GOANȚA

toare inundară galeria înaintînd 
spre noi. Inginerul spuse :

— Vin plinele de la frontalul 
lui Nagy.

Cînd convoiul de vagonete se 
apropie, făcu un semn cu lampa 
electrică. Mecanicul încetini mersul 
locomotivei pitice.

— Cîte duci ?
— 40 de la frontalul 2fl.
— Al cîtelea țug îi ăsta I
— Primul de azi de la Bandi 

baci.
Inginerul cercetă cîteva vagonete 

luînd în mină bulgări lucioși. Deo
dată privirile î se opriră la un 
vagonet. lncruntîndu-se spuse a~ 
menințător :

— Iară cu șist ?1
Mecanicul dădu din umeri. Porni 

cu convoiul spre puț.- 
nuăm și noi drumul, 
mult timp, deslușirăm 
ciocanelor de abataj.

După vreo 30 de metri, pre- 
abatajul făcu o cotitură de 90 de 
grade. In față ni se înfățișă un 
perete de cărbune! lung de 60—70 
de metri. Zeci de mineri, cu fe
țele înnegrite de cărbune, înfigeau 
ciocanele de abataj în muntele de 
cărbune, iar alții cu lopețile arun
cau cărbunele pe transportor. La 
apariția noastră, echipele. de tăie
re încetară una cite una lucrul. 
Numai crațend continua să ducă

Ne conti- 
Nu după 

țăcănitul

sa-

răs- 
An-

Ce-i

șuvoiul de cărbune. Inginerul
Iută și întrebă:

— Merge treaba ?
— Pest, tovarășe inginer — 

punse șeful de brigadă Nagy 
drei.

— Totuși nu~s mulțumit, 
cu atîta șist în cărbune ?

Șeful de brigadă puse privirea 
în pămînt. Cu o voce de om vi
novat spuse :.

— Am umblpt azi mult după 
•goale și material. Pînă la 12 ne-au 
dat numai 40 de goale și ne tre
buie pe puțin 240. N-am fost în 
abataj cînd s-a încărcat primul 
țug de 40 de vagonete. Oamenii, 
încintați să scoată metri, au ne
glijat șistul. Insă de azi încolo 
n-o să se mai întîmple. V-o pro
mit și știți doar că nu obișnuiesc 
să arunc vorbe așa, în vînt.

La ieșirea din mină am trecut 
cu inginerul pe la culbutor. Aid 
tocmai se recepționa al 240-lea va
gonet cu numărul de marcă al bri
găzii lui Nagy Andrei. A primii 
goale mai' tîrziu și totuși a făcut 
treabă bună...

Acestea s-au întimplat mai de
mult.

...Ianuarie 1962. In biroul secto
rului II de la mina Lupem ingine-

FL. ISTRA1K

(Continuare în pag. 3->) ( j
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Prima teză -
încă de dimineață, grupuri, gru

puri de elevi se îndreptau cu pași 
grăbiți spre școală. Printre ei se 
aflau și pionierele Angbel Rodica, 
Munteanu Ana și Stdugiuc Ana. 
Au ajuns la școală. Apoi toate trei, 

■în fața hărții, încep să repete ma
teria. Clopoțelul anunță începutul 
orei și odată cu acesta primele 
clipe de emoții, ale primei teze 
pe acest trimestru.

Așezați în bănci, pregătiți cu toc 
și cerneală, elevii așteptau nerăb
dători sosirea profesoarei. Aceasta 
intră zîmbind în clasă.

— Ieri, fiind o 
sper că v-ați mai 
legă.

zi de odibnă, 
pregătit pentru

■ primul zece
Apoi începu si scrie pe tablă 

subiectul.
Minutele trec repede unul după 

altul. Clopoțelul anunță sfîrșitul o- 
rei. Profesoara sfringe caietele, a~ 
poi se îndreaptă spre cancelarie. 
Ajunsă aici începu să consulte 
lucrările. Prima teză a fost a ele
vei Angbel Rodica. l~a plăcut mult. 
Era o teză bună.

— lată prima lucrare și primul 
zece — spuse profesoara adresîn- 
du-se celor din cancelarie. Pioniera 
Angbel Rodica a obținut la prima 
teză — nota zece.

TITU COBNKA 
corespondent

Alături de stu
dent!!
I.M.P. 
mulți 
țările
Printre studenții 
sosiți din țările 
prietene se nu
mără 
tineri 
bllca

IN
Trei 
cubanezi 
practică de pro
ducție la E, M. 
Petrtla.

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

vizită folositoare
Activitatea extrașcolară con

tribuie la educarea comunistă 
a elevilor, la lărgirea orizon
tului lor politic și cultural, li 
ajută in orientarea spre anu
mite profesii. Dintre activită
țile extrașcolare, vizitele șl 
excursiile au o Importanță 
deosebită pentru educația pa
triotică și cetățenească a ele
vilor.

Cu citva timp in urmă, e- 
levii din clasa a ѴІ-a C de la 
Școala de 7 ani nr. 1 din Pe- 
trlla au făcut o vizită la ti
pografia din Petroșani, luînd 
cunoștință de procesul de pro
ducție de aici.

In secția zețărie, de exem
plu, muncitorii au pregătit za-

țurile pentru mașinile de ti
părit. In secția de tipografie, 
elevii au urmărit cu mult in
teres diferitele tipuri de ma
șini de tipărit, studiind prin
cipiul lor de funcționare, sau 
drumul parcurs de hirtia de 
la mașina de tăiat pînă la ti
păritura gata.

Din discuțiUe ce au urmat 
după vizită s-a constatat că 
elevii și-au însușit națiuni 
despre tehnica tipografică și 
principiul de funcționare a ma
șinilor. Vizita a fost folositoa
re atit pentru elevi cît și pen
tru cadrul didactic care con
duce clasa.

HEGYI MIKLOS 
diriginte

©-

A na li za muncii cadrelor didactice 
sindicală
losit din plin la ore material 
didactic, Lakatos Tereza, Len- 
key Maria, aproape zilnic au 
ținut meditații cu 
mași in urmă la 
ș.a. In schimb nu 
declara mulțumiți 
tovarășilor diriginți 
sele V—VII care i 
tul pentru ca elevii din cla
sele lor să obțină rezultate 
mai bune la învățătură. In cla
sele a VII-a, a ѴІ-a și a V-a 
slnt foarte multe note de 4 și 
chiar de 8 și totuși unii tova
răși profesori neglijează să ți
nă 
tia 
rea

în g^upa
Grupa sindicală de la Școa

la de 7 ani Lonea consideră 
Îmbunătățirea continuă a 
muncii instructiv-educative a 
cadrelor dfdacJce ca o sarci
nă a sa principală. De curind 
organizatorul grupei sindicale, 
tov. Aribășoni Matei, a con
vocat o ședință a grupei in 
care s-a făcut o temeinică a- 
naliză a muncii cadrelor di
dactice din școală pe trimes
trul II. Din referatul prezen
tat a reieșit că majoritatea 
profesorilor și învățătorilor au 
muncit cu mult simț de răs
pundere pentru a asigura o 
cit mai bună pregătire a co
piilor minerilor noștri. Așa de 
exemplu, tovarășii Avanghel 
Maria sau Felix Clara au fo-

elevii rit- 
învățătură 

putem 
munca, 
la ela- 
fac to-

i ne 
de 

I de 
nu

meditații cu elevii. Aceș- 
au fost criticați in aduna- 
grupei sindicale.

