
Proletari din toate

Organ ai Comitetului orășenesc Р.МЛ. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

In Intlmplnarca zilei de 1 Plai
DE LA ÎNCEPUTUL LUNII Al liILIE, MINERII DIN BAZI

NUL JIULUI AU ADĂUGAT ÎNCĂ 5341 TONE DE CĂRBUNE 
CELOR 31.026 TONE DE CĂRBUNE EXTRASE PESTE PLAN 
ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI CURENT.

Tot mai aproape de țel
Realizările obținute în primul 

trimestru cînd a extras peste plan 
11.473 tone de cărbune, au mo
bilizat colectivul minei Lupeni spre 
luarea unui nou angajament care 
prevede ca pînă la 1 Mai să dea 
peste plan 15.000 tone de cărbune, 
jumătate din angajamentul anual. 
Beneficiind de 
bune de muncă, 
peni îndeplinesc 
asumată. De la 
au adăugat la realizările anterioa
re încă 1923 tone de cărbune 
cocsificabil de calitate. Aportul 
principal la noul succes îl au mi
nerii sectorului III care au depă
șit cu peste 2780 tone de cărbune 
sarcina lunară la zi, precum și cei 
din sectoarele I В și IV B. De la 
aceste sectoare se evidențiază bri- 
găzik: de frontaliști de la stratul 
13 și stratul 15.

condiții tot mai 
minerii din Lu- 

cu succes sarcina 
începutul lunii ei

Cu toate brigăzile la nivelul 
celor fruntașe

Odată cu stabilirea, la începutu) 
anului, a angajamentelor anuale 
de întrecere și a celor pînă la 1 
Mai, colectivul sectorului IV de 
la mina Lonea și*a propus ca ia 
Ziua muncii toate brigăzile din 
abataje să aibă realizări la nive
lul celor fruntașe. Măsurile, tehni. 
co-organizatorice aplicate în sec
tor au dat roade. In'' prima jumă
tate a lunii aprilie numai brigada 
lui Zaharia de 
la abatajul ca
meră nr. 402 mai 
are un minus 
de 51 tone căr
bune, pe care în 
urma unor măsuri 
operative luate 
zilele trecute îl va 
recupera 
In rest, 
bagajele 
planul 
Cea mai 
lizare o 
gada lui 
Clement de la a- 
batajul cameră nr. 
505, care, pe sea
ma depășirii pro
ductivității plani
ficate cu 2,45 to
ne pe post și-a 
întrecut planul

rapid, 
toate a- 
sînt CUI 
depășit, 

bună rea- 
are bri-

Bîrluț
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LUNA CURĂȚENIEI: j| |jy ACT» U N
'Ziua nu s-a arătat prea bună. 

Încă de cu noapte, norii plum
burii și-au cernut molcomi per
deaua de apă. Cu toate acestea, 

8
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In curind vor veni și florile, 
ne spunea zîmbind, în timp ce 
mai ajusta o brazdă de iarbă, mi- 

8 nerul Ursache Dumitru.
c 
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cu 389 tone de cărbune de calitate 
bună. Randamente de peste 5 - 
6,50 tone pe post au obținut în 
această perioadă și brigăzile con
duse de Cioca Vasile, Miclea 
Pamfil, Borș Hrîstache, Bîrlea Io
sif.

Peste plan — 1497 tone 
de cărbune

Primul trimestru de muncă a fost 
rodnic pentru tot colectivul minei 
Petrila, dar îndeosebi pentru mi 
nerii sectorului II. Ei au extras 
peste plan în această perioadă 
6812 tone de cărbune peste plan, 
încurajați de acest succes, minerii 
au început luna aprilie cu hotărîrea 
de a obține noi și tot mai mari 
succese în îndeplinirea angajamen
telor de întrecere. In prima ju
mătate a lunii din abatajele acestui 
sector au fost extrase peste plan 
alte 1497 tone de cărbune. Proce- 
dîndu-se la o concentrare a produc
ției, dictată de considerente de ex
ploatare, în abatajele camera s-au 
obținut randamente simțitor spo
rite, celor ce se realizau anterior. 
Așa de pildă, la abatajele din 
stratele subțiri unde muncesc bri
găzile conduse de Roibu Gheor- 
ghe, Munteanu loan, Michiev Ghe- 
orghe, Firoiu loan se obțin randa
mente zilnice de 3,600—4,100 to
ne pe post. Colectivul luptă pentru 
a extrage pînă la 1 Mai cel pu
țin 9.000 tone de cărbune peste 
planul primelor păfinf luni.

Minerii din brigada lui Zold Francisc de la sectorul III al minei Vulcan 
sînt cunoscuți prin hărnicia lor. In prezent ei execută lucrări de pregătiri 
pentru punerea în exploatare a unui nou abataj.

IN CLIȘEU : Unul din schimburile brigăzii Iui Zold Francisc, cel condus 
de Bădiliță Dumitru

locuitorii cartierului Livezeni din 
Petroșani au ieșit la muncă pentru 
înfrumusețarea cartierului.

— Timpul e înaintat, oameni 
buni, pînă cînd să mai așteptăm I 
Haideți să aranjăm rondurile din 
fața blocului. Cu toții, facem 
treabă bună și repede, le~a spus 
vecinilor săi prim maistrul Bura 
Brutus, responsabilul scării a 
11-a de la blocul 22, chemîndu-i 
la muncă. Și oamenii, mineri har
nici, l-au ascultat.

Peste tot s-a muncit 
încă înainte de amiază 
15 rondurile erau gata

...In fața blocurilor nr. 12, 21, 
23 și 24 grupurile de locatari, 
care au '•chimb at pentru citeva 
ore lopata și ciocanul de abataj 
cu grebla și roaba și-au amenajat 
spațiile verzi din lața locuințelor.

— Duminica ce vine trebuie 
să terminăm amenajarea spatiilor 
verzi, le spunea tov. Arhip 
Gheorgbe. mecanic de locomotivă 
si vicepreședintele comitetului de 
cetățeni ăl cartierului, deputatei 
Arhip Maria, lui Lupulescu Mi
hai, membru în comitet si lui

cu ipOT. 
la blocul 
aranjate.

Ameoajări exterioare 
în noul ca₽tier

dintre blocurile В și 11, deci 
asigura o nouă cale de acces 
cartier. Pentru ușurarea mun- 
săparea și încărcarea pămîn-

Constructorii șantierului Lupeni 
desfășoară cu mult avînt construc
ția celor 4 noi blocuri cu 169 a- 
partamente pe care le clădesc în 
cartierul Viscoza. In același timp 
însă, odată cu îmbunătățirea tim
pului, au început din plin și lu
crările de amenajări exterioare în 
acest cartier.

Lucrările de tencuieli exterioare 
se desfășoară la noul bjpc D. care 
va fi dat în folosință la sfîrșitul 
trimestrului. Pînă acum, tencuito- 
rii au „prins** în haina nouă de 
mortar ultimele două etaje ale 
clădirii. Zorul mare se dă însă 
la construcția noului d’rum care, 
trecînd pe lîngă blocul în cons
trucție 9 va face legătura cu stra
da 
va 
în 
cii, 
tului se face cu un excavator pe 
pneuri iar 3 autobasculante trans
portă continuu materialul extras.

In jurul multor blocuri din car
tier au fost începute lucrări de 
țerasare, taluzare, degajare pen
tru a se asigura amenajarea îm
prejurimilor clădirilor, iar la o 
seamă din ele se fac pregătiri pen
tru montarea schelelor, în scopul 
tencuirii exterioare. Angajamentul 
constructorilor 
tier este ca în 
mine complet 
rioară a blocurilor din acest cat-

de pe acest șan- 
anul acesta să ter- 
amenajarea exte-

Dioș Magdalena, președinta comi
siei de femei.

In curind intre blocuri, în fața 
lor, se va așterne covorul verde de 
iarbă, presărat cu culorile tran
dafirilor, făcind viața locatarilor 
noului cartier tot mai plăcută.

