
Fiecare zi aduce noi succese 
în munca minerilor

Toate mioele m aiaeiil liegasit
Primele două decade din luna noiembrie au consti

tuit pentru minerii V ăii Jiului un nou prilej de afir
mare în întrecerea pentru sporirea producției de căr
bune. In această perioadă ei au extras din abataje 
18.979 tone de cărbune cocsificabil și energetic peste 
prevederile planului. De menționat faptul că TOATE 
MINELE DIN BAZIN ȘI-AU ÎNDEPLINIT ȘI DEPĂȘIT 
IN ACEST TIMP SARCINILE DE PLAN LA EXTRAC 
ȚIA CĂRBUNELUI. Minerii de Ia Lonea, de exemplu 
au dat în plus 4059 tone de cărbune, iar cei de la Lu
peni 3572 tone peste plan.

De la începutul anului și pînă în prezent harnicii 
nțRîieri ai Văii Jiului au livrat peste sarcinile de plan 
126.000 tone de cărbune.

Fruntași pe iazin
Minerii de la Aninoa- 

sa continuă să se s-tuîzc 
în fruntea întrecerii pe 
bazin. In urma creșterii 
randamentelor în abata
je, ei au extras în pri
mele două decade ale lu
nii curente peste 5.500 
tone de cărbune în plus 
Cele mai bune rezultate 
le-au dobîndit minerii 
sectorului I. care au dat 
peste plan 2.665 tone de 
'.ărbune energetic. Aici

brigăzile minerilor Cristea 
Aurel Mănăilă Vasile și 
David Ioan au obținui 
randamente cu 1—1,5 to
ne de cărbune pe post 
mai mari decît cele plani
ficate.

O activitate rodnică 
a desfășurat în acest timp 
și colectivul sectorului 
III Minerii acestui sec
tor au extras peste plan 
1.189 tone de cărbune de 
bună calitate.

Vești de la corespondenții 
voluntari din Aninoasa

O zi a muncii patriotice
tinerii electro-lăcătuși ai sectorului VIU de la 

mina Aninoasa se situează de mai multi ani pe loe 
de frunte la muncile patriotice. In acest an, a., 
reușit ca prin numeroasele acțiuni de muncă patrio- J 
tică «e le-au întreprins, să aducă atît sectorului, cit | 
și exploatării. însemnate economii.

Din inițiativa comitetului organizației de bază 
U.T.M.. tinerii din sector au hotărît ca-ziua de 18 
noiembrie să fie declarată zi a muncii patriotice. Un 
număr de 35 de tineri au răspuns cu entuziasm che
mării organizației U.T.M. efectuînd în ziua amintită 
172 ore de muncă patriotică. Cu această ocazie, la 
zecile de tone de fier vechi colectate de ei în acest 
an, au fost adăugate încă 7 tone. Tot în acea zi au 
fost reparate peste 70 de vagonete, iar tinerii de la 
lămpărie au executat prin muncă voluntară repara
ții la lămpile cu benzină și electrice cu acumulatori.

Si de data aceasta în fruntea participanților la , 
muncă patriotică s-au situat tinerii Vișan Ilie, Con- 
doiu loan. Tudoroiu Aurel, Bredea Nicolae, Nădășan 
Emil, Pașca Catalina. Caracioni Gheorghe, Mateescu 
Constantin și Ciocan Gheorghe.

Inovatorii din colectivul de muncă al unității C.F.F. Lonea 
desfășoară o rodnică activitate în domeniul promovării tehnicii noi.1' 
Activitatea lor creatoare din ultimul timp s-a soldat cu o importantă 
inovație: „încărcătorul mecanic de lemn". IN CLIȘEU: Autorii ino-1 
vației Vișeu Miron, Fetyko Gheorghe, Bucur Vasile, Ilie Dumitru 
într-o discuție eu inginerul Ilieș Iosif despre asamblarea pieselor 
încărcătorului mecanic, denumit „Tro 1-1".
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Fier vechi pentru oțel nou

Din abatajele aoai sector frutu
I Sectorul III de la Pe- 
trila este și în luna a- 
ceasta fruntaș pe exploa
tare. Din abatajele acestui 
^altor s"au peste plan, 
î> primele două decade 
ale lunii noiembrie, 2.100 
tone de cărbune. Plusul
de producție a fost ob 
ținut pe seama creșterii 
productivității muncii cu

Economii însemnate
In întrecerea socialistă, 

umerii din Valea Jiului 
aSrdă o deosebită atenție . 
realizării de economii la 
prețul de cost. In acest 
scop ei pun în valoare 
noi rezerve interne, reduc 
cheltuielile de producție.

După cum reiese din 
datele centralizate la 
C.C.V.J., în 10 luni ale 
anului economiile realiza
te pe combinat însumea
ză 15.392.000 lei. La obți
nerea acestei economii

10.2 Ia sută față de cea 
planificată. O contribuție 
de preț la obținerea a- 
cestor rezultate au adus-o 
brigăzile minerilor Purda 
Constantin, Kando Nico- 
lae, Cișlaru loan care au 
lucrat cu randamente de 
aproape 7 tone cărbune 
pe post.

la prejul (î ton
și-au adus aportul Îndeo
sebi minerii de la Lonea 
care au realizat peste 
plan 1.400.000 lei econo
mii. Factorii principali 
care au permis mineri
lor să reducă simțitor 
cheltuielile pe tona de 
cărbune au fost îndepli
nirea și depășirea planului 
de producție, prin crește
rea productivității muncii, 
folosirea rațională a uti
lajelor, respectarea nor
melor de consum la ma
teriale etc.

Intr-una 
Piscu, un 
spre halda de la Piscu. In cîteva ore. tinerii au adu
nat 17 vagonete de fier vechi.

A doua zi, tinărul Florea Constantin, recent ales 
secretar al organizației de bază U.T.M. nr. 7, raporta 
comitetului U.T-M. pe mină despre acțiunea de co
lectare a fiefului vechi întreprinsă de tinerii din 
sector: au fost colectate peste 10.000 kg. de fier 
vechi. S-au evidențiat tov. B. Cornelia, Rezi Sabina, 
Andrițoiu Dumitru, Drăgulescu Marcel și Santa Csaba.

din zilele
grup de tineri, băieți și

trecute prin tunelul 
fete, se

Aninoasa- 
indreptau

In cercul de studiere 
a Statutului partidului

Celor mai destoinici tineri din organizațiile U.T.M. 
nr. 7, 9 și 10 de la mina Aninoasa, pe care utemiștii 
din organizațiile de bază respective i-au ales în noile 
organe de conducere, li s-a făcut și cinstea de a fi 
încadrau, alături de candidații de partid la cercul de 
studiere a statutului P.M.R. Recent, în fața tinerilor 
cursanU a fost predată cea de a doua lecție. Cu a- 
ceastă ocazie, propagandistul cercului, tovarășul Nițu 
Dumitru, a făcut și seminarizarea primei lecții: 
„P.M.R. — conducătorul poporului în opera de desă- 
virșire a construcției socialiste în tara noastră", în 
urma căreia a reieșit interesul și atenția ce o acordă 
cursanții pentru acumularea cunoștințelor predate.

Printre eei care se străduiesc să acumuleze cît mai 
multe cunoștințe despre Statutul P.M.R. se numără 
tov. Florea Constantin, Dobrotă Ana, Grîu Emil, Pop 
Silvia și alții.

O. MĂRIA și I. TAT
corespondenți

Instruirea noilor birouri 
ale organizațiilor de bază

In perioada 19 noiembrie — 21 
decembrie are loc instruirea secre 
tarilor și a noilor birouri ale organi
zațiilor de bază, a secretarilor și 
membrilor comitetelor de partid a- 
leși in alegerile de partid din a- 
cest an. Organizată de către Co
mitetul orășenesc de partid Pei 
troșani pe baza unui plan, instrui
rea are drept scop înarmarea noi
lor organe de partid, cu cunoașterea 
temeinică a sarcinilor actuale pen
tru ca ele să asigure ridicarea la 
un nivel mai înalt a întregii munci 
de partid, în vederea mobilizării 
maselor largi de oameni ai muncii 
la înfăptuirea sarcinilor desăvîrșirii 
construcției socialiste.

