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Organ ai Comitetului orășenesc P.M.t. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

îeagul roșu
Proletari din toate țările, uniți-vă !

Succese ale minerilor
Bucuriile lui Nicoară

Cu angajamentul anual îndeplinit
La Viscoza Lopeni muncitorii din echipa condusă Cîrhoatăi

Ștefan sînt fruntași în muncă. Iată-î pregătind descărcarea unei ba-, 
rate in care se execută amestecul celulozei cu sulfura de carbon.4
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In anii munciți in a- 
dineul minei Vulcan, Ni
coară Ioan a avut multe 
bucurii și satisfacții, ha 
drept vorbind ce satis
facție mai mare poate 
avea un om decît aceea 
a datoriei împlinite. Și 
minerul Nicoară Ioan a 
^.'vut și are mereu aceas- 

satisfacție. N-a fost zi 
fii cind lucrează la mi
nă, să nu iasă din șut 
mulțumit că sarcinile de 
olan au fost îndeplinite 
și depășite.

Munca lui plină de 
hărnicie și pricepere es
te apreciată așa cum se 
cuvine. Semnul prețuirii 
se vede mai ales în zi
lele de sărbătoare cînd 
pe pieptul lui strălucește 
„Ordinul 
Hl-a.

Acum, 
îă loan 
gadă ce
oatajui frontal de 
stratul 18. Abatajul un
de lucrează se poate 
numi, pe drept cuvînt. 
școală a disciplinei ș> 
grijii față de utilaj. Cînd 
4’reun tînăr e certat cu 
jKsciplina este criticat 
fk/ărintește și arareori se 
îrtîmplâ ca cel ce a gre
șit odată s-o facă și a 
doua oară. împotriva n- 
celora care nu îngrijesc 
utilajul se ia poziție cri
tică

— Vezi că se consumă 
curent pe degeaba — îl 
dojenește Nicoară pe 
mecanic cînd crațerul 
merge în gol.

Cînd perforatoarele nu 
sint șterse de praf și un
se îi ia în „primire" pe 
vagonetari.

— Măi, 
cum faceți 
luați masa
trebuie și uneltele cură
țate și unse.

Muncii" clasa

Nicoa- 
o bri-

minerul 
conduce 
lucrează in a- 

pe

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

La asemenea vorbe * 
domoale și juste nu poți *
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decît să-ți însușești cri
tica. Și cînd în briga- 
dă-i disiciplină, munca 
organizată ca la carte, 
cărbunele curge din a- 
bataj intr-un șuvoi ne- 
sfîrșit, iar bucuria lui 
Nicoară loan și a orta
cilor săi nu-i mică. Bu
curia cea mai mare a 
avut-o insă Nicoară 
loan cu vreo lună și 
ceva in urmă, atunci 
cind comuniștii din sec
torul /I al minei au dis
cutat cererea lui de pri
mire în rindurile parti
dului. La cuvin! s-au 
înscris mulți tovarăși, 
mineri și tehnicieni de 
nădejde ai sectorului. 
Șeful de brigadă Bdjte 
Pavel, Ursa Petru, se
cretarul organizației de 
bază, Moraru Nicolae, 
Micloș Laurențiu și toți 
ceilalți care au luat cu- 
vinlul i-au apreciat cali
tățile. Cind s-a pus la 
vot primirea lui în 
durile membrilor 
partid, fără stagiu 
candidat, inima îi batea 
puternic.

— Mă vor primi oare? *
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fraților, așa 
și voi baie și 
după șut așa

Cererea a fost votată 
în unanimitate.