Prof. I. ROVRNIK

«"S’

Bczdprobăm
și nc

Am citit cu multă atenție arti
colul „A fi folositor, înseamnă a 
fi un om adevărat", apărut de 
curînd în ziarul „Steagul roșu" — 
articol în care se vorbește despre 
comportarea ur'ttă a elevilor Mî- 
necan Zabaria și Peter Rudolf din 
anul 11 C, doi dintre colegii noștri.

Sîntem mîhniți nu de faptul că 
au fost scoase la iveală greșelile 
colegilor noștri, ci pentru că, deși 
avem la dispoziție toate condițiile 
pentru a învăța și a ne pregăti te
meinic, printre noi se mai găsesc 
elevi care nu înțeleg menirea lor 
în această școală.

Este vorba despre elevii Mine
can Zaharia și Peter Rudolf care 
au rămas corigenți pe trimestrul 
I ia 4, respectiv, 8 obiecte. Ală
turi de acești elevi noi mai adău
gim pe Incze loan, Venter Andrei 
care, de asemenea, au rămas cori
genți la mai multe obiecte și au o 
comportare străină de conduita e~ 
levului de tip nou.

Pe bună dreptate ni se adresea
ză întrebarea: ce am făcut noi 
pentru a-i readuce pe acești elevi 
pe drumul cel bun ? încă de la 
începutul anului școlar în care ne 
aflăm, la îndrumarea comitetului 
U.T.M. pe școală, am organizat 
grupe de învățătură și de ajutor 
reciproc. Nu iam neglijat nici pe

romîni, la 
studiază 

tineri din 
prietene.

și clțiva 
din Repu- 
Cuba.

CLIȘEU : 
studențl 

in

Nu de mult, detașamentul 
nostru de pionieri a avut o 
adunare festivă. La ordinea 
de zi, un singur punct: „Pri
mirea de noi pionieri".

Primirea in rîndurile pionie
rilor a tovarășilor de Învăță
tură, a colegilor Înseamnă 
pentru noi o adevărată săr
bătoare șl mindrie. Aceasta 
pentru că a fi pionier inseam-

оооѳоооооаооооооооѳооооооаоеѳооеоѳео

SÂRBĂTOARE 
PIONIEREASCĂ
ШИШИНЕ

nă a fi bun la învățătură șl 
primul la acțiunile obștești, a 
fi mereu exemplu pentru co
legi.

Și de această dată, primi
rea in rlndul organizației de 
pionieri a fost pentru noi o 
adevărată 
toriții au 
din clasa 
Lucian și 
din clasa а IV-a O, elevi care 
prin intreaga lor purtare au 
dovedit că merită să poarte 
cravata roșie.

Clnd celor trei li 8-au pus 
cravatele la git de către in- 
structoarea noastră, cu tații 
am fost cuprinși de emoții. 
La salutul pionieresc adresat 
de tovarășa instructoare celor 
trei pionieri, aceștia au răs
puns „Slnt gata Întotdea
una !'*. Acesta a fost primul 
lor salut pionieresc și tot o- 
dată primul lor angajament.

sărbătoare. Sărbă- 
fost Mlhuț Victor 
a IV-a B, Negreanu 
Munteanu Valentin

CBIȘAN RADU 
elev Școala nr. 1 Petroșani

comportarea colegilor no$£i 
angajam să-i ajutam

elevii Minecan și Peter. Ei au fost 
dafi în grija unor elevi buni. Re
zultatele pe care le obțineau la 
învățătură nu ne mulțumeau, lucru 
care ne-a făcut să luăm unele mă
suri pentru a-i ajuta. Au fost dis
cutați în cadrul adunărilor gene
rale U.T.M. fi la orele de diri- 
genție. Li s-a arătat de ce și cum

Discuții pe marginea 
articolului „A fi folositor, 

înseamnă a fi un om 
adevărat"

trebuie să învețe, cum să-și ia no
tițe, cum să-și folosească timpul 
afectat pentru studiu. Au fost cri
ticați pentru absențele de la ore
le teoretice sau practice.

Elevul Minecan și-a luat anga
jamentul că-și va schimba modul 
de comportare. Angajamentul lut 
s-a dovedit însă vorbă goală. Cu 
tot ajutorul nostru a rămas cori
gent. Cu Peter Rudolf s-a întîm- 
plat însă mai rău. El privea cu cea 
таг condamnabili nepăsare criticile 
noastre, refuza orice ajutor. A- 
mîndoi au continuat să absenteze 
de la cursuri, de la orele de con
sultații, deși au fost corigenți. 
mergeau la Uri câni si joace fot-

bal. Dar tovarășii din conducerea 
asociației sportive „Retezatul" din 
Urtcani nu s~au întrebat ce-i cu 
acești tineri, de unde vin, ce ocu
pație au ? Ei s-au grăbit să-i sus
tragă de la școală, numai să-i aibe 
ca jucători. Considerăm că au pro
cedat greșit, au îngreunat munca 
noastră cu acești elevi.

Pe lingă tot ajutorul dat atit e~ 
țevilor Minecan Zabaria, Peter Ru
dolf, cit și elevilor Incze loan fi 
Venter Andrei, trebuie să recu
noaștem că, totuși, nu am făcut 
totul pentru a-i îndrepta. N~am 
reușit să-i facem să simtă pe de
plin oprobiul unanim al colecti
vului nostru, nu am reușit să-i fa
cem să se rușineze, să regrete apu
căturile lor. Pe de altă parte n-am 
reușit să ne apropiem suficient de 
fiecare pentru a~i convinge că tot 
ce fac ei e împotriva interesului lor. 
De aceea, pe viitor vom manifesta 
o și mai mare atenție față de co
legii noștri. Le vom da tot aju
torul pentru a~și remedia situația la 
învățătură și comportarea.

