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Proletari din toate țările, uniți-vă! ’ —

eagul rosu
Organ al Comitetului orășenesc Р.Ю. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

La mina Petrila
Intr-o decadă 1880 tone 

de cărbune în plus
Minerii de la Petrila 

au încheiat prima deca
dă a lunii aprilie cu un 
bilanț rodnic. Ca urina
re a îmbunătățirii con
dițiilor de muncă în aba
taje ei au 
1880 tone 
mai mult 
planificată,
este, de asemenea, faptul 
că în acest răstimp toa-

Cînd se lucrează
din prima zi de 
a lunii curente 
sectorului II s-au

extras cu 
de cărbune 
deoît sarcina 

îmbucurător

te sectoarele productive 
ale minei și-au îndeplinit 
și depășit sarcinile de 
plan.

De la începutul anului 
și pînă acum minerii pe- 
tcileni au pus la dispo
ziția economiei naționale 
mai mult de 11.000 tone 
de cărbune energetic pes
te plan.

instalat 
cerii -pe

ritmic
în fruntea între- 
.mină. De atunci

("Continuare în pag. 3-a)

Inaă 
muncă 
minerii

Difuzarea ziarelor si 
revistelor, în secția de
pănat a Viscozei Lupeni 
a fost încredințată agi
tatoarei Străinescu Oli
via, una dintre cele mai- 
vechi muncitoare ale 
secției. IN CLIȘEU : Di- 
fuzoarea voluntară preo
cupată cu repartizarea 

parelor.

Acordînd o atenție 
deosebită întreținerii ma
șinilor în perioada din
tre două revizii, asigu
rând o ardere perfectă a 
combustibilului în foca
rul mașinilor și folosind 
la maximum forța vie a 
trenului, de la începutul 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Economie 
de combustibil 

xieoeeeoooocooociccoeooooooc 
anului și pînă în prezent 
mecanicii depoului de lo
comotive dia Petroșani 
au economisit 1.926 to
ne combustibil conven
țional, cantitate suficien
tă pentru remorcarea a 
384 trenuri de marfă pe 
distanța Petroșani-Sime- 
ria și retur. Ia același 
timp au fost remorcate 
60 de trenuri cu tonaj 
sporit.

In fruntea acțiunii de 
economisire a combusti
bilului convențional se 
situează mecanicii de lo
comotive Rusu Petre, 
Roșea loan și Criș^a Io
sif care au economisit 
între 70 și 90 tone com
bustibil convențional.
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I Brigadier la
8 — La sfîrșitul primului tri-
8 mestru din acest an, colectivul
8 nostru se mîndrește cu faptul că
8 toate brigăzile din frontale și-au
8 îndeplinit și depășit planul. In
8 această direcție trebuie să spun
8 că tov. Nagy Andrei, secretarul
8 organizației de partid din sec

tor, a avut o contribuție mare. 
Trecînd să con
ducă. pe lingă 
frontalul său din 
panoul 2 și bri
gada de la fron
talul din panoul 
li tov. Nagy a 
ridicat această din 
urmă brigadă la 
nivelul celor frun- ‘ 
tașe.

Vorbele inginerului Opriș Du
mitru șeful sectorului 11 de la 
Lupeni au fost primite cu entu
ziasm de sutele 
de curind, într-o 
l~au desemnat că 
piața sesiune a 
Naționale pe brigadierul fronta- 
list Nagy Andrei.
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Ș prinși de o aprigă discuție, șeful 
'■ de sector, secretarul de partid, 

președintele secției sindicale și 
vreo doi maiștri mineri. Tema 
discuției...

două frontalei
— Ce să facem aici, tovarăși, le § 

spunea inginerul. Dacă mai mer~ g 
gem așa cu panoul 1 o să ne tre~ r 
zim cu un decala] de front mare, g 
față de celelalte două Panouri. ® 
Le-am dat ajutor celor de la 7/1, 
le-am asigurat goale, armături, g 
sprijin tebmc, dar...

IN CLIȘEU : Vedere a unei străzi din noul 
cartier Livezeni.

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

ÎNTRECERE ENTUZIASTĂ
Răspîndiți pe la diferite locuri de muncă, 

meseriașii cie la sectorul electromecanic al mi
nei Urican5 lucrează de zor. De operativitatea 
și calitatea lucrărilor executate de ei depinde 
în bună măsura succesul minerilor. Cînd ești 
prins în vîitejul muncii, timpul trece pe ne
simțite. După șut, se îndreaptă mulțumiți spre 
casele lor. Mai deunăzi însă s-au adunat cu 
toții să țină consfătuirea de producție luna
ră. Aici au trecut în revistă realizările și lipsu
rile din luna trecută, apoi s-au încins la dis- 

• cuții. Cei din brigada lui Georgescu Gheorghe 
s-au angajat să execute numai lucrări de ca
litate și înainte de termenul fixat.

— Dacă, ei și-au luat un asemenea angaja
ment. de ce n-am face-o și noi ? — și-au spus 
membrii brigăzii lui Szellan Iosif.

La euvînt s-a înscris și Trestian Fetru.
— Hai să ne întrecem cu brigada, lui Han- 

ciu. care execută lucrări mai multe și mai bune 
— a spus el.

-- Ce ar fi ca în timpul liber să executăm 
repararea dușumelelor din atelier, să amena
jăm zone verzi și să ținem o curățenie exem
plară — au venit cu propunerea Burciu loan, 
Popa Horla, Molnar Arpad, Șușter Mihai, Kun 
Ștefan, Bucurescu Vasile și alții.

De atunci au trecut cîteva zile. Dacă pri
vești insă locurile de muncă unde lucrează cel 
de la sectorul electromecanic peste tot simți 
mîna de gospodar. Muncitorii electromecanici 
au înnoit fața atelierului și împrejurimile, lu
crările executate sînt de calitate, iar multe dirt 

piese sînt făcute din materia
le vechi. Angajamentele lor 
de întrecere încep să prindă 
viață.

C. ST OI CULES CU
corespondent

Iftsfroirca organelor

ANDREI COLDA
secretarul C.L.S. Petroșani

bu-
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Conferințele șî 
adunările de 
dări de seamă și 
alegeri din or
ganizațiile sindicale din Valea 
Jiului s-au terminat. Cu aceas 
tă ocazie au fost alese noi co
mitete sindicale, formate din 
membri de sindicat cu expe
riență in munca sindicală, oa- 
<meni care constituie exemplu 
în producție și In activitatea 
obștească, tovarăși care se 
cură de stima și dragostea 
lor ce muncesc.

In fața comitetelor de
treprinderi și instituții nou a- 
lese stau sarcini deosebit de 
importante. Pășind în al trei
lea an al planului de șase ani, 
în întreaga economie se cer 
rezolvate sarcini de mare în
semnătate, hotărîtoare pentru 
îndeplinirea Ia timp a șesena- 
lului.

Pornind de la aceasta, Biroui 
executiv al Consiliului local al 
sindicatelor Petroșani a inițiat 
un curs de instruire, la care 
participă activul comitetelor 
sindicatelor din Valea Jiului. 
Instruirea se face pe baza con
cluziilor trase în urma desfă
șurării adunărilor generale și 
conferințelor pentru dări de 
seamă și alegerea noilor orga
ne sindicale ce au avut loc. 
Ele au o tematică judicios în
tocmită, care cuprinde toate 
laturile activității sindicale. 
Pentru ca materialul predat să 
fie însușit în mod creator, bi
roul executiv a organizat a- 
ceastă instruire pe probleme, 
fn total au fost organizate 8 
cursuri de instruire a activu
lui sindical. Așa de exemplu, 
primul curs care a început 
recent cuprinde președinții, 
vicepreședinții, secretarii comi
tetelor sindicale din întreprin
deri și instituții; la al doilea 
curs participă responsabilii co
misiilor cu întrecerea socialis
tă,’ cursul al treilea cuprinde 
responsabilii comisiilor de asi-, 
gurări sociale, cursul al pa
trulea — responsabilii comisii
lor de protecția muncii șî le
gislația muncii, la cursul ur
mător participă responsabilii 
comisiilor pentru normare, sa
larizare și ridicarea calificării 
profesionale. De asemenea, au 
mai fost organizate cursuri 
pentru instruirea responsabili
lor comisiilor cultural-educa
tive și a președinților comisii
lor de cdnzori; la acest curs 
participă și casierii comitete
lor sindicatelor din întreprin
deri și instituții.