La sfirșitul ședinței el 
s-a angajat să munceas
că cu și mai multă rîv- 
nă, să fie exemplu în 
toate domeniile, așa cum 
trebuie să fie un comu
nist. De privești graficul i 
cu realizările brigăzilor ț 
din sectorul 11 al mine: 
Vulcan 
Nicoară 
vîntul. 
noiembrie, 
care o conduce comunis
tul Nicoară Ioan a ex
tras peste plan 455 tone 
de cărbune de calitate.
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Zilele acestea, colecti
vul sectorului III de la 
mina Petrila a raportat 
Îndeplinirea angajamen
tului anual luat la pro
ducția de cărbune. Mine
rii de aici au extras din 
abatajele cameră 13.000 
tone de cărbune în plus, 
cu 500 tone mai mult de- 
cft angajamentul luat pe 
întregul an. Merite deo
sebite au în obținerea a- 
cestui succes brigăzile 
minerilor Cîșlaru loan. 
Bartok Iosif, Purda Cons-

Economii la
Anul acesta colectivul 

minei Lonea s-a angajat 
să realizeze economii îa 
prețul de cost în sumă 
de 600.000 lei. In cele 

care au trecut.10 luni
minerii și tehnicienii de 
aici au muncit cu multă 
însuflețire pentru 
rea prețului ds cost pe 
tona de 
nerea de 
mari pe

reduce-

cărbune 
economi, cît mai 
această cale. Și

și obti-

Nicolae 
randa- 

7 tone 
au ex- 
mii de 

peste

0

MERITA TOATE LAUDELE
tantin și Kando 
care lucrînd cu 
mente de peste 
cărbune pe post 
tras în acest an 
tone de cărbune
prevederile planului.

îndeplinirea și depăși- 
lea planului de producție 
prin creșterea productivi
tății nruncii precum 
î espectarea normelor 
consum la materiale 
dus la obținerea unei

Șl 
de
au
e- 

conomii la prețul de cost 
pe sector în valoare de 
800.000 lei

prețul de cost
rezultatele n-au întîrziat 
să se arate In perioada 
de timp 
realizat 
mentare
1.400.000

luat
econo-
spori-

amintită ei au 
economii supli- 
în valoare de 
lei, depășind cu

mult angajamentul 
Obținerea acestei 
mii este rezultatul
rii productivității muncii, 
folosirii raționale a utila
jelor, reducerii consumu
rilor specifice.

o

Peste 8000 tone de fier vechi 
colectat

în 
în

se desfășoare 
Valea Jiului 
primele două

ale lunii
Văii

Colectarea fierului vechi 
continuă să 
intens 
Numai 
decade
brie tinerii 
au strîns și predat 
ului aproape 500 
tone 
vechi.

In 
care
din anul 
oamenii 
din acest 
carbonifer

de fier

noiem-
Jiului

I.CM-

lectat și expediat oțelă- 
rillor peste 8.000 tone de 
fier vechi. Fruntași în ac
țiunea de strîngere a fie
rului vechi sînt muncito
rii 
na 
la

de la UJLU.MP., nri- 
Lupenî și termocentra- 
Paroșeni.

scîndură iar in incinta 
de mașini basculante 
utilaje de construcții- 
crapă de ziuă, curtea

lo-

u-
re-

de utilaj șl 
din zile, ingi- 
anunfă i 

produs prima

In apropierea liniei ferate de 
lingă stația din Livezeni, trecăto
rul sau călătorul din tren poate 
vedea cîteva clădiri Împrejmuite 
cu gard de 
curții zeci 
sau diferite 
De cum se
freamătă, motoarele mașinilor du
duie, iar din clădiri se aud 
vîturi metalice înfundate. Aici 
desfășoară activitatea Baza de 
tilaj și transport a Trustului
gioxal de construcții Hunedoara

De la prima vedere pare totul 
obișnuit. Se lucrează ca și în ori
care uzină, fabrică sau atelier

Nu de mult însă la această mi
că unitate a început să se fabrice 
un produs nou foarte necesar con 
structorilor de pe șantiere, care 
înainte se aducea de undeva din 
părțile Dobrogei. Transport ane
voios și în plus costa și cam mult.