Este timpul ca tu Minecan si 
nu uiți că ai mai pierdut un an 
de studii. Este timpul să-ți respec
ți cuvîntul dat — angajamentul de 
a te îndrepta.

Iar de la tine, Peter, așteptăm 
să ne asculți în sfîrștt sfaturile

Ьшшіе ii Miele loloule it im 
li ism loi

importanță deosebită In
procesul cultivării spiritului 
de disciplină în școală au re
compensele și pedepsele.

Recompensa întărește încre
derea în forțele proprii, men
ține elanul de muncă în co
lectiv, stimulează progresul. 
Recompensele elementare: a- 
precierea rezultatelor, aproba
rea, se 
produc 
țumlre, 
aibă o 
merite 
parte de recompensare o con
stituie mulțumirea, prin care 
exprimăm recunoștință aceluia 
care a adus un folos colectiv. 
Acest procedeu are o influen
ță stimulatoare, antrenează și 
pe alți elevi la îndeplinirea 
cerințelor disciplinare.

Recompensele cu caracter 
material se folosesc mai rar și 
cu multă chibzuință, deoarece 
ele pot pricinui primejdii se
rioase, obișnuiesc pe elevi ca 
pedagogul sau părinții să le 
„plătească" buna lor compor
tare.

Și la Școala de 7 ani nr. 1, 
din Petroșani se aplică acest 
procedeu cu rezultate frumoa
se. întregul colectiv didactic 
al școlii urmărește cu perse
verență activitatea claselor 
într-o perioadă de timp. Apoi 
conducerea școlii, în colabora
re cu comisia de dlrlgințl, dis
cută calificativele acordate e- 
levilor, cîntărește rezultatele 
obținute și hotărăște ce clasă 
și care elevi merită să pri
mească mulțumiri In fața ca
reului.

utilizează zilnic. Ele 
un sentiment de mul- 
indeamnă elevul să 
comportare care să 

apreciere. O formă a-

prietenești pe care pînă acum nu 
Le-ai prețuit de loc, așa cum n-ai 
prețuit nici școala, nici condițiile 
minunate pe care le avem pentru 
a învăța. Noi fiecare ne străduim 
să fim folositori societății care azi 
ne înconjoară cu o grijă părinteas
că. Tu însă, în loc să ne urmezi 
exemplul, să înveți, trîndăvești, 
pierzi zile în șir fără să faci nimic 
folositor, accepți această situație 
rușinoasă de parazit, mininci fără 
remușcare porția de mincare pe 
care părinții ți-o pun înainte. Este 
timpul să te trezești, Peter I Ne <r 
dresăm și (ie Incze loan, tot coleg 
de al nostru, care repeți anul 11 
și continui să iei note slabe. Și (ie 
ți-a plăcut mai mult fotbalul de- 
cît să înveți 1

Noi ne asumăm răspunderea de 
a vă ajuta permanent, pentru ca 
și voi să vă ridicați la nivelul ele
vilor buni din școala noastră. Tre
buie să învățați cît mai bine, fiind
că numai în felul acesta veți de
veni oameni adevărați care să facă 
față cerințelor ce le vor reveni în 
viață.

In numele elevilor anului II de 
la școala profesională din 
Lupeni

Mehmet Ioan, 
secretarul comitetului U.T.M.

pe an
Anițescu Ioan, Nebunu Ioan, 
Popescu Gelu, Pasăre Pompi- 

liu, Bălăceanu Grigore 
secretari ai organizațiilor U.T.M. 

din clasele anului □

ț

O formă eficace a recom
pensei se aplică in cadrul or
ganizației de pionieri — acor
darea distincțiilor. înminarea 
lor s-a făcut la școala noas
tră intr-un cadru festiv, fapt 
care stimulează și pe ceilalți 
pionieri să muncească și să se 
comporte In așa fel 
merite distincția.

In practică deseori 
schimba obișnuințele 
toare ale elevilor, trebuie a- 
pllcat șl un alt procedeu, ne- 
deapsa.

In aplicarea pedepsei, ca In 
toate celelalte laturi ale acti
vității noastre didactice, este 
necesară o linie unică din 
partea pedagogilor în ceea ce 
privește exigența și cerințele 
disciplinare. In clasele mici, 
unde învățătorul se află In 
permanență în mijlocul colec
tivului de elevi, această ce
rință este ușor realizabilă. La 
clasele unde materiile sînt 
predate de diferiți profesori, 
se intîmpină greutăți mai mari. 
Se observă că acolo unde di- 
rlginții reușesc să educe co
lectivul clasei într-un spirit 
sănătos, abaterile sînt jude
cate de clasă, elevii străduin-j 
du-se să-l îndrepte pe cel in- 
disciplinat.

Adeseori se cpnstată că ^ele
vii cei mai indisciplinați, după 
ce trăiesc sentimentul neplă
cut legat de pedeapsă, nu de
vin de loc conștlenți. Pedeap
sa ii convinge, nu că reepeetl- 
va comportare e condamnabi
lă, ci că urmările ei slnt ne
plăcute. La Îndreptarea ade
vărată a vinovatului poate 
contribui numai acel mijloc 
eare-1 determină să-și dea sea
ma că a procedat greșit, că 
trebuie să se comporte altfel.

Pentru ca recompensele șl 
pedepsele să aibă o influență 
asupra elevilor e necesar să: 
existe o strînsă legătu ă Intre 
școală șl familie. In această 
direcție se constată unele gre
șeli, care dăunează muncii de 
educație. La școală, de exem
plu, elevul este lăudat pentru 
munca sa de folos obștesc, iar 
părinții îl ceartă că vine tîrziu 
acasă, sau, la școală elevul a 
primit o mustrare, iar acasă 
este consolat m toate chipu
rile și ca să nu se amărască 
prea mult i se cumpără un 
cadou. Părinții trebuie să fie 
lămuriți de răul pe care-1 pot 
prlclnui copiilor încercările de 
a li se plăti, prin diferite ca
douri, notele bune sau comj 
portarea corectă. Pe de altă 
parte, să nu folosească peste 
măsură pedepsele, pentru a nu-I 
deprinde pe copii să-și ascun
dă lipsurile și abaterile lor.

In școala noastră se aplică 
diferite forme ale recompen
sei și pedepsei care urmăresc 
același scop, formarea disci
plinei conștiente, educarea o- 
mulul nou, încrezător In for
țele proprii, un bun construc
tor

incit Să

pentru a 
dăună-

al vieții de miine.