Pe lingă aceste cursuri bi
roul executiv a organizat in
struirea casierilor comitetelor 
sindicatelor din întreprinderi și 
instituții, a președinților și se
cretarilor comitetelor sindicale 
de secții, precum și a activului

sindicale

obștesc al gri. 
pelor sindicale. 
Instruirea activu
lui se face pe 

orașe: Petroșani,centre de 
Lupeni, Vulcan și Petrila.

Programele cursurilor de in
struire sînt alcătuite' pornind1 
de la sarcinile și condițiile 
specifice locale, de la nevoile 
organizațiilor sindicale. La 
cursul de instruire a președin
ților, vicepreședinților și se
cretarilor comitetelor sindica
telor, cu o durată de 6 zile, se 
fin expuneri cu temele : „Sar
cinile comitetelor sindicatelor ' 
în organizarea întrecerii socia
liste. Stabilirea obiectivelor în
trecerii socialiste pe baza’ cri
teriilor principale prevăzute în 
Directivele C.C. al P.M.R. Or
ganizarea unei evidențe clare 
și operative a rezultatelor Ob
ținute în întrecerea socialistă 
pe baza angajamentelor"". La 
acest curs se vor expune 12 
lecții.

Pentru responsabilii cu pro
tecția muncii s-au fixat teme 
adecvate activității acestora 
ca : „Sarcinile comitetelor sin
dicatelor în domeniul protec
ției muncii, prevenirea bolilor 
profesionale și a accidentelor", 
„Sarcinile comitetelor sindica
telor pentru educarea oameni
lor muncii in spiritul cunoaș
terii și respectării legislației 
socialiste. Principiile legislației 
muncii în R.P.R.“ etc.

La cursul cu responsabilii cu 
problemele de salarizare, nor
mare a muncii și ridicare a ca
lificării profesionale se vor 
prezenta teme ca ■ „Importan
ța introducerii normelor tehni
ce de muncă. Sarcinile comite
telor sindicatelor în stabilirea 
justă a normelor de muncă șl 
îndeplinirea lor de către toți 
muncitorii", ..Sarcinile comite
telor . sindicatelor, privind cali- 
ficareă profesională a munci
torilor. Grija față de repartiza
rea justă a absolvenților' 

■ iilor tehnice". '
După fiecare expunere au Гос' ” 

discuții în câre patticipanții îșl 
împărtășesc reciproc metodele, . 
folosite în muncă, cursurile de 
instruire căpătind astfel ca
racterul unor adevărate schim
buri de experiență.

Pînă în prezent au fost in- 
struițî majoritatea președinți
lor, vicepreședinților șl secre
tarilor comitetelor sindicatelor 
din întreprinderi și instituții. 
Instruirea activului sindical se 
va termina la data de 21» apri
lie a. c.

Instruirea activului sindical 
din întreprinderile și institu
țiile Văii Jiului va contribui la 
ridicarea , nivelului activității 
organelor - sindicale din aceste 
unități, la îmbunătățirea În
tregii activități sindicale.

ГПІІПІПМЙММіПТІ

de mineri care 
adunare festiva 
invitat la apro- 
Marii Adunări

CONSFĂTUIRE
OPERATIVĂ

...Pe la sfîrșitul lunii februarie, 
în biroul sectorului se găseau cu~

1
jrxfr g
о саяЛкжте fer- g‘ 
mi. Nu гркя ci 8: 

Demeter Ștefan tnt-i miner bun. 
că doar la pregătiri a obținut r 8 
vansări mari. Se vede insă că 8 
frontalul îi cere mai multă expe
riență.

— Tovarășul Nagy are perfec
tă dreptate. Frontalul ăsta, a~ 
proape orizontal, are un coperiș 
slab care dacă nu-i armat arm 
trebuie își dezlănțuie presiunea 
și de aici cred că vin toate neca
zurile brigăzii, își dădu părerea 
și tehnicianul Prohaszka Eugen.

— Am o propunere, spuse ingi
nerul, uitîndu-se atent la fata lui 
Nagy și anume...

—- Am înțeles tovarăși, îi luă 
vorba frontalistul. Dați-mi mie

GH. DUMITRESCU
o
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Artificerii de la sectorul III âl minei Vulcan se străduiesc să asigure la- timp pușcarea 
tn fiecare abataj, contribuind astfel la bunul mers al producției.

IN CLIȘEU: Artificierii Vaiete Constantin, Homea Constantin, Grădinara Mircea și Con
stantin Vasile de la sectorul III Vulcan discută cu prim maistrul minier Muntean» Sabin des
pre felul cum trebuie organizată mai bine și la timp pușcarea.



STEAGUL ROȘU

talia eloiloi in spiritul iWti Un patrie 
la orele de geografie

©na din trăsăturile esențiale 
Ale moralei comuniste este 
dragostea de patrie, patriotis
mul. Educația patriotică făcu
tă în școală în spiritul mora
lei comuniste este chemată să 
contribuie la formarea omului 
nou, la pregătirea multilate
rală a elevilor.

Nu există disciplină școlară, 
care să nu dea posibilitatea 
realizării sarcinilor legate de 
educația patriotică. Educația 
patriotică în cadrul orelor de 
geografie se realizează prin 
prezentarea vie a faptelor, prin 
arătarea marilor transformări 
ce se petrec în patria noastră 
sub conducerea partidului.

Modul de predare a lecțiilor 
la școala serală, diferă oare
cum de felul cum se lucrează 
la școlile de zi. Aici ne adresăm 
elevilor-muncitori din între - 

. prinderi și instituții, tovarăși 
cu un anumit nivel ideologic 
și politic, cu anumite trăsă
turi intelectuale și sufletești, 
cu anumite deprinderi și cu
noștințe. Acești muncitori-elevi 
prezintă o maturitate in gîn- 
dlre, au o experiență de mun
că și viață.

Dacă educația elevilor în 
spiritul dragostei de patrie se 
poate face la studiul geogra
fiei în general, ea oferă cele 
mai potrivite ocazii la orele de 
geografie a patriei.

La diferite capitole ale geo-

-=O=---------

Concurs „Cine știe 
ctștigă“

In curînd, la Școala de 8 ani 
nr. 3 din Petroșani va avea Ioc 
un concurs „Cine știe cîștigă". 
La acest concurs participă 21 
de elevi, reprezentanți ai cla
selor V, VI și VII $1 are ca scop 
verificarea cunoștințelor căpă
tate Йе elevi în școală.

întrebările vor fi puse din 
disciplinele: literatura romînă, 
geografia patriei șl istorie. Clș- 
tigătorii vor primi premii.

grafiei R.P.R. am urmărit să 
nu dau date aride. Descrierea 
frumuseților naturii (munții, 
dealurile, clmpille, Delta) am 
msoțit-o de indicarea marilor 
construcții. Urmăresc să scot 
in evidență importanța actua
lă a diferitelor regiuni — Hu
nedoara, Dobrogea, Oltenia șl 
altele cit și localitățile mai în
semnate : Galați. Bicaz, Năvo
dari, Chișcani. Onești etc. cu 
perspectivele care li se deschid, 

înfățișarea muncii rodnice și 
pline de abnegație ce se desfă
șoară în întreaga țară contri
buie, de asemenea, la dezvolta
rea noii atitudini față de 
muncă.

Prezentarea documentelor de 
partid referitoare la dezvolta
rea economiei, valorificarea 
bogățiilor țării — ape, floră șl 
faună, a resurselor subsolului 
—■ își aduce contribuția la în
tărirea dragostei si recunoștin
ței față de partid și guvern.