...In vara acestui an inginerul 
Nicoară Coriolan, șeful grupului 
de șantiere de construcții din Va
lea Jiului poposi în 
nerului Man Gavrilă. 
de utilaj și transport, 
așeză pe un scaun își 
notesul si începu :

— Am fost ia București, apoi 
la „Ovidiu II" din regiunea Do- 
brogea de unde aducem praful 
hidrofob pentru construcții. La su
gestia tovarășilor din București 
m-am gîndit că și noi avem posi
bilități să punem la punct o sec
ție pentru producerea acestui praf. 
Utilaje avem, cenușă de termocen
trală avem. Paroșeniul 
te. Gudron se 
treaba asta ?

După cîteva 
Inginerul Man

— Știu eu ?

utilaj și transport cami- 
basculante ies și se în

spre șantierele de con-: 
cu praful hidrofob produs

găsește.

biroul ingi- 
șeful bazei 
După ce se 
scoase bloc-

nu-i depar- 
Ce spui de

cllpe 
răspunse : 
Să încercăm.

de gîndire

«•«MM!

Au mai discutat mult, au pus 
la punct amănunte, s-a hotărît 
si data începerii lucrărilor de i 
montaj a noii secții Lucrările sa 
desfășurau sub directa supraveghe
re a șefului bazei 
transport Intr-una 
aerul Man Gavrilă

— Astăzi am
tonă de praf hidrofob. Probele de 
laborator au dovedit că nu este 
cu nimic inferior prafului adus de 
Ia „Ovidiu II".

Timpul a trecut Pe poarta ba
zei de 
oanele 
dreaptă 
strucții
de muncitorii din Livezeni. El este 
lolosit de constructori la lucrările 
de izolare a acoperișurilor în te- 
iasă ale blocurilor împotriva ume
zelii și a temperaturii.

Zilele trecute, inginerul Man 
a avut o convorbire telefonică eu 
trustul în care i se făcea cunos i 
cut că praful hidrofob este foarte 
căutat și să la măsuri de pregăti 
re a secției și pe timp de iarnă șt 
să mărească capacitatea 
7—10 tone zilnic.

Un amănunt pe care 
de la inginerul Man:
80 de lei costă mai puțin tona de 
praf hidrofob produs de muncito
rii de la Livezeni de cît cel pe 
care-1 primeau din Dobrogea.

La marginea Livezeniului, într-o 
clădire din apropierea liniei fe
rate și a stației C.F.R., o mînă de 
oameni se străduiesc să dea aju
tor constructorilor prin fabricarea 
prafului hidrofob, pentru ca apar
tamentele să se termine mai re
pede și să coste cît mai ieftin. A- 
semenea oameni merită toate lau
dele.

ei cu încă

1-am aflat 
Cu peste

F. NICU

Însemnări de reoorler BIOGRAFIE la
perioada 

scurs 
curent 
muncii 
bazin

s-a

au co-

D. CKIȘAN
Uricani 
un tînăr 
priviri 
minerii

poposi 
scund, 
agere, 
ce ie- cu mersul 

brăzdată de 
de braț și-l

mult

ca~. 
sec*.

la

do- 
cute 

pofti

miner se deosebește 
cea din trecut; că în 
se construiește mult 
dau cărbune patriei

La centrala telefonică a orașului Petroșani lucrează și tinerele 
Telefoniste Anghelescu Victoria și Heiberg Ecaterina. Pentru punctua
litatea și conștiinciozitatea în serviciu ele sînt apreciate. Sînt frun
tașe în muncă.

IN CLIȘEU: Cele două telefo niște fruntașe la schimbătorul cen
tralei telefonice interurbane.

La poarta minei 
în vara anului 1951, 
bine legat și cu 
Cerceta cu atenție
seau din mină și în gînd își făcea 
diferite socotelL își punea între
bări la care nu putea găsi răs
puns : Cum arată un abataj ? Dar 
o galerie ?

Despre acești termeni minerești 
a aflat din ziare. A mai citit că 
meseria de miner e frumoasă și 
munca de 
mult fată de 
Valea Jiului 
Si cei care
trăiesc o viată nouă.

