
Proletari din toate țările, tndți-vă

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

Миша populari din Petroșani 
numită liptei pentri pare 

Ieri după-amiază, in sala 
clubului C.C.V.J. din Petroșani! 
a avut loc o adunare populară 
a mișcării pentru pace, orga
nizată de Comitetul de luptă 
pbntru pace al orașului Petro
șani. La adunare au luat par
te peste 300 de muncitori, în 
gineri și tehnicieni, fruntași în 
producție, intelectuali și gos
podine din toate localitățile 
Văii Jiului.

După deschiderea adunării de 
către tovarășul Szuder Wiliam, 
președintele Comitetului de 
luptă' pentru pace, a luat cu- 
vîntul tov. Stoica Emil, deca 
nul Facultății de electromeca
nică de la I.M.P.. care trecînd 
în 'revistă evenimentele mai 
importante ale situației inter
naționale a scos în evidență 
amploarea cu care luptă oame
nii muncii de pretutindeni 
pentru pace, împotriva unelti 
rilor cercurilor imperialiste.

In continuare tov. David Io
sif, secretarul Comitetului oră 
șenesc de luptă nentru pace a 
prezentat darea de seamă asu
pra activității Comitetului.

In cadrul adunării, au luat 
nuvîntul minerul Haidu Iuliu, 
Eroi al Muncii Socialiste, Eac- 
zefc Maria, președinta comite
tului de luptă pentru pace din 
cadrul C.C.V.J., Bădău Victor, 
directorul Scolii medii mixte 
din Petroșani, medicul Stănces- 
cu Eugen și alții.

Adunarea a ales apoi noul 
comitet de luptă pentru pace 
și delegații la adunarea popu 
Iară regională de luptă pentru 
pace. In comitet au fost aleși 
31 de persoane. Iar ca delegați 
la adunarea populară regională 
de luptă pentru pace au fost 
aleși tov. Szuder Wiliam, di
rectorul general al C.C.V.J,, 
Biro Martin, directorul Grupu
lui școlar minier Petroșani. 
David Iosif, funcționar, mine
rul Haidu Iuliu, profesorul 
Bende Ștefan.

Brigada minerului Schneider Francis? lucrează într-un abataj figuri din sectorul III al 
minei Aninoasa. De la început ul anului și pînă în prezent ea a extras peste plan mai mult 
de 1800 tone de cărbune de bu'nă calitate. Membrii acestei brigăzi au lucrat în acest răstimp 
cu un randament de peste o tonă cărbune pe post mai mare decît cel planificat.

IN CLIȘEU : Un schimb din brigada Iui Schneider Francisc înainte de a intra în șut. (Continuare in pag. 3-a)

Prin depășirea ritmică a 
sarcinilor de plan cu 20-2® 
la sută lunar, prin calita
tea bună a -lucrărilor, lăcă
tușul Tefeleș Gheorghe 
din secția ajustaj de la 
U.R.U.M.P. a cîștigat apre
cierea colectivului.

IN CLIȘEU: Lăcătușul 
Tefeleș Gheorghe în tim
pul lucrului.

------

Reduc consumul d mină
brigăzilor din 

minei Lonea se
Majoritatea 

sectoțul I al 
oeupă îndeaproape de reduce 
rea consumului de lemn de 
mină. Despre, .acest lucru ș-a 
discutat deseori în consfătui
rile de producție pe sector 
Aici, șefii de brigăzi Bălănesc 
Mănăilă, Iacob Petru, Farkaș 
Ioan, Burdea Ioan IV. Berin
dei Aurel și alții s-au angajai 
ca în fiecare lună să realizeze
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Răspund chemării
Tinerii muncitori de la sec

torul I.L.L. Vulcan răspund cu 
entuziasm chemării organiza
ției U.T.M. de a participa la 
munci patriotice pentru înfru
musețarea incintei unității. 
Numai într-o singură zi ei 
prestat în acest scop peste 
ore de muncă voluntară, 
rezultat al strădaniei lor, 
cinta sectorului I.L.L. are 
cum un aspect plăcut. Printre 
tinerii care s-au evidențiat în 
această acțiune se numără I. 
Petrache, L. Vasian, N. Badea 
și Gh. Ulici. ‘
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Brigada fruntașă 
a minei

In sectoarele minei Petrila 
sînt multe brigăzi care, însu
flețite de Directivele celui de-al 
Ill-lea Congres al partidului, 
desfășoară o muncă spornică 
pentru a extrage din adîncuri 
zi de zi tot mai mult cărbune.

Aproape 70 de brigăzi de mi
neri de la mina Petrila se în
trec pentru a extrage din a- 
batajele lor cărbune mai mult 
și mai bun. Majoritatea lor îșl 
depășesc angajamentele luate. 
Acest lucru este oglindit de 
cele 10.910 tone de cărbune 
date peste plan de minerii pe- 
trileni de la începutul anului.

Dintre toate brigăzile minei 
Petrila, cele mai frumoase re
zultate le-au obținut orîacii 
comunistului Bartok Iosif din 
sectorul III. Ei au trimis în a- 
cest an preparației peste 1.100 
tone cărbune peste plan. Acest 
important spor de producție a- 
fost realizat pe seama crește
rii productivității muncii care 
a crescut cu peste 16 la sută 
față de nivelul planificat. Pe 
buna dreptate minerii Nagy 
Alexandru. Sumănaru Vasile, 
vagonetarii Mioriei Florea, Kiss 
Ștefan și alți membri ai bri
găzii lui Joji-baci 
pelul de brigadă 
exploatare.

dețin dra- 
fruntașă pe

prind 
luni, 
aba- 
seful 
Mă-

э economie de 2—10 m. c. lemn 
de mină.

Angajamentele luate 
• iată. in ultimele două 
de exemplu, minerii din 
iajul nr. 1 în frunte cu 
lor de brigadă Bălănesc 
■lăilă au răpit aproape 10 m.c. 
lemn de mină, obținînd astfel 
intîietatea în întrecerea cu or
tacii Iui Berindei Aurel pentru 
recuperarea și refolosirea ma
terialului lemnos. Și brigăzile 
din abatajele cameră nr. 9, 11 
și 12 
oadă 
mină 
na te

au răpit în această peri- 
între 4—8 m. c. lemn de 
realizînd astfel însem- 

economii. I
I

......... ................ _= >*->■-:■ --------

Postupile U.T.M. de eontpol - 
în sprijinul muncii tinepilop

din
de

La întreprinderea Viscoza 
Lupeni, posturile utemiste 
control sînt folosite cu price
pere de organizațiile U.T.M. în 
activitatea pe care o desfășoa
ră pentru educarea prin mun
că a tinerilor muncitori.

îndrumate de organizațiile de 
bază, colectivele posturilor 
U.T.M. au ajutat la înlătura
rea unor deficiențe din activi
tatea tinerilor, au venit cu pro
puneri în vederea îmbunătăți
rii procesului de producție. Cel

Seminarîtte la documentele
Congresului al XXII-lea al F.C.U.S 

în cercurile de tip
Anul acesta în cer- —=—

curile de studiere P. UNGUK
a problemelor de directorul Cabinetului de 
bază ale teoriei Petroșani
marxist - leniniste, 
de studiere a eco
nomiei politice, a Istoriei P.C.U.S. 
cît și în 
al cadrelor 
vor închide 
patru teme 
greșului al

Pentru ca 
la nivelul cerințelor, Comitetul o- 
râșenesc de partid Petroșani a luat 
măsuri menite să vină în sprijinul 
propagandiștilor și cursanților. Ast
fel, în cursul lunii aprilie, în fața 
propagandiștilor au fost expuse 
temele : „Construirea comunismu
lui în U.R.S.S.“ și „Trecerea de 
la capitalism la comunism — calea 
dezvoltării omenirii", expuneri ce 
au fost făcute de lectori ai Comi
tetului regional de partid. De ase
menea, în ziua de 11 mai se vor 
preda pentru propagandiști teme 
le : „Coexistența pașnică — prin
cipiul fundamental al politicii ex
terne a statelor socialiste" și „Ple
nara C.C. al P.M.R. din noiem
brie decembrie 1961 despre im
portanța istorică a Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. și concluziile 
ce se desprind pentru activitatea 
partidului nostru".