Arătind modul Just de rezol
vare a problemei naționale, e- 
levii își pot da seama că nu
mai eforturile comune ale oa
menilor muncii de toate națio
nalitățile pot duce la mari în
făptuiri. Astfel patriotismul so
cialist implică și ideea inter
naționalismului proletar : fra
ternitatea tuturor oamenilor 
muncii care luntă pentru o 
viată fericită si demnă.

La multe din orele de geo
grafie. comunicarea cunoștințe
lor de către profesor se îmbină 
cu relatările muncitorilor noș
tri elevi. Cu cită mîndrie pre
zintă acești tovarăși frumuse
țile . peisajelor pe care le-au 
văzut și admirat, cu cite amă
nunte descriu uzinele și între
prinderile pe care le cunosc 
și unde muncesc, cu cîtă pre
cizie vorbesc despre marile 
noastre realizări. Sînt cunoș
tințe pe care le au din produc
ție, din ziare și radio și pe 
care școala le consolidează și-i 
învață cum să le traducă în 
viață in mod creator.

prof. OLGA LUPȘOH
Școala medie serală Petroșani

MICUL SCULPTOR

Pro

Dacă-l privești mai din aproa
pe nici nu-ți vine să crezi că Voi
ca este elev în clasa a V~a. Mic 
de statură, seamănă mai de grabă 
cu un elev din clasa a ll-a. Doar 
privirea inteligentă și nerăbdarea 
de a cunoaște totul, felul cum 
știe să discute te îndeamnă sâ~i 
dai anii pe care îi are : 12.

In clasă Voica e liniștit,
fesorii nu prea au de ce să se 
plingă de el. De altfel cravata 
roșie pe care o poartă la gît vor
bește despre hărnicia lui. Doar e 
pionier.

Pe lingă învățătură Voica are 
și o mare pasiune, aceea a sculp
turii. In timpul lui liber merge la 
club, unde frecventează cercul de 
artă plastică pentru copii. A de
venit un bun prieten al clubului.

Cum a devenit Voica prieten al 
clubului ? Povestea lui e destul 
de simplă. Voica are in blocul un
de locuiește un bun prieten, pe 
Gherman loan, elev și el la ace
eași școală, în clasa a Vil-a. A- 
cesta frecventează de mai mult 
timp cercul de artă plastică de la 
club, li plăcea desenul. Voica de
sena și el destul de bine. Gher
man l-a chemat de mai multe ori 
pe Voica să meargă la club. ln~ 
tr-una din zilele lui decembrie a- 
nul trecut, Voica s~a dus la club. 
Aici s-a întîlnit și cu alți 20 de 
coiegf de școală. De atunci a de
venit nelipsit. Asculta cu atenție

fiecare explicație a instructorului 
cercului. Apoi a început să lucre
ze la primele modelaje. V oica le 
executa cu pricepere. Instructorul 
îl remarcase și de aceea îl încu
raja. li dădea să lucreze în con
tinuu. Colegii îl priveau și ei cu 
admirație. De aceea nici nu au 
fost mirați cîrtd într-una din zile 
instructorul i-a spus lui Voica că 
va lucra la un cap de copil. Și

pîndupile

a- 
se 
a- 
un

Elevi sepaliști din 
muncitorilor ceferiști

Muncitori și elevi. Altădată 
aceste două noțiuni nu puteau 
fi concepute ca legate de 
celași om. Astăzi insă ele 
intilnesc frecvent. Este un 
devăr al zilelor noastre,
fapt obișnuit să vedem cum 
oamenii trecuți de anii majo
ratului sau cu fire argintii ră
sărite pe la tîmple, după orele 
de lucru, așezați în băncile 
unde poate chiar fiii lor își de
săvârșesc cunoștințele, înșiră 
în caietele lor însemnări mă
runte și prețioase: ce este 
marxism-leninismul ? în ce 
constă teoria lui Darwin ? ce 
este o bază, un acid ? cum se 
rezolvă o ecuație ? etc. Chipu- 
riie tuturor reflectă preocupa
rea, dorința de a acumula tot 
mai multe cunoștințe. Se vede 
acest lucru din atenția cu care 
urmăresc expunerea profesoru
lui, din felul cum își sistema
tizează notițele...

Am încercat acest sentiment 
al școlarilor orelor de seară, 
fiind oaspetele Școlii medii 
mix+e în Petroșani.

...Ceasul bătuse începutul 
unei ore, cînd oamenii ce de- 
abia lăsaseră locomotiva, strun
gul. cu chipurile încă luminate 

bucuriile încercate în orele 
muncă, se așezau în bănci,

de 
de

v
♦
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» pregătlndu-șl meticuloși creio- *

nul, caietele, cărțile. Mulți din ♦ 
tre el îmi sînt cunoscuți.

I-am Întîlnit adesea in sta-! 
ție, depou sau la atelier prinși J 
in iureșul muncii. Și chipurile ș 
multora 'sînt la panoul de o-* 
noare, fiind fruntași ai între- • ...... j

♦

cerii socialiste.
Printre ei se află magazio 

perul Sucală ștefan și conduc- - 
torul de bilete Cir jolu Ioan de J 
la stație, lăcătușii de ja depou ,

♦
v 
ț
i
♦ 
t

Stu-

dnd acest tînăr se stiă~

*
І
4 
4
4
4
4
4
4
4
4
i
4
4
4

Pe studentul Păsculescu Mihai 
din anul 11 al facultății de elec
tromecanică îl cunosc toți 
denții de la Institutul de mine 
din Petroșani, Și cum să nu-l cu
noască
duiește zi de zi ca munca sa să 
fie cit mai rodnică. A venit la 
institut în toamna anului 1960. In. 
că de pe băncile școlii elementare 
și medii a manifestat un deosebit 
interes pentru matematică, fizică și f 
chimie. Dorința fierbinte de a

Pantelimon loan și Borcanch 
centralista la P.T.T. Heliu Ее» 
terlna, Ținea Pompiliu de la 
atelier și Lungu Nicolae de la 
revizia de vagoane și mulți т 
alții care se străduiesc zi de ț 
zi să-și îmbunătățească cunoș- * 
tințele profesionale, să asigure ț 
îndeplinirea planului de trans » 
port în condiții de siguranță a ♦ 
circulației și la timp. * , , , .

Dar în aceeași seară, la a- r admaere au conftr
celeași ore, in alte localități \ mat pregătirea lui excepționali. 
ale Văii Jiului, la Lupeni și * Devenise student. Practica de pro- 
Vulcan, la Petrila, alți și alți j ductie premergătoare efectuați în 

își însușesc noi bogății din co-j yund,e a cunoscut din pltn 
morile științei, afla lucruri pre- * activitatea clocotitoare a munci~ 
țioase din literatură și artă.

SIMION RASARAB 
impiegat de mișcare 

stația C.F.R. Petroșani

urma un institut superior i-a în
drumat pașii spre Institutul de 
mine din Petroșani.

Rezultatele bune obținute i
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Ședință trimestrială cu părinții
Zilele trecute, la Școala de 8 

ani nr. 1 din Lupeni a avut Ioc 
ședința trimestrială la care au 
participat peste 200 de părinți.

La primul punct de pe ordi
nea de zi tov. ing. Cătană, 
președintele comitetului de pă
rinți, a vorbit despre impor
tanța colaborării școlii cu fa
milia, sarcinile ce revin părin
ților pentru educarea copiilor 
>și munca cu elevii pentru ob
ținerea de rezultate cît mal 
bune la sfirșitul anului. Cu a- 
ceastă ocazie s-a analizat și 
situația la învățătură pe tri
mestrul II.

Vorbitorul a arătat că suc
cesele obținute pînă acum se 
datoresc și controlului copiilor 
In familie, respectării regimu
lui de zi și colaborării cu școala.

In continuarea ședinței, tov. 
Păunescu Dumitru, directorul 
școlii a ținut un referat în care

iată'l pe Voica pus pe treabă, 
modelînd 'tn lut cu multă 
și atenție. Treptat, lutul a 
să ia formele pe care le impunea 
mina atentă și sigură a lui Votca. 
Prima lui lucrare e pt. sfîrșite.