La un moment dat îi revenise 
în memorie peisajul locului na
tal, oamenii din comună, priete
nii, familia. Cunoscuta stațiune bal
neară Sovata, unde a văzut lumi
na zilei, îi apărea acum mai fru
moasă ca oricînd. Pădurile pe ea- 
re le-a cutreierat împreună cu ta 
tăi său ca tăietor de pădure, încă 
de la vîrsta de 13 ani, i se perin
dau acum în toată splendoarea lor.

împins parcă de o forță nevă
zută își înșfăcă geamantanul din 
scîndură cu hotărîrea de a pleca 
cn primul autobuz spre Lupeni. Se 
ODri cînd în spate auzi o voce :

— Pe cine cauți, tinere ? Vreo 
rudă sau vreun cunoscut ?

— Nu, nu... Am venit pentru 
angajare — răspunse cu șovăială

— Atunci hai de intră. Avem

nevoie de oameni buni și harnici. 
Asta-i o mină nouă, nu de 
am deschis-o.

Un bătrînel, 
mol și cu fața 
adînci, îl prinse
în cabina portarului. Din vorbă în 
vorbă aduse discuția despre mină, 
despre abataje, galerii...

...Au trecut 3 ani. In biroul sec 
torului mai multi ingineri, tehni
cieni și maiștri discutau despre 
mersul lucrărilor de pregătiri șl 
de deschidere pentru noi locuri de 
muncă.

— Lucrările, de pregătiri și des- 
lucrări spe- 
încredințăm 

pregătiți pro 
spirit de răs- 
șeful sectoru-

timp continua.

chideri miniere sînt 
ciale. Trebuie să le 
unor oameni bine 
fesional, oameni cu 
pundere — spunea 
lui. Apoi după un
Eu am urmărit cum muncesc oa
menii în abataje. In scurt 
să avem mineri buni și 
dej de. Ce spuneți despre 
ter ? Băiat tînăr, 
muncitor, 
ce face...

— Să 
interveni 
terminat 
dăm pe

De la
cut doar 
mele lui 
părut pe

depune suflet

timp o 
de nă-
Deme- 
hotărît,energic,

în tot ceea

nu ne prea 
un maistru.

școala de mineri
mînă o brigadă ?
această discuție
vreo cîteva zile
Demeter Augustin a a-
panou alături de numele

grăbim 
De-abia a

Și Să-i

tre-au
și nu-

celorlalți șefi de brigadă de 
mina Uricani.

Timpul a treGut. încrederea 
re i-a fost acordată de șeful 
torului n-a dezmințit-o. De
data de cînd a luat conducerea 
brigăzii săgeata de pe graficul în i 
trecerii socialiste a urcat tot mal 
sus. De Ia 60 m. 1. de galerie dublu 
cît a săpat la început a ajuns Ia 
100, 150 m. 1. Brigada condusă de 
Demeter Augustin în scurt timp a 
devenit cunoscută în Valea Jiului, 
în țară. A primit numele de „bri
gadă a înaintărilor rapide". Și peț 
drept cuvînt. Puține brigăzi erau 
în Valea Jiului care-și 
puterea 
Lucrările 
această 
deauna 
bine"

La mina Uricani ortacii de mun
că, minerii l-au 
pentru meritele 
Demeter a fost 
comuniștilor si
lia Muncii", apoi decorat cu „Or
dinul Muncii" clasa IlI-a.