Aceste sînt cele patru teme 
care, potrivit indicațiilor date 
organele superioare de partid, 
vor face seminarii în toate cercu
rile de tip superior în cadrul în- 
vățămîntului de partid. ■

înainte de a se trece la semina
rii în cercuri, prin cabinetul de
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învățămîntul ideologic 
didactice, cursurile se 
prin seminarizarea a 

din documentele Con- 
XXII-lea al P.C.U.S. 
seminariile să decurgă

la 
de
se

de

o nouă 
de am- 

a găuri-
pu scare

Artificierul Mi. 
trea Stan de la 
mina Aninoasa 
se ocupă 
dragoste de ri
dicarea nivelulin 
de calificare al 
tinerilor. Iată-1 
în clișeul 
tru. 
cu 
ncr 
tor, 

împreună 
tînărul mi- 
Bîrdea Vic- 

căruia
explică 
schemă 
plasare 
lor de 
la frontul 
lucru.

plin cele 8 ore de produc- 
se plimba în timpul lucru- 
de la un atelier la altul, 
tînărul Раса Constantin

mai mulți dintre tinerii care 
înainte nu aveau o atitudine 
cuviincioasă față de muncito
rii vîrstnici, făceau risipă de 
materiale ori nu-și îngrijeau 
mașinile, s-au îndreptat. Așa 
de exemplu, la secția a V-a, 
tînărul Luca loan nu folosea 
din 
ție, 
lui 
iar
făcea nemotivate de la servici. 
Fiind criticați de postul U.T.M. 
de control acești tineri sînt a- 
cum exemple în activitatea lor. .

Deși majoritatea tinerilor de ț miletul sindicatului și conducerea 
la „Viscoza" luptă pentru îm- ț 
bunătățirea calității produse
lor aplicînd inițiativa „La 2000 
de bobine nici una rebutată" 
în fabrică mai sînt încă unii 
tineri care, din cauza neaten
ției, mai dau rebuturi. Infc-o 
perioadă tinăra Mihai Iuliana, 
din secția răsucit, a rebutat 
trei bobine de mătase. Ea a 
fost criticată la gazeta postu- _ 
lui U.T.M. de control, fiind ast- • 
fel ajutată să-și îmbunătă
țească munca.

Membrii comitetului U.T.M., 
mergînd în fiecare secție, au 
discutat cu maiștrii, cu ingi
nerii privitor la ce trebuie fă
cut pentru îmbunătățirea mun
cii tinerilor, spre a stabili ast-

т. ARAMA

superior
partid se asigură 
dezbaterea prin- 

partid dpalelor proble
me din temele res
pective cu propa
gandiștii. Pînă în 

prezent cu propagandiștii s-au fă
cut seminarii la primele două te
me.

Participarea propagandiștilor la 
seminariile ce se organizează, îna
inte de a se trece la desfășurarea 
seminariilor în cercuri, are drept 
scop de a-i ajuta la aprofundarea 
unor. teze de mai mare importan
ță, de a clarifica anumite pro
bleme esențiale. Marea majoritate 
a propagandiștilor au înțeles im
portanța participării lor la semi
narii și s-au pregătit cu seriozitate 
pentru discutarea problemelor. Unii 
propagandiști au subapreciat însă 
aceste seminarii, nu s-au pregătit 
suficient, sau chiar au lipsit de la 
ele. Așa e cazul tovarășilor Ursu 
Vasile de la B.U.T. Livezenî, Cim- 
pu Virgil de la C.F.R. Petroșani, 
Ursan Miron de la I.F. Petroșani.

Pentru ca seminariile să decur
gă în bune condițiuni se cere din 
partea cursanților studierea temei
nică a materialului bibliografic in
dicat spre a putea participa activ 
la discutarea problemelor puse în 
discuții. Pentru a da un ajutor e- 
fectiv cursanților de la cursurile de' 
tip superior în vederea pregătirii 
pentru seminarii, s-a organizat ex
punerea în fața tuturor cursanților, 
pe localități, a unor lecții pe te
mele ce urmează să fie seminari
zate.

La lecțiile expuse pînă acum o
(Continuare în pag. 3-a)
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 Concurs cu premii • 

pentru cea mai

îngrijită locuință :
In dimineața zilei de 9 mai, la j 

preparația Lupeni a apărut urmă- j 
♦ torul anunț „Incepînd cu data * 
l de 9 mai și pînă la 1 iulie a.c. se ♦ 
♦ 'organizează un concurs cu premii * 
j pentru titlul de „locatar fruntaș1' j 
J avînd ca obiective buna întreți' j 
j nere și gospodărire, a locuințelor f 
J în interior și exterior. Cîștigăto- T 
î rut concursului va primi un pre- j 

Ітіи. înscrierile — la gospodarul î 
preparației pînă la 15 mai'1. î

. Acest concurs, organizat de cO- î 
ț preparației în scopul bunei .nr- I 
I jiri a fondului de locuințe, a știr- . 
• nit interes din primul moment în * 
î............................................. ' *
♦4

rîndul angajaților. Chiar in di- J 
mineața zilei cînd a apărut afi~* 
șui, s-au și înscris primit 6 parti J 
cipanți la concurs. Intre primii * 
pretendenți la „drapelul de loca- . 
iar fruntaș" și la premiul acordat . 
se numără tov. Chișii Eliseu, Da- ț 
mian loan, Iacob Marin și alții- ♦ 
Cîștigătorul concursului va fi loia- • 
tarul care va întruni cel mai mare » 
punctaj. De întocmirea punctajului • 
se ocupă un colectiv format din J 
cei mai buni locatari din prepara- J 
ție, gospodari pricepuți, pe baza * 
aprecierilor făcute la fața locului, |
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Mai slnt aproape două luni 
plnă cînd elevii claselor a XI-a 
de la zi și seral Ișl vor susține 
examenul de maturitate. Re
zultatele obținute la acest e- 
xamen vor arăta felul In care 
elevii s-au pregătit și însușit 
materia in anii de școală, sîr- 
guința șl atenția acordată pre
gătirii lor profesionale.

Pregătirile pentru aceste e- 
xamene au început din timp, 
lulndu-se anumite măsuri ca
re să ducă la rezultate cit mai 
bune. Așa de exemplu, la Școa
la medie serată din Lupeni s-au 
organizat cursuri de pregătire 
la disciplinele de examen încă 
din luna martie, cursuri care 
se țin în flecare simb&tă după- 
amiază și duminică dimineața. 
Majoritatea elevilor claselor a 
XI-a participă cu regularitate 
la aceste cursuri, în cadrul că
rora aprofundează problemele 
de bază din programul de în- 
vățămînt, insistîndu-se îndeo
sebi asupra lămuririi unor ne
clarități care s-au Ivit la elevi 
în timpul studiului individual.