Așa a ajuns Voica un prieten 
bun al clubului, un sculptor î« 
devenire. Planurile de viitor ? Va 
începe o lucrare ceva mat grea. 
Rămîne doar să se consfătuiască 
cu instructorul. Sigur e însă că va 
reuși.

migală
început

C. COTOȘPAN

Elevul Voica Ele de a de la Școala de 8 ani din Petrila lucrind la 
primul său modelaj.

♦ torilor mineri, i-au dezvoltat gt
♦ mai mult gustul pentru profesia 
ț aleasă. Trebuia doar muncă f- , 
ț perseverență. Studentul Păsculescu f 
; Mihai nu și-a precupețit efortu-
♦
♦
♦
t
♦
T

Lorincz ț
f
t
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4
4
4
4
4 
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Păsculescu Mihai, fruntaș la în* i
♦
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muncește consiliul pedagogic 
de la școala noastră

rile. Rezultatul ? Pînă în prezent 
toate examenele au fost luate ctt 
nota zece.a analizat situația la învăț’ 

tură pe cele două trimestre și 
perspectivele de viitor.

A mai vorbit prof.
Francisc, iar din partea părin
ților tov. Lupașcu loan. Părinții 
s-au angajat de a da tot spri- î s]]ortivăt 
jinul școlii și cadrelor didac- * 
tice pentru desfășurarea te bu
ne condiții a procesului de în- 
vățămînt.

vățâtură, este și un bun sportiv.
Pentru rezultatele sale bune ob

ținute la învățătură și activitatea

* tromecanică l-au ales în biroul 
j organizației de bază U.T.M.
*

EMIL TETILEANU *
corespondent

V. A.

rol important in procesul 
elevilor îl

Un 
instructiv-educativ al 
are consiliul pedagogic, ca expo
nent al opiniei colective a educa
torilor și ca organ consultativ pe 
lingă director.

Consiliul pedagogic are sarcina 
de a discuta și găsi mijloacele 
cele mai adecvate pentru educa
rea elevilor, îmbunătățirea situa
ției lor la învățătură, perfecționa
rea teoretică și practică a cadrelor 
didactice, pentru desfășurarea mun
cii organizației de pionieri, a lec
toratului cu părinții.

Ședințele consiliului’ pedagogic, 
de obicei, se țin odată pe lună și 
în cazuri speciale se țin și ședințe 
extraordinare. In acest fel s-a 
procedat și la școala din Banița.

Fiecare cadru didactic are sar
cini concrete potrivit pregătirii si 
aptitudinilor personale fiind diri- 
ginți, 
și al 
teatru

Așa 
anului 
gic s-a hotărît să organizăm mai 
bine propaganda pedagogică în rîn- 
dul muncitorilor și al țăranilor și 
să obținem o frecvență școlară 
bună. Pentru aceasta, fiecare ca
dru didactic a stat de vorbă în
deaproape cu părinții elevilor, ară- 
tîndu-li-se cum trebuie să lucre
ze cu copiii, precum și necesitatea 
frecvenței regulate a acestora la 
școală. Astfel, am reușit să obți
nem un indice de școlarizare de 
sută la sută și o frecvență foarte 
bună, la 
sprijiniți 
partid și

In altă 
tul, am discutat și hotărît modul 
și data cînd să termină planifi
carea ^materiei de invățămin) pe

responsabili cu corul școlii 
căminului, al echipei de 
etc.
de exemplu, la 'începutul 
școlar în consiliul pedago-

această muncă am 
de organele locale 
de stat.
ședință am elaborat

fost
de

ora-

obiecte, conform programelor .tf- 
manualelor școlare.

Ia urma consultării cu conduce
rea căminului cultural am stabilit 
responsabilitățile și programul 
muncit culturale, termenul de exe
cutare a diferitelor sarcini, înda
toririle ce revin fiecărui cadru di
dactic în munca obștească.

Tot consiliul pedagogic a fixat 
și temele pentru comisia pedago
gică, teme care trebuie discutate 
și dezvoltate în referatele lu.iare. 
Temele referatelor au fost stabili
te în parte la începutul anului șco
lar,' iar altele la început de tri
mestru, după caz. Cind este nece
sar se mai introduc și alte teme 
pe care le considerăm importante.

• In consiliul pedagogic se prelu
crează, de asemenea, 
țiile forurilor școlare

Cu ocazia încheierii 
în consiliul pedagogic 
situația la învățătură 
luîndu-se totodată mâsuri. Asa de 
exemplu, s-au luat măsuri pentru 
a înlătura supraîncărcarea, rătnî- 
nerea în urmă la învățătură a ele
vilor, stabilind programul de me
ditații și consultații pe obiecte și 
cadre didactice.

In cadrul școlii noastre consi
liul pedagogic a contribuit efec
tiv la perfecționarea pedagogică a 
cadrelor noastre didactice, la 
schimbul de experiență în preda
rea lecțiilor ca formă de bază în 
procesul de învățămînt.

In activitatea noastră de viitor 
vom căuta să îmbunătățim și mai 
mult activitatea consiliului peda 
gogic pentru a realiza o activitate 
instructiv- educativă de calitate, 
pentru ca elevii noștri să devină 
oameni capabili, constructori har
nici ai socialismului.

ILARTON vF4DEȘ 
directorul școlii d* 8 ani Banița

și dispozi- 
superioare. 
trimestrului, 
s-a analizat 
a elev ilor.

К
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Imbttflâfâflrca sHluli i de muncă 
— sarcină a comitetului U.T.M

Zilele trecute organizația de 
partid de la I.M.P. a analizat 
modul cum comitetul U.T.M. 
pe institut conduce și Îndru
mă activitatea comitetelor 
U.T.M. pe facultăți și a birou
rilor pe an. Din referatul pre
zentat de tov. suciu Aurel, 
secretarul comitetului U.T.M., a 
reieșit că în ultimele 3 luni co
mitetul U.T.M. și-a îmbunătă
țit stilul de muncă. Plenarele 
și ședințele de comitet se țin 
cu mai multă regularitate, 
fapt ce a dus la creșterea exi
genței membrilor din comitet 
față de rezolvarea sarcinilor.

La fel, învățămlnțul politic 
U.T.M. și informările politice 
săptămînale s-au desfășurat cu 
regularitate, contribuind din 
plin la creșterea nivelului po
litic și ideologic al studenților. 
Comitetul U.T.M. a organizat 
în luna ianuarie a. c. instrui
rea pe probleme a tuturor or
ganelor de conducere și a re
partizat membrii săi să răs
pundă de cite o organizație. 
Dacă organizația U.T.M. din 
anul IU mme. IV mine, II e- 
iectromecanic și II electromeca
nic muncesc bine, acest lucru 
se datorește faptului că tov. 
Ekart loan. Suciu Nicolae, lo- 
nescu Nicolae șl Zilai zoltan, 
membri ai comitetului, au aju
tat permanent birourile aces- 
тог organizații să traducă In 
viață hotăririle luate. Nu ace
lași lucru se poate spune des
pre activitatea organizațiilor 
U T.M, ale anilor II mine și IV 
electromecanic, unde mai exis
tă lipsuri. Aici adunările ge
nerale nu se țin Întotdeauna 
cind sînt planificate, ele sînt 
pregătite in pripă, numeroși 
utemiști nu primesc sarcini luni 
de-a rîndnl. iar activitatea or
ganizatorilor de grupă U.T.M.

-=0=- -------
La m na Petriia

Cînd se lucrează 
ritmic 

(Urmare din pag. l-a)
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și pină la 11 aprilie ei au ocu
pat locul de frunte avînd extra • 
se peste plan 1022 tone de căr
bune. Măsurile tehnico-organizato- 
rice luate precum și aplicarea u- 
nor metode valoroase de lucru au 
permis minerilor și tehnicienilor 
sectorului I să obțină un randa- 
rngnt mediu pe sector de 7,756 
tone cărbune pe post față de 
1,443 tone pe post cît este pre
văzut. Brigăzile minerilor Mun- 
teanu Petru, Roibu Gheorghe și 
Firoiu loan au adus un aport sub
stanțial la obținerea acestor re
zultate. Lucrînd în abataje figuri 
aceste brigăzi au realizat randa
mente medii de peste 4 tone de 
cărbune pe post.