JANKI ROZALIA
învățătoare

Școala de 7 ani nr. 1 Petroșani
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IN PAS CU VIAȚA Suflu înnoitor în frontalul • PUBLICITATE
Hărnicia minerilor din Vul

can e bine cunoscută. Jos în 
adine, în luptă cu muntele, ei 
smulg naturii bogăția subpă- 
mînteană. Acolo în abataje 
întrecerea pentru cărbune mult 
și de calitate se desfășoară zi 
și noapte fără încetare. In în
cleștarea lor cu adincurile, mi
nerii au un aliat prețios — 
mașinile. Cu ajutorul lor, mi
nerii trimit la ziuă multe tone 
de cărbune in afara sarcinilor 
de plan. După șut, urmează 
orele de repaus. Pentru mineri 
a devenit deja o obișnuință să 
împletească just odihna cu 
îmbogățirea cunoștințelor și 
distracțiile. Biblioteca, sala de 
șah, ansamblele artistice de a- 
matori au devenit locuri de 
intîlnire ale multor mineri. 
Despre toate acestea relatea
ză in articolele sale gazeta de 
perete, organ al comitetului 
de partid și al comitetului 
sindicatului minei.

Cum se pregătesc 
edițiile

Ediția anterioară abia a a- 
părut la gazeta de perete, 
cind colectivul de redacție, în 
frunte cu tovarășul Macavei 
Nicolae, a început pregătirile 
pentru apariția noii gazete. 
Colectivul de redacție se în
trunește, invită uneori și cițiva 
dintre colaboratorii mai apro- 
plați al gazetei de perete, și 
împreună discută despre pro
blemele ce ar trebui tratate Li 
iMițla următoare. In urma dis 
cutiilor și propunerilor, se fi
xează temele articolelor, ți- 
nînda-se seama de problemele 
cele mai Importante și la or
dinea zilei. Apoi tematica ar
ticolelor este discutată cu to
varășii din comitetul de partid 
și nu rare sint cazurile cind 
ea se Îmbunătățește substan
țial.

Odată fixate temele artico
lelor, se stă de vorbă cu cola
boratorii, specialiști în dome
niul respectiv, se fixează data 
cind materialul trebuie pre
zentat colectivului de redac
ție. Aceasta bineînțeles cu cî- 
teva zile înainte de apariția 
noi! ediții, pentru ca autorul 
aă-1 poată reface și îmbogăți.

A apărut o nouă 
ediție

In fața gazetei de perete 
s-au adunat mulți mineri, do- 
vsoa cea mai concretă că a 
apărut o ediție nouă și inte
resantă.

— Ia te uită — spuse unui 
ortac un muncitor de la se

Giteva aspecte privind alimentarea cu apă potabilă 
In localitățile Văii Jiului

Ritmul industrializării și al cons
trucțiilor, introducerea de noi pro
cese tehnologice, perfecționarea ins
talațiilor interioare la multe locuin
țe, cer cantității tot mai mari de 
apă.

Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. cu privire la planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1960—1965, prevăd, în 
doțpeniul gospodăririi comunale, ca 
rețeaua de distribuție a apei po
tabile să crească cu 1.700 km. și 
să se introducă în încă circa 30 
Orașe alimentarea cu apă potabilă.

Astăzi, datorită grijii și măsurilor 
luate de partid și guvern, în 4 
luni de zile se distribuie în țară 
mai multă apă decît în tot anul 
1943.

In Valea Jiului in anii puterii 
populare s-au construit, în vederea 
sporirii debitului de apă" potabilă, 
captarea Toplița pentru Urică.ii 
captarea Izvorul Rece — Paro- 
șeni. captarea Morișoara Vulcan și 
sint în curs de amenajare noile 
Stații de filtrare a apei Braia Lu- 
peni și Aninoasa și captarea Jieț 
II pentru orașul Petroșani.

Dacă pentru asigurarea debitu
lui de apă potabilă necesar s-a 
manifestat o erijă permanentă, nu 
același lucru se poate spune însă 
despre preocuparea organelor de 

parație —, în articolul ăsta 
scrie și despre noi.

Ințr-adevăr în articolul in
titulat „Asigurarea funcționă
rii utilajelor în subteran și 
suprafață** apărut sub semnă
tura Inginerului CioiCa Vaier 
se arată felul în care trebuie 
folosite utilajele. Articolul a 
reliefat importanța suprave
gherii funcționării utilajelor 
spre a nu funcționa în gol 
deoarece acest lucru duce la 
consumuri mari de energie e- 
lectrică sau pneumatică.

Articolul cu titlul „Necesi
tatea cunoașterii șl respectă
rii N.T.S.-ului4 semnat de Ivan 
Grațian șl Simina Emil loveș
te drept la țintă. După cuvin- 
tul introductiv, in care se a- 
rată importanța respectării 
N.T.S.-ului in evitarea acei, 
dentelor, autorii critică pe 
minerul Pisleag Gheorghe. din 
brigada lui Bordeă Emanoil, 
care n-a respectat monografia 
de armare, riscînd astfel să se 
accidenteze grav. Articolul 
combate, de asemenea, pe acel 
ce intră în mină cu lămpi de
fecte, pe cei ce obișnuiesc să 
vină la șut băuțl.

Creșterea cu 2 la sută peste 
norma admisă a procentului 
de șist din cărbune a dat de 
glndlt colectivului de redacție 
al gazetei de perete. Pentru a 
contribui la înlăturarea aces
tei stări de lucruri, colectivul 
gazetei de perete a solicitat 
un articol șefului separației.

Alegerea șistului din cărbuni 
Începe odată cu pușcarea în 
abataje și se sfîrșește la se
parație. Tot șistul ce trece, de 
aici dă insă bătaie de cap pre
paratorilor. Autorul articolului 
a pus accentul deci pe alege
rea șistului în separație, ve
nind totodată cu propuneri 
concrete pentru alegerea șis
tului la sorturile de cărbune de 
40—80 și 80—300, unde s-au 
semnalat deficiențe.

Unul din articole, cel sem
nat de dr. Clocea Marilena a- 
rată importanța examenelor 
periodice pe care trebuie să le 
facă minerii ce lucrează in 
steril, a măștilor, hainelor de 
protecție și altele.

După cum se vede, artico
lele gazetei de perete sint in
teresante și bogate în conți
nut. Urmărind o mai bună 
concretizare a unora din ele, 
străduindu-se să scoată edițiile 
cu regularitate, colectivul de 
redacție al gazetei de perete 
va avea satisfacția de a fi 
tratat cele mâi importanțe 
probleme ce frămîntă colec
tiva» minei Vulcan, de a fi in 
pas cu viața.