Potrivit planului elaborat de Co
mitetul de partid, au fost stabi
lite 7 teme în legătură cu care 
vor fi instruiți toți secretarii or-1 
ganizațiilor de bază și ai comi
tetelor de partid din întreprinderi 
și instituții, din toate ramurile de 
activitate ale Văii Jiului. In acest 
grup de teme se numără, printre 
altele următoarele : „Problemele
fundamentale ale politicii partidu
lui în domeniul dezvoltării indus
triale a țării, în lumina sarcinilor 
trasate de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R. Sarcinile ce revin 
organizațiilor de partid pentru asi
gurarea condițiilor necesare reali
zării și depășirii sarcinilor de plan 
pe anul 1963"; „Sarcinile organiza
țiilor de partid privind educarea 
marxist-leninistă a membrilor și

birourilor 
munca de 
cu activul 
de partid

și pla- 
organi- 
primire 
fără de 
etc. A-

candidaților de partid", „Munca po
litică de masă și rolul ei în mo
bilizarea oamenilor muncii la reali
zarea sarcinilor concrete ale cons
trucției socialiste. Cum trebuie 
să muncească organizațiile de par- , 
tid cu agitatorii, precum și pentru 
difuzarea presei și organizarea ac
tivității gazetelor de perete, a agi
tației vizuale" etc.

Alte 5 teme, în legătură cu care 
vor fi instruiți, o dată cu secreta
rii, și membrii birourilor organi
zațiilor de bază, ai comitetelor de 
partid, sînt consacrate problemelor 
organizatorice: organizarea 
nificarea muncii 
zațiilor de bază, 
în partid, munca 
partid, evidența
ceste teme au rolul de a ajuta se
cretarii organizațiilor de bază, mem
brii birourilor și ai comitetelor de 
partid să cunoască în amănunțime 
modul în care trebuie muncit pen
tru întărirea rîndurilor organiza
țiilor de bază, pentru creșterea ca
pacității organizatorice a organiza
țiilor de partid, pentru activizarea 
tuturor membrilor și candidaților 
de partid, asigurarea 
competente 
de partid a

Cel de-al 
cuprinse în 
noilor organe ale organizațiilor de 
partid, e consacrat problemelor con-1 
ducerii de către organizațiile de 
partid a realizării sarcinilor econo
mice stabilite prin Directivele ce
lui de-al III-lea Congres al P.M.R.

conducerii 
de către organizațiile 
organizațiilor de masă, 
treilea grup de teme 
planul de instruire a

După ce profesorul Horhoianu Adrian de la școala nr. 2 din Lupeni și inginerul Apostu Victor de la sectorul VII investiții- al
minei au predat cursanților de la Universitatea muncitorească din Lupeni noțiuni despre matematică și despre dezvoltarea tehnicii mi
neritului în țara noastră, cursanții au ținut să-și facă cu toții o fotografie.

Iată-i în grup în fața clubului sindicatelor din Lupeni.

Instruirea în aceste probleme se 
face diferențiat, pe ramuri: indus
tria minieră, transporturi, cons
trucții, unități forestiere, comerț, 
instituții de stat, sfaturi populare, 
învățămînt, industria locală. Ins
truirea secretarilor și membrilor 
organizațiilor de bază din aceste 
ramuri se face pe baza unor tema< 
tici specifice domeniului de activii 
tate respectiv. Așa de exemplu. în 
fața secretarilor și membrilor bi
rourilor organizațiilor de bază de 
la exploatările miniere și din cele
lalte unități aparținînd C.C.V.J., se 
vor face expuneri asupra sarcini
lor organizațiilor de bază pentru 
realizarea indicilor planului de pro
ducție pe anul 1963 privind crește
rea productivității muncii, reduce
rea prețului de cost și îmbunătăți
rea calității producției i generali
zarea inițiativelor și metodelor îna
intate în producție, introducerea pe 
scară largă a tehnicii noi și extin
derea mecanizării, ridicarea califi-

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

RECAPITULAREA MATERIEI, 
CÎT MAI BINE ORGANIZATA

cunoștințelor și 
elevi impune 
care să dea 
organizat pe- 
pentru a se 

In acest

Consolidarea 
redarea lor de către 
luarea unor măsuri 
un caracter cît mai 
rioadei reaapitulării,
obține rezultate bune, 
scop este necesar să se alcătuias
că un plan de măsuri care să pre
vadă metodele și procedeele cele 
mai bune pentru recapitularea ma
teriei Astfel procedeul de expu
nere analitico-sintetic a cunoștin
țelor trebuie să cuprindă descom
punerea materialului In părțile și 
elementele sale componente, fără 
a pierde din vedere ideia, obiec
tul sau fenomenul luat în între
gime prin stabilirea concluziilQr. 
Recapitulînd cunoștințele predate, 
profesorul trebuie să aibă grijă ca 
aceste cunoștințe să nu fie însu
șite in mod mecanie, ci printr-o 
activitate independentă a gîndirii 
elevilor. Pentru aceasta lecțiile 
trebuie să fie legate organic între 
ele, astfel ca în procesul repetării, 
elevii să-și 
neștiutele mai 
și o serie de 
țări noi.

In procesul 
rală, profesorul nu 
noile cunoștințe, ci 
ză în același timp 
tă anterior. Prin 
cind se pregătește 
să se stabilească și 
tru repetare.

O condiție 
ca lecțiile de 
desfășoare cu 
elaborarea conținutului și a me
todicei tinerii lecției deoarece re
petarea bine organizată accelerea
ză ritmul învățăturii.

In timpul repetării, elevii nu 
trebuie să se mărginească la re
producerea în memorie a materiei 
deja eunoscute, ci ei trebuie să 
pătrundă fapte, să descopere noi 
aspecte ale problemelor 
•d-și precizeze noțiunile 
îmbogățească cunoștințele 
periențe de laborator, 
demonstrații etc.

Prin leeția de consolidare a cu
noștințelor se înțelege lecția în sa
re se efectuează exerciții scrise și 
orale pe baza materiei studiate cu 
stabilirea de reguli, teoreme, de
finiții, completîndu-se astfel lacu
nele existente în cunoștințele ele
vilor.

Pentru încheierea cu succes a

fie
a-
re-

pro- 
a-»i

mai

consolideze atlt cu- 
vechi, dar să capete 
noțiuni și reprezen-

trimestrului I, alături de alte mă
suri. este bine a se organiza șt 
lecții deschise, referate metodice, 
lnterasistente, proiectil cu diafil
me, experiențe de laborator, de
monstrații etc.

Atenția principală trebuie să 
îndreptată în această perioadă 
supra elevilor care au obținut
zultate mai slabe. Aceștia trebuie 
ajutați mai îndeaproape de 
fesori și învățători pentru 
completa cunoștințele.

Fără discuție că efortul cel
mare în această perioadă cade a- 
supra elevilor, ei fiind cei mai in
teresați In a obține rezultate bune 
la învățătură. Dar ei trebuie să fie 
ajutați și sprijiniți îndeaproape de 
profesori și învățători. De aceea, 
numai muncind împreună, cadre 
didactice și elevi, se vor putea 
obține rezultate bune la învățătu
ră, iar primul trimestru al anului 
școlar va 
ces.

putea fi încheiat cu sue

i

de comunicare o- 
expune numai 
și consolidea- 

materia studia- 
urmare, atunci 
lecția, trebuie 

întrebările pen-

hotărîtoare pentru 
reeapitulare să se 

succes, o constituie

studiate, 
și să-și 
prin ex- 
diafilme,

:Qrr

Micii școlari
se străduiesc

Elevii din clasa I-a a Scolii de 
8 ani din Iscroni formează o cla
să numeroasă și una din eele mai 
disciplinate. Fiecare oră de curs 
constituie pentru micii școlari pași 
însemnați pe calea deprinderii tai
nelor scrisului și cititukiL

Tovarășa învățătoare Mihăeseu 
A. se preocupă cu grijă de 
creșterea acestor lragede vlăstare. 
Ea le explică cu migală cele mai 
elementare lucruri, le arată cum 
trebuie să tină erelonuL caietul 
cum trebuie să serie.

Preocupării
școlari îi răspund 
lor la învățătură, 
explicațiilor date, 
lor la disciplină.

De altfel, rezultatele 
de ei de ciad au făcut primii pași 
în școală și pînă acum sînt edi
ficatoare în această privință.

Și învățătoarea este mulțumită 
de micii săi elevi.