In grup, munca merge mai cu spor 
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ln sectorul XI investiții de la mina Petrila muncesc 
multe brigăzi fruntașe, cunoscute și pentru calitatea bună 
a lucrărilor de pregătiri ce le efectuează. Printre aceste 
brigăzi se numără și cea condusă de minerul Dogaru Sebae- 
t tian. Lucrind într-o galerie simplă armată in fier pocal 

i brigada realizează lunar o viteză medie de avansare de pes- 
( te 60 m. 1.
( IN CLIȘEU : Brigadierul Dogaru Sebastian (mijloc) eu 
\ doi ortaci ai săi se pregătesc pentru a intra in șut.

Putem avea in magazine 
mezeluri de o calitate mai bună!

Dintre toate produsele cu 
care întreprinderea de indus
trie locală „6 August" vine pe 
piață, cele mai „gustate" sînt, 
bineînțeles, mezelurile. La ma
gazinul de mezeluri și brînse- 
turi deschis nu de mult în o- 
rașul Petroșani, la raioanele de 
specialitate din celelalte maga
zine alimentare, pot fi văzuți 
lr fiecare moment mulți cetă
țeni cumpărînd diferite meze
luri Uneori, consumatorii sînt 
mulțumiți de calitatea acestor 
produse, alteori, prin scrisori 
trimise redacției, prin cuvîntul 
deputaților în sesiunile sfatu
rilor populare răzbat nemulțu
miri față de faptul că uneori, 
și în anumite perioade de timp 
destul de des, produsele de me- 
zelărîe nu au fost nici pe de
parte la nivelul cerințelpr.

Pe firul acestor sesizări, ia- 
tă-ne împreună cu tov. Almă- 
șan Alexandru, merceolog al 
O.C.L. Alimentara și cu tov. 

. Haiducs loan» salariat al O.C.L. 
Alimentara care a lucrat mulți 
ani ca mezelar, într-o vizită 
prin cîteva magazine din 
troșani, în cadrul căreia 
discutat despre un singur 
cru : calitatea mezelurilor, 
zită care s-a încheiat, bineîn
țeles. la fabrica de mezeluri a 
întreprinderii „6 August".

Tovarășul Ionescu loan, ges
tionarul magazinului nr. 5 din 
Petroșani, magazin profilat 
pentru mezeluri și brînzeturî, 
ne-a spus că am nimerit în
tr-un moment cînd nu vom 
putea să ne dăm seama de ne
ajunsurile pe care le provoacă 
magazinului și implicit cum
părătorilor, produsele de me- 
zelărie livrate de „6 August".

— Intîmplător astăzi sala
murile primite sînt destul de 
bune, spunea gestionarul. Dar 
în cursul trimestrului I al a- 
cestui an, timp de cinci săp- 
tămîni consecutiv am primit 
parizer și alte sorturi de cali
tate necorespunzătoare. Dacă 
tăiam la un canat o bucată de 
parizer și o agățam în cui, în
tr-un timp scurt bucata pier
dea 20 la sută din greutate 
deoarece din ea se scurgea li
chid

Pe- 
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Vi-
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Gestionarul acestui magazin, 
ca de altfel șl tov. Bengulescu 
Mircea, gestionând magazinu
lui cu autoservire, au arătat că 
șunca presată, mușchiul țigă
nesc sînt prea sărate, tari, Iar 
salamurile, pe lîngă că sînt 
prea sărate, slab condimenta
te, prezintă goluri mari în In
terior care la tăiere dau un as
pect foarte urît. Nu se pune 
accent pe aspectul comercial 
al acestor produse, pe gust, 
finețe.

Tovarășii de la magazinul, cu 
autoservire l-au chemat într-un 
rind pe tov. Alexa Nicolae, șe
ful serviciului producției de Ia 
întreprinderea „6 August** că
ruia i-au arătat pe Ioc defi
ciențele în ce privește calitatea 
unor produse, Ia care tov. A- 
lexa a arătat că1 magazinul 
trebuie să se adreseze în..■scris 
conducerii întreprinderii"". '„„6 
August", altfel nu se poate face 
nimic...

Tovarășul Ionescu, gestiona
rul magazinului de mezeîărie- a : 
arătat că l-a invitat în maga
zin pe tov. Moga Nicolae, mais
tru Ia fabrica de mezeluri a 
întreprinderii „6 August", că
ruia i s-au arătat deficiențele 
in domeniul calității, și tot a- 
tunci produsele de mezelărid 
ale întreprinderii „6 August" 
au fost comparate, cu mezeluri 
sosite de Ia întreprinderea 
„Mistrețul" București care erau 
mult mai bune.

— Noi putem face mezeluri 
și mai bune — a spus tov. 
Moga.

Gestionarii magazinelor au 
arătat că într-adevăr, în unele 
perioade, produsele de mezeluri 
ale întreprinderii „6 August" 
corespund din punct de vede
re al calității.

Este însă interesant de știut 
care sînt aceste perioade : a- 
tunci cînd în magazinele Văii' 
Jiului nu sosesc produse de me
zeluri din alte întreprinderi. 
Dacă nu sosesc mezeluri de la 
Sibiu, Deva sau de la „Mistre
țul"-București, „6 August" 3S 
ațeste produse în cantități mai 
mari, dar calitatea lasă de do
rit. Iar atunci cînd se primesc 
mezeluri din alte localități, iar 
magazinele, la aprovizionare, 
au de unde alege, tovarășii de 
la „6 August" au grijă să le 
facă mai bune.

Din acest fapt reiese că to
varășii din conducerea între
prinderii „6 August" care răs
pund de calitatea producției, 
tovarășii de la fabrica de me
zeluri nu au înțeles importan- 
•a pe care o are în prezent ca
litatea producției, nu se gîn- 
dese la faptul că mezelurile a- 
țung în pachetele cu mîncare 
pe care sute de muncitori le 
iau sub braț atunci cînd plea
că la lucru.

Și-i păcat pentru că, așa 
cum s-a putut vedea la fabri
că, se. pot produce, mezeluri de 
bur.ă calitate, chiar foarte bu
ne. Maistrul Moga Nicolae, lu
crătorii pe care-i conduce au 
dovedit nu odată că pot face 
lucruri bune atunci cînd se



2 STEAGUL ROȘU

Evitarea supraîncărcării elevilor

acasă, 
temelor pen- 
pe elevi cu 
le formea~ 

îi ajută să~și 
fi deprin-

însă cu te-

problema
Lupta împotriva supraîncărcării 

■Âevilor a preocupat cadrele de la' 
școala noastră încă de la începe
rea anului școlar.

Supraîncărcarea elevilor apare 
în școală cel mai frecvent în ale
gerea de teme pentru

Dozarea concretă a 
tru acasă obișnuiește 
munca independentă, 
Ză simțul răspunderii, 
însușească cunoștințe 
deri.

Copleșirea elevilor
me pentru acasă poate duce la 
obosirea lor, la surmenaj, sau la 
lucru de mîntuială, superficial. 
Supraîncărcarea elevilor cu mate
rial instructiv poate începe chiar 
de la lecție. Pregătirea insuficien
tă a lecției de către profesor, lip
surile care se manifestă în des
fășurarea ei, duc la supraîncărca
rea elevilor, deoarece materialul 
rămas neclarificat, nelămurit în 
clasă, elevul trebuie să-l lămu
rească singur acasă, ceea ce răpeș
te mult timp, iar concluziile la 
care ajunge sînt uneori greșite.

Pentru a evita aceste neajunsuri 
cadrele didactice de la școala noas
tră țin cont ca pregătirea teme
lor date pentru acasă elevilor să 
dureze de la două pînă la trei 
ore pe Zi. Totodată pregătirea te
meinică a lecțiilor, expunerea lor 
după un anumit plan, folosirea 
schemelor, a materialului didactic 
vogat, asigură însușirea în linii 
generale a materialului nou.

O altă cauză a supraîncărcării
OL teme se datorește lipsei 

de legătură între profesori în pla
nificarea temelor pentru acasă. 