Productivitate sporită
Minerii de la Petriia au acu

mulat o experiență bogată în pri
vința sporirii productivității mun
cii. In prima decadă a lunii apri
lie productivitatea muncii expri
mată în tone pe post, a sporit la 
această mină la 1,320 tone față de 
1,225 tone cît este planificat. Creș
teri mari au înregistrat minerii sec
toarelor I, II și III. La sectorul I, 
de exemplu, s-a obținut un randa
ment mediu de 1,530 tone de căr
bune pe post, iar la sectorul III 
randamentul planificat a atins 
2,760 tone.

Sub prețul de cost 
planificat

Pentru minerii exploatării Pe
triia reducerea prețului de cost ai 
cărbunelui constituie în prezent 
una dintre principalele preocupări. 
In luna trecută, ca urmare a spo
ririi productivității muncii, îmbu
nătățirii calității cărbunelui și re
ducerii cheltuielilor de producție, 
prețul de cost pe fiecare tonă de 
cărbune extrasă a scăzut la mina 
Petriia cu circa 3,50 lei. Cele mai 
bune rezultate în această direcție 
le-au dobîndit colectivele sectoare
lor II și III care au făcut o eco- 
п-.'Г " c> peste 5 lei pe tiecare 
tonă ce cărbune extrasă. 

este inexistentă. Ce părere au 
de această situație tov. Țif Ni
colae și Cu cu loan membri ai 
comitetului U.T.M. ? Această 
stare de lucruri se datorește 
și faptului că tov. Suciu Aurel 
nu a tras la răspundere cu 
toată seriozitatea pe cei care 
nu-și duceau sarcinile la înde
plinire. №cl pînă în prezent 
comitetul U.T.M. nu a reușit 
să imprime activului sălu răs
punderea personală față de în
deplinirea hotărlrilor luate. Din 
această cauză unele hotărîri 
luate de comitet nu au fost tra
duse în viață.

In cuvlntul lor, membrii de 
partid Herman Ioan, Mănitză 
Gheorghe, Toma Gheorghe au 
arătat că este necesar să se 
dea un sprijin mal eficace co
mitetelor U.T.M. de facultăți 
în rezolvarea principalelor sar
cini ce le revin. Va trebui in
trodusă metoda ca înainte de 
a se intra în ordinea de zl a 
adunărilor generale, organele 
de conducere U.T.M. să infor
meze membrii organizației de 
felul cum au fost îndeplinite 
hotăririle anterioare.

Adunarea de partid a con
statat slaba preocupare a co
mitetului U.T.M. în ceea ce pri
vește munca de control și în
drumare a comitetelor de că
mine și cantine. La fel, numă
rul studenților antrenați la ac
țiunile culturale din cadrul 
clubului este încă redus. Exis
tă organe de conducere U.T.M. 
care nu au studiat așa cum 
trebuie instrucțiunile C.C. al 
U.T.M. cu privire la munca în 
rîndul studenților.

Pentru a Îmbunătăți sub
stanțial conținutul întregii 
munci de organizație, adunarea 
de partid a stabilit o serie de 
măsuri eficace ca de exemplu : 
Urmărirea zilnică a hOtărîrilor 
luate de organizația U.T.M. șl 
tinerea evidenței acestora pe 
bază de registru de hotărîri: 
instruirea periodică a organe
lor de conducere U.T.M. și or
ganizarea „zilei secretarului", 
analizarea în mod sistematic a 
activității comitetelor de că
mine si cantine: întocmirea 
planului comun al comitetu
lui U.T.M. și al Consiliului a- 
sociațtei studenților In vederea 
îmbunătățirii activităților cul
tural-sportive etc.

Invățînd din lipsurile ce i-au 
fost arătate și luptînd pentru 
traducerea în practică a măsu
rilor propuse, comitetul U.T.M. 
pe institut va nutea ridica pe 
o treaptă superioară munca de 
organizație

D. ALBESCU 
membru în biroul organizație) 

de bază P.M.R. de la I.M.P.
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La sfîrșit de saplamtna
ia
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Către sfîrșit de săptămînă 
activitățile cultural-educative 
se desfășoară în cadrul clubului 
participă tot mai mulți tineri și 
oameni ai muncii din orașul Lu
peni. Lectorate, expoziții, confe
rințe, întîlniri între tineri și ac
tiviști de partid și U.T.M., ma
nifestări cu cartea precum și ma
nifestații sportive sînt tot atitea 
forme plăcute de petrecere utilă 
a timpului liber. Sălile clubului 
central al sindicatelor din Lupeni, 

J Bărbătești și sala Palatului cultu
ral se umplu cu tineri și vlrstnici 
dornici de cultură.
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400 de participant 
la a conferință

Duminică dimineața, sala 
latului cultural din Lupeni a găz~ 
duit peste 400 de oameni ai mun
cii din Lupeni, mineri, construc
tori, filatori și preparatori, inte
lectuali și gospodine, adunați pen
tru a asculta conferința : „Popoa
rele lumii cer dezarmarea gene
rală și totală, pace trainică pe 
pământ".

Conferința a fost ținută în ca
drul programului de informare a 
oamenilor muncii din Lupeni cu

Crescută de colectivul uzinei, 
tinăra Nicolaescu ioana a de
venit o muncitoare harnică și 
pricepută, o activistă de frunte 
pe tărîm obștesc. Pentru me
ritele ei comuniștii din secția 
mecanică a U.R.U.M.P. au pri
mit-o în rîndurile lor, iar ute- 
miștli au ales-o în biroul 
U.T.M. pe secție.

ÎN CLIȘEU: Sudorlța Nico
laescu Ioana in timpul lucru
lui.

1 

•l 
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PE GARANȚIE?
Cînd conducerea cooperativei 

„fiul" din Petroșani a luat ini
țiativa de a înființa o secție pen
tru vopsit pantofi și alte obiecte 
de piele a avut o inspirație bună. 
Spre aducerea la cunoștință s~a 
pus și firmă, iar în vitrină a apă
rut un anunț în care printre alte 
cuvinte se poate citi și acela de 
garantat. La atelier au început să 
vină clienți. Unul cu pantofi, al
tul cu servietă ori poșetă. Printre 
ei se număra și o tovarășă. Se 
duse femeia cu a poșetă la vop
sit.

— Puteți să vopsiți în alb po
șeta asta ?

— Sigur că da. O facem ca 
nouă.

— Și cind pot s-o iau ?
— Peste ctteva zile, că trebuie 

să se usuce vopseaua.
Trecuseră cele cîteva zile, mai 

trecuseră vreo zece, apoi încă 
o decadă, dar se vede treaba că 

. se „usca" greu vopseaua, așa că 
') poșeta a fost terminată abia du- 
> pă o lună. Plăti femeia 20 lei, 
‘ luă poșeta, dar... să vezi minune I 

? ăupă cîteva zile începu să se 
І( jupoaie de parcă ar fi făcut plajă 

la mare. Cum e și normal, clien
tul a dus poșeta înapoi. Vor mat 
trece probabil alte 30 de zile pî
nă s-o facă din nou și... de cali- 

< tate. Nu de alta, dar e pe... ga- 
f ranție !

I

C. DUMITRU

problemele interne și internațio
nale.

din
s-a
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O nouă universitate 
populară

In una din sălile clubului 
Lupeni, duminică dimineața, 
deschis universitatea populară d' 
artă plastică. Prima lecție ținută 
de tovarășul Tellmann losif. în 
prezența a 60 de cur săriți, a tra
tat problema originii și rolului 
social al artei. In cadrul noii uru-

• versități populare, care va avea 
o durată de 2 ani, vor fi predate 
cursanților lecții despre „Belul 
cum trebuie privită și înțeleasă 
arta plastică", „Sculptura și 
nitrile ei". „începuturile artei 
mînești moderne".

X*- 
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Intuniri între pionieri 
și activiști U.T.M.