învățătoarei 
străduința 
însușirea 
exemplul

prin 
prin 
prin

micii

obținute

mlfloc de verificare 
a cunoșiintelor elevilor

S-a încetățenit în practica pe
dagogică ca în apropierea fiecărui 
sfîrșit de trimestru să se efectueze 
încă un control general, pentru 
fiecare materie în parte, asupra 
stadiului de pregătire a elevilor, a 
cunoștințelor acumulate de ei. 
cest 
torul 
deci 
care 
au

cu care 
anumită

prilejul 
la romî-

avut 
teză 
de la Școala 
mai precis 

Subiectul

A» 
control se realizează cu aju- 

tezelor. Am putea spune 
că teza e o piatră de încer- 
a conștiinciozității

muncit elevii într-o 
perioadă a anului școlar. 

Zilele trecute am 
să asist la o oră de 
nă la clasa a X-a A 
medie din Petroșani,
la corectarea acestora, 
tezei: „Revolta împotriva nedrep
tății sociale în poezia lui M. Emi
nescu" era destul de frumos, in
teresant, pe măsura posibilităților 
și a stadiului de pregătire a ele
vilor. De altfel faptul că șase teze 
au fost notate cu 10 și trei cu 9

acest 
care 
nici 
le-a

lucru întrucît 
nu aveau nici 
încheiere, fapt 
dat un carac-

cu
ca,

Ma-

-------  rgmti. —---- ț;,. =-----------

In sprijinul elevilor
generală, 
clasă, e 
să apre-

ca elevii să poată apro-Pentru 
funda materia predată de la în
ceputul anului, în scopul obținerii 
de rezultate bune la tezele tri
mestriale care au început, condu
cerea școlii de 8 ani nr. 3 din Lu
peni a luat o serie de măsuri e- 
ficiente în această privință.

Astfel, a fost întocmit un plan 
de muncă privind metodele și mo
dul de recapitulare a materiei. In 
acest scop se folosesc proiecții de 
diafilme, lucrări practice, exerciții, 
discuții libere, experiențe de labo
rator, toate menite să asigure con
solidarea cunoștințelor elevilor, să 
le stimuleze interesul pentru însu
șirea conștientă a materiei preda 
te. De asemenea, se organizează

la materiile la care 
rezultate mal slabe 
se dau explicații a- 
fac precizări asupra

ore deschise 
sînt elevi cu 
la învățătură, 
mănuntite, se
unor probleme mai complicate.

La orele de recapitulare a ma
teriei, cadrele didactice, pe lîngă 
verificarea 
formulează 
tulative și 
contribuind
voltarea gustului pentru învățătu
ră al elevilor, în scopul încheierii 
cu succes al primului trimestru a) 
anului școlar.

cunoștințelor 
și întrebările 
temele pentru 
în felul acesta

elevilor, 
recapi- 

acasă, 
la dez-

EMIL TETILEANU 
directorul Școlii de 8 ani nr. 3 

Lupeni

•G

Comisiile metodice — un sprijin prețios 
în activitatea cadrelor didactice

dovedește pe deplin că tema a 
fost cunoscută, înțeleasă de elevi.

Cu toate acestea au fost și teze 
slabe, unele notate cu 4 (cinci 
teze), iar altele la limită cu 5 (șapte 
teze) care dovedesc că nu toți e- 
levii și-au însușit la fel materia 
predată. Asupra acestora din ur
mă o să mă opresc mai mult în
trucît greșelile, fie de ortografie, 
fie de conținut sau de exprimare 
observate au un caracter mai ge
neral, asemenea lipsuri constatîn- 
du-se și la alte clase și școli.

Bunăoară s-a observat că elevii 
încă nu știu cum să scrie o com
poziție. Spun 
au fost teze 
introducere și 
care, desigur,
ter plat, neconvingător. In alte ca
zuri s-a pus prea mult accentul 
pe introducere, neglijîndu-se ana
liza literară propriu zisă fapt care 
ascunde necunoașterea temei, a su
biectului de către elevi.

Ca o caracteristică 
nu numai la această 
faptul că elevii nu știu
cieze cadrul social și politic în ca
re a trăit și și-a scris opera poe
tul sau dacă au încercat acest lu
cru, aprecierea a fost departe de 
adevăr, lucru care desigur le-a 
îngreunat interpretarea justă a o- 
perei.

De asemenea, tezele au abundat 
în greșeli de ortografie. De exem
plu, eleva Neagu Claudia, negli- 
jînd căciulită la litera „ă", a scris 
cu totul altceva (femeile franceze 
au luptat cu parul (? 1) despletit, în 
loc de părul despletit).

O lucrare slabă a fost și cea a 
elevului Sasu Felix care a abun
dat în greșeli de gramatică. Ele
vul Sasu scrie poiezii în loc de 
poezii, folosește dubla articulare a 
pronumelui posesiv (ai noștrii ti
neri în loc de ai noștri tineri), nu 
face despărțirea corectă a silabe
lor, iar substantivele proprii le 
scrie cu literă mică etc.

Alți elevi ca
Lepădatu Maria nu 
corect unele cuvinte 
nu cunosc înțelesul 
așa se explică faptul 
șopoiul a scris
tineretul cosmopolitism cînd corecț 
era tineretul cosmopolit, cherimul 
in ioc de cheremul ș. a.

Ceea ce pare mai curios și în 
același timp destul de rău e fap-

șt proeedeele cele mai 
•omunicare a cunoștin-

Mitrucă Ileana, 
știu să scrie 
din cauză eă 
lor. Numai 
că în loa de

șovăindu-1 sau

Golgotiu 
în urma 
de învă- 
lucru cu 
bune de

tul că mai sînt elevi care nu 
nosc normele noii ortografii 
de exemplu, eleva Lepădatu 
ria care, în loc de liniuță folosește
apostroful (într'o în loc de într-o. 
ideia în loc de ideea).

Au fost teze în care elevii au 
dovedit eă nu cunosc compoziția 
poemului „împărat și proletar’ 
(Spătaru Constantin) sau nu cu
nosc pur și simplu în ce domeniu al 
literaturii s-a afirmat scriitorul, în 
cazul nostru M. Eminescu (elevul 
Bolfa Silviu care a afirmat că M. 
Eminescu a fost unul din cei mai 
mari poeți și prozatori ? I ai noș
tri). Desigur că s-au mai observat 
și alte 
tezelor.
numai 
repetat 
care se pare că mai dăinuie si la 
alte clase.

Teza de romînă la clasa a
A, a dovedit că nu toți elevii pri

cii toată seriozitatea pregă- 
lor în școală, trecînd super- 
peste materia predată. Pe 
dreptate remarca profesorul 

de romînă Cherciu 
șitul orei că acei 
timpul trimestrului 
sistematic, nu și-au 
au fost atenti la explicații, au ob
ținut 
slabe.

De 
unele 
vilor 
anterioare, 
că profesorii 
romînă ci și 
necesar să-i 
tr-un volum 
ții și consultații cu care ocazie să 
se repete, pe cît posibil, și unele 
noțiuni căpătate în anii anteriori, 
iar în cercurile pedagogice si 
special în comisiile metodice tft 
specialități să se studieze posibi
litatea de a ajuta mai mult pe e- 
levi, de a fi mereu prezenți în 
mijlocul

Nuni ai 
fesor și 
înlătura 
cunoștințele elevilor, se vor pu
tea obține rezultate bune la învă
țătură, pe măsura posibilităților și 
a condițiilor create elevilor Vși 
profesorilor.

greșeli cu ocazia corectării 
Au fost Insă enumerate 

cîteva din ele care sSsu 
în mai multe lucrări ți

A, a 
vesc 
tirea 
ficia] 
bună

Nicolae la sfîr- 
elevi care în 

nu au învăța t 
luat notite, nu

și calificativele cele mai

asemenea, s-au observat și 
lacune în cunoștințele ele- 

privind materia din clasele 
De aceea, considerăm 

(și nu numai de la 
de la alte materii) e 
ajute pe elevi prin- 
mai mare de medita-

lor.
muncind împreună pro- 

elev, căutînd permanent a 
lacunele descoperite în

C. COTOȘPAN

limbă $i 
noastră, 

12 cadre 
cu dra- 
profesiu- 

ințeleglnd

Metodele 
eficace de 
telor elevilor se popularizează și 
se răspindesc sub directa Îndru
mare a conducerilor de șeoli, prin 
mai multe căi. Printre acestea un 
loc de seamă îl oeupă comisiile 
metodice. Problemele ridiaate de 
fiecare disciplină in parte, sînt o- 
biectul discuțiilor acestor comisii.

