
Utemiștii din secția metrologie de Ia U.R.U.M.P. 
formează un colectiv de tineri harnici, entuziaști, 
Pentru calitatea bună a lucrărilor de reparații pe 
care le execută la aparatele de înaltă precizie ei 
au cîț tigat aprecierea întregului colectiv al secției 
și chiar al uzinei. Odată cu grija pe care o ma
nifestă pentru îndeplinirea sarcinilor de producție, 
tinerii metrologi se preocupă continuu de ridicarea 
pregătirii lor profesionale și de cultură generală. 
Mulți tineri din această secție urmează liceul seral.

IN CLIȘEU : Tinerii Trohin Ivenița, 
Pompiliu, Danko Ștefan, Dobrin Gheorghe 
despre calitatea reparației executate la un 
metru.
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In z de 25 martie
a.c. comisia A.R.L.U.Ș. 
de la mina Vulcan a 
ganizat la clubul 
Vulcan o conferință 
titlul „Codul moral 
construcției 
lui“ ținută
Cioica Vaier. Conferința 
a fost urmată de Un pro- 
gram artistic dat de for
mația de estradă a clu
bului din Vulcan. Nu
mărul -pârtiei panțdor a. 
fost de 460.

In ziua de 26 martie 
a.c. la U.R.U.M.P. tov. 
Tiță Ilie, procuror șef, a 
conferențiat despre ace
eași temă, iar în ziua de 
27 martie a.c... la clubul
central din Petroșani a 
confere ițiat prof.' Ver- 
zan Marin. Conferința a 
fost urmată de filmul ;șSă 
cunoaștem U.R.S.S. prin 
film”.

M. BENISCHEK
corespondent

---- —

in Mîmpinarea sărbătoririi 
aniversări 

a Zilei tineretului din
IO AN GHINEA 

prlm-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

Din monta si viaîa sedoioloi Ms
al minți Inoeni

De niultă vreme, minerii, muncitorii fi tehni
cienii sectorului III al minei Lupeni se situează 
în fruntea întrecerii ce se desfășoară la această 
mare exploatare carboniferă pentru sporirea pro
ducției de cărbune cocsificabil necesar industriei 
noastre siderurgice, pentru îmbunătățirea calită
ții. Munca politică susținută desfășurată de orga
nizația de bază, exemplul mobilizator al comu
niștilor conduc colectivul sectorului fruntaș spre 
noi și importante succese.

1962,

eelei de-a 40-a
И

Anul acesta, 
în ziua de 2 
mai, vom săr
bători cea de-a
40-a aniversare a creării U.T.C. 
și, cu acest prilej, pentru pri
ma dată, Ziua tineretului din 
R.P.R. — eveniment de seamă 
în viața organizațiilor U.T.M. 
și a tuturor tinerilor din pa
tria noastră.

In întîmpinarea aniversării 
U.T.C. și a Zilei tineretului, 
organizațiile U.T.M. și-au in
tensificat activitatea pentru 
atragerea întregii mase de ti
neri la diferite activități poli
tico-educative și cultural-ăr- 
tistice.

In Valea Jiului, începînd cu 
săptămîna ce a trecut, au fost 
organizate numeroase mani
festări și acțiuni închinate 
tradițiilor revoluționare ale 
U.T.C. La Uricani, de pildă, 
tinerii mineri s-au întîlnit cu 
tov. litiu loan, secretarul co
mitetului de partid al minei, 
care le-a vorbit despre condi
țiile de muncă și de viață ale 
tineretului în regimul burghe- 
zo-moșieresc precum și des
pre viața fericită a tinerei ge
nerații de azi a patriei noas
tre socialiste. Cu prilejul unei 
seri de odihnă a tinerilor din 
sectorul II al minei, tov. Do- 
bai Mlhai, vechi membru de 
partid, a vorbit despre lupta 
eroică a partidului comuniști
lor, tov. Vereș Martin, unul 
din veteranii minei, a poves
tit despre lucrările de deschi
dere a minei Uricani, Iar mi
nerul fruntaș Hrițcan Vasile a 

I împărtășit tinerilor mineri din 
experiența brigăzii pe care o 
conduce în depășirea ritmică 
a producției. Seara de odihnă 
a constituit pentru tinerii mi
neri din sectorul II o întrunire 
reușită. plăcută. Comitetul 
U.T.M. al minei (secretar tov. 
SCorpie Nicoiae) a asigurat ca 
seara de odihnă să aibă un pro
gram bogat și interesant. In 
cadrul, serii de odihnă tineri! 
au învățat cîntece revoluțio
nare, iar mai mulți utemișt! 
printre care Bădescu Nicoiae, 
Nicolescu Petru, Ispas Greti 
au recitat poezii închinate 
partidului, patriei noastre so
cialiste. In încheierea, serii de 
odihnă, tinerii u participat 
la jocuri distractive care, ca 
de altfel întregul program al 
serii de odihnă, s-au bucurat 
de mult succes.

Frumoase acțiuni închinate 
aniversării U.T.C. au avut loc 
și la Aninoasâ. Comitetul 
U.T.M. al minei (secretar tov. 
Mircescu Nicoiae) a organizat 
în ultimul timp numeroase joi 
și duminici ale tineretului în 

I cadrul cărora s-au făcut ex
puneri și s-au 

—----- organizat con-

a U.T.C. 
R.P.R.
cursuri pe dife
rite teme legate 
de aniversarea 
U.T.C. Лі, de

pildă, „Să cunoaștem viața șl 
lupta eroilor uteciști" etc. La 
aceste concursuri și întruniri 
au participat multi tineri do
vedind cunoașterea în bună 
măsură a diferitelor episoade 
din activitatea U.T.C. Comite
tul U.T.M. al minei Anlnoasa 
s-a preocupat, de asemenea, ca1 
pe tema luptei U.T.C. să fie 
ținute expuneri și în' cadrul 
adunărilor generale U.T.M. din 
sectoare.

Asemenea acțiuni au fost 
organizate și de către comi
tetele orășenești U.T.M. din 
Petrila, Lupeni și Vulcan. In 
Petroșani, comitetul orășenesc 
U.T.M. a organizat numeroase 
Intîlniri ale tinerilor cu acti
viști de partid și de stat care 
au vorbit despre tradițiile re
voluționare ale U.T.C., despre 
prefacerile revoluționare din 
țara noastră.

Deși rezultatele obținute pî- 
nă acum de organizațiile 
U.T.M. în atragerea tinerilor 
la diferite acțiuni închinate a- 
niversării U.T.C. sînt frumoa
se, ele constituie doar un în
ceput. Avem posibilități pentru 
a organiza acțiuni mai multe 
și variate. Atenția organiza
țiilor de bază U.T.M. va trebui 
îndreptată îndeosebi spre crea
rea de brigăzi artistice de a- 
gitație în programul cărora să 
fie cuprinse cîntece și poezii 
despre partid și patrie, aspec
te din viața nouă' pe care o 
trăim, aspecte din munca ti
neretului.

Pentru atragerea întregii 
mase a tineretului la acțiunile! 
consacrate aniversării U.T.C. 
este necesar ca organizațiile 
U.T.M. să se străduiască să or
ganizeze cît mai multe confe
rințe, expuneri, Intîlniri cu ti
nerii, care să aibă drept scop 
popularizarea tradițiilor de 
luptă ale partidului și ate 
U.T.C. O atenție deosebită tre
buie acordată organizării în- 
tîlnirilor Intre tineri și acti
viști de partid, vechi membri 
de partid, care să vorbească 
tinerilor despre însemnătatea 
conducerii de către partid a 
organizației noastre de tine
ret, despre U.T.C. ca ajutfir de 
nădejde al P.C.R. in lupta îm
potriva exploatării capitaliste 
și a fascismului, despre con
dițiile minunate de muncă șl 
de viață create de regimul de
mocrat-popular tineretului.