Pentru coordonarea muncii în 
vederea efectuării temelor, fiecare 
profesor de la școala noastră, pla
nifică temele pentru acasă 
seama cît de ocupat este 
și la alte obiecte în acea 
in altă zi din săptămână.

In jurnalul clasei, tovarășii pro
fesori consemnează temele elevi
lor pentru acasă, durata . execută- 

1 ni lor, ținînd seamă că temele scri- 
■ se să se împletească cu cele orale, 

evitîndu-se ritmul neuniform al 
activității elevilor, zilele ^grele1' 
și zilele ,ptșoare“.

ținînd 
elevul 

zi sat*

„Carnet pedagogic". Așa este 
Intitulată rubrica săptămînalfi 
care se transmite cu regulari
tate la stația de radioflcare 
din Aninoasa.

In cadrul acestei rubrici, 
cadrele didactice de la școala 
din localitate îndrumă părinții 
asupra celor mai bune metode 
pe care pot să le folosească In 
munca de educație a elevilor.

TN CLIȘEU : Profesorul Simo 
Tcsif de la Școala de 8 ani din 
Aninoasa vorbind la microfon 
în cadrul emisiunii „Carnet 
pedagogic".

actuală
De aceea noi acordăm toată 

grija alcătuirii juste a orarelor, 
ținînd seama de cerințele pedago
gice și de particularitățile de vîrstă 
ale școlarilor.

Pe baza orarului întocmit pe 
școală, profesorii își întocmesc pla
nurile calendaristice. In planifica- 
rea lucrărilor scrise s-a avut în 
vedere ca acestea să se dea cite 
una sau două pe săptămînă.

La lecțiile recapitulative, la di
ferite obiecte, în cursul trimestru
lui am 
prindă 
dintr-o 
rat de

Supraîncărcarea elevilor se da~ 
torește fi neatenției unor profesori 
față de organizarea și desfășura
rea muncii de pregătire a teme
lor pentru acasă de către elevi.

De aceea, învățătorii și profeso
rii noștri dau permanent indicații 
elevilor asupra organizării studiu
lui, în unele cazuri explicînd și 
noțiuni din manual. La unele let. 
ții de istorie, geografie, literatură, 
științele naturii elevilor li se arată 
cum să alcătuiască planul mate
riei, înlăturîndu-se astfel memo
rarea mecanică a lecției.

Dar numai îndrumarea elevului 
asupra felului cum trebuie făcută 
tema acasă nu e suficientă. Se 
cere ca profesorul să viziteze pa 
elevi acasă cu scopul de a-i ajuta 
la organizarea muncii de pregăti
re a temelor date acasă.

In afara vizitelor acasă, în școa
la noastră se organizează pentru 
unii elevi meditații în timpul că
rora ei își pregătesc sub suprave
gherea profesorului temele date în 
clasă.

Lupta împotriva supraîncărcării 
elevilor și pentru asigurarea tim
pului necesar studiului cuprinde și 
activitatea elevilor în afara clasei, 
activitatea obștească. Trebuie evi
tată supraîncărcarea unor elevi cu 
prea multe sarcini, cu numeroase 
referate, responsabilități, în timp 
ce alții sînt lipsiți de asemenea 
preocupări. Conducerea școlii noas
tre, organizația de pionieri, țin 
cont de acest lucru, procedînd la 
o justă împărțire a sarcinilor.

Prin justa alcătuire a orarului 
a ^planurilor calendaristice, prin 
îmbunătățirea calitativă a lecțiilor, 
prin organizarea muncii de ajuto
rare a elevilor pentru efectuarea în 
bune condiții a temelor pentru acasă, 
vom contribui la ridicarea calități: 
invățămîntului, la pregătirea vii
torilor constructori ai comunismu
lui.

MAFIA TIȚESCU
Școala de 8 ani nr. 4 Petroșani

ținut cont ca ele să nu cu- 
un număr mare de capitole 
materie, un volum exage- 

cunoștințe, pentru repetat.

Familia

Jr

Mulți elevi 
preferă in locul 
orelor de joacă, 
clubul. Aceata 
este un loc 
mult Îndrăgit 
de copii. Biblio
teca, sala de 
șah sau diferi
tele cercuri spe
cial create pen
tru ei, sînt lo
curi unde copiii 
vin cu drag.

IN CLIȘEU : 
Un aspect de la 
cercul de artă 
plastică pentru 
copil al clubu
lui minier din 
Petrila.

de sărbătoare
In cinstea aniversării a 40 de 

ani de la înființarea U.T.C.- 
ului, Casa pionierilor din Lu- 
peni a organizat în sala de șe
dințe a clubului sindicateior 
din Lupeni o ședință festivă la 
care au participat cadrele di
dactice Și 360 pionieri de la 
școlile din localitate. Cu acest 
prilej a fost prezentată confe
rința „Episoade din viața și 
activitatea U.T.C.-ului sub con
ducerea P.C.R." de către tov. 
Ghlnea loan, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani. După conferință a 
urmat un program artistic 
compus din cîntece și recitări, 
prezentat de către elevi.

-=©=-

Excursie de studiu
De citeva zile, studenții anu

lui III-exploatări miniere, de 
la I.M.P. se află într-0 excursie 
de studiu in țară.

Intre obiectivele ce vor fi vi
zitate se numără : hidrocentra
la „V. L Lenin" de la Bicaz, 
exploatările de sare de la Slă- 
nic, întreprinderea de fabrica
re a utilajului minier „Inde
pendența" din Sibiu șl altele.

O asemenea excursie va fi or
ganizată la sflrșitul lunH apri
lie și cu studenții anului III- 
electromecanlcă.

Scopul principal al acestor 
excursii este de a ajuta și mai 
mult pe studențl In aprofun
darea cunoștințelor de specia
litate.

D. ALBESCU 
corespondent

Succesul activității instruc - 
tiv-educative a cadrelor didac
tice depinde în mare măsură 
de colaborarea lor cu părinții 
elevilor. Această colaborare este 
necesară pentru asigurarea u- 
nîtății de influențe educative 
asupra elevilor din partea șco
lii și a familiei. Cadrele didac
tice aduc la cunoștința părin
ților cerințele școlii și solicită 
sprijinul părinților în proble
ma educației și instrucției co
piilor.

La Școala de 8 ani nr. 2 Lo
nea atît colectivul didactic cît 
șî conducerea școlii, în cadrul 
adunărilor cu părinții, vizite
lor făcute la familiile elevilor, 
convorbirilor și lectoratelor cu 
părinții au stat pe îndelete de 
vorbă cu el asupra tuturor pro
blemelor ce frămîntă școala, șl 
împreună, am stabilit măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii.

Periodic părinții au fost In 
formați asupra felului cum se 
desfășoară munca noastră șl a 
elevilor, au fost Îndrumați să 
urmărească cu mare grilă si 
atentie felul cum Isi organi
zează copiii munca de pregă
tire a lecțiilor cînd sînt acasă. 
In ședințele cu părinții cadrele 
didactice de la școala noas
tră au arătat practic părinți 
lor cum să-și ajute copiii la 
învățătură pentru un studiu 
ritmic, cum să-$l bjute copiii 
In planificarea timpului de În
vățătură șl joacă. Am atras a- 
tenția părinților asupra faptu
lui că ei trebuie să urmăreas
că cu seriozitate respectarea 
timpului de joc șl de odihnă al 
copiilor. In același timp însă

prețios al școlii
ei au datoria să nu permită 
copiilor frecvența exagerată a 
spectacolelor sau participarea 
la diferite competiții sportive 
fără știrea școlii, deoarece a- 
cestea răpesc din timpul ne
cesar studiului, dăunează Asu
pra pregătirii elevilor.

In majoritatea cazurilor co
lectivul nostru didactic a pri
mit ajutorul solicitat din par
tea părinților.