D -С. i

resort în ce privește revizuirea și 
refacerea rețelelor de distribuție 
necorespunzătoare ca secțiune. In 
plus, cu cît volumul de apă pota
bilă a crescut, în aceeași măsură 
a crescut și volumul apelor rezi
duale ce se deversează in Jiu fără 
nici o epurare, compromițând ca
litatea fizico-chimică și bacteriolo
gică a apei acestui rîu. La apele 
reziduale colectate și deversate în 
Jiu prin sistemul de canalizare, se 
adaugă și vidanjarca materiilor fe- 
caloide, fapt ce contravine legi
lor în vigoare.

Dc asemenea, obiceiul nepermis 
al unor oameni și chiar al I.C.O.- 
lui de a depozita gunoaiele pe ma
lurile Jiului și ale altor ape com
promite calitatea acestor ape. La 
toate acestea se adaugă apele indus
triale provenite din spălarea căr
bunelui la preparațiile Petrila și 
Lupeni și, în mod deosebit, apele 
industriale de la filatura Lupeni 
care conțin multe substanțe toxice. 
Împreună cu apele reziduale și 
gunoaiele, apele industriale dis
trug fauna piscicolă pe o lungă 
porțiune a cursului Jiului de la Pe
trila și Iscroni în aval.

Este necesar ca cele două pre- 
patații, filatura Lupeni, cît și 
I.C.O. Petroșani care deversează 
ape neepurate în Jiu, să ia urgent

(Urinare din pag. l-a)

rul Opriș Dumitru, șeful sectoru
lui, ținea raportul de dimineață. 
Era de față și brigadierul Nagy 
Andrei, secretarul organizației de 
bază P.M.R.

— Știți că acum se pune proble
ma ca la două zile să scoatem 3 
fîșii din abatajele frontale. Cele 
mai bune condiții le avem în fron
talul lui Bandi baci. Ce părere ai, 
o să reușim ? — se adresă el lui 
Nagy Andrei.

Șeful de brigadă, un om de sta
tură potrivită, cu fața lunguiață și 
ochi seînteietori, îl privi pe ingi
ner, apoi spuse :

— Cu tehnica asta nouă e posi
bil să iasă și 3 fîșii la două zile. 
Desigur, nu dintr-o dată. Știți că 
pe decembrie, în 26 de z*le lucră
toare, am scos 36 de fîșii. Ne-am 
apropiat de 3 fîșii la două zile. 
Dar e un bucluc. Nu primim su
ficiente goale. Care le căpătăm 
pe schimb nu ajung să încărcăm 
cărbunele din trei frontale și două 
abataje cameră pe același rol. A- 
cest lucru va trebui să ne gîndim 
cum să-l rezolvăm.

Șeful sectorului stătu ctieva mo
mente pe gtnduri apoi spuse:

— In privința aprovizionării, o 
să facem ca totul să fie bine. Va 
trebui însă să vă gîndiți la o re
organizare radicală a lucrului pe 
schimburile de montare și răpire 
ca să câștigăm cît mai mult timp 
pentru schimbul de tăiere. înțe
legi, Bandi baci: să accelerăm 
fest avansarea zilnică în frontal, 
să creștem randamentul!

— De asta n-aveți nici o grijă. 
Avem oameni buni care știu ce

Minerii Kibedi Franclsc și Laszlo Bela conduc două bri
găzi fruntașe in cadrul sectorului П al minei Anlnoasa.

Iată-i în clișeu pe cel doi brigadieri la o mică discuție 
In fața gazetei de perete din incinta minei Anlnoasa.

măsuri pentru tratarea și neutrali
zarea lor, pentru ca în acest fel 
bazinele naturale de apă să poată 
fi folosite în scop gospodăresc, e~ 
conomic. De asemenea, este nece
sar ca întreprinderile industriale și 
de construcții, care consumă apă 
potabilă în scop industrial, să-și 
organizeze surse proprii de apă in
dustrială spre a nu micșora debitul 
de apă potabilă ce alimentează lo
calitățile respective.

Sursele și instalațiile de apă să 
fie protejate, să aibă perimetrele de 
protecție prevăzute de normele 
igenico-sanitare în vigoare. Nercs* 
pectarea acestor norme poate, la un 
moment dat, să pericliteze sănăta
tea populației deservite de sursa 
sau instalația în cauză.

De multe ori, nu sursa de apă 
este principala cauză a debitului 
scăzut. Normele de consum tre
buie revizuite periodic, iar proiec
tele de alimentare cu apă pota
bilă trebuie să țină cont, cu cea 
mai mare atenție, de toate nece
sitățile viitoare.

Strangulările conductelor de a- 
ducțiune, capacitatea rezervoarelor 
de înmagazinare, capacitatea con
ductelor de transport și mai ales 
pierderile de apă, risipa și consu
mul apei potabile în scop indus
trial, sînt factori esențiali care duc 

vreau cînd sînt la ort cu pikha- 
merul în mină.

...Același itinerar subteran l-am 
străbătut acum cîteva zile. Abata
jul frontal 2fl, cu minerii săi bru
mei, ne-a îrttimpinat cu un suflu 
nou de muncă. Șute de vagonete 
pline at cărbune lucios, așteptau 
la puțul centru să fie trase la 
„ziuă“. Pe Bandi baci nu l-am gă
sit în abataj; munca insă mergea 
cu spor. Craterele gemeau sub po
vara cărbunelui. Ea rol zeci de 
vagonete erau umplute și formau 
„țugul“. La ieșirea din abataj l am 
întîlnit pe Bandi baci și încă vreo 
cîțiva ortaci. Cu un zâmbet care 
îi este caracteristic mi s a adresat:

— Acum ați găsit multe schim
bări pe la noi. Armarea abataju
lui o facem cu armături metalice, 
perforăm cu perforatoare pneuma
tice rotative, și-i dăm cărbune 
fest, cărbune curat. După pușcă~ 
twă alegem piatra din cărbune. 
Cînd se constată neglijențe luăm 
măsuri. Așa am procedat cu Gît~ 
neanu Nicolae. Din cauza lui s-a 
dat într-o zi piatră tn cărbune și 
l-am trimis să lucreze afară la 
haldă. Acum e cel mai grijuliu cu 
alegerea șistului. Dar ce mai, toți 
sînt bum. Ehei, ce nu se poate rea
liza cu așa ortaci f

Nagy Andrei și ortacii săi se 
întrec în prezent cu vecinii lor de 
abataj, cu minerii din brigada lui 
Popa loan. Ei sporesc zi de zi 
randamentele și ridică calitatea 
cărbunelui extras însă nu se mul
țumesc numai cu atît: vor să 
realizeze luna aceasta și obiectivul 
3 fîșii la două zile, ca si dea 
cărbune cocsificabil și mai mult.

la scăderea consumului de apă po
tabilă pe cap de locuitor. La aces
te cauze se mai adaugă uneori și 
exploatarea defectuoasă a instala
țiilor prin insuficienta pregătire a 
personalului ce le deservesc, ne- 
repararea la timp și neîntreținerea 
permanentă în bună stare de func
ționate a instalațiilor, rețelelor, 
hidranților, cișmelelor, fîntînilor 
arteziene publice etc.