De o mare popularitate se 
bucură în rindurile tineretului

(Continuare în pag. 3-a)

Aproape 5000 tone ue cărbune 
peste angajamentul anual

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 
colectivul sectorului III al minei Lupeni și-a luat
angajamentul să extragă peste sarcinile sporite de 
plan pe acest an 10.000 tone de cărbune. A fost 
cel mai mare dintre angajamentele luate de sec
toarele minei Lupeni, dar care a fost îndeplinit la 
13 martie, încă înainte de încheierea primului tri
mestru al anului curent. La 28 martie graficul 
producției sectorului arăta 14.870 tone cărbune 
peste plan, cu aproape 5000 tone mai mult de cît 
prevedea angajamentul anual !

Minerii din frontalul 2 vest care numai în aceas
tă lună au dat 1500 tone de cărbune peste plan, 
ortacii din frontalele conduse de Ghioancă Sa
bin, Butnaru Victor, Ghioancă loan, s-au situat în 
fruntea luptei pentru obținerea acestei importante 
realizări.

Cheia succesului sectorului III al minei Lupeni 
în îndeplinirea cu mult înainte de termen a an
gajamentului anual, este faptul că în acest an, în 

' urna imăsurilor tehnico-organizatorice luate sub în
drumarea organizației de bază, nici una din bri
găzile' lectorului nu g rămas .sub plan., In prezent, 
minerii și tehnicienii sectorului analizează revizui
rea angajamentului. După cum arată tov. Nan Tra
ian, secretarul organizației de bază, angajamentul 
anual va fi sporit la mai bine de 27.000 tone de 

realizat colectivul 
planul pe anul1

De ce a râmas în urma 
sectorul investiții de la Vulcan
Colectivul sectorului de in

vestiții al minei Vulcan și-a 
început anul acesta activita
tea cu rezultate frumoase. Pe 
ianuarie planul sectorului a 
fost îndeplinit in proporție de 
113 la sută, productivitatea 
muncii realizată întrece pe cea 
planificată cu 0Д60 m. c. pe 
post. Din totalul de 16 brigăzi, 
numai două au 
plan.

De atunci s-au 
pe două luni. In 
val situația

rămas sub
scurs anro'»- 
acest inter- 

sectorului s-a
schimbat mult în rău. In luna 
februarie, de pildă, sectorul a 
rămas sub plan cu 90 m. 1.. 
productivitatea muncii a fost 
realizată numai în proporție 
de 98,8 la sută, iar din numă
rul de 13 brigăzi 11 nu și-au 
realizat planul. In martie a- 
ceeași situație: aproape toa
te brigăzile au rămas sub plan, 
iar sectorul mult rămas în 
urmă.

De ce această stare de lu
cruri ? Cum se poate ca un 
astfel de colectiv, unde lu
crează brigăzi harnice și cu 
experiența, ca cele conduse de 
Diaconescu Dumitru, Ionașcu 
Ioan. Sava Vasile, Brinzău 
Aurel și alții, să nu-și înde
plinească sarcinile de produc
ție, angajamentele luate ? A - 
nalizînd cauzele care au dus 
la această situație reiese că nu 
brigăzile de mineri se fac vi
novate de nerealizarea sarci
nilor de producție. Unul din 
motivele obiective ale rămine- 
rii in urmă a f06t lipsa de ex
ploziv, atît în luna februarie 
cit și în martie. Cu toate as
tea sectorul putea obține re-

cărbune dt a 
sectorului peste 
trecut.

Viteze mari 
la lucrările

de avansare 
de pregătiri

In vederea asigurării viitoarelor 
succese ale colectivului, conducerea 
sectorului, sub îndrumarea orga
nizației de bază, а luat o serie de 
măsuri pentru sporirea vitezei de 
avansare a lucrărilor de pregătiri. 
La toate locurile de muncă ale 
brigăzilor de înaintări au fost in
troduse transportoare în loctfl va- ■ 
gonetelor pentru evacuarea steri-

mai
și alte deficiențe

bune dacă nu ar 
de 

ordin intern. In primul rînd 
transportul de materiale și a- 
provizionarea cu vagonete 
goale s-a făcut și se mai face 
încă defectuos. Sectorul de 
transport a neglijat această 
problemă. Au fost zile cind

zultate 
fi fost

S. EKART I. BKANEA

(Continuare în pag. 3-a)
'22: '=------------

(Continuare în pag. 3-a)

Meritele brigăzii conduse de Dascălu Dumitru sînt recunoscute nu numai în 
sectorul IA al minei Lupeni, unde lucrează ci in întreaga exploatare Lupenj. In luna 
martjie, de exemplu, minerii brigăzii au extras mai bine de 150 tone cărbune de 
calitate peste plan.

Fotografia noastră înfățișează un schimb al brigăzii tov. Dascălii descifrînd 
de pe graficele de producție realizările obținute de. brigadă.

In preajma conferinței orășenești a femeilor ' 

ACȚIUNI OBȘTEȘT^ 
La 1 aprilie va avea tuat tov. Tamaș Roza- (' 

loc conferința pentru lia, Lazair Catița și Go- 
darea de seamă fi ale- pil. Olgafrdin Isc rn, 
gere a noului Comitet Mar cu Iiffcseția, '-Hăbian 
orășenesc al femeilor din Florica fi Nfțtgy Maria . 
Petroșani. In tnltmpma- din Petroșani, 
rea acestui eveniment, Comisiile de femei se 
femeile din Valea fiu- pregătesc intens pentru 

' lui întreprind питегба- acțiunile de primăvară 
se acțiuni obștești. An- de înfrumusețare a car~ 
gajamentele luate de tierelor, străzilor și blo- 
ele cu prilejul alegeri- curilor. In conșuna. Ani-' 
lor comisiilor de femei noasa, dsȘpUdă, în fie- i 

. din cartiere în cinstea care circumscripție s-au ,
' conferinței orășenești a format colective. obștești ; 

femeilor prind tot mai din care fac. jriirte 41 de 
mult viată. femei. AcefttrȘ colective '

Femeile din Iscroni, si-au propus riî mobili- !
de pildă, s-au angajat să zeze femeile din comună J , 
colectez# în cinstea con- la executarea de lucrări , 

ferinței orășenești 500 gospodărești în valoare
kg. fier vechi. Angaja- de 22.Q00 lei. ,

1 mentul lor a fost reali- Intre comisiile de fe~ '
Zat. Ele au colectat pî~ mei din cartierul nou , 
nă acum peste 1000 kg. Livezeni se desfășoară o ' 
fier vechi. S-au eviden- vie întrecere pentru -„Cea 

> țîat în colectarea fienr mai frumoasă scară“ și 
; lui vechi și femeile din „Cel mai frumos bloc".
, strada Cuza Vodă din Femeile din acest cartier j

Petroșani. In fruntea ac- și-au propus să antena- 1
1 țiunilor de colectare a jeze un solar pentru I
; fiersdtă vechi s-au si- copii. 1



STEAGUL RO$U

Cum să pregătim сорт pentru vacanță
Munca are o importanță e- 

dueativă și joacă un mare rol 
in dezvoltarea forțelor fizice 
șl morale ale școlarilor, în e- 
ducarea voinței și a caracte
rului omului in dezvoltare, în 
pregătirea copiilor pentru 
viață.

In procesul muncii intelec
tuale colective, în școală se 
nasc și se dezvoltă printre șco
lari relații tovărășești 
prietenie, se formează 
turtle colectivului.

Din cea mai fragedă
copilul înclină spre activitate, 
spre muncă. Pentru el, lucrul 
cal mai greu este să stea inac
tiv.

Ar fi greșit însă să credem 
că de vreme ce copiii mani
festă tendința spre activitate, 
această tendință va duce la 
apariția spontană a dragostei 
și deprinderii de a munci. Dim
potrivă, multe exemple ne do
vedesc că, dacă se aplică un 
sistem greșit de 
copii adeseori se 
tendința spre lene

și de 
trăsă-

vîrstă,

educație, la 
ea dezvolta 
sau preocu-

pările numai spre distracții. 
Adeseori părinții, in loc să-l 
stimuleze, să-1 îndrume siste
matic pe copil, să facă el sin
gur eforturi într-o muncă po
trivită forțelor sale, îl feresc, 
nu-I atrag la nici un fel de ac
tivitate. Datorită acestor „griji ‘ 
nechibzuite, copilul se deprin
de încetul cu încetul să i se 
ofere totul de către părinții 
lui și se înrădăcinează obiș
nuința de a fi pasiv.