Ajutorul acordat nouă de 
părinți s-a resimțit foarte mult 
In procesul instructiv-educa 
tiv. Față de anii trecut! șl 
chiar de primele trimestre din 
acest an. situația la Învățătu
ră s-a îmbunătățit simțitor, 
numărul corigentilor scăzind 
mult.

Astfel colaborarea noastră cu 
părinții a prilejuit un intereJ 
sânt schimb de păreri, cu în’ 
vățăminte folositoare și pen
tru părinți și pentru noi, fl- 
tndu-ne de un real folos. De 
aceea și pe viitor noi vom 
căuta să strîngem și mai mult 
această colaborare, intensificlnd 
munca în lectoratele cu părin
ții, discuțiile cu ei și «vizitele 
la domiciliu.

prof. HAVLIU 1OS1F 
directorul școlii de 8 ani nr. 2 

Lonea
1

----- =©=

Să acordăm mai multă atenție 
gazetelor perete

de perete din școli 
real folos In activi-

Gazetele 
sînt de un 
tatea cadrelor didactice. Arti
colele publicate prin conținu
tul lor pot constitui un pre
țios schimb de experiență in
tre profesori și Învățători, un 
mijloc de îndrumare și popu
larizare a celor mai 
metode de muncă din 
tatea noastră.

Cu toate acestea, la 
școli activitatea gazetelor de 
perete este nemulțumitoare. 
Așa de exemplu, la școlile din 
Petrila șl Lonea, gazetele de 
perete sint neglijate atlt de 
conducerile acestor școli cit șl 
de grupele sindicale respective.

Multe din articolele de la ga
zetele de perete se ocupă de 
situația internațională, de pro
blemele de politică internă. In 
schimb in prea mică măsură', 
sau chiar de loc, se ocupă ele 
de problemele concrete de in- 
vățămlnt din școli, de activi
tatea pe care o desfășoară ca

eflcace 
activi -

unele

drele didactice, de rezultatele 
obținute, de activitatea diri- 
ginților etc. Să luăm ca exem
plu gazeta de perete de Ia 
Școala de 8 ani din Petrila. Cu 
ocazia zilei de 8 Martie, la ga
zeta de aici au apărut două 
articole eare tratează la gene
ral importanța istorică a zilei 
de 8 Martie, unul 
maghiară și altul în 
mină (? I)

Ce a determinat
de redacție al acestei gazete 
de perete să scrie două arti
cole pe hceeași temă, deoare
ce e un lucru cunoscut că toa
te cadrele didactice cunosc lim
ba romlnă și aceasta cu atlt 
mai mult cu cît nici unul din 
ele nu se referă la munca pro
fesorilor și Învățătorilor 8e la 
școală ?

Un caz asemănător este șl 
la școala din Cimpa unde ga
zeta de perete nu are decit 
două articole din care unul se 
referea la conferința de la Ge-

In limba 
limba ro-
colectivul

neva, iar altul la lupta pentru 
pace.

La alte gazete de perete cum 
sint cele de la școlile de 8 ani 
din Petrila, Lonea, articolele 
sint schimbate foarte rar și a- 
ceasta numai cu ocazia diferi
telor aniversări.

De inactivitatea acestor ga
zete de perete se fac vinovate 
conducerile școlilor respective, 
grupele sindicale și comitetul 
sindicatului învătămînt Petrila 
care nu au tras la răspundere 
colectivele de redacție pentru 
munca lor nesatisfăcătoare.

Pentru noi, cadrele didactice, 
gazetele de perete, reprezintă 
un ajutor prețios și de aceea 
e necesar ca activitatea aces
tora în viitor să fie mult îm
bunătățită. Grupele sindicale 
vor trebui să acorde o atentie 
mai mare gazetelor de perete.

prof. I. ROVSNIK 
președinta comitetului 

sindicatului lnvățămînt Petrila

Loc de joacă 
oentru cei mici

Mircea, Ionică și Carol sint 
prieteni șl colegi de școală. 
Prietenia lor a început încă de 
cînd s-au mutat în blocurile 
din cartierul Viscoza ІП.

Intr-o zi, în timp ce se ju- ’ 
cau pe afară, cei trei prieteni 
au văzut că unele scări de blo
curi șl-au schimbat aspectul.

— In blocul nostru s-a dat 
cu un strat de vopsea de ulei 
pe pereții scărilor, s-au pus 
tablouri și glastre cu flori — 
Spuse Ionică prietenilor. Pio
nierii care au fost dimineață 
acasă au ajutat la curățenia 
făcută în jurul blocului. Și noi 
ar trebui să facem ceva.

— Bine zici Ionică. Să facem 
ceva folositor, dar ce, la spu
ne ?

Răspunsul n-a venit deln- 
dată.

— Să facem un loc de joacă 
pentru cel mici ca să nu mal 
alerge unul după celălalt pe 
scări să murdărească pereții 
și să producă gălăgie.

...De unde și-or fi procurat 
roabe a rămas o taină, nisipul 
l-au adus din Jiu. iar cei mie! 
l-au luat în primire. Astfel s-a 
creat celor mici o posibilitate ' 
de a-și petrece timpul jucîn- 
du-se la soare. în aer curat 
fără să stingherească ne vreun 
locatar — si asta oină la ame
najarea unui solar.

r
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însoțind trenul
П aprilie ora 21,39. Trenul 

2619 cu marșrută pentru Arad 
si puse tn mișcare. La ieșirea 
din grupul tehnjc Triaj, după 
bătăile locomotivei se vede că 
trenul este greu. In marchiza 
locomotivei, mecanicul comu
nist Sekereș Ion și fochistul 
săL manevrau totul în sigu
ranță. Privită așa, în ansamblu, 
munca lor părea aceeași ca de 
toate zilele. O încordare deo
sebită însă, fără vorbe sau 
precipitări, se simțea în toate 
mișcările lor. Era deajuns ca 
mecanicul să privească mano- 
metrul și să-nchidă puțin re
gulatorul pentru 
să răstoarne pe 
lopeți vîrfuite cu 
cutia de foc. Din 
tși arunca privirea și la sticla 
de nivel și mecanicul înțele
gea. Un semn cu mina indica 
momentul cel mai potrivit să 
tragă ană. Din mișcările lor. 
desprindeai bine că oamenii

ca fochistul 
dată citeva 
cărbuni in 

cînd în cînd

♦

Casă de filtre... fără apă
♦

*

*
♦

♦ 
o

Lu- 
fază 
ac- 
be~

*
♦
♦

♦
♦

*

♦
♦
♦
♦
♦
♦

<

♦

Pentru construcția noii alimen
tări cu apă din orașul Lupeni s-au 
cheltuit mulți bani. La punerea 
tn funcțiune a noii instalații, 
constructorul — șantiertd, 7 
peni — a prezentat-o într-o 
ncompletă, dar care a fost 
eptată provizoriu de către

tțeficiar și sfatul popular local- 
Lipseau unele regulatoare de de
bit, contoare debitmetre etc., care 
trebuiau procurate din afara Văii 
Jiului. Totuși barajul de captare, 
conducta de aducțiune și stația de 
filtrare a apei au fost puse în 
funcțiune urmînd ca după sosi
rea instalațiilor lipsă, ele să fie 
montate, iar rezervoarele noi să 
intre în funcțiune după ce se va 
construi conducta de legătură (alt 
proiect) cu rețeaua de distribuție 
a orașului.

l.C.O. a început să gospodăreas
că această instalație ca pe o uni
tate a ei. De menționat „dispozi- ♦

r A.-y. ie

Cum planificam munca la club
Educarea oamenilor muncii, este 

una din sarcinile principale care 
revin organizațiilor sindicale, con
duse de partid. Plecînd de la a- 
ceasta și ținînd seama de indica
țiile Congresului al Ш-lea al par
tidului, comitetul sindicatului mi
nei Petrila, împreună cu consiliul 
de conducere ai clubului a inten
sificat în acest an activitatea edu- 
cativ-culturală în rîndurile oame 
nilor muncii. La alcătuirea planu
lui de muncă trimestrial am ținut 
seama atît de necesitatea mobili
zării oamenilor muncii la îndepli
nirea sarcinilor de producție, de
pășirea angajamentelor de întrecere 
luate la mina și preparația Petrila 
pe anul 1962, cît și de organiza
rea diferitelor acțiuni pentru e- 
ducarea lor în spiritul dragostei 
față de patrie, față de partid, fa
ță de avutul obștesc. .