Pentru o cît mal bună frec
vență a elevilor la cursurile de 
pregătire s-au luat măsuri pen
tru menținerea unei strînse le
gături cu Întreprinderile unde 
lucrează elevii muncitori. Acest 
lucru se face prin intermediul 
dlrlginților claselor a XI-а, a 
directorului școlii șl a profe
sorilor. In acest scop a fost 
organizată o consfătuire la mi
na Lupeni cu șefii de sectoare 
și dirlginții claselor respecti
ve, consfătuire in care s-a a- 
nalizat situația la Învățătură, 
frecvență și comportare a fie
cărui elev muncitor. O aseme
nea consfătuire s-a ținut și Ia 
preparațla Lupeni, la care au 
participat șl elevii muncitori 
care lucrează la această între
prindere. Elevii au arătat unele 
greutăți pe care Ie întimplnă, 
cauzele care 11 împiedică să 
frecventeze cu regularitate 
cursurile de pregătire.

In urma acestor consfătuiri 
Întreprinderile s-au angajat 
prin șefii de secții și de sec-

toare să asigure condiții mun
citorilor elevi de a frecventa 
cu regularitate cursurile și de 
a studia temeinic.

Conducerea școlii a ținut o 
legătură permanentă și cu con
ducerile I. E. Lupeni, Viscoza 
Lupeni și Termocentrala Pa- 
roșeni care au elevi la școală, 
dirlginții făcînd vizite elevilor 
chiar la locul de muncă.

Printre viitorii absolvenți ai 
școlii medii din Lupeni din a- 
nul acesta, care au dovedit o 
bună pregătire profesională, au 
frecventat cu regularitate 
cursurile, se numără Burdet 
Dumitru, Ceteanu Mircea, Su- 
ba Veturia, Stăncloiu Nicolae, 
Lepoev Dragomir, Oprea Ilie, 
Rascu Constantin și multi al
ții. Pe lingă aceștia mai sînt 
însă și elevi care, cu toate con
dițiile create pentru studiu și 
frecvență regulată, dovedesc 
nepăsare în frecventarea cursu
rilor și în pregătire, lipsesc 
nemotivat, urmăresc numai 
note la limită. Printre aceștia 
se pot aminti elevii Văran loan. 
Chitic Panait și Alexandrescu 
Gheorghe. Aceștia au toate 
condițiile pentru a studia. Par
ticiparea lor la cursurile de pre
gătire este in primul rînd în

față un e-

de la școa- 
tot intere -

In sprijinul elevilor pentru pregătirea 
examenului de maturitate

interesul lor pentru a putea 
face față examenului de ma
turitate.

La cursurile de pregătire par
ticipă șl elevi ai claselor a X-a 
știind că o pregătire profesio
nală bună din clasele mai mici 
le va ușura munca din anul 
viitor cînd vor susține și ei e- 
xamenul de maturitate. Dar a- 
ceste cursuri slnt în primul 
rînd necesare еіеѵііот claselor 
a XI-а care au în 
xamsn greu.

Cadrele didactice 
la noastră iși dau
sul pentru buna pregătire a e- 
levllor în vederea examenului 
de maturitate. Pozitivă în a- 
ceastă direcție este activitatea 
profesorilor diriginți Trușca 
Dumitru, Coșulschi Simion și 
alții care se ocupă de elevi. îi 
ajută. Dar numai eforturile 
cadrelor didact’ce nu sînt de 
ajuns. Elevii trebuie să fie în 
primul rînd Interesați în pre
gătirea lor. De aceea o muncă 
susținută, un efort comun atît 
din partea elevilor, cît șl a ca
drelor didactice pentru o pre
gătire temeinică, va asigura 
rezultate bune la examenul 
de maturitate.

V. DRAGAN

Pregătirea încheierii anului școlar 
preocupare de seamă
Fiecare zi ce trece ne apropie 

tot mai mult de sfirșitul anulm 
școlar 1961— 1962. Cadrele didac
tice de la Școala de 8 ani nt. 3 
Bărbăteni au luat din timp, mă
surile necesare pentru consolida- 

]a elevi, prin re* 
capitularea finală a materiei. S-a 
uuaiizat iituația ia învățătură a 
elevilor și din primele zile ale 
trimestrului III s-âu planificat o- 
rtle de meditații și consultații peri 
tru elevi. In timpul care a mai ră
mas, pînă la încheierea anului 
școlar, cadrele didactice sînt preo
cupate de găsirea celor mai bune 
metode pentru lichidarea cori 
gențeloc. Ele și-au propus să acor
de o deosebită importanță îmbu 
nătățirii calității lecțiilor, folosi
rii materialului didactic demons
trativ și experimental, precum șl 
organizării lecțiilor deschise, pu* 
nîndu-se un accent mai mare pe 
explicarea noțiunilor mai dificile.
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A

a cadrelor didactice
Comisia metodică я școlii stu

diază o serie de probleme legate 
de ridicarea procesului instructiv- 
educativ. Au fost susținute refe
rate pe următoarele teme : „Lupta 
împotriva râminerii în urmă la în
vățătură" și „Metode și procedee 
folosite în perioada de recapitu 
lare finală a materiei".

Cu clasa a VH-a se fac expe
riențe de laborator la fizică, se 
întocmesc scheme și se organizea
ză ore de meditație pentru recapi 
rularea materiei.

In munca lor cadrele noastre 
didactice urmăresc ridicarea cali
tății invățămintului prin perfec
ționarea activității metodice, 
gurînd îndeplinirea sarcinilor 
cesului de învățămînt în cele 
bune condițiuni.

asi- 
pro- 
mai

EMIL TETILEANl 
directorul Școlii de 8 ani 

Bărbăteni

!

CE S
Miercuri după-amiază, sala 

de lectură a bibliotecii clubu
lui din Petrila fremăta de ve
selie. Din cînd în cînd, ușa de 
la intrare se deschidea, l’ăsînd 
să pătrundă în sală cite un 
nou venit. Cei din sală 11 pri
meau cu bucurie :

— Iată-1 și pe Marin. Tii ce 
bine iți stă cu costumul pio
nieresc 1 Ai și cravată 
Se vede de la distanță 
curind îți iei adio de la

nouă, 
că în 
școala

*
i

*

*
ț
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Excursia — mijloc eficace de consolidare 
a cunoștințelor de geografie

Congresul învățătorilor tova- 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a- 
„Tineretul nostru trebuie în
să iubească minunatele tru-

Predarea geografiei în școală 
oferă profesorului un material 
foarte bogat nu numai pentru for
marea culturii generale a elevilor, 
ci și pentru educarea gîndirii, a 
caracterului loz

La 
rășul 
rata : 
Vâțat
museți și bogății ale țări noastre".

In dezvoltarea dragostei față de 
frumusețile și bogățiile țării noas
tre, geografia are un rol foarte im
portant. Mijlocul cel mai eficient 
de fixare și consolidare a cunoș
tințelor teoretice predate în orele 
de geografie îl constituie excur
siile. Legătura directă cu natura, 
cu oamenii și locurile vizitate exer
cită o influență pozitivă asupra 
elevilor, le dezvoltă dragostea fa
ță de frumusețile patriei, le cul
tivă mîndria patriotică față de 
realizările obținute de poporul 
nostru sub conducerea partidului. 
Excursiile, reprezintă o continuare 
organică a procesului instructiv- 
educativ. De aceea organizarea ex
cursiilor este recomandată pentru 
toate formele de învățămînt, di
fereați indu-se desigur temele și 
modul de organizare. Vizitele și 
excursiile organizate cu elevii cla
selor mai mari pot să-și propună 
obiective mai mari în ce privește 
distanta și

Ca profesoară de geografie am 
căutat sâ folosesc pe cît posibil 
excursiile pentru ca elevii să aibă 
o imagine mai clară asupra celor 
predate în timpul orelor, să-și 
fixeze mai bine materia. Așa bu
năoară, în cadrul unor excursii or
ganizate cu elevii, am studiat re
lieful, bogățiile, clima, rețeaua hi
draulică, solul, flora, fauna regiu
nii noastre. Acest lucru nu l-am 
făcut dintr-o dacă, ci treptat, in 
timpul anului, prin organizarea 
unor mici excursii cu obiective res- 
trînse. Cu această ocazie au fost 
întocmite hărți in cadrul cercului 
de geografie, s-au făcut observații 
asupra vremii. Au fost organizate 
și excursii de lungă durată în ca
drul cărora elevii, împărțiți în co
lective, au cercetat cite o problemă 
(solul, flora, fauna) din regiune. 
Materialul unificat și sistematizat 
a constituit un valoros document 
în cercetarea regiunii noastre, dind 
o deosebită satisfacție celor care 
au contribuit la realizarea lui.