Pe de altă parte, pasivita
tea față de muncă se poate 
dezvolta și atunci cînd supra- 
Încărcăm copiii cu îndeletniciri 
plictisitoare, obositoare.

Forma principală de muncă 
a elevului este învățătura. A- 
ceastă muncă cere elevului 
sîrguință și disciplină. In pro
cesul învățăturii școlarul În
cearcă să biruie diferite difi
cultăți, manifestă stăruință și 
perseverență. Sarcina școli 3 
este de a deprinde pe elevi cu 
această activitate sistematică, 
care necesită eforturi conști
ente tot mai mari.

Pregătirea lecțiilor și învă
țarea lor însă nu exclude mun-

in familie. Părinții

Pioniera Hurez N. Ulna din clasa a VTI-a A de la Școala 
de 8 ani nr. 2 Lonea este cunoscută ca una din cele mai con
știincioase eleve la învățătură și disciplină. De altfel notele 
de 9 și 10 vorbesc de la sine despre hărnicia ei.

IN CLIȘEU: Eleva Hurez П ina răspunzînd la limba rusă. 
Da de obicei nota maximă : 10.

ca copiilor 
trebuie să-i deprindă pe copii 
cu munca fizică. La început 
munca copilului se mărgineș
te la autoservire. Mai tîrziu 
sfera muncii copilului In fa
milie se lărgește, pe măsura 
forțelor sale, copilul își ajută 
familia la eurățitul 
îngrijește animalele 
pe lingă casă, mai 
crează în grădină, livadă etc.

In unele familii se mal păs
trează și astăzi tradiționala 
Împărțire a muncii în „muncă 
de bărbat" și „muncă de fe
meie". De obicei toate formele 
„muncii de femeie" cad în 
sarcina fetelor. Băieții In ge
neral sînt scutiți de orice tre
buri gospodărești. Această „di
viziune" intre băieți și fete 
este cu totul nejustă și cit se 
poate de dăunătoare din punct 
de vedere educativ. Observind 
zilnic acest lucru băiatului 1 
se naște convingerea că băr
batul este superior femeii, i se 
va înrădăcina 
că e firesc ca 
ceașcă pentru 
țle extrem de 
cației sale.

Pe de altă parte se intîmplă 
ca fetițele din motive de „de- 
rotire" din partea părinților 

„să caute să-i imite pe băieți în 
toate, să se eschiveze de la 
munca în gospodărie, conside- 
rînd-o umilitoare, apreciind 
numai munca intelectuală sau 
in producție. Această mentali
tate greșită trebuie combătută 
prin atragerea tineretului în 
toate formele de muncă nece
sare în viață.

Colaborarea dintre școală și 
familie în problemele de edu
cație a copiilor este un factor 
hotărîtor ce condiționează 
dezvoltarea multilaterală a 
copiilor, temeinica lor pregă
tire pentru viață, educarea lor 
comunistă. De aceea, această 
colaborare trebuie întărită zi 
de zi pentru a se obține rezul
tate cit mai bune.

camerei, 
mici de 
tîrziu lu-

adine concepția 
femeile să mun- 
bărbați, concep- 
dăunătoare edu-

FRANCISC LORINCZ 
director adjunct la Școala 
de 8 ani nr. 1 — Lupeni

Elevii școlilor din localitățile 
Văii Jiului își petrec vacanța de 
primăvară intr-un mod plăcut și 
atractiv.

Pe lingă fiecare școală s-au or
ganizat diferite activități cultural- 
educative, sportive și acțiuni de' 
folos obștesc. Diminețile de bas
me. concursurile ghicitoare, con
cursurile pentru cei mai buni re
citatori, vizionările de filme în 
colectiv au atras nai de elevi ai 
școlilor din Valea Jiului.

Un loc important în activitățile 
elevilor îl ocupă excursiile orga
nizate la diferite obiective indus
triale și la cabanele din jurul Văii 
Jiului. Pînă în prezent au vizitat

Lunca Florilorcabanele Rusu,
Voevodul și altele peste 1000 d’ 
pionieri și școlari din Valea Jiu 
lui. Au fost, de asemenea, vig? 
tate Viscoza din Lupeni, prepara" 
țiile Lupeni și Petrila, unde ele
vii au făcut cunoștință cu proces 
sole tehnologice ale întreprinderi
lor respective.

La Casa pionierilor din Petro
șani zilnic pa-ticipă zeci de elevi, 
care sînt antrenați la diferite acti
vități cum sînt: cercul de balet, 
cercul micilor fizicieni, cercul nu
cului naturalist și altele.

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

CONCURS DE SCHI LA PARÎNG
Pe plrtîile de la Parlngul au 

avut loc Întrecerile de schi fa
za regională a campionatului 
școlar. La întreceri au partici
pat 36 de concurenți din ca
drul școlilor din Vulcan, Lu
peni și Petroșani. Iată rezul
tatele tehnice înregistrate: I. 
Cioflică Grigore — Școala me
die Lupeni; П. M. Bîrlida — 
Școala sportivă Petroșani; ІП. 
Boniș Mikloș — Școala sporti
vă Petroșani. GOBORÎRE : I. 
Boniș Francisc — Școala spor
tivă Petroșani; II. Guia Fri-

Lupeni; 
FETE ? 

II. Zbo- 
de la 
FOND 
ion —

drich — Școala medie 
III. M. Bîrlida. FOND 
I. Csalovics Margareta; 
roschi Olga amîndouă 
Școala medie Lupeni. 
BĂIEȚI: I. Slamka
Școala medie Lupeni; II. Craus 
Ladislau — Școala sportivă Pe
troșani.,

Zăpada bună a asigua* „con
diții optime ' ' " —
întrecerilor.

de desfă^u^&re a1

I. BARABAȘ 
profesor j

școlari
Kassil P., PORTARUL RE

PUBLICAN — roman, în roml- 
nește de Vladimir Cogan. Edi 
tura tineretului, 344 
8,45 lei.

Lange — Weinert 
RIANNE — amintiri 
grafice, în romlnește 
Dumîtrescu-Bușulenga, 
tineretului, 208 pag. 
lei.

Kastner E., EMIL Șl
TIVII — povestire, ediția a H-a. 
Traducere din limba germană 
de Ana Canarache și G. Nico- 
lae. Ilustrații de Walter Trier. 
Editura tineretului, 144 pag. 
— 2,75 lei.

Kiușanțev P., SPRE ALTE 
PLANETE. Traducere din lim
ba rusă de S. Tihomirov și N.

pag.

M., MA- 
autoblo 
de Zoe 

, Editura
— 4,50

DETEC-

--------------- Э---------------

Cărți pentru tineret și
Mihăllescu. Editura tineretului,
64 pag. — 8 lei.

Luca Șt., ZILE DE IULIE — 
povestire. Copertă și ilustrații 
de Ecaterlna Draganovici. Edi
tura tineretului, 244 pag. —i 
5,25 lei; cartonat 9,75 lei.

Pludra B., ȘERIFUL TEDDT 
— roman. Traducere din lim
ba germană de I. Soare. Coper
tă și ilustrații de Hans Baltzer. 
Preîață de Viorica Huber. Edi
tura tineretului, 256 pag. 
6,65 lei.
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SECRETUL CARNEȚELULUI
Elevul de serviciu nota de zor 

în carnețel eînd învățătoarea in
tră în clasă.

— Cine sînt absenți ? — se a- 
dresă elevului de serviciu.

**■ Nimeni, tovarășe învățătoa
re.
. — Ei bine. Cum stăm cu dis-

< ' ciplina și cu controlul igienic ?
; — Cu disciplina bine. La con-
i trolul igienic am observat urmă- 
; toatele : Elevii...

— Cu disciplina bine. La con-

Mai multe mîini se ridicară de
odată pentru a răspunde.