Comisia metodică de 
literatură de la școala 
Întrunește un număr de 
didactice care munsesc 
goste ți pasiune pentru 
nea pe care o practică,
pe deplin misiunea pe care o au, 
aceea de a crește și educa oameni 
not folositori societătiL

Acest lucru e dovedit de însu
flețirea eu care participă cadrele 
noastre didaetice la discutarea 
problemelor ridicate de lecțiile 
deschise, de referate sau de con
fecționarea materialului didactic. 
Activitatea eomisiei se desfășoară 
după un plan de muncă judicios 
Întocmit și la care și-au adus a- 
portul toate cadrele didactice da 
specialitate. Cea mai frecventă 
formă de colaborare și populariza
re a experienței cadrelor didac-

tice se realizează prin interasisten- 
țe la ore.

Nu de mult, comisia metodică 
de la școala noastră a asistat la 
o lecție deschisă de limba fran
ceză ținută de tov. prof. 
Elena la clasa a VIII-a B 
căreia s-au tras o serie 
tăminte privind modul de 
clasa, metodele cele mai
a ajuta elevii. Clasa a fost activă 
și disciplinată. Elevii și în special 
utemiști ca Tecuș Aurelia, Tamba 
FI.. Hoțea Pălăguța, Caragea N. și 
alții s-au întrecut în a da răspun
suri bune.

Preocuparea stăruitoare a cadre
lor didactice din aceste comisii 
pentru a se obține rezultate cît 
mai bune la învățătură va duce 
la o și mai bogată și variată acti
vitate legată de 

estriei pedagogice 
șt prin aceasta, 
la ridicarea cali
tativă a procesu
lui de învătămînt 
tn școala noastră.

Prof. ANTOCF
MARIA

Școala medie
Vulcan

dezvoltarea mă

Orchestra Școlii medii mixte din Lonea condusă de prof. Popa 
Gheorghe este bine cunoscută publicului spectator din Valea Jiu

lui. Componența ei sînt elevi, m uiți începători, dar talentați. Pentru 
a putea face parte din orchestră elevii trebuie să îie buni la învă
țătură, cerință pe care ei o îndeplinesc întrutotul.

In prezent, orchestra și soliștii pregătesc un nou program 
artistic pe care-1 vor prezenta la Lonea șl în alte localități din. 
Valea JiuluL

IN CLIȘEU: Orchestra Școlii medii mixte din Lonea con
dusă de prof. Popa Gheorghe la una din repetiții.

CORNEA TITU 
corespondent

Examenui de admitere in clasa 
a VIII-a, curs fără frecventă
Printr-o «dresă trimisă redacției, direcțiunea 

Școlii medii mixte din Petroșani, aduce la cunoș
tința tuturor celor interesați, că examenul de ad
mitere pentru clasa a VIII-a, curs fără frecvență, 
va Începe In ziua de 27 noiembrie 1962. la ora 

16, în localul școlii serale din localitate (Școala 
de 8 ant nr. 1).

Condițiile de admitere precum și materiile din 
rare vor fi examinați candidați! sînt cele prevă
zute in recenta hotărîre a C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri.



STEAGUL' ROȘU

In sectorul III Lupeni

CONDUCĂ TORIINEMIJL 0CIT1 
AI PRODUCȚIEI, LA DATORIE

E bine cunoscut faptul că sec
torul III al minei Lupeni ocupă 

‘ primul loc în întrecerea cu cele
lalte sectoare miniere din Valea 
Jiului. Din abatajele acestui sec
tor au fost extrase peste plan de 
la începutul anului mai mult de 
40.500 tone de cărbune cocșificabi*,. 
In același timp minerii de aici au 
obtinut un randament de 2,8—2,9 
tone de cărbune pe post.

La obținerea acestor însemnate 
succese o contribuție de seamă au 
adus-o maiștrii mineri. Răspunzând 
de cite o brigadă, fiecare maistru 
miner caută să se achite cu cinste 
de sarcinile ce-i revin. împărțit) 
pe schimburi și locuri de muncă, 
maiștrii mineri asigură o organizare 
temeinică a lucrului în abataje, se 
interesează de buna aprovizionare 
a brigăzilor cu cele necesare, a- 
cordă acestora un sprijin calificat 
Tinind în permanență legătura cu 
conducerea sectorului, ei informea
ză brigăzile asupra sarcinilor de

* plan lunare și zilnice, urmăresc 
și se interesează de felul cum a- 

^^cestea sint îndeplinite. In cazul 
^•cînd se ivesc greutăți, maiștrii mi- 
. neri. care au situația locurilor de 

muncă pe fiecare schimb, s« con
sultă cu conducerea sectorului, cu 
șefii de brigăzi și de schimb asu
pra măsurilor ce trebuie luate, 
măresc direct dacă măsurile 
bilite se aplică întocmai, De 

1 gada lui Petre Constantin, de 
dă, răspunde maistrul miner < 
saru Constantin. Această brigadă 
lucrează intr-un abataj frontal de 
pe stratul III și este formată din 
90 de oameni. Pe schimbul de tăie
re, care este cel mai greu și cere 
mai mult efort, lucrează 40 de oa
meni Maistrul miner Grosaru Cons
tantin a fost repartizat să lucreze 
tocmai in schimbul cind se face 
tăierea. El se ocupă de plasarea, 
oamenilor pe operații de lucru în 
schimbul respectiv, se interesează 
de buna desfășurare a transportu
lui și a aprovizionării schimbului 

materiale, acordă asistenta teh
nică necesară. In acest fel el a 
contribuit la realizările obținute de

brigada lui Petre Constantin care 
a extras peste planul anual la zi 
aproape 15,000 tone de cărbune. 
Susținerea în acest abataj se face 
cu armături metalice. La fel sînt 
sprijinite și celelalte brigăzi. I» 
brigada lui Ghioancă Ioan, care lu
crează în abatajul frontal 3 est, 
schimbul de tăiere este îndrumat 
de maistrul miner Suciu loan-

Printre maiștrii mineri care își 
dau aportul la buna desfășurare a 
producției și la ridicarea brigăzilor 
la nivelul sarcinilor de plan se mai 
numără Clat 
rnitru, SzOci 
Străut Petru

In cadrul
maiștri mineri și brigăzile de mi
neri s-a statornicit o strînsă legă
tură. Aceasta este o condiție esen
țială pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan. Datorită a- 
cestei legături, sprijinului și mă
surilor luate de conducerea secto
rului, minerii de aici realizează de 
pe acum Indicii prevăzuti pentru 
anul viitor, se pregătesc intens 
pentru ca din prima lună din 1963 
să îndeplinească ritmic sarcinile de 
plan.

Mihai, Brezeanu Du- 
losif, $imon Francisc. 
și Crinu Gheorghe. 

sectorului III, între

ȘT. EKABT

cu

Ce au scos în
Darea de seamă prezentată la

a 
de bază U.T.M. din 
al minei Aninoasa a 
bună măsură, o serie 
obținute de tinerii din

adunarea generală de alegeri 
organizației 
sectorul III 
reliefat, in 
de succese
acest sector, importanta contribu
ție pe care ei o aduc zi de zi la 
realizarea 
miștii au 
darea de 
cient de 
mult de 1 
cut sub i 
existente 
de bază 
lut

In darea de seamă
tate cu multă superficialitate unele 
probleme de bază ale vieții de or
ganizație, cum este primirea 
noi membri, educarea 
a tinerilor, mobilizarea 
la munca patriotică, la 
tul politic, la cursurile 
re a calificării etc

Tonul de automulțumire din 
darea de seamă a dat naștere la 
discuții foarte vii, in urma cărora 
s-au desprins citeva concluzii. 
Participantii la discuta, printre 
care se numără utemiștii Sie; 
Gheorghe, Pîrvu Liviu, Cernita 
Alexandru, Schneider Francisc și 
alții, au scos în evidentă faptul că 
deși au fost obținute unele rezul
tate frumoase în munca organiza-

sarcinilor de plan. Ute- 
fost insă de părere că 

> seamă nu a fost sufi- 
analitică; vorbind mai 

unele realizări, ea a tre- 
tăcere o serie de lipsuri 
in munca 

și în special

———

organizației 
a comitetu-

au lost tra-

de
comunistă 

tinerilor 
învățămin- 
de ridica-

evidență discuțiile utemiștiior
ției, totuși, acestea sînt mult sub 
posibilități. A reieșit, de aseme
nea, că membrii comitetului au 
acționat la întîmplare, nu s-a res
pectat su destulă strictețe princi
piul muncii colective, comitetul 
nu a luptat continuu pentru întă
rirea vieții de organizație. De mul
te ori adunările generale au fost 
aminate din cauză eă nu s-a asi
gurat mobilizarea. Această lipsă 
își găsește explicația în faptul că 
la pregătirea adunărilor generale 
nu au participat niciodată toți 
membrii comitetului organizației 
de bază.