In scopul unei cît mai bune des
fășurări a excursiilor, în așa fel 
incit rolul lor instructiv-educativ 
să fie valorificat la maximum. Mi
nisterul Invățămintului și Culturii 
a elaborat o formă nouă de or
ganizate a excursiilor pe regiuni. 
In stabilirea itinerariilor excursii
lor noastre a existat oreocupare?

de a include monumente istorice, 
mari centre industriale etc. Aceas
ta a oferit elevilor posibilitatea 
de a vizita o serie de uzine, fa
brici șantiere, unități agricole so
cialiste etc. In excursiile întreprinse 
elevii au putut admira locurile pi
torești ale patriei, unele întreprin
deri care joacă un rol 
in industrializarea țării, 
cut condițiile optime de 
muncitorilor precum și 
floritoare și transformările social- 
culturale de la sate.

Iată ce spunea o elevă din cla
sa X-a В de la școala noastră 
despre una din excursiile organi
zate în vara anului 1961, de către 
Secția învățămînt pe traseul Pe
troșani — Orșova, Petroșani — li
toral : „Excursia a lăsat o amintire 
de neuitat. Am văzut lucruri atît 
de frumoase și interesante incit nu 
le pot uita. Fiecare oraș ne-a în- 
tîmpinat cu ceva nou și atrăgător".

Aiți elevi au avut ocazia să 
cunoască mai îndeaproape orașul 
București, au vizitat muzee, Pala
tul Pionierilor.

Reiese deci că excursiile sînt 
forme eficace în aprofundarea și 
fixarea cunoștințelor primite de e- 
levi în orele de geografie și tot
odată ele constituie un mijloc pu
ternic de educare a lor patriotică, 

prof. C. CONSTANTÎNESCU
Școala medie mixtă Petroșani

important 
au cunos- 
munca ale 
viața în-

Școala de 8 ani nr. 1 din 
Petroșani are o veche tra 
diție in prezentarea unor 
spectacole de teatru. Ele
vii acestei școli au pus in 
scenă piesa „Hoții la mie- 

>“ cu care vor prezenta în 
curind un spectacol la Pe
troșani.

IN CLIȘEU: „Artiștii" 
școlii de 8 ani nr. 1 din Pe
troșani la sfirșitul uneia 
din repetiții.

F 0 U ?
noastră. Și asta mai ales după 
gravitatea cu care pășești 1 „

Cel luat la întrebări le răs
punse :

— Las’ că nici voi nu sin- 
teți altfel. Și totuși mie parcă 
îmi pare rău... ■

La ora 17 fix în sală încetă 
orice mișcare. Pionierii. îmbră- 
cați în costume de sărbătoare, 
cu cravata roșie Ia gît, ascul
tau cu atenție raportul preșe
dintei de detașament.

— Tovarășă instructoare 1 De. 
tașamentul clasei a VlI-a cu 
un efectiv...

După ceremonialul pionie
resc, președinta de detașament 
s-a adresat adunării.

— Dragi pionieri. Adunarea 
noastră de azi, adunarea pio
nierilor și elevilor clasei a 
VlI-a are drept scop de a ne 
îndruma pașii spre locurile 
unde ne vom îndrepta acum, 
la absolvirea celor 7 clase...

Apoi dădu citire referatului 
întocmit de conducerea deta
șamentului intitulat „Ce să 
fiu ?". 9

Toți cei din sală, pionieri și 
invitați, ascultau cu interi». 
După ce s-a terminat refera
tul mai mulți pionieri s-au 
înscris la cuvînt. Boulean Ma
rin, Lazăr Gheorghe, Curtean 
Doina, Pop Lucia. Beza Marta, 
Costea Viorel, Trandafîrescu 
Victor și alții și-au exprimat 
în cuvinte calde dorința de a 
se pregăti
muncă, pentru 
dintre ei și-au 
o profesiune : 
trician, sudor, 
sor, medic etc.

Majoritatea 
exprimat dorința de a merge 
la școala profesională. Aduna
rea a fost deosebit de instruc
tivă. Ea s-a încheiat cu uit 
program artistic prezentat de 
pionierii detașamentului clasei 
a VH-a.

Schimb de experiență între diriginți 
și instructorii de pionieri

u

♦
♦
♦
i
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temeinic pentru 
viață, Fiecare 

ales o meserie, 
strungar, elec- 
inginer, profe-

s 
ț
І
i
i
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elevilor și-au

ani ar- 2 LoncaLa Școala de 8 
au loc periodic consfătuiri cu di- 
riginții. Recent, la o asemenea 
consfătuire, alături de diriginți, au 
mai fost invitați să participe ins
tructorii de pionieri și învățătorii 
claselor I—IV.

Din referatul susținut de ins- 
tructoarea superioară de pionieri 
Aranghel Mariana, intitulat „Legă
tura dintre instructori și diriginți" 
a reieșit că unitatea de , pionieri de 
la școala noastră, sprijinită de di-* 
rlginți, a desfășurat o bogată ac
tivitate instructiv-educativă, obți- 
nîndu-se rezultate frumoase. Prin
tre acțiunile organizate se numără : 
simpozionul I. Creangă, întilnicea

pionierilor cu minerul Budnski 
Mihai, vizitarea Școlii din Răscoa
la și a Școlii medii mixte din Lo- 
nea, serata literară cu tema „Fol
clorul" ; întîlnirea claselor a VIII- 
a cu dțiva muncitori fruntași etc.

Bine întocmit, cu exemple con
crete, referatul a prilejuit discuții 
pline de învățăminte care constituie 
un ajutor prețios în muncă de 
viitor a ditiginților și în același 
timp un schimb de experiență în
tre diriginți, și instructorii de pio
nieri privind colaborarea în munca 
de formare a omului de tip nou, 
omul societății socialiste și comu
niste.

prof. I. ROVSN1C
Școala de 8 ani nr. 2 Lonea
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(Urmare din pag. l-a)

prezență bună au avut cadrele di
dactice din Lupeni, Vulcan, Pe- 
trila, cursanții de la' șantierul de 
construcții din Petroșani, cursanții 
de la cercurile de studiere C.C.V.J., 
de la Policlinica din Petroșani ș.a.

Unele birouri ale organizațiilor 
de bază, și comitete de partid nu 
s-au ocupat însă de mobilizarea 
cursanților la expunerea lecțiilor. 
O atitudine nepermisă față de des
fășurarea acestor importante se- 
minării a dovedit biroul organiza
ției de bază de la I.C.E.M.I.N. 
De la această unitate, la expunerea 
lecției a doua n-a participat nici 
un cursant, nici măcar secretarul 
organizației de bază. Frecvență 
slabă au avut și cursanții de la 
Sfatul popular orășenesc Petroșani, 
de la I.F.. de la U.R.U.M.P. și 
de la cercul de economie politică 
de la E. M. Lonea. Este necesar 
să se analizeze atitudinea cursan- 
țilot care au lipsit, cu atît mai 
mult cu cit cea mai mare parte 
din ei sînt oameni cu diferite 
munci de răspundere.