— Spune tu Pîrvan.
Pentru astăzi am avut de învă

țat despre Valea Jiului, după care 
începu să vorbească despre lec
ție. Apoi au vorbit și alți elevi. 
Care mai de care dorea să arate 
că s-a pregătit bine.

Ora a trecut aproape pe nesim-

carnețelul este controlat de pă
rinți și semnat. Tot în acest car
nețel sînt avizați părinții și co
mitetul de părinți despre ședin
țele ce urmează să aibă loc.

Intre învățătoarea Armaș Maria 
și părinți există o strînsă cola
borare care s-a stabilit chiar de 
la începutul anului. Periodic se 
țin ședințe cu părinții în care 
sînt dezbătute probleme de învă- 
țămînt, de disciplină, de educație. 
La aceste ședințe s~au prezentai 
o serie de referate pentru părinți 
cum au fost „Educația comunistă 
în familie", „Exemplul personal 
în educa r. copilului", ,,Familia 
și școala" și altele. De asemenea, i 
sînt ținute lecții model asupra fe- I 
lului cum trebuie să lucreze pă
rinții cu copiii etc.'

4 Datorită acestei legături dintre 
părinți și învățătoare s-au obținut 
rezultate bune la învățătură (pe 
primul trimestru nu a rămas co
rigent nici un elev), iar în clasă , 
s-au făcut lucruri frumoase. Pă- ! 
rinți ca Almășan Emilia, Wapke 
Ana, Ciungan Ileana, Ghilig EU- 
sabeta, Bazavan Elisabeta, Petrov 
Elena și mulți alții, țin zi de zi 
o strînsă legătură cu învățătoarea 
Armaș Maria, cu elevii.

In obținerea acestor rezultate, 
carnețelul a jucat un rol deosebit. 
La început el a constituit un se
cret. Dar azi secretul carnețelului ? 
de la clasa a lll~a B, este cunos- Я 
cut în toată școala. Metoda cu Ș 
carnețelul a fost reluată și de 
către alte clase.

C. BANATEANIJ 1

rinților care pe această cale au 
. luat cunoștință despre cele scrise 

în carnețele.
— Da își zise învățătoarea. 

Carnețele acestea au o eficacitate 
tot mai mare. In parte și lor li se 
datorește tot ce se vede în clasa 
asta. Apoi privi în jur satisfăcu
tă.

Deși ora s-a terminat, clasa 
era curată de parcă nimeni nu 
ar fi călcat în ea. Totul vorbea 
despre hărnicie, pricepere. La fie
care geam perdeluțe albe cu vo- 
lănașe, în clasă, etajere cu flori, 
tablouri frumos aranjate în rame, 
iar pe cuier, care se află pe toată 
lungimea 
De~a latul 
vor la fel 
clasa.

Sunetul clopoțelului întrerupse 
șirul gîndurilor învățătoarei Ar
maș Maria. In curînd elevii in
trară în clasă și începu o nouă 
oră.

7i ...Rînd pe Tind, cei 
j elevul de serviciu se 
I picioare. Elevului de 
I exigent, nu-i scăpase

unul din elevi l-a găsit fără ba
tistă, pe altul că nu s-a spălat 
bine pe mîini s-au nu și-a tăiat 
cum trebuie unghiile, cîțiva elevi 
s-au făcut „vinovați" de faptul 
că nu și-au făcut bine ghetele 
etc. Dar cîte și cite nu găsește un 
elev de serviciu într-o diminea-

I
ță-

— Toți cere nu ați fost găsiți 
în regulă la controlul igienic, spu
se învățătoarea, să scrieți în car
nețele, 
grafic.

Cei 
treabă, 
elevul 
pătrățel albastru 

I dreptul numelor celor găsiți
,,neregulă".

Apoi s-a trecut la lecție. Prima
oră era cea de geografie.

оооооооаомооооомоооеоооооаэоовееоамоооеѳоееомеѳеомеоемоееемммьооаодеомкее' oo^wooeoooooeooo-oo а>оо сооооооо-оаоооооооооооасооо  oo oooo oo ooo

strigați de 
ridicau în 

serviciu, 
nimic. Pe
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peretelui, paltonașe. 
clasei se află un co
de curat ca și toată

iar elevul de serviciu

vizați s-au și pornit 
scriind de zor, în timp 
de serviciu făcea cite 

pe grafic

la

la 
ce 
un 
în 
în

☆
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țite. In curînd clopoțelul și-a fă
cut datoria chemînd elevii în re
creație. In clasă a rămas doar 
învățătoarea împreună cu caietele 
.și carnețelele frumos aranjate pe 
bănci.

După un timp începu să răs~ . 
foiască la întîmplare cîteva din 
carnețelele aflate pe băncile ele
vilor. In ele se aflau scrise pro
poziții scurte: „Azi am fost in~ 
disciplinat la Oră". ,.Am vorbit 
în timpul lecției", „Mi-a lipsit un 
nasture la haină", ,,Am fost gă
sit fără batistă'1, „Pe ziua de 16... 
sînteți invitați la ședința cu pă
rinții"... Dedesubtul acestor în
semnări se vedeau semnătu il" pi

Clasa a lU~a В de la Școala 
de 8 ani nr. 5 din Petroșani este 
considerată ca fruntașă pe școală. 
E clasa cea mai frumoasă, cu cele 
mai bune rezultate la învățătură. 
Carnețelul cu pricina este un mij
loc de corespondență cu părinții. 
Orice abatere de la disciplină, 
orice notă slabă la învățătură este 
trecută în carnețel de către însăși 
elevul în cauză. In fiecare zi

It

Pe timpul vacantei cartea 
este un bun prieten al școla
rului. Cite lucruri interesante 
nu, găsesc elevii, în comoara 
de neprețuit a literaturii. Ea 
îi ajută să-și fixeze mai bine 
cunoștințele căpătate în școa
lă, să cunoască mai bine via
ța. De aceea, mulți elevi și-au v 
făcut biblioteci personale.

IN CLIȘEU : Elevele Guțui 
Maria și Asztalos Dora, ambele 
din clasa a V-a E de la Școala 
medie mixtă din Vulcan, răs
foind o carte, pe care cu cl- 
teva clipe mal înainte o cum
păraseră de la o librărie din o- 
rașul lor.



STEAGUL ROȘU

Transportarea cărbunelui în bune eondișitini de la separația 
Vulcan fi pînă la gară, depinde in mare măsură de starea liniilor 
de pe acest traseu. Echipa de liniari a C.F.l. Vulcan condusă de 
candidatul de partid Vilea Marin se achită cu simț de răspundere 
de această sarcină. Odată cu sosirea zilelor de primăvară, munci
torii echipei au început și ei revizuirea liniilor. IN CLIȘEU; Echi
pa Umorilor la lucru.

-------------------0----------------—
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(Urmare din pag. l-a)

și totodată constituie un mij
loc prețios in dezvoltarea la 
tineri a dragostei față de eroii 
clasei muncitoare care și-au 
jâi s ' viața pentru fericirea 
poporului, concursurile pe te
me. Să asigurăm deci un con
ținut bogat acestor concursuri, 
să atragem la fiecare concurs 
un număr cit mai mare de ti
neri șl tinere.

Cu prilejul aniversării U.T.C. 
гі a Zilei tineretului, în toate

-------------------©-------------------

Din munca și viața sectorului fruntaș 
al minei Lupeni

(Urmare din pag. l-a)

lului, ceea ce a permis creșterea 
simțitoare a randamentelor. Deo
sebit de prețioasă s-a dovedit mă
sura luată pentru armarea meta
lică a tuturor galeriilor de bază 
ți de cap din sector. Datorită fap
tului că elementele armăturii me
talice vin gata pregătite de la su
prafață, minerii de la pregătiri 
realizează o mare economie de 
(ійф, ceea ce le-a permis să mă
rească viteza de avansare de la 
2 m.l. pe zi, la 3,75 — 4 m.l. 
pe zi. In același timp, consumul 
de material lemnos a fost redus 
de la 1 m.c. la 0,5 m.c. pe metrul 
liniar de galerie. Brigadierii co
muniști Aslău Ioan, Vlad Dumitru 
ți alții s-au situat în fruntea luptei 
pentru obținerea unor viteze spo
rite la lucrările de pregătiri.