In locurile cu aglomerație ma
re — piețe, parcuri, străzi de mare 
circulație, gări, stadioane. între
prinderi, instituții și alte colectivi
tăți organizate — trebuie amena
jate fîntîni arteziene, acest sistem 
fiind dintre cele mai igienice.

Dăunătoare unei bune aprovi
zionări cu apă potabilă sînt: exe
cutarea necorespunzătoare a bran
șamentelor, paralelismul rețelelor, 
nerespectarea distanțelor prevăzute 
de normele igenico-sanitare între 
conductele de apă și canalizate, 
lipsa de apeducte, executarea de
fectuoasă a lucrărilor de interior 
etc.

Pentru îmbunătățirea stării ige
nico-sanitare a alimentării cu apă 
este necesar ca toți factorii răs
punzători de această problemă în 
Valea Jiului să ia măsurile ce se 
impun. Se va asigura în acest fel 
populației apă potabilă în canti
tate suficientă, de mai bună ca
litate și la un preț de cost tot mai 
redus.

dr. STANCESCU EUGEN 
șeful SANEPID — Petroșani

întreprinderea 
de explorări 

Lupeni 
cu sediul în Lupeni, * 

strada Avram lancu nri T 

angajează imediat: 
— Inginer prinalpal e- 
nergotic cu salariul în
tră 1850-2250,
— inginer meiroiog 

cu salariul între 1850- 
2250,
— Merceologi cu sa

lariul între 925-1050, 
— Gestionari cu sa

lariul între 700-850.

Solicitanții se vor pre
zenta la sediul mtreprm- 
derii cu acte de studii 
și vechime.

PETROȘANI

anunță cumpărătorii ci 

A DESCHIS

o expoziție cu vânza

re a încălțămintei pen

tru femei, bărbați fi 

copii.

In cadrul expoziției func
ționează și un raion ca
re desface un bogat 
sortiment de poșete.

Expoziția funcționează 
în fosta clădire a Sfatu
lui popular orășenesc Pe
troșani și este deschisă 
zilnic intre orele 9—13 
fi 17—20.

Vizitați cu încredere a- 
ceastă expoziție de unde 
vă puteți procura cele mai 
noi modele de încălță
minte.

PROGRAM DE RADIO
10 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică* 9,00 
Roza vînturilor, 10,20 Concert 
ghicitoare (16) (reluare), 11,03 
Melodii de estradă, 12,30 Cin-. 
tece și Jocuri populare romî-i 
nești, 14,00 Fragmente din o- 
pera „Traviata** de Verdl, 15,45 
Pagini din lucrările lui Zaha- 
ria Stancu, 16,15 Vorbește' 
Moscova ! 17,15 Melodii dis
tractive, 18,00 Program muzi-i 
cal pentru fruntași în produc-* 
ție din industrie și agricultu
ră, 19,12 Muzică populară ol
tenească, 19,45 Retransmisiu- 
nea recitalului extraordinar da 
vioară dat de David Oistrah, 
21,38 Program pentru iubito
rii de romanțe. PROGRAMUL 
II. 12,15 Din melodiile de eS4 
tradă ale compozitorilor гон 
mini, 13,15 Muzică corală de 
Ion Danielescu, 15,00 Melodii 
de muzică ușoară, 16,30 Con
cert de valsuri, 18,30 Melodii 
populare din Banat, 19,00 Pro
grame muzicale alcătuite do 
ascultători, 19,30 Program de 
cintece lirice, 20,40 Muzică de 
dans. 21,30 Album artistic, 
21,45 MUZică de dans.
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Arma nucleară să fie interzisă !
Totul pentru succesul tratativelor 

de te. Geneva
■ MADRAS 8 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Principalele ziare din Ma
dras, au acordat mare atenție 
răspunsurilor pe care le-a dat 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., I președintelui S.U.A., 
Kennedy și primului ministru 
al Marii Britanii, Macmillan, 
in problema dezarmării. Publi- 
cînd o expunere a răspunsu
rilor, presa subliniază că gu
vernul sovietic este hotărît să 
facă tot posibilul spre a asi
gura succesul tratativelor de

împotriva reluării experiențelor 
cu arma nucleară

LONDRA 8 (Agerpres).
La 7 martie femeile parti

cipante la „Mișcarea pentru 
dezarmarea nucleară" au or
ganizat pe tot cuprinsul An
gliei manifestații în sprijinul 
cererii de renunțare la arma 
nucleară și în semn de protest 
împotriva reluării de către pu
terile occidentale a experien
țelor cu arma nucleară.

Femeile membre ale „Mișcă
rii pentru dezarmarea nuclea
ră" au organizat în orașe și 
sate mitinguri și au difuzat 
manifeste.

Cea mai mare demonstrație 
a avut loc la Londra, unde fe
meile au străbătut străzile o- 
rașului din cartierul Portland- 
Place pînă in centrul Londrei.

Ele purtau tablouri uriașe 
care înfățișau victimele bom
bardamentului atomic asupra 
orașelor Hiroșima și Nagasaki,

PROTESTUL POPORULUI JAPONEZ
TOKIO 8 (Agerpres).
Consiliul pe întreaga Japo

nie pentru interzicerea bombe
lor atomice și cu hidrogen 
protestează cu hotărîre în nu
mele poporului japonez împo
triva experiențelor nucleare 
ale S.U.A. și Angliei și cere a- 
nulareă lor de urgență.

Aceste experiențe vor da o 
lovitură serioasă perspectivelor 
apropiatei sesiuni a Comitetu
lui celor 18 țări pentru dezar
mare, se spune în rezoluția 
plenarei lărgite ă conducerii 
consiliului.

Plenara, la lucrările căreia 
au participat reprezentanți ai 
tuturor celor 46 de prefecturi 
ale țării, a chemat pe locui-

_=©=_ ---------

Tradiționalul concurs 
internațional de haltere

MOSCOVA 8 (Agerpres).
La 16 martie va începe la 

Moscova tradiționalul concurs 
internațional de haltere care 
se află acum la a 5-a ediție. 
,Vor lua parte la întreceri a- 
proape 70 de halterofili din 
R. P. Bulgaria, R. P.. Ungară, 
R. D. Germană, Iran, Irak, i 
R.A.U., R. P. Polonă, R. P. Ro- 
mină, Siria, S.U.A., Finlanda, I 
Franța, R. S. Cehoslovacă și; 
U.R.S.S.