Vorbitorii, cit și darea de sea
mă, au criticat atitudinea față de 
muncă a unor tineri cum sînt 
Stefan, Agache Mihai, Gurzu 
hai, Bîrdea Nicolae II și alții, 
deseori lipsesc nemotivat de
serviciu sau atunci cînd vin nu 
respectă intrutotul cele opt ore 
de muncă Au fost înregistrate 
183 absente nemotivate ale tine
rilor in cursul anului. Datorită a- 
cestor nemotivate sectorul a pier
dut peste 400 tone de cărbune. 
Toate acestea se datoresc in bu
nă măsură pasivității de eare a 
dat dovadă secretarul organizației 
de bază care nu a tras la răspun
dere la timp pe acești tineri pen. 
tru faptele lor. Utemiștii Înscris! 
la discuții au criticat aspru ati
tudinea cu totul lipsită de grijă

Pop 
Mi- 

care 
la

a comitetului U.T.M. față de or
ganizarea în mod plăcut și edu
cativ a timpului liber al tinere
tului. In fața tinerilor nu s-au ti- 
nut nici un fel de conferințe edu
cative. Iată numai o parte din lip
surile ce s-au manifestat în acti
vitatea organizației U.T.M. din 
sectorul III, de existenta cărora se 
face vinovat în mare măsură se
cretarul organizației. Utemiștii au 
arătat in discuțiile lor că secre
tarul nu a constituit un exemplu 
pentru ceilalți tineri, a lipsit chiar 
el de la unele adunări generale 
(dovadă și adunarea generală de 
alegeri), nu a participat eu regu
laritate la ședințele de instruire 
organizate de comitetul U.T.M. pe 
mină, fapt ce a făcut ca el să nu 
cunoască felul cum trebuie mun
cit eu membrii comitetului, nu l-a 
îndrumat permanent în munca lor.

Cînd utemiștii au făeut propu
neri pentru noul eomitet, printre 
cei propuși nu a figurat tînărul 
Coștinaș 
Membrii 
nizatîei 
ruia a
miner Roșea 
confirme pe 
le-au acordat-o utemiștii.

In hotărîrea aprobată în unani
mitate de utemiști, organizația de 
bază s-a angajat în fața organi
zației de partid, că va munci în 
așa fel incit lipsurile să fie eît 
mai eurînd remediate, iar colec
tivul sectorului III să se mîndreas- 
că cu toti tinerii din sector.

Ioan, fostul secretar, 
noului comitet al orga- 

bază, în fruntea că- 
ales tînărul maistru 

loan, s-au angajat să 
deplin încrederea ce

de 
fost

, ur- 
sta- 
bri- 
pil- - ■

Gro-

Instruirea noilor
(Urmare din pag. l-a)

carii, dezvoltarea mișcării de ino
vații. O expunere va fi, de aseme
nea. consacrată modului in care 
organizațiile de bază trebuie să-și 
exercite dreptul de control asupra 
conducerilor tehnico-administrative 
sarcinilor ce le stau in față pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă pentru realizarea indici.01 
de plan, respectarea NTS. și a le
gislației muncii. Birourile organi
zațiilor de bază de la exploatările 
miniere vor fi instruite asupra mo
dului în care trebuie muncit in 
direcția conducerii politice a între
cerii socialiste, scoaterea brigăzi
lor de sub plan și întărirea ro
iului maiștrilor în procesul de 
producție.
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La o joie a tineretului
De două zile sala de ședințe și 

biroul sectorului aveau o înfăți
șare cu totul neobișnuită. Mesele, 
altădată aranjate simetric și aco
perite cu pluș erau trase acum 'a 
perete și doldora de suluri de

o hirtie creponată. Pe scaune, vopsele 
8 și creioane. Jos, pe podea teancuri 
2 de cărji, recent cumpărate, ins- 
8 trumente muzicale, aiișe, invitații. 
8 In mijlocul acestei atmosfere, 
8 un grup de tineri lucra zorindu-se 
8 glumind. Membrii comitetului 
8 U.T.M. al minei Uricani pregăteau 
8 o joie de tineret model.
o ...Primele ore de seară. Lumina 
o tuburilor fluorescente a Îmbrăcat 
® orașul Uricani intr-o strălucitoare 
2 mantie de argint. Timpul frumos 
® imbie la plimbare. Singuri, pe- 
? rechi sau fn grupuri tinerii se in- 
| dreaptă către club Lingă intrare 
| trei utemiști din colectivul de «»'- 
® dine îi întimpină politicos. Discret 
o privirea lor cercetează atent ți- 
o nuia fiecărui nou venit. Nu au 
o raci o obiectiune. Sala de festivi 
| tăti se umple de oameni. Reuniu 
ș nea începe cu o conferință despre 
g comsomoi. Subiectul instructiv și 
g mobilizator, cucerește atenția tutu- 
8 rof-
g A început dansui. Tinerii mineri 
8 st tehnicieni își conduc grațios 
| partenerele pe parchetul proaspi'- 
o cernit. O
g te în loc
8 mai noi o 
| populare 
o torul unui pjh-up „Supralon" 
g mls organizației U.T.M. din
8 cam pentru merite deosebite

surpriză plăcute opreș- 
pașii dansatorilor. Cele 
înregistrări de cintece 
vor ii audiate cu aju- 

tn-
Uti

la

colectarea tie ruliu vechi. Voia 
bună și petrecerea continuă. Se 
organizează un concurs de dans. 
In aplauze de aprobare generali 
premiul lnlli, an voluminos pachet 
de cârp, este decernat minerului 
Rotaru Ioan.

Ca viu interes, participanta la 
reuniune au ascultat și relatările 
tovarășului Mardare Eftimie care 
a vizitat nu de mult Uniunea 
Sovietică. Ospitalitatea oamenilor 
sovietici, munca lor creatoare și 
minunatele lor realizări au en
tuziasmat pe fiecare ttnăr. Dorința 
de a vedea cu ochii lor ceea ce 
au auzii, au citit sau au văzut 
numai cu ochii mintii s-a aprins 
și mai mult in inimile lor. Setul 
de brigadă Bora Grigore, de pildă, 
ar vrea să viziteze minele de căr
buni din Donbas, electricianul Gir. 
Iig loan — Soci si lalta. Iar Rd- 
gan Gonslanitn. Moscova. Deocam
dată stau și tac planuri. Miine 
insă cine știe...

Reuniunea s-a incheiat cu un 
reușit concurs „Cine știe ciștlgă' 
pe o temă literară.

..Joia de tineret organizată la 
Uricani a fost Intr-adevăr o joie 
modei. Tinerii s-au simtlt bine. 
Pentru ei reuniunea a constituit 
ma mult decit un prilej de re- 
creiere. Apreciind străduința rod
nică a comitetului U.T.M. 
roși mineri, ajutori mineri 
gonetan s-au angajat să 
precupețească eforturile in 
și la învățătură.

nume 
și va- 

nu-ș! 
muncă

A. NICH1FOREI

birouri ale organizațiilor de bază

de cost, extinderea mecani- 
Pentru birourile organiza 
de bază din unitățile fores- 
tematica instruirii asupra pro- 

de

Birourile organizațiilor de bază 
din cadrul șantierelor de construc
ții vor fi instruite asupra sarcini
lor ce le revin pentru mobilizarea 
colectivelor de pe șantiere la res
pectarea termenelor de dare in fo- 
ostată a construcțiilor industriale 

și social-culturale, îmbunătățirea 
calității lucrărilor, buna gospodă
rire a materialelor reducerea pre
țului 
zării, 
tiilor 
tiere.
biemeior economice se ocupă 
sarcinile ce izvorăsc din Directivele 
Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
privind valorificarea superioară a 
masei lemnoase reducerea pierde
rilor de exploatare, extinderea me
canizării și a micii mecanizări, îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
cazare a forestierilor, îngrijirea și 
dezvoltarea fondului forestier. De 
asemenea, temele pentru instruirea 
birourilor organizațiilor de bază 
din celelalte ramuri de activitate 
slnt axate pe cele mai importante 
probleme, de a căror 
pinde mobilizarea cu 
lectivelor de oameni 
înfăptuirea sarcinilor 
partid.