Crescuți în lupta pentru 
îndeplinirea angajamentelor 

de întrecere
In fiecare lună, organizația de 

bază din sectorul III își sporește 
rîndurile prin primirea de candi
dați ți noi membri de partid din 
rindul celor mai buni mineri ți 
muncitori din sector care șe si
tuează în primele rînduri ale lup
tei pentru randamente înalte, pen
tru cărbune de calitate ți econo
mii. Printre cei primiți în ultima 
vreme in rîndul candidaților . se 
numără minerii șefi de schimb 
Krisfalvi Petru, Kotona Ftancisc. 
minerul Reșițaru Ilie — toți de 
la frontale, electricianul Jurca Ni- 
colae, rambleiatorul Ivan Florea. 
De asemenea. în rîndul membrilor 
de partid au fost primiți minerul 
Dospina loan, ajutorii mineri Pop 
Constantin și Fetica Nicolae, me
canicul de mină Birtalon Petru — 
toți muncitori de frunte, crescuți 
în lupta pentru îndeplinirea anga
jamentelor de întrecere.

Formațiile artistice 
ale sectorului

Minerul șef de brigadă Muntea- 
nu Adrian, minerul șef de schimb 
Preda Vasile, rambleiatorul Cernat 
Vasile, mecanicul Deda Vasile, e- 
lectricianul Kereja loan și alți 

localitățile noastre vor avea 
loc serbări tinerești, adunări 
festive, carnavaluri, programe 
artistice. Aceste serbări trebuie 
pregătite Încă de pe acum: 
să organizăm formații cultu
ral-artistice noi cit mal multe 
în fiecare organizație U.T.M., 
In fiecare Întreprindere, secție 
sau sector. Să ne organizăm 
astfel munca incit nici un ti- 
năr să nu rămină tn afara ac
țiunilor închinate sărbătoririi 
aniversării U.T.C. și a Zilei ti
neretului.

muncitori din sector se întîlnesc 
de multe ori, după terminarea șu
tului la casa muzicii, deoarece ei 
fac parte din orchestra de muzică 
populară a sectorului ți pregătesc 
primul lor program. Face, de a- 
semenea, repetiții brigada artistică 
de agitație a sectorului, care a fost 
constituită nu de mult.

Sectorul III este primul din sec
toarele minei Lupeni care |i~a al
cătuit ■ formații artistice proprii.

Respectarea legalității socialiste — 
o preocupare a întregii colectivități

înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al Ш-lea ăl 
Partidului Muncitoresc Romln, 
pentru etapa desăvlrșiril con
strucției socialismului, cere 
perfecționarea continuă a le
gislației noastre potrivit schim
bărilor ce intervin In condi
țiile de viață ale societății, în
tărirea legalității populare. Ca 
u consecință a succeselor ob
ținute pînă acum, a educării 
oamenilor muncii de către 
partid, a crescut conștiința 
socialistă și rolul opiniei pu
blice în influențarea condui
tei oamenilor, acționînd astfel 
favorabil, între altele, șl asu
pra combaterii infracționlsmu- 
î’ii. dețerminînd o simțitoare 
scădere a acestuia.

Deoarece în statul nostru 
democrat-popular legea consti
tuie expresia autentică a vo
inței majorității covirșitoare a 
celor ce muncesc, aplicarea și 
respectarea întocmai a legilor 
în viața, practică este princi
piul care călăuzește activita
tea tuturor organelor puterii 
si administrației de stat, a tu
turor cetățenilor. O însemnă
tate deosebită are opinia pu
blică, colectivitatea, formele 
obștești de Influențare a celor 
ce încalcă normele vieții so
ciale.

Tn descoperirea infracțiunilor 
care prejudiciază avutul ob
ștesc. sesizarea organelor de 
stat de către cetățeni, opinia 
de masă împotriva delapidato-

De ce a rămas 
în urmă sectorul 

investiții de la Vulcan
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materialele date în subteran 
pentru sectorul de investiții 
nu ajungeau la locul, de mun
că decît peste 2—3 și chiar 
mai multe schimburi. Aceasta 
în special pe schimbul condus 
de maistrul de transport Du
nă Ștefan, care nu se știe de 
ce este pasiv în ce privește a- 
slgurarea unul transport co
respunzător pentru sectorul 
respectiv. O altă deficiență este 
aceea că unii maiștri mineri 
din sector nu acordă brigăzi
lor un sprijin concret, nu se 
interesează' îndeajuns de bu
nul mers al producției. E vor
ba de maiștrii mineri Țugu- 
lescu Emil șî Boldljar Vasile. 
Pentru aceasta ei trebuie să 
fie trași serios la răspundere. 
Maistrul minier, conducător 
nemijlocit al proeesului de 
producție, trebuie să fie mereu 
alături de brigăzi, să le îndru
me șl să le sprijine în munca 
lor. Delăsare în muncă a avut 
și tipograful sectorului Eis- 
ier ioslf. El nu a urmărit ln< 
deaproape lucrările, a dat de 
multe ori cu întîrziere direc
țiile, fapt care a făcut ca u- 
nele lucrări să fie refăcute. 
Aceasta a însemnat muncă' 
neproductivă In plus, cheltu
ieli mal mari de producție, ne- 
fexecutarea la timp a lucrări
lor. In același timp aprovizio
narea cu bolțari pentru susți
nerea în galerii simple s-a fă
cut defectuos. Pe luna februa
rie, de pildă, sectorul avea 
planificat să primească 700 
m. c. de bolțari pentru gale
rii simple și a primit numai 
400 m. c. Iată deci cîteva cau
ze de ordin intern care, dacă 
nu ar fi existat, brigăzile din 
sector puteau obține rezulta
te mai bune.

Pentru remedierea acestor 
lipsuri, conducerea sectorului 
trebuie să la toate măsurile. 
Sectorul de transport e nece
sar să aprovizioneze mai bine 
minerii de la investiții ca bri
găzile lor să nu sufere din cau
za transportului. Numai așa 
vor putea munci minerii de la 
investiții la nivelul cerințelor.

rilor dovedește rolul din ce în 
ce mal mare al oamenilor mun
cii In lupta pentru asigurarea 
respectării legalității populare, 
pentru apărarea avutului ob
ștesc. O contribuție efectivă 
aduc oamenii muncii și la res
pectarea normelor de convie
țuire socialistă prin deferirea 
elementelor huliganice otgane- 
lor de urmărire penală. De a- 
semenea, judecarea de către 
tribunal a unor procese, la fa
ța locului, în mijlocul oame
nilor muncii, prezența orga
nelor de procuratură și justi
ție, prin conferințele ținute 
despre dlspozițiunlle legale în
călcate mat frecvent, contri
buie la cunoașterea mal largă 
a legilor, la întărirea legalită
ții populare.

Cu toate succesele obținute, 
In conștiința unor cetățeni, 
ce-i drept foarte puțini, dăi
nuie încă rămășițe ale Ideolo
giei capitaliste. Datorită slabei 
preocupări a unor conduceri 
de organizații comerciale, m 
comerțul de stat se mal gă
sesc — din fericire din ce în 
ce mai puțini — gestionari și 
vînzătorl care utilizînd diferite 
manevre în dauna cumpără
torilor ca : vlnzărl cu supra- 
preț, vlnzărl cu lipsă la gra
maj etc. își creează plusuri pe 
care le însușesc, în frizerii sau 
la coafuri se așteaptă încă șl 
se primesc, fără rușine, bacși
șuri. iar la restaurante unii 
ospătari „nu găsesc" restul

Controlul concret și operativ - 
garanția îndeplinirii sarcinilor

Exercitîndu-și dreptul de con
trol asupra activității economice, 
comitetul de partid și organiza
țiile de bază de la mina Lonea 
au reușit aă orienteze întreaga 
muncă de partid asupra celor mai 
importante probleme de producție, 
să mobilizeze colectivul exploatării 
la lupta pentru traducerea în via
ță a sarcinilor pe care Congresul 
al Ill-lea al partidului le-a pus 
In fața minerilor.