In plan au fost curprinse și 
alte obiective importante. De 
exemplu, expunerea de conferințe 
economice, tehnice și de cultură 
generală în scopul ridicării ca
lificării profesionale a muncitori
lor, întîiniri între minerii vifstnici 
și cei tineri, generalizarea meto
delor avansate de muncă ale frun
tașilor în producție, organizarea 
de schimburi de experiență pe te
me diverse, seri de, odihnă.

Pianul de muncă a fost discutat 
în consiliul clubului, apoi am tre
cut la elaborarea planurilor de

marșrut 2619
văd. simt clocotitul din cazan 
și-șl unesc eforturile, mișcă
rile ca să susțină, să întețeas
că clocotul, forța aburilor. Și 
totul cu mîinile încleștate pe 
comenzi, cu privirea avîntată 
pe linie, cu urechea la bătaia 
mașinii.

Da, nu era un lucru obiș
nuit. Linia Petroșani — Sime- 
ria este o secție grea de re- 
morcare din cauza pantelor 
mari și curbelor strînse. Totuși 
hamlcul mecanic conducea un 
’ren cu 75 tone supratonaj 
peste norma planificată. Dar 
trenul acesta nu era primul. 
Oițe nu urcase el pină la Bă- 
mța 1... Acum iată-1 din nou la 
drum. In zare se distinge sta
ția Bănlța. punctul cel mai 
’nalt. Mecanicul și-a controlat 
ceasornicul. Nici un minut în- 
rirziere. Totul conform grafi
cului de circulație.

RASARAB SIMION 
impiegat de mișcare

♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦

1 no- 
direc- 

care se

ția" purtînd nr. 11.380 din 
iembrie 1961, semnată de 
torul întreprinderii, în 
stabilesc măsurile de funcționare 
și siguranță la alimentarea cu 
apă.

Care este însă în prezent situa
ția acestei alimentări cu apă ? 
După ce la început l.C.O. s-a 
instalat aici ca stăpîn — și livra

■ apă prin casa de filtre, deo
dată s-a răzgîndit, a închis casa 
de filtre și a dat drumul apei 
direct de la izvor prin conducte, 
în timp ce filtrele au rămas us
cate... Așa că acum de instalații 
nu mai vor să răspundă și să 
le poarte de grijă nici l.C.O., 
nici constructorii.

Este necesar ca această stare ♦ 
să fie grabnic curmată, iar ali
mentarea cu apă de la Lupeni 
să fie pusă în funcțiune pe de
plin !

♦

♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦ 
♦
♦

♦

*♦

ȘT. МГНАІ

muncă pe comisii. Odată planurile 
definitivate și aprobate, s-a întoc
mit programul de activitate (pla
nul calendaristic lunar) cate con
ține acțiunile de fiecare zi din 
luna respectivă.

In programul 
specificăm data, 
acțiunii, cine o
unde se va petrece. Popularizarea

de activitate noi 
ora, denumirea 

susține și locul

Cuvîntul activistului 
cultural

activitate se face 
la intrarea în club 
stația de radiofi- 
cuprinde acțiuni

programului de 
prin afișarea lui 
și la mină, prin 
care. Programul 
diverse privind ridicarea nivelului 
de cultură generală al muncito
rilor, organizarea de manifestări 
culturale închinate inovatorilor și 
fruntașilor în producție, seri de o- 
dihnă pe care noi le ținem cu 
regularitate. Așa, de exemplu, în 
ziua de 11 martie, în sala clubului, 
am organizat o expunere tehnică 
cu tema: „Despre importanța creș
terii vitezelor de avansare în aba
taje și la lucrările de pregătiri" 
la care au participat peste 200 de 
mineri din sectoarele minei Pe
trila. Ne-am îngrijit ca această 
conferință să fie uimată de fil
mul documentar tehnic intitulat : 
„Economisirea lemnului de mină".

tone

organiza- 
Petrila au

Au colectai 60 
fier vechi

In cursul acestui an 
țiile U.T.M. de la mina 
desfășurat o activitate intensă în ve
derea organizării mai multor ac
țiuni de colectare a fierului vechi. 
Drept urmare s-a reușit ca în pri
mul trimestru al anului să se colec
teze și să se predea întreprinderii 
de colectare a metalelor cantitatea 
de 60 tone fier vechi. La strîngerea 
fierului vechi s-au evidențiat în 
mod deosebit brigăzile de muncă 
patriotică conduse de Chelatu 
loan din sectorul II, Vesa Nicolae 
din sectorul III, Stănică Ioan din 
sectorul VII, Greu Victor din sec
torul VIII și altele.

Propuneri înfăptuite
In întîlnirlle ce au avut loc 

între deputați și alegători, oa
menii muncii din Petrila au 
făcut numeroase propuneri 
pentru lărgirea rețelei comer
ciale din raza orașului.

Aceste propuneri făcute 
alegători au fost studiate 
mănunțit atît de comitetul 
xecutiv al sfatului popular din 
localitate cît și de către orga
nizațiile comerciale șl coope
ratiste care au luat măsuri de 
traducere în viață. Astfel, a 
fost deschisă o secție de coa
fură, o ceasornicărie, iar în 
ziua de 11 aprilie a.c., în două 
localuri reparate și amenajate 
cu mobilier modern s-au des
chis două noi unități comer
ciale : un centru desfacere 
a pîinii și o unitate pentru a- 
provizionarea oamenilor muncii 
cu lapte.

re 
a- 
e-

Bogată activitate
Despre activitatea muncito

rilor de la l.C.O. Vulcan se pot 
spune multe lucruri bune. Sub 
Îndrumarea permanentă a or
ganizației de partid, conduce
rea sectorului a stabilit sarci
nile ce îi revin privind gospo
dărirea orașului, buna funcțio
nare a instalațiilor electrice, 
alimentarea cu apă potabilă.

Astfel, acum slnt in curs de 
terminare podul peste Mori- 
șoara (la piață), repararea dru
mului în colonia de jos și al
tele

O măsură bună luată de con
ducerea l.C.O. Vulcan este îm
bunătățirea transportului pu
blic local. In. prezent autobu
zul local circulă pe ruta Coro- 
iești — Sohodol și asigură 
transportarea muncitorilor la 
mină. In ultimul timp au fost

Joi 22 martie, la orele 17, în sala 
clubului, a fost organizat un con
curs cu tema „Patru decenii de la 
înființarea U.T.C. din Romînia". 
De asemenea, nu de mult a fost 
prezentat un program susținut de 
formațiile artistice ale clubului în 
cinstea brigăzii fruntașe conduse 
de Șomogyi Iuliu.

Munca de planificare a activită
ții clubului ține seama de preocu
pările variate ale oamenilor mun
cii. De aceea noi am creat la clu
bul sindicatelor și colțurile roșii 
condițiile necesare desfășurării u- 
nei activități variate. In felul aces
ta o bună parte din salariații co
lectivelor de muncă din oraș, tineri 
și vîrstnici au fost atrași în di
ferite acțiuni cultural-educative. 
Peste 90 de persoane participă ac
tiv la corul clubului, 61 de mun
citori și funcționari fac parte din 
formațiile de teatru, aproape 70 
de tineri și vîrstnici sînt încadrați 
în brigada artistică de agitație, în 
orchestra simfonică, orchestra de 
muzică ușoară și orahestra de mu
zică populară. Alți 38 sînt cuprinși 
în fanfară. Un număr însemnat de 
tineri pot fi întîlniți în 
balet, cercul de inițiere 
cercul de artă plastică.

muncă pe trimestrul 
clubului a prevăzut 
unui cerc foto și a 
croitorie ț>entru femei.