Sîmbătă și duminică au avut 
loc trei întîlniri organizate eu pio
nierii școlilor elementare din Lu
peni și Eărbâteni la care au par
ticipat activiști U.T.M. și peste 
500 ăe pionieri și școlari.

La întîlmrea organizată cu ele
vii Școlii elementare de 8 ani

Pe teme gospo&kcști

Primăvara — sezonul activităților 
gospodărești

Primăvara, Zile de activitate 
Intensă în domeniul gospodă
resc. Gospodinele se străduiesc 
să-și facă curate casele, gos
podarii sapă grădinile, curăță 
șl amenajează straturi de flori, 
repară împrejmuirile. Acțiunile 
obștești se desfășoară cu in
tensitate. in cartierul Gh. Di
mitrov din Petroșani, echipe 
de muncitori au început plan
tațiile de copaci și arbuști de
corativi, la Lupeni și Vulcan 
se execută curățirea parcuri - 
lor, la Uricani se amenajează 
noi zone verzi, scuaruri.

In această lună, acti
vitățile gospodărești trebuie în 
așa fel organizate ca pînă la 
I Mai localitățile noastre să 
îmbrace haină nouă. Ce tre
buie făcut ?

Constructorii de pe șantiere 
au executat numeroase lucrări 
în cursul iernii în diferite car
tiere noi. De pe urma procesu
lui de lucru au rezultat rămă
șițe, care dau un aspect urît 
împrejurimilor. Așa este la car
tierul Viscoza-Lupeni unde nu 
au fost făcute toate taluzările, 
nu au fost strinse materialele

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

Brigadier la
(Urmare din pag. l-a)

conducerea brgiăzii. La 2fl am 
oameni buni pe сате-i cunosc. 
Nu-mi va fi prea greu să conduc 
ambele frontale. Mai ales mă bi
zui pe maiștri (se uită țîz&tinrf 
spre Prohaszka) care-mi vor asi
gura cele necesare.... >-■

LA TREABĂ
...Lucrurile s~au lămurit repe

de. De la 1 martie, frontalistul 
Nagy Andrei figura la conduce
rea celor două frontale. 'Exem
plul lui n-a rămas necunoscut. La 
vreo doua zile pe un panou în 
incinta minei se vestea faptul că 
a preluat conducerea la două 
frontale. Realizările au dovedit 
că este capabil să conducă celt 
două brigăzi. Graficele sectorului, 
care în luna februarie arătau în 
dreptul frontalului 1Ц doar 78 la 
sută realizare de plan, au început 
să salte, să se schimbe. După două 
decade din martie frontalul avea 
planul realizat în proporție de 91 
la sută, pentru ca încheierea lunii 
să-l găsească cu 100 la sută rea
lizare de plan.

rrr. 1 a participat tovarășul Stoi
ca loan, secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M., care a vorbit 
despre ,,Viața și lupta utecistului 
Petre Gheorghe", Pionierilor și 
școlarilor de la Școala elementară 
nr. 4 le-a vorbit tovarășul Tudo- 
ran P., activist U.T.M. despre „Ac
tivitatea utecistei Donca Simo".

La clubul din Bărbătem pio
nierilor și tinerilor constructori 
care au umplut sala cinematogra
fului ii s-a vorbit despre lupta 
și activitatea ilegală a U.T.C. A* 
ceste întîlniri au fost organizate 
în cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea U.T.C.

Expoziție de fotografii 
fi artă grafici

In bolul clubului din Lupeni s-a 
deschis o expoziție executată da 
artiștii plastici amatori și profe
sioniști și de foto-amatorii din 
regiunea Hunedoara.

Expoziția ilustrează prin foto
grafii și grafice sugestiv lucrate 
realizări ale regimului nostru de
mocrat-popular în domeniul in
dustriei siderurgice și extractive, 
în construcții, transporturi, indus
tria ușoară. în domeniul creșterii 
nivelului de trai, realizările 
domeniul artei și culturii

MARGARETA MICA 

î 
i

î

4
І

i l
J
4*
î

în

în jurul centralei termice, pre
cum șl la grupul celor 5: blo-i 
curi noi din Vulcan, la cartie
rul Livezeni etc. La șantierul 
„С. I. Parhon" au foet depo
zitate materiale, pămînt rezul
tat din săpături care acum 
toate trebuie transportate. Itf 
noile cartiere, constructorii tre-j 
buie să facă rîndulală șl să! 
termine amenajările necesare.-

Sarcini însemnate stau și în 
fața unor întreprinderi ea 
I.L.L., I.C.O., care trebuie s® 
pună un accent mai măre pe 
reparații exterioare la clădiri, 
ridicarea și transportarea res
turilor menajere rămăse în cîte 
un loc. Tot așa, toate între
prinderile și unitățile econo
mice trebuie Să facă rînduiaiă 
in cadrul și în jurul lor.

Oamenii muncii sînt chemați 
să dea un sprijin substanțial 
la această acțiune, participînd 
cu însuflețire la diferite lucrări 
obștești pentru amenajarea de 
ronduri, peluze, curățirea par
curilor etc.

Să folosim din plin timpul 
prielnic al primăverii pentru a 
ne face Valea cît mai frumoasă I

două frontale
In același timp frontalistul nu 

și-a uitat nici primul loc de mun
că. Minerii de aici au dat în mar- 
tie mai bine de 600 tone de căr
bune peste plan, au avansat peste \ 
30 m.

SPRE NOI SUCCESE
...Intr-una din zilele trecute în 

biroul sectondui , aceiași oameni 
care se adunaseră la sfîrțitul Im 
februarie, discutau realizările bri
găzilor.

— Mergem bine acum cu toate 
frontalele, raporta inginerul, A- 
vansarea în abataje a sporit, au 
crescut randamentele, toate brigă
zile și-au îndeplinit și depășit pla
nul, chiar și la Ifl lucrurile stau 
acum bine. Așa că pentru luna 
aprilie, dumneata tovarășe Nagy 
vei rămîrte tot cu conducerea* св- 
tor două frontale. Planurile pen
tru luna în curs au fost discutate 
punct cu punct. La 1 Mai secto
rul se va prezenta cu noi realir 
zări în îndeplinirea înainte de ter
men a angajamentelor anuale.

___  -~ѳ=-

Cursuri de calificare 
pentru tinerii 
constructori

Pe șantierul 6 construcții Pe
troșani un număr de 55 tineri 
au terminat anul trecut cursuri 
de calificare devenind munci
tori calificați in meseriile de 
zidar, parchetar și instalator. 
Mulți dintre ei, așa cum sînt 
zidarii Boereanu Viorel, Sma- 
randache Gheorghe, Horia Ho- 
buc, Drăghici Crăciun, insta
latorii Voicu Iuliu, Hogă Vic
tor, parchetarul Vasilescu Mi
hai au devenit muncitori apre- 
ciați, pricepuți și obțin rezul
tate frumoase in producție.

In curînd pe șantier își va 
începe activitatea un nou curs 
de ridicare a calificării.

Elevii noilor cursuri de ca
lificare sînt chemați să urmeze 
exemplul tinerilor muncitori ca
re au terminat nu de mult 
cursurile de calificare, să se 
străduiască să învețe cit mai 
sirguinclos pentru însușirea 
meseriei pe care și-au ales-o.

AUREL NISTOR 
maistru—șantierul 6 construcții 

Petroșani
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Lucrările Conferinței de la GenevaRecitalul baritonului 
L Konya la Viena
VIENA 12. Corespondentul A- 

gerpres transmite :
In sala societății „Prietenii mu- 

! zicii“ din Viena a avut loc marți 
seara recitalul baritonului romîn 
Ladislau Konya, laureat al concur
surilor de la Geneva, Moscova și 
București.

Recitalul s-a bucurat de un deo
sebit succes. După încheierea pro- 

’ gramului, auditorul l-a aplaudat 
în picioare minute în șir. La cererea 
publicului, Ladislau Konya a pre
zentat o serie 
ment.