Ținind seama de importanța

care instruirea noilor birouri ale 
organizațiilor de bază o are pen
tru îmbunătățirea întregii munci de 
partid. Biroul Comitetului orășe
nesc de partid a luat o serie de 
măsuri pentru ca instruirea să se 
desfășoare la un nivel înalt si In 
cele mai bune conditiunt Instrui
rea se face pe localități, spre a se 
asigura astfel participarea tuturer 
membrilor birourilor organizațiilor 
de bază. Temele cuprinse in pro
gramul de instruire 
secretari și membri 
mitetului orășenesc 
activiști cu munci 
Paralel cu aceasta, 
suri pentru
membrilor birourilor organizațiilor 
de bază la instruire, studierea te
meinică a documentelor de partid 
prevăzute în tematicile de instrui
re, propunerile făcute cu acest pri
lej de către secretarii și membrii 
organizațiilor de bază, schimbul de 
experiență prilejuit de ședințele 
de instruire, vor contribui nemij
locit la creșterea rolului și com
petentei organizațiilor 
partid în conducerea 
rea maselor largi de 
muncii la Înfăptuirea
sarcini elaborate de partid în ope
ra de desăvîrșlre a construcției so
cialiste.

sint expuse de 
ai Biroului Co
de partid, de 

de răspundere, 
luarea de mă-

participarea tuturor

\ 0

V. OKOS

In Editura Tehnică a apărut

rezolvare de- 
succes a ce
ai muncii 
elaborate

ia 
de

pe

noastre de 
și mobiliza- 
oameni ai 
luminoaselor

Numere complexe
C. BORȘ — D. BORȘ
256 pagini, 6,10 lei

Lucrarea este o monografie, la 
nivel mediu, care eonține: dezvol
tarea istorică a noțiunii de număr 
complex, prima definiție a nume
relor complexe, a doua definiție a 
numerelor complexe, a treia de
finiție a numerelor complexe, for
ma algebrică, trigonometrică și 
exponențială a 
plexe, aplicațiile 
plexe la studiul 
dul al doilea și 
elementare 
noțiuni de 
analitic al

In carte 
clar procesul de dezvoltare a no
țiunilor de număr complex precum 
șl aplicațiile în geometrie, în ana
liză și în studiul ecuațiilor. De o- 
semenea lucrarea conține un mere 
număr de exerciții care asigură o 
bună însușire a materialului.

Lucrarea este utilă elevilor, stu
denților și profesorilor.

trigonometrică 
numerelor coib- 

s numerelor com- 
ecuatiilor de gra- 
al treilea, noțiuni 

de algebră abstractă, 
algebră liniară, studiul 
numerelor complexe, 
se tratează în mod

Mai multă exigență în sectorul comerțului de stat
Munca de selecționare și creș

tere a cadrelor de lucrători pen- 
tur comerț a constituit pentru con
ducerile organizațiilor comerțului 
socialist o preocupare permanen
tă. Acest lucru se reflectă in scă
derea continuă a infracțiunilor 
împotriva avutului obștesc.

Totuși, analizindu-se starea in
fracțiunilor în sectorul comerțului 
de stat din Valea Jiului, se con
stată unele lipsuri grave în mun
ca cu cadrele gestionare.

Vina aparține conducerii unită
ților respective care, slăbind vi
gilenta fată de unele elemente 
strecurate în aparatul gospodă
resc, manifestă atitudini de tole
rantă și coșoloșire a lipsurilor.

Cum se poate explica altfel 
menținerea în funcția de gestionar 
a lui Soos Dominic de la depozi
tul O.A.D.L.F, Lupeni pînă la con
damnarea lui pentru delapidare cu 
toate că a avut anterior 65 de im
putării pentru lipsă în gestiune în 
valoare totală de 67,000 lei?

Sau angajarea de către T.A.P.L. 
la restaurantul „Cina" din Lupeni 
a lui Haralambie Alexandru vechi 
delapidator și angajarea similară 
de către O.C.L Industrial a reci
divistului Codreanu Petrii ?

Conduaerea 0.C.L. Alimentara 
Petroșani a manifestat aceeași a- 
titudine intolerabilă atunci cînd a 
menținut în funcție de gestionar 
la magazinul nr. 60 Vulcan pe 
Udroiu Elena. Descompusă moral, 
dedindu-se unei vieri de petreceri 
nocturne, în afara căminului său. 
venind în magazin 
rînduri în stare de 
lăsîndu-și „prietenii" 
să o înlocuiască 
ceasta gestionară 
lapideze bunuri 
17.000 let

La aceasta a
Inventarelor inopinate și faptul 
eă era anunțată din timp de unii 
„binevoitori" cînd i se făcea ve
rificarea gestiunii, ceea ce i-a

gestionar si vîn- 
eontrol gestionai i 

superficială a 
cu totul contrar

ta repetate 
ebrietate si 
de petreceri 
serviciu, a-

te grave ca î receptionarea măr
furilor după ochi sau defectuoa
sa circulație a documentelor de 
gestiune și mai ales a viramente" 
lor interne între 
zător, lipsa de 
și inventarierea 
mărfurilor, lucru
normelor in vigoare.

Se impune deei luarea unor mă
suri imediate și energice pe linie 
de cadre eît și sub aspectul or
ganizatori* în vederea lichidării 
deficientelor semnalate.

In acest sens, odată eu intensi
ficarea muncii politice și de edu
care va trebui să se îndepărteze 
din unitățile O.C.L.. T.A.P.L. si 
O.A.D.L.F. acele cadre gestionare 
care au antecedente penale si tot-

permis să-si acopere lipsurile în odată să se ia măsuri pentru li- 
gestiune prin diverse împrumu
turi.

Negativ e și faptul că restul 
personalului din magazinul 
tionat de Udroiu Elena n-a 
atitudine fată de abaterile de 
viciu ale acesteia.

Elementele menționate mai sus, 
au putut atenta ia bunurile ob
ștești și din cauza unor deficien

în
a ajuns să de- 
în valoare de

contribuit lipsa

ges- 
luat 
ser

de lege sena-

educativ-pre- 
din Petro-

chMarea încălcărilor 
nalate.

In această muneă 
ventivă, procuratura
șani va acorda si pe viitor spri
jin concret conducerii unităților. 
Astfel, prin eforturi comune, se 
va putea preîntîmpina orice în
cercare de violare a integrității 
avutului obștesc,

MANIU DAVID 
procuror șef
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ț DE TELEVIZIUNE

DE LA LENINGRAD
LENINGRAD 22 (Agerpres).
La

vestia
uriaș

Leningrad — anunță Iz- 
—a fost construit un 

turn de televiziune care 
are egal în Europa. Inăl- 
lui este de 315 metri, a- 

de-

♦* 
»■
* nu-și 
J țlmea
» dică cu 15 metri mai mare
* cît cea a turnului Eifel din Pa- 
ț.ris, considerat piuă acum ca cel
* mai mare din Europa. Colosul 

leningrădean se sprijină pe un 
număr de 256 de piloni 
ton-armat.

Datorită metodelor și 
rialelor de construcție 
de constructorii sovietici, greu
tatea turnului de televiziune din 
Leningrad este de aproape 8 ori 
mai mică decît greutatea tur
nului Eifel.

din be-

*

♦

*
o

*

e

»
V

mate- 
folosite*

♦ 
» 
«
♦
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MOSCOVA 22 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că, la 22 

noiembrie 1962, Plenara Comitetu
lui Central al P.C.U.S. a continuat 
discutarea raportului prezentat de 
tovarășul N. S. Hrușciov „Dezvol
tarea 
către 
nale".