Cu toate acestea, munca cultu

cercul de 
muzicală, 

In planul 
II, cotiși- 
organiza* 
unui curs

de 
liul 
rea 
de

Putem avea în magazine 
mezeluri de o calitate mai bunâ!

(Urmare din pag. l-a)

pune accent pe calitate. Dar 
uneori, mai ales cînd se pro
duc cantități mai mari decît 
prevede planul, se scapă din 
vedere unele cerințe privind 
calitatea, nu se respectă pro
cesul tehnologic, nu se pune 
accent pe aspect, pe finisaj. 
Este, de asemenea, necesar să 
se arate că și conducerea în
treprinderii „6 August" trebuie 
să la unele măsuri menite să 
creeze condiții mal bune de 
lucru la fabrica de mezeluri.

In magazia fabricii de me
zeluri au fost tăiate bucăți din 
produsele aflate acolo și pen
tru aprecierea calității s-a 
mers, bineînțeles, pînă la de
gustare. Fiind într-o perioadă 
cind se produceau cantități nu 
prea mari, mezelurile erau bune.

Maistrul mezelar Moga a ți
nut să arate că unele sorturi 
de salam slnt depreciate șl din 
cauză că în magazine nu slnt 
păstrate și distribuite în mod 
corespunzător. La unele maga
zine, bucățile de salam slnt 
păstrate în frigidere unele pes
te altele, ceea ce dăunează ca
lității. in magazin, salamul 
trebuie păstrat agățat, Ia aer, 
pentru că numai așa își păs
trează calitățile. In frigider se 
păstrează numai produsele 
pi oaspete, care, de regulă, tre
buie preluate numai în canti
tăți ce pot fi vlndute în apro
ximativ 24 de ore.

Nu puține au fost cazurile

gospodărească
îmbunătățite iluminatul public 
șl alimentarea cu apă prin mă
surile luate privind verificarea 
instalațiilor respective și re
medierea la timp a defecțiuni
lor ce se ivesc.

Pentru efortul depus merită 
a fi evidențiați maiștrii Amza 
Marin, Venczel loan, Sibișan 
Alexandru și muncitorii Penzeș 
Andrei, Bodea Ioân, Popescu 
Mihai. Lakatos Carol.

- Cît privește activitatea 
noastră de viitor — spunea co
munistul Ciornei Ioan — am 
prevăzut introducerea ilumina
tului fluorescent, refacerea re
țelelor electrice șl a racordări
lor în colonia Eternit și colo
nia de jos și introducerea ilu
minatului 
Kakașvar 
lămpi.

publlc In colonia 
prin montarea a 37

A. DUMITRU 
corespondent

rală la clubul sindicatelor din Pe
trila nu se desfășoară încă la ni
velul posibilităților de care dispu
nem. De aceea, în planul de acti
vitate al clubului pe trimestrul II, 
consiliul clubului și-a fixat ca o- 
biectiv atragerea unui număr mai 
mare de tehnicieni și ingineri de 
la mina și preparația Petrila la 
activitatea culturală ce se desfă
șoară la club, organizarea mai 
multor recenzii la cărți tehnice. Ne 
vom îngriji ca joile de tineret să 
aibă un program educativ bogat 
în conținut, să învățăm pe tineri 
cintece revoluționare. In această 
privință, pe baza indicației pri
mite din partea brigăzii C.C. al 
P.M.R. care a analizat activitatea 
culturală din Valea Jiului, am 
întocmit un plan comun cu orga
nizația U.T.M. de la mina Petrila. 
Ne-am propus să organizăm mai 
multe acțiuni culturale în afara 
clubului, îndeosebi la cele două 
cămine muncitorești din 
în sălile festive de la 
preparație.

Prin obiectivele alese, 
țiunile întreprinse, noi căutăm să 
educăm tinerii și vîrstnicii din o- 
rașul nostru în spiritul patriotis
mului socialist și al internaționa
lismului proletar, al dragostei față 
de cultură, să-i mobilizăm la tra
ducerea în viață a sarcinilor pe 
care Congresul al III-lea ăl par
tidului le-a pus în fața minerilor.

IOSIF KALMAN 
directorul clubului sindicatelor 

din Petrila

localitate, 
mina și

prin ac-

mezelărie există o co- 
control al calității, 

din tovarăși de acolo 
drept vorbind, n-au 

interes să-și rebuteze

cînd unele cantități de meze 
litri au pierdut din calități, s-au 
învechit, din cauză că ău fost 
aduse in cantități prea mari 
în unele magazine, în timp ce 
aite magazine nu sînt aprovi
zionate suficient cu mezeluri.

Și, interesant de știut că 
deși întreprinderii „6 August" 
i s-a reproșat în repetate rîn- 
duri slaba calitate a unor pro
duse de mezelărle, niciodată nu 
1 s-a refuzat măcar o bucată 
de salam pentru calitate neco
respunzătoare. Această defi
ciență a dezvăluit, de altfel o 
altă deficiență mai gravă, a- 
nume că nu există un control 
real al calității produselor de 
mezelărle. E adevărat, la uni
tatea de 
misie de 
formată 
care, la 
nici un 
propria producție și nici n-ău 
dat semne de ceartă unii cu 
alții atunci cînd s-au constatat 
defecțiuni. Dar de ce la recep
ția mezelurilor nu iau parte 
tovarăși din conducerea între
prinderii, sau tovarăși de la 
I.C.R.A. ? Dovadă că nu s-a 
pus accentul pe calitate. Mal 
ales I.C.R.A. care preia întrea
ga cantitate de mezeluri pro
dusă de „6 August" și o dis
tribuie magazinelor O.C.L. A- 
limentara, n-a dat pînă acum 
vreun semn că ține să-șl în
deplinească obligația de a îm
piedica pătrunderea în maga
zine a unor produse de cali
tate slabă.

☆

Din cele constatate s-ă pu
tut vedea că dacă în unele pe
rioade calitatea mezelurilor nu 
corespunde cerințelor, aceasta 
se datorește faptului că nu 
s-a pus accent pe această im
portantă sarcină. Conducerile 
întreprinderii „6 August" și 
I.C.R.A., trebuie să organizeze 
temeinic controlul calității la' 
recepția produselor preparate 
din carne și să ia măsuri ca în 
magazine să existe în perma
nență numai mezeluri de bună 
calitate.

=©=

In cinstea zilei, 
tineretului

Tinerii de la mina Vulcan 
s-au angajat să întîmpine cea 
de-a 40-a aniversare a U.T.C. 
cu noi succese în producție și 
activitatea obștească1.

Cele 32 de brigăzi de muncă 
patriotică, vor colecta 100 tone 
fier vechi, vor curăța și ame
naja 6 galerii principale și vor 
colecta din subteran zeci de 
cărucioare cu lemn de mină 
vechi. De asemenea, în cadrul 
concursului „iubiți cartea" vor 
fi examinați 250 de tineri, iar 
la crosul „Să întîmpinăm 1 
Mai" v-or fi antrenat! peste 
300 tineri.

D. ALBU 
corespondent 

©=■- .
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Așa este considerat la prepara

ția Lupeni inovatorul Tzîller Ca
rol, unul din 'lăcătușii de întreți
nere ai secției de preparare.

Inovatorul Tziller Carol conduce 
o echipă de întreținere. Neobosit 
în rezolvarea sarcinilor de pro
ducție, lăcătușul Tzîller este me
reu preocupat de căutarea noului 
Și ca rezultat, pe lingă faptul că 
echipa pe care o conduce se nu
mără printre cele fruntașe, el a 
realizat în acest an 6 inovații. 
Două din inovațiile sale au și fost 
aplicate Cea mai importantă ino
vație realizată de 
este : „întrerupător 
în caz de avarie a 
portor".

Pentru meritele 
lui Tziller Catol 
titlul de inovator fruntaș , în între
cerea dintre inovatorii preparației.