Postdpile U.T.M. de control — 
în sprijinul muncii tinerilor

(Urmare din pag. l-a)
Pel obiectivele spre care postu
rile U.T.M. de control să-și în
drepte mai mult atenția. S-a 
stabilit astfel că trebuie Insis 
tat mai mult pe întărirea dis
ciplinei în producție, a grijii 
pentru calitate, pentru păstra
rea mașinilor și uneltelor. Co
munistul Ulman Iosif a pro
pus postului U.T.M. de control 
din secția ă V-a să se ocupe 
mai mult de tinerii Pleșoianu 
Marin și Epan Gheorghe care, 
la terminarea lucrului, nu îna
poiază sculele la magazie. El 
a mai propus ca postul U.T.M 
de control să se ocupe și de 
tînftrul Bambo Alexandru, ca
re vine cu întîrziere la servicl. 
de tînărul Vlrciu Cornel care 
a doua zi după salariu vine la 
lucru în stare de ebrietate.

Un alt tovarăș a propus ca 
posturile U.T.M. de control să 
urmărească felul în care tine
rii își ridică calificarea profe
sională.

Comitetul U.T.M. pe fabrică 
Indrumează posturile U.T.M. 
dg control să efectueze raiduri 
anchetă. La aceste raiduri par
ticipă și membrii din birourile 
organizațiilor U.T.M. Nu de 
mult a fost organizat un raid

Nicolae loan fi Cîrciumaru Vic
tor sînt mineri fruntași in sec
torul 1 al minei Uricani. Fie
care din ei conduc cite o brigadă. 

- Aceste brigăzi se întrec pentru a 
extrage din adincuri cantități spo
rite de cărbune cocsificabil.

lată cum a pornit întrecerea 
între cele două brigăzi-

Acum două luni și ceva, mine
rii din sector au dezbătut Direc
tivele C.C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale între
cerii socialiste. Nicolae loan a as
cultat cu atenție Directivele. La 
discuții și-a spus și el părerea:

— Alegerii șistului vizibil din 
cărbune trebuie să~i acordăm toa
tă atenția. In ceea ce privește bri
gada pe care o conduc, am făcut 
un mic calcul. Dacă în fiecare 
schimb alegem șistul cu atenție Pu
tem depăși ritmic planul cu 10— 
15 la sută. Eu și ortacii din bri
gadă vom dovedi acest lucru. Cu 
acest angajament chemăm la în
trecere brigada condusă de Cîrciu
maru Victor și ne propunem ca 
pînă la 1 iunie a.c. să extragem 
1200 tone cărbune peste plan.

Ortacii lui Cîrciumaru sînt cu' 
noscuți și ei la mina Uricani ca 
mineri pricepuți, сате nu o dată 
s-au situat în fruntea întrecerii 
socialiste pe sector. Luînd cuvîntttl. 
Cîrciumaru Victor a răspuns :

— Minerii din brigada pe care 
o conduc sînt de acord cu obiecti
vele din chemare. Vom da fi no.

In cea mai mare parte a cercu
rilor de tip superior din cadrul 
învățămîntului de partid și ideo
logic al cadrelor didactice s-a ți
nut seminarul la tema întîia. Din 
felul în care s au desfășurat dis
cuțiile reiese că majoritatea cursan
ților au dat atenția cuvenită stu
dierii istoricelor documente ale 
Congresului al ХХП-lea al 
P.C.U.S. In cadrul seminariilor 
ținute în cercutile învățămîntului 
ideologic al cadrelor didactice 
din Petroșani, Lupeni, în cercul 
de la Procuratura orașului Petro
șani și altele, cursanții, vorbind 
despre importanța creierii baze) 
tehnico-materiale a comunismului 
despre rolul Partidului comunist 
și alte probleme, au dovedit o în 
țelegere iustă a căilor de formare 
a comunismului. Aceste seminar’ 
s-au caracterizat printr-o comba
tivitate fermă față de diferitele 
teorii revizioniste și dogmatice 
Cursanții au căutat să facă legătu
ră, acolo unde a fost cazul, înt e 
activitatea P.C.U.S. și felul în 
care partidul nostru se călăuzește

in secția răsucit. Colectivele 
posturilor U.T.M. de control șl 
membrii birourilor organizații
lor de bază care participă la 
raiduri stabilesc măsurile ce 
trebuie luate și ce articole ur
mează să fie publicate la ga
zetele posturilor U.T.M.

Dar la Viscoza Lupeni nu 
toate posturile U.T.M. de con
trol au o activitate bogată. La 
secțiile a I-a și a П-a postu
rile U.T.M. de control sînt inac
tive, nu au planuri de muncă. 
Pentru a urmări felul în care 
se rezolvă propunerile făcute 
de posturile U.T.M. de control, 
n-ar fi rău să se tină un Jur
nal în care să fie notate sesi
zările tinerilor și să se urmă
rească felul cum acestea sînt 
rezolvate. Atunci cînd se fac 
raiduri anchetă este bine să 
participe și maiștrii, conduce
rile secțiilor, care pot ajuta 
posturile U.T.M. de control în 
activitatea lor.

îndrumate și controlate te
meinic spre a-și îmbunătăți 
activitatea, colectivele posturi
lor U.T.M. vor aduce o contri
buție mai importantă la mo
bilizarea tineretului pentru în
deplinirea planului și realiza
rea unor produse de calitate 
superioară.

DOUĂ BRIGĂZI SE ÎNTREC
pînă la aceeași dată tot 1200 tone 
de cărbune peste plan. Vom munci 
în așa fel incit să nu avem re- 
butat nici un vagonet de cărbune 
pentru șist.

De la chemarea la întrecere nu 
trecură decît trei zile. După ter
minarea schimbului, Victor trecu 
pe la prietenul său,

— Ascultă Nicolae ■— spuse el 
— azi ți-am luat-o înainte. Am 
dat 40 de tone peste plan. Voi ce 
ați făcut ?

— Ați auzit, am rămas în urmă

— le spuse Nicolae ortacilor săi. 
La propunerea șefului lor, briga
da lui Nicolae loan a ținut o 
scurtă convorbire.

•— Să folosim mai bine timpul 
de lucru, să nu avem goluri în 
producție. E în joc onoarea bri
găzii — spuse Nicolae celor de 
față.

După convorbire, minerii din 
brigada lui Nicolae au început să 
vină cu 30—40 minute mai de
vreme la locul de muncă. In acest 
timp ei pregătesc lemnul pentru 

după glorioasa experiență a aces
tuia.

Desfășurarea seminariilor la pri
ma temă a scos în relief și unele 
lipsuri. Unii cursanți se mărginesc 
să redea citate, cifre din materialul 
studiat, fără a căuta să aprofun
deze, să pătrundă în esența pro
blemelor, dînd răspunsuri schema
tice și uneori superficiale.

Intrucît odată cu terminarea 
celor patru seminarii la documen
tele Congresului al ХХП-lea al 
P.C.U.S. în cercurile de tip su
perior actualul an școlar al in- 
vățămîntului de partid se consi
deră încheiat, este necesar ca or
ganizațiile noastre de partid să a- 
corde toată atenția unei cit mai 
bune desfășurări a acestor semi
narii.