Au
T. Novikov (ministrul energetici 
si electrificării al U.R.S.S.), M. A 
Lavrentiev (vicepreședinte al Aca 
demiei de Științe a U.R.S.S., preșe 
dintele Filialei din Siberia a Aca 
demiei de Științe a U.R.S.S.).
S. Fiodorov (președintele Comite 
tului de Stat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru chimie). 
B. Ovezov (prim-secretar al C.C. 
al P6. diu Turkmenia), L. E Gra- 
fov (președintele Consiliului Eco 
nomiei Naționale din Kemerovo),
T. Usubaliev (prim-secretar al CC.

economiei și conducerea de 
partid a economiei națio-

luat cuvîntul, printre alții I

al P.C. din Kirghizia), S. P. Pavlov 
(prim-secretar al C.C. al U.T.C.L.), 
N, V. Melnikov (președintele Co
mitetului de Stat al Consiliului de 
Miriîștri al U.R.S.S pentru indus 
tria combustibilului), A. I. Pelșe 
(prim-secretar al C.C. al P.C. dir. 
Letonia), A. I. Snecikus (prim-se
cretar al C.C. al P.C. din 
i.ituariia). V. E. Bolko (președintele 
Comitetului
de Miniștri al U.R.S.S. pentru si
derurgie și metalurgia neferoasă).

Plenara C.C. al P.C.U.S, își cot>- 
tirfuă lucrările.

de Stat al Consiliului

Lucrările sesiunii Adunării Generale a O. N. U.

io udiul
NEW YORK 22 (Agerpres).
Adunarea generală a O.N.U. con

tinuă dezbaterile pe marginea ra
portului prezentat de Comitetul ce
lor 17 în legătură cu aplicarea 
'declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelot 
coloniale.

In ședința din dimineața zilei 
de 21 noiembrie, reprezentantul 
'Algeriei a cerut să se acorde înde 
pendență popoarelor aflate încă sub 
jugul colonialismului. El a pro
pus ca în cel mai scurt timp co
mitetul celor 17 să stabilească da
tele la care se va acorda indepen
dență diferitelor colonii.

Luînd cuvîntul din partea dele
gației R.P. Romîne, prof. Mircea 
Nicolaeseu a subliniat 
lerile coloniale se 
să-și mențină pozițiile 
giile conferite lor de 
coloniale. Ele refuză 
la bogățiile fabuloase 
niilor.

că pu- 
străduiesc 

și privile- 
raporturile 

să renunțe 
ale colo-

Reprezentantul R.P. Romîne a 
subliniat că abolirea totală a sis
temului colonial sub toate formele 
și manifestările sale constituie o 
chestiune urgentă a cărei soluțio
nare nu poate suferi amînare. Co 
lonialismul jefuiește nu numai pre. 
zentul, dar și viitorul popoarelor 
din colonii. Puterile coloniale în
cearcă să mențină această situa 
tie pentru a agrava tot mai mult 
dezechilibrul economic al lumii și 
n stînjeni dezvoltarea viitoare a 
teritoriilor care își vor recăpăta 
independența.

In încheiere, Mircea Nicolaeseu 
a arătat că poporul romîn nutrește 
calde sentimente de simpatie față 
de popoarele coloniale și solidari
tate cu lupta lor pentru cucerirea 
independentei naționale. R.P. Ro- 
mînă, ca stat socialist, acționează 
pe arena internațională în spriji
nul independenței popoarelor colo
niale și dependente.
* ★ir

NEW YORK 22 (Agerpres).
In ședința din după-amiaza zi lei de 21 noiembrie, la recomanda- 

Generală a adoptat cu 84 de voturi 
cărei proiect a fost prezentat de 

rezoluție Adunarea Generală reafir- 
grabnice a unui acord cu privire 
Ea recomandă Comitetului celor 18, 

să ducă tratative în

rea Comitetului Politic, Adunarea 
și o abținere (Franța) rezoluția al 
delegațiile a 33 de țări. In această 
mă necesitatea încheierii cit mai 
la dezarmarea generală și totală.

, care își va începe lucrările la 26 noiembrie, 
spiritul unui compromis constructiv pînă ce se va realiza acest acord.

I

I

Lucrările celui de-al VIII-lea £ 
Congres al P.M.S.U

BUDAPESTA 22 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

M.T.I., joi 22 noiembrie la Buda
pesta au continuat lucrările Con
gresului al VIII-lea 
Muncitoresc Socialist

La dezbaterile pe 
portului Comitetului 
P.M.S.U., prezentat 
Janos Kadar au luat
jos Feher membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, Tivadar

al Partidului 
Ungar.

marginea ra- 
Central al 

de tovarășul 
cuvîntul s La-

Nemeslaki, prim-secretar al Comi
tetului județean al P.M.S.U. din 
Komarom, dr. Ilona Villanyi, de
legată din județul Csongrad, Flo
rian Sinko, președintele coopera
tivei agricole de producție din 
Gyongyostarjan, general maior Ka- 
rolv Csemi, Gyula Kallai, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.

Au salutat Congresul reprezen
tanți ai partidelor comuniste și 
muncitorești din Austria, Cuba, 
R.F. Germană, S.U.A., Japonia, An
glia, Indonezia.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R 
în domeniul industriei carbonifere

VARȘOVIA 22 (Agerpres).
Intre 13 și 17 noiembrie a.c. a 

avut loc la Varșovia ședința XIII-s 
a Comisiei Permanente C.A.E.R. în 
domeniul industriei carbonifere.

La ședință au luat parte delega 
țiile țărilor membre ale Consiliului: 
Republicii Populare Bulgaria, Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Re
publicii Democrate Germane, Re
publicii Populare Polone, Republicii 
Populare Romîne, Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, Republicii 
Populare Ungare.

A participat la ședință în caii 
tate de observator o delegație a 
Republicii Populare Chineze.

Comisia a examinat unele pro 
bleme în legătură cu balanța de 
combustibil și energie pe perioada 
perspectivei generale a țărilor eu
ropene de democrație populară, a 
examinat și aprobat recomandările 
în legătură cu o serie de proble
me de colaborare tehnico-științifică, 
în special în legătură cu proble-

ln legătură cu încetarea 
conflictului de frontieră 

chino-indian

în

sea-
(ex-

mele de mecanizare și automatizare 
în exploatarea subterană și în ca 
riere a cărbunilor, precum și în 
legătură cu îmbunătățirea în viitor 
a securității și igienii muncii 
industria carboniferă.

Comisia a aprobat — ținînd 
ma de hotărîrile sesiunii XVI
traordinară) a Consiliului — planul 
de lucru al Comisiei pe anul 1963 
care prevede coordonarea planu
rilor de perspectivă de dezvoltare 
a industriei carbonifere a țărilor 
membre C.A.E.R., accelerarea pro
gresului tehnic 'și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale minerilor.

Comisia a aprobat, de asemenea, 
planurile de coordonare a activi
tății de cercetări științifice și pro
iectări ale organizațiilor din in
dustria carboniferă a țărilor mem
bre C.A.E.R. și a luat o serie 
alte hotărîri.

Ședința s-a desfășurat într-o 
mosferă de prietenie frățească 
înțelegere reciprocă.

de

at-
ș>

PEKIN 22 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „Jen.. 

minjibao", , începînd de astăzi, ad;AP 
că de la 22 noiembrie 1962, deta- 
șamentele chineze de grăniceri au 
încetat din proprie inițiativă focul 
de-a lungul întregii linii a frontie
rei dintre China și India". Ziarul 
arată că peste nouă zile, adică la 
1 decembrie, va începe retragerea 
acestor detașamente la o distanță 
de 20 de km. de linia reală de 
control existentă între China și In
dia la 7 noiembrie 1959.

DELHI 22 (Agerpres).
Primul ministru 

hru, a declarat 
parlament că 
India și China 
de focuri.

la 
la 
a

al Indiei, J. Ne- 
22 noiembrie în 
frontiera dintre 

încetat schimbul

la Detroit
NEW YORK 22 (Agerpres). ’
Ziarul „Detroit Free Press" pu

blică un articol entuziast consacrat 
spectacolului prezentat în orașul 
Detroit de ansamblul folcloric „Rap
sodia romînă". „Dintre toate an
samblurile străine care s-au pro
dus la Detroit în actualul sezon — 
scrie ziarul — cel mai strălucitor 
și cel mai atractiv a fost prezentat 
de romîni. Sala „Masonic Audito
rium" — continuă ziarul — a fost 
plină pînă la refuz și au trebuit 
să fie plasate scaune chiar și în 
fosa orchestrei".