VOICHIȚA GLOBORU
corespondent

Tziller Carol 
de declanșare 
lanțului trans-

sale, lăcătușu- 
i s-a atribuit
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Declarata guvernului sovietic cu privire 
la încetarea experiențelor eu c:ziorna nuclearo
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

frASS transmite:
La 19 aprilie guvernul sovie

tic a dat publicității o decla
rație în care se arată că este 
gata să examineze „ca bază 
pentru viitoarele tratative pro
punerile cuprinse în memo
randumul celor 8 state neutre 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară".

Guvernul sovietic dă în felul 
acesta un răspuns pozitiv ce
rerii guvernelor statelor-autoa- 
re ale memorandumului comun 
și declără că își va continua 
eforturile îndreptate spre rea
lizarea cît mai grabnică a 
unui acord cu privire la in
terzicerea pentru totdeauna a 
experiențelor cu arma nucleară.

Memorandumul cu privire la 
încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară a fost prezentat 
la 16 aprilie de4Birmania, Bra
zilia, Etiopia, ? India, Mexic, 
Nigeria, Republica Arabă Uni
tă, Suedia.

In declarația guvernului so
vietic se arată că nu se pot 
duce tratative rodnice cu pri
vire Ia încetarea experiențelor 
în timp ce răsună exploziile 
nucleare. De aceea, guvernul 
U.R.S.S. „este de părere ■— și 
numai așa poate fi interpre-

tat spiritul și sensul propune
rilor statelor neutre — că! ă- 
cum, cîrid aceste propuneri 
creează noi perspective pentru 
tratative și pentru realizarea 
unei înțelegeri, ieste și mal im
portant că puterile nucleare 
să-și asume de bunăvoie o- 
bligația de a nu efectua ex
plozii nucleare în perioada 
tratativelor".

„Guvernul sovietic reafirmă 
că este dd acord să-și asume 
această obligație, dacă și pu
terile occiden&le vor proceda 
la fel".

Ій declarație se amintește că 
guvernul soivîetic a prezentat 
în repetate rînduri puterilor 
occidentale propuneri concrete 
pentru soluționarea problemei 
încetării experiențelor nuclea
re. Pentru controlul, asupra 
respectării de către state ă 0- 
bligațîei de a nu efectua ex
periențe, guvernul sovietic 3 
propus să se folosească mij
loacele naționale de detectare 
a exploziilor nucleare pe care 
le dețin S.U.A., Uniunea So
vietică și multe alte state.

„Puterile occidentale au îm
pins acum tratativele cu pri
vire la încetarea experiențelor 
nucleare într-un impas", se 
constată în declarația guver-

f
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Lucrările Conferinței de la Geneva
. geneva 19 (Agerpres).

Cea de-a 24-a ședință ple
nară a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare care a 
avut loc la 19 aprilie, a fost 
consacrată în întregime pro
blemei privind încetarea expe
riențelor cu arma nucleară.

La începutul ședinței, care 
s-a desfășurat sub președinția 
delegatului Mexicului, în nu
mele delegațiilor celor opt țări 
— autoare ale memorandumu
lui, a luat cuvintul reprezen
tantul Etiopiei. Reprezentantul 
U.R.S.S., V. A. Zorin a dat ci
tire declarației guvernului so
vietic care cuprinde un răs
puns la memorandumul celor 
8 țări neutre participante la 
lucrările Comitetului în pro
blemă încetării experiențelor 
cu arma nucleară. Reprezen
tantul sovietic ă' cerut ca a- 
ceastă declarație să fie editată 
ca document 
tetului celor 
dezarmare.

oficial al Comi-
18 state pentru

Declarațiile delegaților An
gliei și S.U.A. care au luat apoi 
cuvîntul au constituit de fapt 
un răspuns negativ la propu
nerea țărilor neutre.

După cuvîntarea reprezen
tantului Indiei, care a chemat 
puterile nucleare să accepte 
memorandumul ca bază pen
tru tratative, a luat cuvîntul 
pentru a doua oară V. A. Zorin.

Guvernul sovietic este de 
părere, a subliniat V. A. Zorin, 
că acum este deosebit de im
portant ca puterile nucleare 
să-și asume de bună voie o- 
bligația de a nu efectua ex
plozii nucleare in perioada 
tratativelor.

In cursul discuțiilor care au 
continuat s-a hotărît ca Co
mitetul celor 18 state pentru 
dezarmare să continue exami
narea problemei privitoare la 
încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară, în următoarea sa 
ședință' plenară.

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

nului UJî.S.s. Propunerea pre
zentată' de cele 8 state neutre 
în Comitetul celor 18 state re
prezintă o încercare serioasă 
de a scoate aceste tratative 
din impas.

Memorandumul statelor neu
tre prevede că controlul asu
pra încetării experiențelor nu
cleare trebuie să se înfăptuias
că cu ajutorul rețelei națio
nale dei posturi de suprăv e 
ire. Pentru culegerea și pre
lucrarea informațiilor sosite de 
Ia "aceste posturi este suficient' 
să se creeze o comisie interna
țională alcătuită dintr-tfn grup 
limitat de oameni de știință 
cu o înaltă calificare. Problem 
ma invitării comisiei pSntru 
elucidarea la fața locului ă' îm
prejurărilor în care s-a produs 
un anumit fenomen suspect 
trebuie să fie rezolvată de sta
tele însele.

„Toate aceste principii me
rită fără îndoială atenție și 
pot să constituie o bază utilă 
pentru realizarea unei înțele
geri asupra încetării tuturor 
experiențelor nucleare".

Propunerile celor 8 state 
neutre spulberă definitiv punc
tul de vedere al statelor occi
dentale că nu s-ar putea în
cheia un acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu ar- 
ina nucleară fără crearea unui 
vast sistem de control inter
național, se spune în declara
ția guvernului sovietic.
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Lucrările
Congresului U.T.C.L
MOSCOVA 19 (Agerpres).
In ședința de miercuri după- 

amiază, delegații la Congresul 
Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist au continuat să dez
bată cele mai importante pro
bleme care stau în fața tine
retului sovietic.

Lucrările Congresului au 
continuat joi. In aplauzele pu
ternice ale delegaților și invi- 
Itaților la Congres a luat cu
vintul N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

i »
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Ш șomeri linii au declarai greva foamei
ISTANBUL 19 (Agerpres).
Aproximativ 400 de oameni ai muncii șomeri din ora

șul Kayseri au declarat greva foamei. Ei nu mai au de 
mult de lucru. Zilnic sute de șomeri se adună în piața o- 
rașului in căutarea unui 
insă zadarnice.

La minele de crom 
citori. Numai in cursul 
de mineri. Tot atiția oame ni au rămas fără lucru la cî- 
teva fabrici din orașul Sogut. întreprinderile au fost în
chise din cauză că producția lor nu a putut fî vîndută.

Creșterea permanentă a numărului de șomeri datorită 
stagnării in economie, scrie ziarul „Aksham", amenință e- 
conomia țării noastre. Șomajul a atins un nivel extrem de 
ridicat".

loc de muncă. Cererile lor rămin
din Eskișehir se concediază mun- 
unei luni au rămas fără lucru 300

Criza politică din Argentina
s-a agravat

BUENOS AIRES 19 (Ager
pres).

Criza politică din Argentina 
a atins lă 18 âprilie „punctul 
de fierbere", transmite agen
ția Reuter. Ministrul Afaceri
lor Interne, Rodolfo Martinez 
a demisionat. Comandanții mi
litari au adresat un ultimatum 
președintelui Guido.

Agenția France Presse pre
cizează cS ministrul de Inter
ne, Martinez, și-a prezentat 
demisia imediat după ce S-a 
anunțat hotărîrea guvernului 
de g institui controlul admi
nistrativ direct în toate pro
vinciile țării, ai căror guver
natori au fost aleși luna tre
cută prin sufragiul universal. 
..Martinez — transmite agenția 
Associated Press — sprijină pe 
liderii politici care au afirmat 
că alegerile de la 18 martie 
sînt o expresie a voinței popu
lare și de aceea opoziția tre
buie să-și ocupe la data de 1 
mai, posturile în care âu fost 
aleși, așa cum se prevăzuse 
anterior".