Atenția principală trebuie în
dreptată asupra calității conținutu
lui de idei al seminariilor. Acest 
lucru se poate asigura numai prin 
studiu, prin ajutarea propagandiș
tilor și cursanților. De aceea se 
cere să se muncească in așa fel 
incit la expunerile care se fac să 
nu lipsească nici un propagandist 
sau cursant, să se urmărească fe
lul în cate se studiază materialul 
bibliografic, să se organizeze con
sultații individuale în vederea cla
rificării anumitor probleme.

Dînd toată atenția bunei des
fășurări a seminariilor la docu
mentele Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. se va reuși ca învă- 
țămîntul de partid in cercurile de 
tip superior, în acest an școlar, să 
se încheie cu succes.

_ = O=~

Pe urmele maleriaielor puoiicaie 
Secția de remaiat 

își va relua activitatea
In numărul 3886 al ziarului 

„Steagul roșu" a apărut nota 
intitulată: „A fost odată..." 
prin eare se sesizează faptul 

’că conducerea Cd0perativel’ 
„Jiul" efiri Petroșani a deaflin- 
țat secția de remaiat ciorapi, 
lipsind astfel orașul Petroșani 
de un rerviciu a cărei necesi
tate nu poate fi contestată.

Prin adresa trimisă redacției, 
conducerea cooperativei „Jiul" 
informează ziarul, și în același 
timp clientela, că secția de re
maiat ciorapi își va relua ac
tivitatea. Rămîne doar să se 
găsească o specialistă în re- 
maieri de ciorapi.

Din răspuns se vede totuși
că se cere... „puțintică răbda
re" clientelei din Petroșani pî- 
nă ce secția de remaiat ciorapi
îsi va relua activitatea.

armare, ung ciocanele pneumatice, 
perforatoarele. Odată munca înce
pută, ciocanele loveau parcă cu 
mai multă putere în stratul ne
gru. Cărbunele curgea într-una pe 
transportoare. Schimbul s-a termi
nat. Situația graficului, după 8 ore, 
s~a schimbat și ea. De astă dată 
fu rîndul lui Nicolae să treacă pe 
la Victor.

— Ai grijă prietene! Azi 
te-am întrecut cu 60 de tone. Vezi 
graficul /

Întrecerea dintre cele două bri
găzi conduse de acești comuniști 
de nădejde este tot mai însufle
țită, mai plină de roade. In pre
zent ortacii lui Nicolae sînt pe 
primul loc in întrecerea pe sector 
și chiar pe exploatare. Ei și-au 
îndeplinit angajamentul luat, dînd 
peste plan mai bine de 2000 tone 
cărbune.

Cu realizări asemănătoare se 
mîndresc și ortacii din brigada lui 
Cîrciumaru. Ei au extras 1600 tone 
cărbune cocsificabil peste plan.

Zilele trecute brigada lui Ni
colae loan și-a majorat angaja
mentul cu încă 500 tone, iar cea 
a lui Cîrciumaru Victor cu 300 
tone cărbune.

Întrecerea celor două brigă- 
continuă. Și, zi de zi realizările 
cresc, dovadă că în abatajele lor 
se muncește mereu mai spornic,

i
Z. ȘUȘTAC i

ANUNȚ
întreprinderea Centrala 

Termoelectrici Paroșeni or
ganizează pe data de 14 
mai a. c. un concurs pen
tru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:

— MAISTRU ȘEF TURA 
CAZANE;

— MAISTRU REPARAȚII 
CAZANE;

— MAISTRU REPARAȚII 
ELECTRICE;

— INGINER ТЕК MO- 
TEHNIC

Candidații vor depune la 
secretariatul întreprinderii 
pînă la data de 12 mai a.c. 
următoarele acte :

Cererea,
Diploma de absolvire a 

unei școli tehnice de maiș
tri in specialitatea respec
tivă sau a unei școli echi
valate de Ministerul Invă 
țămintului și Culturii (co
pie) (pentru posturile de 
maiștri),

Diploma de inginer (pen
tru postul de inginer),

Autobiografia,
Certificat de naștere tip 

R.P.R. (copie),
Certificat medical.
Lămuriri suplimentare se 

pot obține de la serviciul 
plan și organizarea muncii.
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I. I. L „6 fl(iGOST“
PETROȘANI

ANGAJEAZA IMEDIAT :
— Șef serviciu producție 

— inginer salariu de lei 
1.700—1.050.

— Șef serviciu organi
zarea muncii, studii supe
rioare, salariu 1.100—1050.

— Inginer tehnolog, sa
lariu 1.050—1.500.

— Tehnician I. tehnolog, 
salariu 1.000—1.800.

— Tehnician I. normator, 
salariu 1.000—1.300.

— Maistru tapițer, sala
riu 900—1.300.

— Maistru mezelar, sala
riu 900—1.200.

— Maistru tlmptar, sal» 
riu 900—1.300.

Informații detailate se 
pot primi la sediul între*1 
prinderii in str. Mihai VI- 
teazu nr. 1.

li

întreprinderea 
de explorări Lupani 

cu sediul in LUpeni 
str. A. lancu nr. 1

ORGANIZEAZĂ IN ZIUA 
DE 1 IUNIE 1902 

concurs pentru ocuparea 
postului vacant de maistru 
sondor principal la sectorul 
Uricani.

La concurs se pet pre
zenta' :

— Absolvenți ai șeeiilor 
medii tehnice de maiștri 
cu 5 ani vechime in func
ția de maistru.

— Maiștri care la 1 iulie 
1956 au avut o vechime ‘de 
12 ani in funcție.

Cererile de înscriere în« 
soțlte de certificatul de 
naștere, diplomă, autobio
grafie și certificatul medi
cal se depun la sediul în
treprinderii cu 10 zile Îna
inte de ținerea ceneuiau- 
lni.



№rile lniferiiitii unionale a lătrătorilor 
din franssertol Mar al II. 8. î. î.

MOSCOVA 10 (Agerpres).
La Moscova își continuă lucră

rile Conferința unională a lucră
torilor din transportul feroviar al 
U.R.S.S.

La 10 mai la Conferință a luat 
cuvîntul N. S. Hrușciov; preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Patticpanții la conferință relevă 
în cuvîntările lor succesele și pers
pectivele de dezvoltate a trans
portului feroviar sovietic. In a- 
nul 1261 traficul de mărfuri pe 
căile ferate ale Uniunii Sovietice 
a fost de două ori mai mare decît 
în S.U.A., iar traficul de pasageri 
a depășit pe cel din S.U.A, de 
5,5 ori. Numai traficul de mărfuri 
în sectorul Direcției regional-t fe
roviare Moscova este egal cu în
tregul trafic de mărfuri al Fran
ței și Angliei luate împreună.

SITUAȚIA DIN
CARACAS 10 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

că în ultimele zile în Venezuela 
s-au înregistrat noi acțiuni ale 
populației împotriva represiunilor 
dezlănțuite de regimul lui Betan
court după înăbușirea răscoalei de 
la Carupano. După cum mențio
nează agenția, ciocnirile care au 
avut loc la Caracas s-au soldat 
cu un mort și 15 răniți. La. San 
Oristobal, capitala statului Me
rida s-au produs, de asemenea, 
ciocniri în timpul cărora o persoa
nă a murit iar alte trei au fost 
rănite. Cu opt răniți s-au soldat

Bandele O.A.S. 
crime

ALGER 10 (Agerpres). -
După cum relatează agențiile 

de presă bandele fasciste ale 
O.A.S. continuă să comită crime 
sîngeroase în Algeria. Duipă cum 
relatează corespondentul din Al
ger al agenției France Presse bi
lanțul crimelor O.A.S. din cursul 
zilei de miercuri s-a ridicat la 37

„Micul pact al
Intre 8 și 9 mai s-a ținut la 

Canberra — Australia, sesiunea 
Consiliului blocului militar agresiv 
Anzus.