Referindu-se la măiestria dansa
torilor romîni ziarul subliniază că 
atît bărbații cît și femeile au o ex

încelentă pregătire, iar punerea 
scenă a fiecărui dans a fost minu
nată. „Acesta — scrie „Detroit 
Free Press" — a fost ansamblul 
cel mai frumos care a putut fi vă
zut la Detroit în ultima vreme. 
Viteza uluitoare părea să fie ca
racteristică majorității dansatorilor. 
Bărbații au desfășurat atîta agili
tate, virtuozitate și arătau atîta 
veselie îneît senzația de fericire 
a fost transmisă întregului public".

Aceleași lucruri — adaugă zia
rul — pot fi spuse și despre or
chestră. Virtuozitate, ritm vioi, a- 
gilitate — aceasta a fost principala 
caracteristică a muzicienilor".

După momentele grele prin care 
a trecut omenirea, anunțarea mă
surilor care indică progresul în
registrat în reglementarea pașnică 
în încordarea din regiunea Mării 

I Caraibilor a fost primită cu un 
sentiment de satisfacție de oamenii 
iubitori de pace din întreaga lu
me. După cum remarca pe bună 
dreptate ziarul ,Pravda", „tratati
vele s-au dovedit încă o dată a 
fi calea cea mai sigură și de nă
dejde pentru realizarea unei în
țelegeri în problemele litigioase".

Ridicarea blocadei impusă de 
S.U.A. în preajma coastelor cuba
neze constituie o nouă dovadă evi
dentă că în condițiile actualului 
raport de forțe pe arena mondia
lă, și anume a preponderenței for
țelor socialismului 
boi mondial care 
inevitabil într-un 
clear distrugător, 
tîmpinat

După ridicarea blocadei. Ministe
rul de Război al S.U.A. a ordonat 
demobilizarea rezerviștilor din for
țele militare aeriene mobilizați la 
începutul crizei din regiunea Mă
rii Caraibilor, și anularea stării 
deplinei capacități de luptă In

și păcii, un răz- 
s-ar transforma 

război termonu- 
poate fi preîn-

care au fost aduse bombardierele 
americane purtătoare de arme nu
cleare. Totodată, s-a anunțat anu
larea unei serii de măsuri luate 
de Uniunea Sovietică și de celelalte 
state participante la Tratatul de 
la Varșovia in vederea sporirii 
pregătirii de luptă în urma acțiuni
lor agresive ale S.U.A. îndreptate 
împotriva Cubei.

Destinderea încordării în regiu
nea Mării Caraibilor are o sem
nificație mai profundă decît cea 
strict militară, dovedindu-se că pe 
calea tratativelor se poate ajunge 
la o reglementare politică mai lar
gă care să țină seama de intere
sele reciproce — ale S.UA și Cu
bei — în această regiune. In an
samblul situației internaționale, re
glementarea oferă o pildă demnă 
de luat în considerare în aborda
rea altor probleme 
litigioase.

Intr-adevăr, acum 
crizei a trecut, s-au
bilități sporite pentru a se duce 
mai departe cele obținute în vede
rea lichidării urmărilor primejdioa
se ale încordării în regiunea Mării 
Caraibilor. Totodată însă nu se 
poate trece cu vederea faptul că

primejdia nu a dispărut cu desă- 
vîrșixe și nimeni nu-și poate face 
iluzii că cercurile agresive impe
rialiste ar privi cu seninătate și 
impasibilitate ascensiunea spre so
cialism a Cubei. Corespondentul 
din Washington al agenției France 
Prasse nota că în prezent „ia sfîr- 
șit faza strict americano-sovietică 
a crizei și se elimină 
unei confruntări directe 
tele armate americane și 
Dar aceasta nu înseamnă
blul problemei este rezolvat"... Nu 
poate fi trecut cu vederea faptul 
că în declarația președintelui Ken
nedy în 
blocadei 
continua 
ceea ce 
mîntului 
prezintă
Republicii Cuba. Dacă se 
problema controlării 
lui cuban, cu atît 
dreptățită ar fi cererea ca paralel
să fie supraveghiate și măsurile 
care țintesc la continuarea 
pregătirilor agresive îndrepta
te împotriva Cubei. Mesa
jul adresat de primul ministru Fi
del Castro secretarului general pro-

Arestarea unor membri 
și activiști de frunte 

ai P. C. din India
DELHI 22 (Agerpres). — 

transmite:
După cum relatează toate 

rele de dimineață dai Delhi, 
liția a arestat la 21 noiembrie 
meroși membri ai Partidului 
munist din India dintr-o serie de 
state în baza „Legii cu privire la 
apărarea Indiei" și a „Legii cu 
privire la detențiunea preventivă". 
In total au fost arestați și puși sub 
pază peste 350 de comuniști, prin
tre care cîțiva 
te ai Partidului 
dia.

După cum 
Press Trust of India, la 22 noiem
brie a fost arestat la Delhi E.M.S. 
Nambudiripad, secretarul general 
al Partidului Comunist din India.

Secretariatul Partidului Comu
nist din India a dat publicității o 
declarație prin care cere guver
nului să elibereze neîntîrziat pe 
cei arestați.

TASS
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! zia- 
po- 
nu- 
Co-

activiști de frun- 
Comunist din In

relatează agenția

internaționale

cînd apogeu! 
conturat posi-

ho- 
te- 
in-

dat

primejdia 
între for- 
sovietice... 
că ansam-

care se anunță ridicarea 
se exprimă intenția de a 
„supravegherea aeriană", 
— în absența consimță- 
guvernului cuban — re- 
o violare a suveranității 

pune
teritoriu- 
mai în-

vizoriu al 0.N.U., U Thant, este « 
expresie a dorinței poporului Cu
ban de a se ajunge la o reglemen
tare reciproc acceptabilă a conflic
tului, și deopotrivă o reafirmare, 
pe cît de legitimă pe atît de 
tărîtă de apărare a integrității 
ritoriale, a suveranității și a 
dependentei naționale.,

Opinia publică mondială a
o înaltă apreciere poziției Uniunii 
Sovietice care prin glasul șefului 
guvernului sovietic, N. S. Hrus- 
ciov a acționat și de astădată pen
tru menținerea păcii. Pentru a a- 
precia ansamblul celor petrecute 
în această regiune a lumii trebuie 
amintit că, dacă cu un an sau doi 
în urmă din S.U.A. se revărsau 
zilnic amenințări de debarcare în 
Cuba pentru a schimba orînduirea 
social-economică instaurată de po 
porul cuban prin revoluție, acum 
există un angajament formal al 
guvernului S.U.A. de a se abține 
de la orice invazie. Rămîne ca prin 
tratative să se
Iegere concretă 
angajament să 
măsuri practice, 
rea acestui tel
pețită nici răbdarea, nici eforturile.

ajungă la o înțe- 
pentru ca acest 

fie garantat prin 
iar pentru atinge- 
nu trebuie precu-

ZÂNEI FLOREA

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Str. Republicii nr. 56 Tel interurban 322; automat 269.

PARIS. — Agenția France Presse 
relatează că în noaptea de 21 spre 
22 noiembrie a încetat din viață la 
reședința sa din Havre, Rene Coty, 
fost președinte al celei de a IV-a 
Republici Franceze între anii 1955— 
1959.

NEW YORK. — In legătură cu 
slăbirea încordării în bazinul Mării 
Caraibilor, ministrul de război ai 
S.U.A. a dat ordin de demobilizare 
a 14.000 de rezerviști din forțele 
militare aeriene americane mobili
zați la începutul crizei din această 
regiune.

BERLINUL OCCIDENTAL. — La 
22 noiembrie, cancelarul Adenauer 
a sosit în Berlinul occidental unde 
va participa la ședința conducerii 
Uniunii Creștin-democrate la care 
vor fi discutate probleme legate 
de criza guvernamentală de la 
Bonn.

Adenauer va participa, de ase
menea, la mitingul adepților U.C.D.^ 
și se va întîlni cu Brandt și cu 
ceilalți conducători ai senatului 
vest-berlinez. |
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