Printre concurenți se vor 
afla americanii Tommy Kono 
și Richard Erich, maghiarii 
Imre Foeidi și Geza Vereș, po
lonezul Irineus Palinski, fran-j 
cezul Marcel Paterni și alții 
renumiți halterofili.

Din echipa sovietică vor face 
parte campionii mondiali șl 
olimpici Iuri Vlasov, Vladimir 
Stogov, Alexandr Kurînov, Ru
dolf Plukfelder.

Concursurile de la Moscova 
vor dura trei zile și se vor des
fășura în Palatul sporturilor 
din Lujniki.

la Geneva pentru dezarmare, 
precum și consimțămîntul gu
vernului sovietic ca lucrările 
Comitetului celor 18 să încea
pă la nivelul miniștrilor Afa
cerilor Externe.

Ziarul „HINDU" scrie în co
mentariile sale: „N. S. Hruș
ciov a confirmat din nou că 
Uniunea Sovietică este gata să 
accepte propunerile occidentale 
cu privire la controlul asupra 
dezarmării, dacă puterile occi
dentale vor accepta propune
rile sovietice cu privire la de
zarmarea generală și totală".

tablouri pe care era scris: „A- 
ceștia sînt japonezi, dar ar 
putea îi englezi".

Pe alte pancarte era scris: 
„Să fie interzisă bomba ato
mică", „Nici un fel de baze în 
Anglia", „Am obosit să trăim 
cu spaimă".

Participantele la demon
strație au depus la ambasada 
Franței și la ambasada S.U.A- 
scrisori adresate ambasadorilor.

In scrisoarea adresată am
basadorului francez se condam
nă refuzul guvernului francez 
de a participa la lucrările Co
mitetului celor 18 state.

In scrisoarea adresată am
basadorului S.U.A., se spune 
că hotărîrea guvernului S.U.A. 
de a efectua experiențe nuclea
re în insula Christmas submi
nează șansele de realizare a 
unui aeord la Geneva în pro
blema dezarmării.

torii orașelor de pescari Iaidzu 
și Murato, Misaki și Maku- 
radzaki și din alte orașe și 
localități ale țării, ca prin mi
tinguri și demonstrații de pro
test, petiții adresate guvernu
lui și Parlamentului, proteste 
la ambasada și consulatele 
S.U.A. și Angliei să obțină a- 
nuiarea experiențelor nucleare.

Consiliul a hotărît, de ase
menea, să adreseze un apel o- 
piniei publice din S.U.A., An
glia și alte țări de a organiza 
la 1 aprilie a. c. ziua de ac
țiuni comune împotriva expe
riențelor nucleare.

Lă plenară a fost adoptată 
hotărîrea de sprijinire a apro
piatului Congres mondial pen
tru dezarmare generală și pa
ce rde Ia Moscova.

Plenara й hotărît să orga
nizeze între 35 și 12 august în 
regiunea Kansai, a 8-a Confe
rință internațională' pentru in
terzicerea armei atomice.
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Oistrah, în fruntea juriului
I celui de-al doilea concurs internațional

„Ceaikovski“ I

§ MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
S TASS transmite :
is David Oistrah, laureat al 
$ premiului Lenin, va fi pre- 
I ședințele juriului celui de-al 
У doilea concurs internațional 
I de vioară „Ceaikovski" de la 
I Moscova.
5 Din juriu fac parte incă 18 

II > muzicieni cu renume mon
dial. Printre ei se află Igor 

Markevici, dirijorul-șef al or
chestrei „Lamoureux", Remi 
Principe, profesor al Acade
miei de Muzică din Roma, 
„Santa Cecilia", cunoscutul 
violonist și pedagog ameri- 
riean, prof. Efrem Timbalist.

Avertisment dar
LONDRA 8 (Agerpres).
Mesajul de răspuns al lui 

N. s. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., adresat președintelui 
S.U.A., Kennedy și primului 
ministru al Marii Britanii se 
află în centrul atenției zia
relor engleze. Presa subliniază 
poziția fermă a guvernului so
vietic față de încercarea S.U.A. 
de a recurge la „șantajul a- 
tomic".

„Hrușciov a dat un avertis
ment clar, scrie comentatorul 
diplomatic al ziarului „The 
Guardian", Richard Scott, că 
Uniunea Sovietică va fi ne
voită să efectueze noi expe
riențe cu arma nucleară, dacă 
S.U.A. vor efectua experiențe 
nucleare în atmosferă, la sfîr- 
șitul lunii viitoare".

Comentînd consimțămîntul 
guvernului sovietic ca tratati
vele de la Geneva să înceapă 
la nivelul miniștrilor Afaceri
lor Externe, scott declară că 
această hotărîre „dă speranțe 
că un acord cu privire la in
terzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară va fi realizat pî
nă la urmă".

Declarația P. C. Francez
PARIS 8 (Agerpres).
in legătură cu începerea 

tratativelor de la Evian, Parti
dul Comunist Francez a dat 
publicității o declarație în ca
re se spune printre altele :

in timp ce au început tra
tative între reprezentanți ai 
Guvernului Provizoriu al Re
publicii Algeria și ai guver
nului francez, „în Algeria fas
ciștii din O.A.S. săvîrșesc cri

Bandele fasciste din O.A.S. 
își continuă acțiunile teroriste

ALGER 8 (Agerpres).
Bandele fasciste din O.A.S. 

își continuă acțiunile teroris
te atît în Algeria cît și în 
Franța.

După cum relatează agenția 
France Presse în noaptea de 
miercuri spre joi în principa
lele orașe algeriene au explo
dat 25 de bombe care au pro
vocat moartea a 14 persoane 
și rănirea a 24. Majoritatea! 
victimelor sînt din rîndul popu
lației musulmane.

De asemenea, in cursul zilei 
de joi, fasciștii O.A.S. au co-J 
mis la Paris două atentata 
împotriva a doi ofițeri supeH 
riori de la Statul Major ăl ar
matei franceze.

unul din cei măi străluciți I 
virtuoși ai contemporaneității, | 
Josef Szigeti, marele dirijor I1 
romin George Georgescu, vio- 8 
lonistul sovietic Leonid Ко- > 
gan.

Din juriu mai fac parte I 
compozitorii Aram Haciatu- ; 
rian, Kara Karaev, Tihon I 
Hrennikov (Uniunea Sovieti- ; 
că), Grozyna Bacewicz (Polo- I 
nia), Ma Si-țun (China), vio
loniștii Alexandr Plocek (Ce- I 
hoslovacla) și Dmitri Țîgănov ; 
(U.R.S.S.), dirijorul Fernand |j 
Quinet — directorul Conser- » 
vatorului din Liege și alți mu- g 
zicleni și pedagogi de seamă. 8

In 1962 Irianul de vest 
trebuie restituit Indoneziei!