La trei ani după înjghebarea în 
1949 a faimosului bloc al Atlan
ticului de nord (N.A.T.O.) lumea 
afla că în altă parte a lumii apă
rea o nouă grupare militară agre
sivă, a doua de acest fel, denu
mită Anzus, după numele țărilor 
participante — Australia, Noua 

, Zeelandă și S.U.A. Cum s-a ajuns 
la formarea acestui nou bloc ?

încă din anul 1951, S.U.A. pu
neau problema creării unui „mare 
pact al Pacificului11 în care să fie 
atrase toate statele din Asia de sud 
și de nord-est, ca și din întregul 
bazin al Pacificului. Numai că, po
trivit proverbului, socoteala de- 
acasă nu se potrivește cu cea din 
tîrg.... Propunerea Casei Albe și a 
Pentangonului a fost primită cu 
răceală de unele țări, iar de altele 
cu o categorică ostilitate. Indone
zia, de pildă, a refuzat net, preci - 
zînd că nu se va angaja în nici un 
fel de bloc imperialist agresiv. 
Birmania a refuzat și ea „invita
ția" Statelor Unite, iar India nici 
n-a vrut să audă de așa ceva. Cu 
toate manevrele și presiunile exer
citate, S.U.A. s-au văzut nevoite 
să înceapă la Honolulu, în insulele 
Havai, la 4 august 1952, conferin
ța pentru înjghebarea blocului a- 
mintit cu numai doi parteneri — 
Australia și Noua Zeelandă. Du

U.R.S.S. a depășit S.U.A. și s-a 
situat pe primul loc în lume și în 
ceea ce privește lungimea căilor 
ferate electrificate.

înlocuirea locomotivelor cu abur 
a creat condiții pentru mărirea vi
tezei de circulație a trenurilor. 
Specialiștii sovietici efectuează în 
prezent experiențe în vederea mă
ririi vitezei de circulație a trenu
rilor de pasageri la 200 km. pe 
oră. Au și fost construite noi lo
comotive Diesel care dezvoltă ase
menea viteze.

Uniunea Sovietică acordă o ma
re atenție folosirii automaticii și 
ciberneticii în domeniul transpor
tului feroviar. In ultimii trei ani 
circa 5.000 de km. de cale fe
rată au fost dotate cu instalații de 
dispecerizare centralizată și de blo
care automată.

VENEZUELA
ciocnirile dintre studenți și poliție 
în orașul Caro, capitala statului 
Falcon.

Agenția France Presse anunță că 
astfel de ciocniri au mai avut loc 
în orașele Los Teques (capitala 
statului Miranda), Punto Fijo (sta
tul Falcon) etc.

După cum menționează agenția 
Associated Press, într-o declara
ție dată publicității de Ministerul 
Afacerilor Interne se subliniază că 
„nu este lipeit de temei să se 
creadă că forțele insurecționale se 
pot reactiva în orice moment11.

continuă să comită 
sîngeroase

de morți și 38 de răniți. Numai 
la Alger, în cursul acestei zile au 
avut loc 39 de atentate în urma 
cărora și-au pierdut viața 28 de 
persoane iar alte 26 au fost ră
nite. Printre victimele acestor ma
sacre fasciste se află numeroase 
femei și copii.

Pacificului" zângăne armele...
pă trei zile de dezbateri s-a năs
cut un avorton al „marelui pact 
al Pacificului11 : Anzus sau „mi
cul pact al Pacificului11.

Nemulțumite de componența re- 
strînsă a pactului — dar care nu 
atenuează cu nimic caracterul său 
agresiv ■— Washingtonul a intensi
ficat presiunile politice și alte 
mijloace de „convingere11 reușind,

Comentariul zilei

după doi ani; să alcătuiască un 
nou bloc — S.E.A.T.O. — în care, 
în afară de S.U.A., Anglia și 
Franța, au fost atrase Filipinele, 
Pakistanul, Tailanda precum și... 
Australia și Noua Zeelandă, blocul 
Anzus devenind, astfel, un apen
dice al pactului S.E.A.T.O. Pre
lungirea spre nord a pactului An
zus, realizată prin crearea 
S.E.A.T.O., a fost făcută de stra
tegii de peste ocean în scopul de 
a prinde ca într-un clește Indone 
zia, India, Cambodgia și Birma
nia și de a le sili să adere, vrînd- 
nevtînd, la unul din aceste pacte. 
Dar șiretlicul american n-a prins. 
Plasa celor două blocuri a rămas 
pînă astăzi goală...

In ultimii cîțiva ani n-a fost 
convocată, după cum se știe, nici 
o sesiune a ■„micului pact al Pa
cificului11 și, firește, s-a vorbit pu-

Chemarea С. C. al P. C. din Germania 
adresată muncitorilor vest-germani

BERLIN 10 (Agerpres)
„Să apărăm democrația, să fie 

oprită cursa înarmărilor!“ — a- 
ceastă chemare a fost adresată de 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Germania muncitori
lor vest-germani, membrilor sin
dicatelor și social-democraților în 
legătură cu pregătirea legislației 
excepționale și intensificării mili
tarizării în R.F.G.

In chemare se demască rolul 
conducătorilor de dreapta ai Par
tidului social-democrat și ai sindi-

-------------- ©---------------

Vizita lui Gherman Titov în S.U.A.
NEW YORK 10 (Agerpres). - 

TASS transmite :
La 9 mai, pilotul cosmonaut so

vietic Gherman Titov a avut о 
întîlnire cu studenții de la Cole
giul Hunter. Aplauzele furtunoa
se, zîmbetele, strîngerile de mină 
prietenești au exprimat mai bine 
decît cuvintele căldura acestei în- 
tîlniri.

Gherman Titov a relatat în 
mod atrăgător studenților ame
ricani despre zborul său cosmic, 
a răspuns la numeroase întrebări. 
Să facem prin eforturi comune pă- 
mîntul nostru și mai minunat. Fie 
ca generațiile viitoare să nu-și a- 
mintească de sensul îngrozitor al 
cuvântului „război". Această decla
rație a lui Titov a fost întîmpina- 
tă cu aplauze furtunoase.

De la Colegiul Hunter, Gher
man Titov s-a îndreptat spre uzi
na de automobile Ford din statul

-=©=-

Demonstrație în india 
împotriva experiențelor 

nucleare americane
DELHI. 10 (Agerpres).
Ій faj-a' ambâ dei americane 

din Delhi a avut loc o demons
trație de protest împotriva reluă
rii de către S.U.A. a experiențelor 
nucleare în Oceanul Pacific.

Memorandumul de protest trans
mis de participanții la demonstra
ția din fața ambasadei americane 
cheamă guvernul S.U.A. să pună 
capăt „politicii de șantaj atomic 
și să revină la politica tratativelor 
pentru obținerea dezarmării și pă
cii în lumea întreagă11.

țin despre „activitatea" acestui bloc 
militar. Acum Anzus ă fost scos 
de la naftalină și în jurul lui a 
început să se facă din nou zarvă. 
Actuala sesiune face parte, se în
țelege, din vasta acțiune întreprin
să de S.U.A. pe linia blocurilor 

'militare, așa cum s-a văzut la se
siunile recente ale pactelor 
C.E.N.T.O., S.E.A.T.O. și 
N.A.T.O.