Numeroase 
vieții muzicale 
parte la recital.

de piese în supli-

personalități 
vieneie, au

ale 
luat
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CС. C. al P
Columbia
12 (Agerpres). 
anunță agenția TASS 
avut loc o plenară a

I
I

Plenara 
din

BOGOTA 
După cum 

la Bogota a
C.C. al P.C. din Columbia. Ra
portul prezentat de Gilberto Vieira, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Columbia a dezvăluit depen
dența crescîndă a țării față de 
imperialismul american 
înfăptuirii programului 
pentru progres11.

Plenara a subliniat 
intensificării luptei maselor popu
lare 
care 
țară

în urma 
„Alianța

necesitatea

impotriva ofensivei reacțiunii 
se pregătește să instaureze în 
o dictatură teroristă.

GENEVA 12 — De la trimisul 
special Agerpres, N. Puicea :

La cea de-a 19-a ședință ple
nară din 12 aprilie a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
care a fost prezidată de delegatul 
Canadei, s-a discutat din nou pro
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară.

Izolarea reprezentanților S.U.A. 
care, în contradicție cu interesele 
legitime ale întregii omeniri 
se opun oricărei acțiuni me
nite să oprească extinderea 
cursei înarmărilor atomice, pe ba
za a noi experiențe, s-a făcut pu
ternic simțită în . cursul ședin
ței.

Delegații Etiopiei, Indiei, Sue-

diei, Birmaniei, Mexicului, R.A.U.; 
Nigeriei și Braziliei in cuvîntul lor 
au chemat insistent membrii sub
comitetului să găsească neîntîrziat 
căile pentru un acord.

Apoi, i s-a dat cuvîntul lui 
V, A. Zorin,
u.r3.s.
,.A. care a

Ia sfîrșitul ședinței,
nu crede că S.U.A. va accepta în
cetarea experiențelor nucleare fără 
control internațional.

Cu aceasta ședința
luat sfîrșit

Următoarea ședință
Comitetului celor 18
tru dezarmare va avea loc la 13 
aprilie.

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

reprezentantul

luat cuvîntul 
a declarat că

plenară a 
state pen-

aTigifep faidM
CONAKRY. — La Conakry a 

avut loc o consfătuire în legătură 
cu problemele agriculturii Repu
blicii Guineea.

Intr-un interviu acordat cores
pondentului postului de radio Co
nakry, ministrul Agriculturii al 
Republicii Guineea, Socri Barry, a 
spus că consfătuirea a luat o serie 
de hotărîri importante îndreptate 
spre avîntul agriculturii.

HOLLANDIA. — După cum 
transmite corespondentul agenției 
Associated Press, autoritățile co
loniale olandeze din lrlanul de 
vest au recunoscut că in regiunea 
orașului Hollandia acționează o or
ganizație care luptă pentru realipi
ta jianului de vest de Indonezia.

Noi manifestări ale discriminării 
rasiale

NEW YORK 12 (Agerpres).
' Asociația națională pentru pro-
. pășirea populației de culoare a fă
cut cunoscut că un polițist din ora-

1 șui Taylorsville (statul Mississippi) dintelui S.U.A. un protest oficial 
a ucis

! acesta
ocupa

cum anunță agenția Associated, 
Press, la 10 aprilie Asociația na
țională pentru propășirea popu
lației de culoare a adresat preșe-

un soldat negru, ,,pentru că 
și-a reclamat dreptul de a 
orice loc mputobuz11. După gru.

în legătură cu acest nou linșaj al 
cărui victimă a fost soldatul ne-

.©.

NOTE EXTERNE

BLUFUL UNUI „PSIHOLOG" 
FRANCEZ

Scriitorul francez Jean Саи а 
luat recent un interviu unui indi
vid, pe nume Cohen-Seat, care 
pretinde că este inventatorul 
„Bombei cu hidrogen psihologice". 
Acesta a declarat că multă vreme 
a fost stipendiat de oficialitățile 
franceze, care doreau să-i cumpere 
descoperirea, lean Саи încearcă să 
explice despre ce este vorba : Co- 
ben-Seat afirmă că ceea ce se stră
duiește să pună la punct este o 
metodă de influențare a psihicului 
uman cu ajutorul unor imagini fil
mate pe care creierul le înregis
trează automat fără ca omul asu
pra căruia acționează să aibă conș
tiința acestui fapt. In modul aces
ta — explică acest straniu „cer
cetător" francez — să gîndească 
orice, să comită chiar și crime.

Jean Саи declară s -„Incepînd

PILULE... ANTIATOMICE

din 1950, domnul Cohen Seat a 
reușit să convingă pe toți cei ce 
s-au succedat la președinția Con
siliului de Miniștri, să se consa
cre cercetărilor asupra fenomenelor 
de condiționare. Timp de ani de 
Zile el a fost întreținut de guver
nele succesive, 
gen psihologic 
a exploda.

Este evident
acei oameni politici care au încu
rajat elucubrațiile lui Cohen-Seat 
ce amintesc atît de bine de „ex
periențele" medicale
Bluful „psihologului" francez 
poate servi cel puțin ca un nou 
indiciu că speranțele în posibilita
tea de a Șterge din mintea oame
nilor aspirațiile spre pace și o 
viață mai bună, sînt zadarnice.

Bombat cu bidro- 
a fost departe de

însă ■ unde ținteau

bitleriste. 
le

După -„moda" construcțiilor de 
adăposturi antiatomice, tn S.U.A., 
s-a pus în circulație o nouă gogo
riță. Există diferențe mari între 
un adăpost subteran fi o pastilă. 
Există însă și o asemănare? am
bele sînt popularizate în S.U.A. 
cu scopul 
publică cu ideea inevitabilității u- 
nui război

Ziarul „Daily Herald" scrie 
astfel că în laboratorul forțelor 
aeriene de pe lingă Universitatea 
din Chicago s-au experimentat 
peste 10.000 de variante de pilu
le... antiatomice.

de a deprinde opinia

atomic.
„Daily Herald"

In prospectele de reclamă se a- 
rată că „nivelul toxic al pilulei 
a fost redus prin combinarea ei 
ai unele calmante și alte stupe
fiante care liniștesc sistemul ne- 
vos“.

Reacția americanilor cu mintea 
sănătoasă la această nouă invenție 
este relatată chiar de unul din
tre conducătorii fabricației de pi
lule, căpitanul american George 
Melville, care a spus: „Unii oa
meni care cunosc munca noastră 
au declarat că mai de grabă și-ar 
săpa singuri groapa decît să se bi- 
zuie pe rețetele noastre".

(Agerpres f
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Despre pregătirile cosmonauților 
sovietici

Declarația lui Evgheni Pefrov
MOSCOVA 12 (Agerpres). —

TASS transmite:
Colonelul Evgheni Petrov, unul 

din conducătorii grupului de cos
monauți sovietici, a acordat 
interviu unui corespondent al 
genției TASS.

Cosmonauții învață intens,
spus el. Programul lor cuprinde 
experiențe medico-biologice, stu 
dii teoretice, zboruri și săriturt 
cu parașuta, însușirea unor de
prinderi speciale (cunoașterea a~ 
paratajului din cabina navei, pri
ceperea de a-l folosi).

In grupul cosmonauților dom
nește un spirit de întreceri ami
cale. Fiecare cosmonaut se stră
duiește să obțină cele mai bune 
calificative. Prietenia și ajutorul 
reciproc au devenit o lege pentru 
viitorii eroi ai Cosmosului. De
viza lor este toți pentru unul, u- 
nul pentru toți.

Colonelul Petrov l-a caracteri
zat în cîteva cuvinte pe cosmo
nautul nr. 3 : este un om ferme
cător, toți îl iubesc. Este un om 
integru. Deși este foarte tînăr, 
a trecut printr-o serioasă școală 
a vieții și acum este membru al 
biroului organizației de partid a

cosmonauților. Înainte de a-și în
cepe cariera de pilot a fost tehni
cian — silvicultor, a trăit în con
dițiile aspre din nord. De aici și 
pasiunea sa pentru schi și pati
naj.