— Declarația președintelui Sukarno —
DJAKARTA 8 (Agerpres).
In 1962 Irianul de vest tre

buie să fie restituit Indoneziei. 
Poporul indonezian nu va con
teni lupta pînă ce irianul de 
vest va fi eliberat, a declarat 
președintele Sukarno într-o 
cuvîntare rostită la 8 martie 
la Djakarta cu prilejul sărbă
torii musulmane. ,Vom conti
nua să îndeplinim neabătut 
ordinul din 19 decembrie cu 
privire la desfășurarea pregă
tirilor de luptă, pentru ca în 
orice clipă să aducem la înde
plinire ordinul de eliberare a 
teritoriului nostru.

Zilele acestea, a spus în 
continuare președintele, km 
fost informat că guvernul O- 
landei a declarat că este gata 
să ducă „tratative oficiale".

----------------- ©------------------

Declarațiile pilotului sud-vietnamez
Nguyen

PNOM PENH 8 (Agerpres).
Sublocotenentul Nguyen Van 

Cu, unul dintre cei doi piloți 
sud-vietnamezi care au bom
bardat reședința dictatorului 
Ngo Dinh Diem și care a ce
rut apoi azil politic în Cam- 

me cu caracter rasial, provo
cări sîngeroase, pun la cale 
incendieri, ucid locuitori. Gu
vernul de Gaulle și reprezen
tanții lui le permit să acțione
ze nepedepsiți. încurajați de 
această atitudine a autorități
lor franceze din Algeria, fas
ciștii încep să aplice aceleași 
metode și în Franța. Activita 
tea criminală a fasciștilor, 
precum și toleranța și compli
citatea guvernului iar putea 
împiedica încheierea cu succes 
a tratativelor".

„Poporul francez și poporul 
algerian au repurtat împreună 
prima victorie, silind guvernul 
de Găulle să ducă tratative pe 
baza dreptului Algeriei la in
dependență".

Poporul francez este dator 
astăzi să urmărească adopta
rea măsurilor necesare pentru 
încheierea unul acord cu pri
vire lâ Încetarea focului in Al
geria și pentru aplicarea lui 
cinstită In interesul celor două 
popoare. P„ C. Francez cheamă 
poporul să ceară arestarea, ju
decarea și condamnarea ne
cruțătoare a tuturor celor ca
re inspiră și sprijină O.A.S.
 — ----------- -------

Puternice furtuni însoțite 
de ninsori abundente în S.U.A.
WASHINGTON 8 (Agerpres).
După cum transmit agențiile 

occidentale de presă, asupra 
Statelor Unite s-au abătut în 
ultimele două zile puternice 
furtuni însoțite de ninsori a- 
bundente. Cel mâi mult a a- 
vut de suferit coasta de răsă
rit unde, începind din Caroli
na de sud și pînă în Noua An
glie, uragane care suflau cu o 
viteză de peste 135 km. pe oră 
au abătut asupra țărmului va
luri uriașe inundind o serie de 
orașe. Potrivit agenției France 
Presse, pagubele provocate 
sînt încă cu neputință de e- 
valuat. se așteaptă ca ele să 
depășească multe milioane de 
dolari. Agenția Reuter anun
ță că, pînă în prezent, s-au 
descoperit corpurile a 26 de 
persoane care și-au pierdut 

Noi dorim însă să știm dacă 
el este gata să ducă tratative 
cu privire la restituirea Iria- 
nului de vest. Vreau să subli
niez din nou că tratativele pot 
avea loc numai în legătură cu 
modalitățile de retrocedare a 
Irianului de vest. Declar în 
mod public, a spus președin
tele, că deocamdată noi con
tinuăm să lăsăm deschise por
țile pentru astfel de tratative 
cu Olanda. Noi iubim pacea. 
Dar iubim și mai mult inde
pendența. De aceea vom con
tinua să îndeplinim ordinul 
din 19 decembrie. Istoria nu 
poate să se oprească în loc, 
istoria nu poate aștepta. Eli
berarea Irianului de vest este 
sarcina noastră sfintă și noi 
trebuie s-o aducem la îndepli
nire anul acesta.

Van Cu
bodgia, a acc dat un interviu 
corespondentului agenției As
sociated Press. Pilotul a de
clarat că „atîta timp cît Diem 
va rămîne la putere, sînt de 
prevăzut noi încercări pen®^u 
răsturnarea sa". „Printre ' a- 
viatorii din Vietnamul de sud, 
a continuat sublocotenentul 
Cu, muiți sînt aceia care nu 
sprijină dictatura lui Ngo Dinh 
Diem. Poporul și muiți mili
tari ai armatei sud-vietname- 
ze detestă regimul lui Diem 
și pe membrii familiei sale".

Sublocotenentul Cu a dez
văluit amănunte ale acțiunii 
sale. El a arătat că, împreună 
cu colegul său locotenentul 
Pham Phu Quoc, care a căzut 
în mîinîle diemiștilor și este 
pasibil de pedeapsa cu moar
tea, au fost trimiși să bom
bardeze unitățile patriotice de 
rezistență care acționează în 
regiunea de la sud de Saigon. 
Ei nu au executat însă ordi
nele și au preferat să arunce 
bombele asupra palatului dic
tatorului. •

Precizînd că și-a căpătat in-: 
strucția de pilot în Statele U- 
nite, sublocotenentul Cu a de
clarat că nu este de acor£ cu 
prezența instructorilor ameri
cani în Vietnamul de sud. 
„Poporul vietnamez iubește li
bertatea, independența și de
mocrația" și el nu-și va în
ceta lupta pînă la atingerea! 
acestor țeluri, a spus în înche
ierea declarațiilor sale pilotul 
sud-vietnamez.

viața' ca urmare a uraganelor* 
și inundațiilor. De asemenea, 
autoritățile au anunțat dispa
riția a 8 persoane. Se crede că' 
numărul victimelor este mult 
mai mare decît cifra comuni
cată de autorități. Agenția As
sociated Press anunță că pes
te 75.000 de case au fost dis
truse sau avariate. La New 
York a fost întreruptă circu
lația trenurilor și a metroului, 
iar cartierele joase ale orașu
lui au fost inundate complet. 
In interiorul țării, datorită 
ninsorilor, principalele șosele și 
căi ferate ale S.U.A. au fost 
înzăpezite făcînd imposibilă e- 
fectuarea oricărui fel de trafic. 
Se anunță, de asemenea, inun
darea parțială a insulei Wal
lops pe care se găsește insta
lată o stație pentru lansarea 
de rachete.
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