Intre timp, guvernul întîm- 
pină o puternică opoziție în 
Congres, în legătură cu încer
cările sale de a obține aproba
rea unui proiect de lege care 
să dea posibilitate președinte
lui Guido să rămînă în func
țiune pînă la 1 mai 1964. Po
trivit agenției Reuter, miercuri 
un mare număr de deputați 
au părăsit Congresul după o 
dezbatere violentă, lăsînd Par-

------- ------------=-------

Ppima ședință a guvernului 
Pompidou

i
i

PARIS. Starea sănătății Dja- 
milei Buhired — patriotă al
geriană recent eliberată din- 
tr-o închisoare franceză — s-a 
înrăutățit. Agenția Union Fran- 
taise d’Information comunică 
că ea este în prezent internată 
la spital. După cum se știe în 
timpul detențiunii D. Buhired 
a fost supusă torturii.

tui o lovitură serioasă împo
triva tratativelor și ar face 
obținerea unui acord și mai di
ficilă".

PARIS 19 (Agerpres).
La 18 aprilie, în Palatul E- 

lysee a avut loc prima ședință 
a guvernului Pompidou. Una 
din principalele probleme dis
cutate la ședință Consiliului de 
Miniștri a fost situația din Al
geria, unde bandele fasciste 
ale O.A.S., cu ajutorul terorii 
sîngeroase, încearcă zădărnici
rea transpunerii în viață a a-

cordurilor de la Evian. Louis 
Joxe, ministru fără portofoliu 
pentru problemele Algeriei, a 
făcut o expunere cu privire la 
situația din Algeria. Consiliul 
de Miniștri a adoptat hotărî - 
rea cu privire la numirea ge
neralului Fourquet în postul 
de comandant șef al forțelor 
armate franceze în Algeria, în
locuind pe generalul Ailleret în 
acest post.

COPENHAGA. Conducerea or
ganizației „Conferința daneză 
pentru apărarea păcii", a dat 
publicității un apel în care se 
subliniază că numai dezarma
rea generală poate lichida pri
mejdia de război cu folosirea 
armelor de 
masă'.

PARIS. La 18 aprilie s-a des
chis la Reims al 91-leă Con
gres al celei mai mari organi
zații studențești din țară —• 
Uniunea Națională a Studen
ților din Franța. Delegații lai 
Congres au fost salutați de re
prezentanții a diferite organi
zații sindicale și de tineret.

M0T*: Cine este mai vinovat ?

exterminare în

HELSINKI, 
tizanii păcii 
publicat un apel în care cere 
să nu se înceapă noi experien
țe nucleare. „Efectuarea expe
riențelor în timpul tratativelor 
pentru dezarmare de la Gene
va, se arătă în apel, ar consti-

Organizația „Par- 
din Finlanda" a

VARȘOVIA. După cum trans
mite agenția PAP, la 18 apri
lie, la' Varșovia, și-a încheiat 
lucrările cea de-a X-a Plena
ră a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, consacrată îndeplini
rii de către industria construc
toare de mașini a hotărîriloi1 
celei de-a IV-a plenare a C.C. 
al P.M.U.P. cu privire la pro
gresul tehnic.

Plenara a adoptat în unani
mitate o hotărîre corespunză
toare.

]. Deși -problema este acută de 
\ multi ani, Camera Comunelor și 

alte organe competente din An- 
; glia s-au sesizat în mod serios 

de ea abia după ce în „Daily 
■, Telegraph'1 a fost publicată scri- 
i' soarea unui băiat de 10 ani ca- 
] re povestește că una din ulti- 
Imele emisiuni pentru copii ale 

televiziunii britanice „l-a îmbol
năvit și i-a produs coșmar e".

Un membru al Parlamentului 
a reamintit in fața Camerei Co
munelor că patru băieți au mu
rit pentru că au încercat să ex
perimenteze sistemele de spînzu- 
rare prezentate la televiziune.

Cine este mai vinovat ? Socie
tatea britanică B.B.C. sau pro
gramele importate din Statele 

j Unite ? O mare parte din discu-

ția -purtată în presa engleză în 
jurul problemei caracterului no
civ al televiziunii pentru copii 
privește exclusiv acest aspect.

Pe de altă parte, toți respon
sabilii emisiunilor de televiziune 
se străduiesc să impună opinia 
că părinții sînt principalii vino- 
vați deoarece пи-și alungă сорій 
din fața televizoarelor 
mentele critice.

Se vor lua oare de 
ceasta măsuri hotărîte 
curma scandalul ? După cum a- 
rată ziaristul englez L. Marsland 
Gander „cinicii sînt de părere 
că ancheta inițiată, despre care 
se presupune că va costa nu mai 
puțin decît 280.000 de dolari va 
fi tot atît de puțin bogată în 
roade ca și cele precedente'.

în mo~

REDAGȚIA SI ADMINISTRAȚIA) Petroșanii Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

î
<
/

i

data a- 
pentru a l

lamentul fără un număr sufi
cient de deputați pentru adop
tarea' proiectului de lege.

Ultimele evenimente politice 
au „alarmat" după cum trans
mite agenția Associated Press 
pe liderii militari care sînt 
profund neliniștiți de cererile 
principalelor partide politice de 
a fi recunoscută victoria opo
ziției în alegeri. Agenția Reu
ter transmite că la 18 aprilie 
generalul Pio Martijena a a- 
dresat un „ultimatum" de 48 
de ore președintelui Guido în 
care face cunoscut că „armata 
va trece la acțiune", dacă pre
ședintele nu va îndeplini de în
dată cererile ei. Acestea prevăd 
printre altele excluderea din 
Congres a deputaților opoziției 
și întreprinderea de acțiuni 
împotriva unității sindicale a 
muncitorilor argentineni.

Agențiile occidentale de pre- 
șă anunță că în dimineața zi
lei de 19 aprilie trupe și forțe 
ale poliției au ocupat punc
tele cheie din Buenos Aires. In 
seara zilei de 18 aprilie poli
tia a închis toate sediile Parti
dului peronist din provincia 
Buenos Aires, iar guvernato
rul provinciei a interzis toate 
activitățile peroniștilor.
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PROGRAM DE RAJ1I0
21 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică, 9,00 
Roza vînturilor, 9,30 Muzică 
din operete, 10,20 Concert ghi
citoare (22) (reluare), 12,00 
Muzică ușoară, 13,05 Concert 
de muzică populară romîneas
că, 14,30 Muzică ușoară romî
nească, 15,45 Pagini literare 
închinate lui V. I. Lenin, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,50 Ști
ința în slujba păcii, 18,17 Cuba 
— pămînt liber al A- 

Simpozion (reluare)', 
dans. PRO- 
Din muzica 
Concert de 
și operete, 

I din muzică

mericii.
21,30 Muzică de i 
GRAMUL II. 12,15 
popoarelor, 13,15 
muzică din opere 
14.03 Pagini alese 
ușoară, 15,30 Muzică populară 
romînească din Moldova, 16,30 
Pagini din operele compozito
rilor romîni, 18,30 Din albumul 
melodiilor de muzică ușoară 
ale compozitorilor noștri. 19.00 
Din cele mai cunoscute 
dii populare romînești. 19.30 
Programe muzical-^ -4că+nite de 
asculta+ori. 20 io Muzică din 
operete. 21.15 Mujică de dans.
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Contemporanul secolu
lui: AL. SAHIA: Cetatea Hu- 
ramzamin: PETRILA: Cerul 
Balticii (seria I-a): LIVE^ENI : 
Aproape de soare: ISCRONI: 
Dragostea te așteaptă: ANI- 
NOASA : Toată lumea rîde, 
cîntă și dansează: VULCAN : 
Cînd primăvara e fierbinte: 
PAROȘENI: Cinci zile și cinci 
nopți: URICANI: Profesorul 
Mamloc.
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Tiparul : .,6 August" — Polio^afie