î>5
? г c
51 s

Evgheni Petrov a subliniat că l
toți cosmonauții sînt tineri, mem- 1
bri ai U.T.C.L. din U.R.S.S. . > 

ft < că mulți au devenit membri de J 
partid. c

Numele lui luri Gagarin și al ' 
lui Gherman Titov au fost înscri- S 
se în cartea de onoare a Com- 
somolului. Alți doi cosmonauți . 
Valeri și Ivan — au fost distinși ■ 
cu diplome de onoare ale C.C. al 
U.T.C.L. din U.R.S S

Gagarin și Titov vor reprezen
ta „familia cosmică" la cel de~al 
XlV'lea Congres al Comsomolului, 
care se va deschide la Moscova la 
16 aprilie.

Referindu-se la perspectivele 
dezvoltării cosmonauticii, Evgheni 
Petrov a spus că după părerea sa 
în curînd navele cosmice vor pur. 
ta echipaje întregi alcătuite din 
piloți, radiofoniști, oameni de 
știință, ingineri, medici. Spre ce 
vor zbura ? Poate spre Lună, 
poate spre Marte, Venus...

țartid.
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ALGER. - La Alger, O.A.S. 
și-a continuat la 11 aprilie raidu
rile împotriva populației algeriene 
omorind 17 persoane și rănind alte 
15, relatează agenția France Pres- 
se.

LONDRA. — Agențiile de pre
să relatează că 63 de deputați la
buriști, printre care fostul ministru 
de Răgboî Emmanuel..Sbinwell, au 
trimis președintelui S.U.A., 't&n" 
nedy. o scrisoare în care ii cer 
„să amine un timp nedefinit". se
ria de experiențe nucleare în at
mosferă pe care S.U.A. intențio
nează să le înceapă la sfir fitul a- 
cestei luni.

LEOPOLDVILLE. — După 
cum s-a mai anunțat la Idiofa 
(provincia Leopoldville) au fost 
ciocniri sîngeroase între locuitori și 
soldați! mobutiști în cursul cărora 
au fost uciși 50 de oameni. In cer
curile ziaristice locale se crede că 
incidentele se datoresc tulburări
lor populației provocate de zvonu
rile răspîndite aici despre moartea 
lui Gizenga.

PNOM PENH. — „Autorități
le din Vietnamul de sud continuă 
să persecute pe cambodgienii care 
loaâesc in această țară. In ope
rațiunile de pedepsire ale poliției 
și armatei împotriva cambodgieni- 
lor, participă, de asemenea, ofițeri 
americani", scrie la 11 aprilie zia
rul „Depecbe du Cambodge". Zia
rul anunță că un detașament sud- 
vietnamez comandat de un căpi
tan american, a arestat 14 cam~ 
bodgieni- care apoi au fost supuși 
la torturi.

generala și pace
meni politici, de știință și de cul
tură de diferite concepții, care 
apără cauza păcii, că la Congres 
vor fi reprezentate toate organi
zațiile și toate mișcările care lup
tă pentru dezarmare.

La această ședință a comitetului 
a luat cuvîntul sciitorul Ilya Eh
renburg.

întreaga
pe care-1

mondial 
desfășura

Pregătiri în vederea Congresului mondial 
pentru dezarmare

MOSCOVA 12 (Agerpres).
In ședința sa din 11 aprilie, Co

mitetul sovietic de sprijinire a 
pregătirilor în vederea Congresu
lui mondial pentru, dgzarmare ge - 
nerală și pace a adoptat o decla
rație în care se spune : A găsi o 
cale spre dezarmare și pace . și a 
izbăvi popoarele de primejdia răz
boiului nuclear este o sarcină no
bilă a tuturor oamenilor cinstiți 
care își dau seama de 
răspundere a momentului 
trăim.

Ședințele Congresului 
pentru dezarmare se vor
la Kremlin în Palatul Congrese
lor.

Declarația își exprimă speranța 
la Congres vor participa

Un buget, 
necorespunzător

LONDRA 12 (Agerpres).
La 11 apijlie Congresul sindica

telor britanice a dat publicității 
o declarație în care critică proiec
tul guvernamental de buget ca 
fiind necorespunzător nevoilor ță
rii în domeniul dezvoltării econo
mice.

Congresul sindicatelor britanice 
declară că la alcătuirea bugetului 
nu s-a ținut seama de reducerea 
producției și scăderea productivi
tății muncii, de creșterea șomaju
lui și de micșorarea investițiilor de 
capital in industria prelucrătoare.

că oa-

Situata din Argentina
BUENOS AIRES 12 (Agerpres).
Situația politică din Argentina 

continuă să rămînă tulbure în timp 
ce, ca urmare a devalorizării pe- 
so-ului, situația economică se în
răutățește rapid. Președintele ai- 
gentinean Guido, a convocat o se
siune extraordinară a parlamentu
lui cu scopul de a lua în conside
rare modificarea legii privitoare la 
succesiunea preșidențială. Guvernul 
intenționează să propună un amen
dament Ia această lege prin care 
cere prelungirea obligativității a- 
nunțării datei unor noi alegeri pre
zidențiale de la 30 la 180 de zile. 
Referindu-se la această hotărîre 
agenția consideră că președintele 
Guido „caută să cîștige timp și 
va cere chiar acordarea de puteri 
depline pentru a putea face față 
crizei politice din țară11.

Intre timp, după cum transmite

corespondentul din Buenos Aires 
al agenției Associated Press ca ur
mare a recentelor măsuri economice 
luate de Actualul guvern, printre 
care devalorizarea peso-ului „în 
cursul zilei de miercuri s-au în
registrat mari creșteri de prețuri1*; 
Pînă în prezent s-a anunțat o creș
tere a taxelor cu 20 la sută asupra 
tuturor produselor importante, o 
creștere între 10 și 13 la sută 
a taxelor asupra tuturor produse
lor vîndute în comerț, scumpirea 
prețului benzinei cu 30 la sută. Se 
prevede, de asemenea, scumpirea 
transportului pe căile ferate.

Confederația generală a muncii 
din Argentina, din care fac parte 
3.000.000 de membri, a dat publi
cității o declarație în care cheamă 
pe toți muncitorii „să fie în stare 
de alarmă din cauza, amenințării 
la adresa mișcării muncitorești11.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA) Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dei or. 56. M. interurban 322 automat 269.

PROGRAM DE RADIO
14 aprilie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Mici piese de estradă, 8,00 
Muzică, 8,30 Concert de diminea
ță, 9,00 Roza vînturilor, 10,08 
Cîntece pentru cei mici, 11,03 Mu
zică populară din țări socialiste, 
12,00 Muzică ușoară din -gările 
Americii Latine, 12,30 Piese de 
compozitori ruși, 13,05 Cîntă Ion 
Cristoreanu, ăcordeonistul Ilie U- 
dilă și cobzarul Ion Șerban, 14,34 
Muzică ușoară romînească, 16,00 
Tangouri interpretate de orchestre 
de coarde, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 16,45 „Bucuria vieții noi“— 
program de cîntece populare ro- 
mînești, 18,00 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 19,12 Noi 
înregistrări de muzică populară ro
mînească, 20,00 Muzică de estradă, 
20,40 Seară de romanțe, 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 12,15 Muzică populară romî
nească și a minorităților naționale,
13.15 Arii și duete din opere și 
operete, 14,03 Muzică ușoară so
vietică, 15,30 Din muzica popoa
relor, 16,15 Program interpretat 
de pianistul Dinu Lipatti, 17,13 
Din albumul melodiilor de dra
goste ale compozitorilor romîni, 
18,30 Melodii populare romînești, 
19,00 „Programe muzicale alcătui
te de ascultători11, 20,10 „Partidul, 
călăuza noastră41 — program de 
cîntece din viața nouă a satului,
21.15 Cîntece populare, 22,00 Mu
zică de dans.
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CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 Noiembrie я 
O zi zgomotoasă ; Al. Sabia я 
Cursa de 100 de kilometri ; PE- 
TRILA : 10 pași spre răsărit; IS- 
CRONI : Rapsodia ucraineană^- 
ANINOASA : Drum bun, autobu- 
zule; VULCAN: Artistul; PA- 
ROȘENI ! Toată lumea cîntă, d4 
de și dansează ; URICANI: Sen4 
tința. i
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