La mina Lonea s-a încetățenit 
obiceiul ca membrii comitetului 
de partid să participe la ședințele 
conducerii administrative atunci 
cind se discută probleme legate de 
îndeplinirea planului de producție, 
constituirea sau reorganizarea u- 
nor brigăzi, organizarea muncii 
etc. Comitetul de partid ascultă 
cu regularitate în ședințele sale 
informări cu privire la diferite as
pecte ale activității conducerii ad
ministrative, a inginerilor și teh
nicienilor, despre îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de pian, folosirea 
materialelor, reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea continuă a 
calității cărbunelui, precum și a 
condițiilor de lucru ale mineri
lor.

Comitetul de partid se îngrijeș
te să-și îndrepte controlul spre 
soluționarea problemelor de bază 
ale procesului de producție, iar 
atunci cind descoperă anumite lip
suri sprijină operativ și ajută e- 
feotiv conducerea adntinisttativă 
să ia măsuri eficace pentru înlătu
rarea lor. De exemplu, la sfîrșitul 
anului trecut, comitetul de partid 
a fost sesizat de către membrii de 
partid despre unele deficiențe care 
se manifestau în procesul de pro
ducție. In diferite sectoare exis
tau unde lipsuri în ce privește a- 
provizionarea la timp a brigăzilor 
cu materiale și vggonete, organiza
rea muncii în brigăzi și întărirea 
disciplinei în muncă- Acest lucru 
a făcut ca în sectoarele II, III, IV 
și V majoritatea brigăzilor să ră- 
mînă sub plan. în total la data - 
ținerii conferinței de partid pe 
mină, 50 la sută din numărul bri
găzilor din abataje și de la pre
gătiri nu reușeau să-și îndeplineas
că normele de producție.

Față de această situație comite
tul de partid a cerut conducerii 
administrative, respectiv tov. ing. 
Feier Gheorghe, șeful exploatării, 
să prezinte într-o ședință de comi
tet un referat cu privire la felul 
cum conducerea exploatării a asi
gurat condițiile necesare în vede-

cind ajung la mărunțiș. Ast
fel sînt cazurile gestionarei 
Jura Maria din Lonea, a vîn- 
zătorilor Săndor Marla din A- 
hlnoasa, Kovacs RafLJa din 
Vulcan, a ospătarului Murja 
Elemer din Lupeni care au 
fost deferiți justiției.

Se mai observă, deși rar, 
furturi în dauna avutului par
ticular, acte de vătămare a 
Integrității corporale, tăieri 
de animale In afara dispozl- 
țiunllor legale, acte izolate de 
speculă etc. orî alte acte peri
culoase șl foarte rare Cum 
sînt, spre exemplu, violențe fi
zice asupra unei persoane etc.

Sarcina fundamentală caro 
stă în fața noastră este des
fășurarea unei intense activi
tăți de educare, folosind toate 
mijloacele de educație în sco
pul prevenirii încălcării lega
lității populare. De aceea e- 
ducației cetățenești, care con
tribuie tocmai la lichidarea ră
mășițelor Ideologice ale capi
talismului din conștiința oa
menilor, la dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, 
la intensificarea luptei împo
triva infractorilor trebuie a- 
cordată o atenție continuă, 
de către toate colectivitățile 
pentru formarea omului nou, 
eliberat de influențele vechil 
societăți.

ILIE TIȚA 
procuror șef 

ăl orașului Petroșani 

rea îndeplinirii ritmice a planului 
de producție, pentru scoaterea bri
găzilor de sub plan. Cu acest pri
lej a reieșit că pentru scoaterea 
brigirilos de sub pian este nece
sar să se acorde mai multă grijă 
ridicării calificării profesionale atît 
a minerilor din abataje, cit și a 
șefilor de brigăzi și de schimburi 
care nu stăpînesc în suficientă mă
sură meseria. S-a mai ■■ desprins 
necesitatea reexaminării tehnicie
nilor din sectoarele minei, repar
tizarea mai justă a minerilor în 
brigăzi. Pe baza analizei făcute 
s-au stabilit hotărîri corespunzătoa
re, menite să ducă la îmbunătăți
rea activității economice în ca
drul exploatării.

La chemarea comitetului de 
partid, mai mulți membri și can
didați de partid au început aă 
aplice inițiativa preluării brigă
zilor rămase în urmă, pe care să 
le ridice la nivelul celor fruntașe. 
Printre acești comuniști și candi
dați de partid sînt tov. Burdea 
Ioan IV din sectorul I, Crețu Ghe
orghe din sectorul II, Compodi 
loan din sectorul III, Toacă Ștefan 
și Danciu Moise din sectorul V și 
alții. De asemenea, pe baza măsu
rilor elaborate de comitetul de 
partid, conducerea exploatării a 
trecut la instruirea tuturor tehni
cienilor în legătură cu asistența 
tehnică pe care aceștia trebuie să 
o acorde brigăzilor, precum și cu 
probleme legate de respectarea 
normelor de tehnica securității* și 
protecția muncii de către fiecare 
brigadă. De asemenea, comitetul 
de partid a antrenat și grupele 
de partid să intervină operativ de 
cîte ori se ivește vreo greutate în 
activitatea brigăzilor de producție 
și să analizeze felul cum maiștrii 
și artificierii sprijină realizarea 
planului de către fiecare brigadă.

Aplicarea ansamblului de măsuri 
a dat rezultate bune în privința 
scoaterii brigăzilor de sub plan. 
Dacă la sfîrșitul anului trecut, 50 
lă sută din brigăzi erau sub plan, 
in luna ianuarie a.c. numărul aces
tora a scăzut la 28 la sută, iac în 
luna trecută din cele 51 brigăzi 
de la mina Lonea numai 7 nu au 
reușit să-și îndeplinească normele 
de producție. Acest lucru a făcut 
ca în primele două luni ale anului, 
colectivul minei Lonea să extragă 
mai bine de 2.400 tone cărbune 
peste plan, iar productivitatea 
muncii în medie să crească cu 2,3 
la sută.

Asigurînd un control concret și 
operativ, comitetul de partid va 
reuși să mobilizeze întreg colecti
vul de muncitori, tehnicieni și in
gineri la traducerea în viață a sar
cinilor de producție.

Roșculeț Gheorghe este un й- 
năr cu care organizația U.T.M. de 
la B.U.T. Livezent se mîndreștă. 
Muncitor cu o buni pregătire pro
fesională, el ajută colegii din ate
lier să-și însușească cele mai avan
sate metode de muncă.

IN CLIȘEU: Utemistul Roș- 
culeț Gheorghe explicînd unui co
leg cîteva din ,.secretele" care au 
generat în munca sa depășiri de 
15 la sută.
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In legătură cu Conferința celor 18 state
Cuvîntarea lui A. A. GromîkoRecepția oferită 

de C. Mănescu
; GENEVA 29 — (Agsrpres).

In seara zilei de 28 martie, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul Afaceri
lor Externe al R.P. Romîne, șe
ful delegației romîne la Conferin
ța pentru dezarmare de la Gene
va a oferit o recepție la care au 
partiâpat: A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., șeful delegației Uniunii 
Sovietice, și V. A. Zorin, adjunct 
al ministrului Afacerilor Exter.ie 
al Uniunii Sovietice ; Howard 
Green, ministrul Afacerilor Exter
ne al Canadei, șeful delegației a- 
cestei țări și generalul E. L. M. 
Burns, membru în delegația cana
diană ; Vaclav David, ministrul 
Afacerilor Externe al R.S. Ceho
slovace șeful delegației R.S. Ce
hoslovace și Jiri Hajek, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe al 
R.S. Cehoslovace ; M. Desai, sub
secretar de stat adinterim al dele
gației Indiei și Amrik Mehta, ’re
prezentantul permanent al Indiei 
pe lingă Oficiul european al Na
țiunilor Unite, membru în delega
ția indiană ; Luis Padilla Nervo, 
șef ad-interim al delegației Mexi
cului și Emilio Calderon Puig, re
prezentant permanent al Mexicului 
pe lîngă Oficiul european al Na
țiunilor Unite, membru în dele
gația mexicană.