Cu toate că, după cum arata 
corespondenții ziarelor occidentale, 
lucrările sesiunii au fost înconju - 
rate „de cel mai desăvîrșit secret", 
s-a aflat că principala problemă 
discutată la sesiunea Anzus a fost 
situația „explozivă" din Vietnamul 
de sud. Abordarea discutării cu 
prioritate a situației din Vietnamul 
de sud, unde Statele Unite sînt 
angajate pină peste cap pentru 
menținerea cu orice preț a regimu
lui putred diemist, nu este întim 
plătoare. Secretarul departamentu
lui de Stat, Dean Rusk a căutat să 
atragă in vietnamul de sud și în 
Laos, forțe militare australiene și 
neozeelandeze. Vorbind la radio 
Camberra după terminarea sesiunii 
Anzus, secretarul de Stat american 
a subliniat că în ce privește „aju
torul11 ce trebuie dat Vietnamului 
de sud și altor țări „rămîn încă 
multe de făcut pentru noi toți. Am 
dori ca multe alte țări să dea o 
mînă de ajutor11. Pentru a le sti
mula în acest sens, S.U.A. au in
clus pe ordinea de zi a sesiunii 

catelor vest-germane în pregătirea 
legilor antidemocratice.

C.C. al P.C. din Germania chea
mă muncitorii vest-germani să 
lupte activ împotriva legislației ex
cepționale, în apărarea drepturi
lor oamenilor muncii.

Este necesar să se demonstreze, 
se arată în chemare, că munci
torii sînt ferm hotărîți de a folosi 
toate . mijloacele, inclusiv grevai 
pentru a împiedica introducerea 
legilor excepționale.

New Jersey. Și aici a fost întîm- 
pinat cu strîngeri de mînă căldu 
roase, zîmbete, urări de noi suc
cese.
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WASHINGTON. Agenția 
France Presse anunță că Sta
tele Unite au efectuat o nouă 
explozie nucleară In atmosferă 
in oceanul Pacific.

Aceasta este cea de-a 7-a 
explozie nucleară de acest fel 
efectuată de S.U.A. în actuala 
serie de experiențe.

TEHERAN. Studenții de la 
universitatea din Teheran — 
partizani .ai „Frontului na
țional11 au organizat o demon
strație împotriva lui Husseir. 
Ala ministru al Curții șahu
lui, aruneînd cu pietre în ma
șina lui.

SANTO DOMINGO. In ulti
mele zile in Republica Domi 
nicană au avut loc noi demon
strații antiamericane, anunț? 
agenția Prensa Latina. Demon 
stranții au aruncat cu pietre 
în clădirea serviciului de infor
mații al S.U.A. din capital!’ 
țării Santo Domingo și de a- 
semenea au incendiat cîteva 
automobile apărținînd diplo- 
maților americani.

TOKIO. Ministerul Afaceri
lor Externe din Japonia p -nf 
publicității miercuri o notă de

Anzus și problema furnizării de 
arme nucleare acestor țări. Așa 
dar,în schimbul cărnii de tun pen
tru sprijinirea acțiunilor agresive 
ale imperialismului american in a- 
ceastă parte a lumii, Australia și 
Noua Zeelandă primesc promisiu
nea „înzestrării" lor cu bombe a- 
tomice. Un schimb cît se poate de 
avantajos pentru S.U.A., dar nu în 
folosul popoarelor acestor țări.

In timp ce la Canberra se pu
neau la cale noi planuri agresive 
împotriva popoarelor din această 
parte a lumii, la Saigon, capitala 
Vietnamului de sud, se întruneau 
o serie de șefi militari americani 
în frunte cu Robert Mc Namara, 
ministrul de Război al S.U.A., pen
tru a discuta „la fața locului11 si
tuația din Vietnamul de sud. Po
zițiile dictatorului Ngo Dinh Diem 
sînt șubrede, așa că el are nevoie 
de sprijin serios. Anzus este che
mat să pună și el o proptea, căci 
primul și cel mai important țel al 
pactelor de felul Anzus-ului constă 
în a înăbuși lupta antiimperialistă 
a popoarelor. „Pacea în regiunea 
Oceanului Pacific este periclitată 
de amenințări cu recurgere la for
ță11, scrie corespondentul din Can
berra al agenției Reuter după ter
minarea sesiunii Anzus. Dar po
poarele sînt treze. Clocotul luptei 
de eliberare națională, pentru in
dependență și o viață mai bună, 
crește necontenit și în această zo
nă a globului. Istoria este împo
triva celor care încearcă să-și 
mențină pozițiile „prin recurgerea 
la forță...".

MIRCEA IORDACHE

Crește mișcarea 
de partizani 

în Irianul de vest
DJAKARTA 10 (Agierpres).
Peste 90 la sută din întregul 

teritoriu al Irianului de vest este 
cuprins de mișcarea de partizani, 
a declarat conducătorul mișcării de 
partizani din Irianul de vest, maio
rul Johannes Dimara. Dimara a 
chemat partizanii din Irianul de 
vest să continue lupta hotărîtă 
pentru eliberarea acestui teritoriu 
și și-a exprimat convingerea că 
în viitorul apropiat colonialiștii o- 
landezi vor fi izgoniți de pe pă- 
mîntul indonezian.

protest în legătură cu explo
zia nucleară subterană efec
tuată de Franța în Sahara în 
ziua de 1 mai.

După cum anunță corespon
dentul din Tokio al agenției 
France Presse, guvernul japo
nez a amintit încă o dată în 
nota sa că în timpul efectuă
rii de către Franța a primelor 
experiențe din anul 1960, gu
vernul japonez s-a adresat F 
nenumărate rînduri guvernului 
Franței cu rugănin tea de a se 
abține de la noi experiențe nu
cleare.

DE RADIO
12 mai

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Melodii de estradă, 8,30 
Dansuri simfonice, 9,00 Roza vîn- 
turiloc, 9,30 Fragmente din ope
rete în interpretarea soliștilor 
noștri, 10,08 Cîntecc penftu cei 
mici, 11,03 De la fluier la ma
rile orchestre, 12,00 Muzică ușoa
ră sovietică, 13,05 Muzică popu
lară tomînească, 14,00 Concert din 
operele lui Massenet, 14,30 Din re
pertoriul de muzică ușoară al so
liștilor noștri 15,10 Muzică sim
fonică romînească, 16,00 Muzică 
de estradă, 16,15 Vorbește Mos
cova I, 17,15 Piese vocale și ins
trumentale, 18,00 Program muzical* 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură. 19,12 Nou
tăți pentru iubitorii muzicii; popu
lare romînești, 20,02 Valsuri, 20,40 
Album de romanțe, 22,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 12,15 
Program de muzică populară ro
mînească și a minorităților națio
nale, 13,15 Muzică din opere și 
operete, 14,30 Muzică simfonică. 
15,30 Din folclorul popoarelor,
17.15 Melodii de dragoste, 18,05 
Conaert de după-amiază, 18,30 
Melodii populare romînești, 19,30 
„Programe muzicale alcătuite de 
ascultători11, 20,10 Cîntece ale 
compozitorilor și poeților noștri 
inspirate din viața nouă a satului.
21.15 Program de muzică populară 
romînească interpretată de cântărețul 
Emil Gavriș, 21,45 Melodii de 
estradă, 22,00 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
12 mal

PETROȘANI — 7 Noiembrie t 
Dragostea lui Alioșa ; Al Sabia * 
Nana ; PETRILA : Sentința ; IS- 
CRONI : Muntele ; ANINOASA : 
Dragostea și pilotul secund : URI- 
CANI ; Stele în plină zi. (Respon
sabilii cinematografelor din Lonea, 
Livezenî, Vulcan, Paroșeni, Lu- 
peni, Bărbăteni n-au trimis progra
marea filmelor pe luna mai).
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