_=©=_
GREVĂ GENERALĂ LA TEL AVIV

TEL AVIV 29 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In după-amiaza zilei de 28 mar. 
tie, în Izrael a avut loc o grevă 
generală de patru ore a oameni
lor muncii care s-au pronunțat 
împotriva noii politici economice, 
pentru acordarea unui spor de ta- 
lariu în legătură cu creșterea cos
tului vieții. Greva a avut loc deși 
a fost interzisă de ;,Histadrut“ 
(Federația Generală a Muncii din 
Israel). La grevă au luat parte, 
de asemenea, mulți membri de 
rînd ai partidului de guvernămînt 
Mapai, deși Comitetul Central al 
acestui partid a lansat apelul de 
,a nu se participa la grevă.
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Cutremure în Turcia
ISTANBUL 29 (Agerpres).
Marți în orașul Elbistan din 

partea de răsărit a Turciei au a- 
vut loc consecutiv nouă cutremure. 
Ultimul impuls subteran a dis
trus 37 de case.

Temîndu-se ca aceste impul
suri să nu se repete, populația o- 
rașului și-a părăsit casele și tră
iește sub cerul liber.

U.R.S.S. acordă sprijin tehnic Indiei
DELHI 29 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 28 martie la Delhi au fost 

semnate contractele în baza cărora 
Uniunea Sovietică va acorda In
diei sprijin tehnic în construirea 
și darea în exploatare a unor în
treprinderi ale industriei medicale. 
Contractele prevăd că Uniunea So
vietică va pune la dispoziția In
diei utilaje, va elabora proiecte,

Muncitorii americani lupii pentru dreptățile lor
. NEW YORK 29 (Agerpres).

Greva muncitorilor de la una 
din principalele companii de auto
buze din New York, „Fifth A- 
venue Coach lines11, declarată de 
aproape o lună de zile în semn 
de protest împotriva concedierii a 
29 de muncitori, continuă cu și

înaintea plecării la Moscova
GENEVA (Agerpres) — TASS 

transmite :
In dimineața zilei de 29 martie 

a părăsit Geneva plecând spre 
Moscova pe calea aerului, A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., care a luat par
te la lucrările Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare. îm
preună cu A. A. Gromîko au ple
cat la Moscova, V. S. Semionov, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., și persoanele 
care îl însoțesc.

înaintea plecării A. A. Gromî
ko a făcut pe aeroport următoarea 
declarație :

Peste cîteva minute vom părăsi 
Geneva.

S-au pus bazele tratativelor de 
dezarmare în Comitetul celor 13 
state. Miniștrii Afacerilor Externe 
care au luat parte la lucrările 
Comitetului au căzut de acord că 
principalul conținut al viitoarei ae- 
tivități trebuie să fie elaborarea 
tratatului de dezarmare generală 
și totală.

Guvernul sovietic, dorind să 
dea un caracter concret lucrărilor 
comitetului, a prezentat un proiect 
de Tratat cu privire la dezarma
rea generală și totală sub un strict 
control internațional care reprezin
tă o bază bună pentru întreaga 
activitate a comitetului în înde-
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D- R"-k: ..Exiîta goții goNle awa Hm 
s-ar pilea (ale de aioid la Нерена"

WASHINGTON 29 (Agerpres. 
Secretarul de Stat al S.U A., D. 

Rusk, care s-a reîntors de la 
Geneva, a raportat la 28 martie 
președintelui Kennedy despre re
zultatele întrevederilor sale cu A. 
A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. Imediat după 
acest raport de jumătate de oră, 
Rusk a luat parte la ședința Con
siliului Național de Securitate al 
S.U.A., care a fost prezidată de 
Kennedy.

După cum se menționează în 
cercurile Casei Albe, această șe
dință a fost, de asemenea, consa
crată î.i general tratativelor de la 
Geneva.

In seara zilei de 27 martie, cu 
prilejul sosirii sale la Washing
ton, D. Rusk, a declarat cores
pondenților că, după cît se vede, 
există „unele puncte asupra căro
ra s-ar putea ajunge la un acord 
la tratativele de la Geneva cu 
privire,, la dezarmare11.

In comentariile presei america
ne cu privire la rezultatele celor 

va acorda ajutor tehnic în cons
truirea unei fabrici de antibiotice 
la Rishikesh și a unei fabrici de 
instrumente chirurgicale la Ma
dras. Uniunea Sovietică va trimite 
în India specialiști a da ajutor la 
lucrările de construcție și va asi
gura pregătirea de cadre de spe
cialiști indieni în întreprinderile 
Uniunii Sovietice. , .

■O-------------- —

mai mare intensitate. La 27 mar
tie, în urma hotărârii patronilor 
de a relua traficul autobuzelor cu 
ajutorul spărgătorilor de greve, 
muncitorii au instalat în jurul ga
rajelor pichete de greviști declarînd 
că mașinile vor ieși în stradă nu
mai trecînd peste cadavrele lor. 

plinirea principalei sale sarcini.
Miniștrii Afacerilor Externe au 

căzut, de asemenea,. de acord ca, 
fără a fi în detrimentul acestei 
principale sarcini, să se stabilească 
de comun acord măsurile care ar 
permite ca pînă la încheierea tra
tatului cu privire la dezarmarea 
generală și totală să se obțină des
tinderea încordării internaționale 
și să se creeze o atmosferă mai fa
vorabilă pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale.

La Geneva au avut, de aseme
nea, loc o serie de întîlniri utile 
cu secretarul de Stat al S.U.A., 
Rusk. Reglementarea pe cale paș
nică a problemei germane și nor
malizarea pe această bază a situa
ției din Berlinul occidental, care 
a fost discutată cu acest prilej, 
este impusă de însăși viața și nu 
te poți eschiva de la soluționarea 
acestei probleme. In cadrul întâl
nirilor s-a realizat un oarecare 
progres în legătură cu precizarea 
domeniilor unde există unanimi
tate de vederi și a domeniilor 
unde există divergențe. După cum 
știți, contactele între reprezentan
ții celor două puteri vor continua.

In încheiere Gromîko și-a ex
primat recunoștința față de guver
nul Elveției, față de autoritățile 
cantonului și orașului Geneva pen
tru ospitalitatea acordată.

16 zile petrecute de secretarul de 
Stat al S.U.A. la Geneva se sub
liniază că șansele realizării unui 
acord între U.R.S.S. și S.U.A. în 
problema germană și în proble
mele legate de ea „sînt în mo
mentul de față mai mari decît 
înainte de începerea tratativelor 
de la Geneva11.

Ziarele relevă, de asemenea, im
portanța faptului că Uniunea So
vietică și Statele Unite au căzut 
de acord să continue tratativele 
în problema germană și în pro
blemele legate de aceasta pe căi 
diplomatice obișnuite.
----------- ------------ ---■—= — —

LONDRA. — Femeile engleze, 
membre ale Organizației „Mamele 
împotriva războiului^ au botărît 
să trimită la Geneva o delegație 
pentru a cere membrilor Comite
tului celor 18 state pentru dezar
mare să depună mai multe efor
turi pentru realizarea unui acord 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală.

LONDRA. — Luînd cuvîntul 
la 28 martie în Parlamentul Re
publicii Irlanda, ministrul Aface
rilor Externe Frank Aiken, a de
clarat că trebuie să se depună 
mai multe eforturi pentru înche
ierea unui acord internațional cu 
privire la preîntîmpinarea răspîn- 
dirii în viitor a armelor nuclea
re. Guvernul Republicii Irlanda, a 
declarat el, i-a adus la cunoș
tință lui U Thant, secretar gene
ral provizoriu al O.N.U., că este 
gata să semneze un asemenea a- 
cord.

LONDRA. — La 28 martie la 
Londra a sosit într-o vizită de 
trei zile generalul Taylor, consi
lierul militar personal al preșe
dintelui Kennedy. El s~a întîlnit 
cu reprezentanți ai comandamen
tului militar suprem, cu reprezen
tanți ai guvernului, cu ambasado
rul american și cu alte persoane.

LONDRA. — Agențiile de pre
să relatează că „Mișcarea pentru 
dezarmarea nucleară din Anglia11 
a organizat miercuri o manifesta
ție în sală în care Willy Brandt,

Desfășurarea revoluției 
socialiste în Cuba

Cuvîntarea lui Fidel Casfro
HAVANA 29 (Agerpres).
In seara de 26 martie, Fidel 

Castro, prim secretar al Organiza
țiilor Revoluționare Integrate din 
Cuba, prim ministru al Republicii 
Cuba, a rostit la posturile de ra
dio și televiziune o cuVîntare în 
care a analizat desfășurarea te- 
voluției socialiste în Cuba și s-a 
ocupat în amănunt de crearea, me- 

' todele și formele de muncă ale 
Organizațiilor Revoluționare Inte
grate.

Castro a subliniat că revoluția 
este un proces foarte complex î î 
care se ciocnesc ideile și interesele 
claselor dominante, ale vechiului, 
ale societății care și-a trăit traiul, 
cu ideile și interesele revoluțio
nare.

In Cuba, după cum a arătat el, 
în marea luptă dintre ideile vechi 
și cele noi, au învins ideile noi, 
revoluționare. Aceasta nu înseam
nă că lupta a luat sfîrșit. Lupta 
continuă și va continua încă mult 
timp atit pe plan național, cit și 
pe plan internațional. Aceasta este 
o luptă intre ideologia socialistă 
și cea capitalistă, îfttre teoria mar
xistă și cea burgheză.

In cursul revoluției, a continuat 
Fidel Castro, ideile revoluționare, 
ale marxism-leninismului au cucerit 
de partea lor masele largi popu
lare.

Fidel Castro a subliniat că, a 
tund cînd anul trecut în aju.iu! 
intervenției imperialiștilor împotri 
va Cubei a fost proclamat carac
terul socialist al revoluției cuba- 
ne, poporul Cubei a apărat în 
mod conștient revoluția. Aceasta 
este o dovadă a uriașelor schim-
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Demonsfrafie la Londra
LONDRA 29 (Agerpres).
La 28 martie pe străzile Lon

drei au apărut din nou lozincile 
„Nu, bombelor!“. La amiază sute 
de membri ai partidului laburist 
au organizat o demonstrație în 
fața sediului partidului laburist. 
Ei s-au adunat aid pentru a pro
testa cu hotărîre împotriva cursei 
înarmărilor nucleare la care par- 
tidpă guvernul englez și împotri
va poziției liderilor laburiști de 
dreapta care sprijină această poli
tică a guvernului.

primarul Berlinului occidental, 
care se află la Londra, a luat cu
vîntul la o întrunire publică.

Manifestanții, care formau o bu
nă parte din auditoriu, au între
rupt în repetate rînduri pe Willy 
Brandt și pe Hugh Gaitskel, li
derul Partidului Laburist din Ma
rea Britanie, care prezida întruni
rea.

BERLINUL OCCIDENTAL — 
In Berlinul occidental a avut loc 
timp de două zile o „ședință de 
lucru ‘ demonstrativă a conduce
rii fracțiunii din Bundestag a 
partidului lui Adenauer, U.C.D.— 
U.C.S. Printre participant! se nu
mărau președintele Bundestagului, 
Gerstenmaier, vicecancelarul Er- 
hardt președintele fracțiunii 
U.C.D.—U.C.S.-, Brentano și o 
serie de miniștri vest-germani. A~ 
ceste acțiuni ale Bonului urmăresc 
să sublinieze pretențiile ilegale ale 
R.F:G. asupra Berlimdui occiden
tal.

PARIS. — Ca urmare a ata
cului banditesc săvîrșit asupra se
diului organizației locale a P.C. 
Francez din arondismeatul al 18- 
lea al Parisului, atac care s-a sol
dat cu moartea militantului comu
nist Georges Basoch în virstă de 
24 de ani, în dtipă-amiaza zilei 
de 28 martie a avut loc un impor
tant miting al oamenilor muncii 
și a tuturor democraților din acest 
aroadisment. 

bări calitative din conștiința ma
selor populare.

Arătind în continuare că ma
joritatea covîrșitoare a membrilor 
conducerii Organizațiilor Revolu
ționare Integrate sînt revoluționari 
excelenți, devotați sodalismului, 
marxismului și revoluției, Fidel 
Castro a criticat activitatea secre
tarului Conducerii Naționale a 
Organizațiilor Revoluționare Inte
grate pentru problemele organiza
torice, Anibal Escalante, care, a- 
buzînd de încrederea ce i-a fost 
acordată, a comis greșeli grave în 
constituirea organizațiilor de bază 
ale partidului alunednd spre sec
tarism.

Castro a făcut cunoscut că Con
ducerea Națională a Organizații
lor Revoluționare Integrate, discu- 
tînd situația din Organizațiile Re
voluționare Integrate, a luat mă
suri pentru remedierea " greșelilor 
comise. Anibal Escalante a fost 
exdus din Conducerea Națională 
a Organizațiilor Revoluționare In
tegrate. S-a hotărît să se lărgeas
că componența Conducerii Națio
nale a Organizațiilor Revoluțio
nare Integrate

Partidul nostru, a continuat.,Fi
del Castro, trebuie să se ей£е- 
ieze pe principiile mari'.fte ale 
centralismului democratic. El tre
buie să cuprindă elementele cele 
mai bune ale clasei muncitoare, ale 
poporului. Trebuie să devenim 
partidul de avangarda al clasei 
muncitoare, avangarda marxist- 
leninistă a proletariatului. Trebuie 
să exercităm conducerea în numele 
clasei celor ce muncesc.

In încheiere, Fidel Castro și-a 
exprimat convingerea fermă că 
revoluția cubană va continua să 
progreseze, să se dezvolte și să 
se întărească.

PR06RAM DE RADIO
31 martie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,15 Melodii populare romînești 
interpretate la diferite instrumen
te, 8,30 Dansuri din baleȘe, 9,00 
Roza vînturilor, 10,08 Cîntece pen
tru cei mici, 11,03 Muzică d’^es- 
tradă, 12,00 Muzică din operete,
12.30 Program de muzică popu
lară romînească interpretat de 
Natalia Șerbănescu, Guți Adolf 
și Gică Ghirea, 14,00 Concert de 
muzică din opere, 15,10 Din fol
clorul popoarelor, 16,00 „Slăvim 
patria noastră dragă11 — program 
de cîntece pionierești, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,15 Formații de 
muzică ușoară din țări socialiste, 
18,00 Program muzical pentru 
fruntași în producție din industrie 
și agricultură, 19,45 Muzică de 
dans. 20,40 Seară de romanțe,
21.30 Melodii populare din țările 
Americii Latine, 22,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 12,15 
Melodii de estradă. 13,00 Cîntă 
orchestra de muzică populară „Du
nărea11 a Sfatului popular din Ol
tenița, 14,30 Muzică populară ro
mînească, 15,00 Concert de muzi
că ușoară, 16,15 „Partidul călăuza 
noastră11 — program de cîntece, 
17.00 Soliști și formații artistice 
de amatori, 18,30 Muzică populară 
romîneasoă și a minorităților na
ționale, 19,00 „Programe muzicale 
alcătuite de ascultători11, 20,10 Din 
repertoriul violonistului Grigoraș 
Dinicu. 21,45 Muzică de dans,
22.30 Muzică romînească de ca
meră.
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CINEMATOGRAFE
31 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Tom Degețelul ; Al. Sabia : Fru
moasa Lurette ; PETRILA : 5
cartușe ; ANINOASA : Vaca și 
prizonierul : VULCAN - Bătrîna 
pianină : LUPENI : S-a furat o 
bombă ; URICANI: Muzicantul 
orb.
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