...Cu doi ani în urmă brigadie
rul Demeter a fost chemat la con
ducerea Combinatului carbonifer 
Valea Jiului. I s-a pus în față o 
nouă sarcină de mare răspundere > 
pregătirea 
re la noua

— Unde

măsurau 
cu brigada lui Demeter, 
executate de minerii din 
brigadă căpătau întot- 
calificativul de „foarte

apreciat și stimat 
sale. Ca răsplată 

primit în rîndurîle 
distins cu „Meda-

lucrărilor de deschide 
mină din Dîlja.
este necesar, acolo

FLAVIU ISTRATF

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

Medierea lecției depinde de modul 
cum se lucrează cu clasa

Este îndeobște cunoscut faptul 
că nivelul de pregătire, gradul de 
Însușire de către elevi a cunoș
tințelor predate în scoală depinde 
tn cea mai mare parte de con
știinciozitatea cu care muncește 
nrofesorul sau învățătorul, de mo
dul cum știe să lucreze cu clasa. 
Dacă profesorul este bine pregă
tit pentru lecție, e un bun peda
gog, muncește cu tragere de ini
mă, știe să întrețină mereu inte
resul elevilor pentru lecție, 
tu.nci succesul strădaniei sale 
asigurat.

In școlile din Valea Jiului 
multi profesori și învățători 
se străduiesc zi de zi să se 
cît mai bine în
țeleși de către e- •♦•*♦♦♦♦ 
levi, să le expli
ce cît mai clar 
lecțiile, să și-i a- 
propie.

Iată, de exemplu, pe profesorul 
de matematici Blendea Ioan de la 
Școala medie mixtă Lonea. E un 
cadru didactic tînăr, capabil, cu 
dragoste pentru profesia aleasă. 
Elevii pregătiți de el posedă cu
noștințe temeinice, sînt stăpîni pe 
materie. Și cînd spunem elevii pre 
gătiți de el nu ne referim numai 
la un grup restrîns, ci la întreaga 
clasă, deoarece preocuparea pro
fesorului pentru însușirea de noi 
cunoștințe se extinde asupra tu
turor elevilor. Cheia succesului 
său constă tocmai în faptul că el 
pune un accent mare pe însușirea 
conștientă a materiei, solicitînd 
permanent atît în timpul verifi 
ofirii cît și în timpul predării lec
ției, atenția elevilor, contribuția 
lor, făcînd mereu apel la gîndi- 
tea lor logică. De aceea și rezul
tatele obținute de elevi sînt mal 
bune în comparație cu alte materii.

Răsfoind catalogul unei clase 
ai ocazia să-ți formezi, după notele 
obținute, o părere asupra nivelu
lui de pregătire al elevilor, la o 
materie sau alta sau în general 
cum muncește un elev. Adeseori 
pol fi întîlniți elevi cu note mari 
la unele matei ii lucru ce dove
dește că sînt capabili de rezul
tate bune, iar la altele cu note 
slabe. Profesorii care predau Ia 
primele obiecte îi consideră pe 
acești elevi ca harnici, fruntași, 
buni la învățătură, pentru faptul 
că au 
fesorii 
limită 
gătiți.

Iată 
elev părerile sînt împărțite. Ce do
vedește acest lucru ? Răspunsul e 
simplu. Profesorii eare au muncit

, a- 
este

sînt 
care 
facă

și le însușească sporadic, să 
mai facă legătură între lecții, 
nu le înțeleagă rămînind ast- 
în urmă la învățătură. Acești 

maxi-

CONSTATĂRI

cu tragere de inimă, au reușit să 
imprime elevilor dragoste față de 
materia respectivă și ca urmare 
rezultatele au fost mai bune. In 
cazul cînd profesorul nu s-a ocu
pat de elevi aceștia au ajuns să-și 
limiteze interesul pentru obiectul 
respectiv, cunoștințele au început 
Să 
nu 
să 
fel
profesori nu valorifică la 
mum lecțiile, in scopul pregătirii 
temeinice a elevilor, iar atunci 
cînd constată că elevii lor rămîn 
în urma la învățătură nu cunosc 
adevărata cauză care a determi

nat această situa
ție, aruncînd de 
obicei vina pe e- 
levi, pe care-i ca
lifică ca slabi. Un 
asemenea exem- 

o profesoară de la

obținut note bune, iar pro- 
la care au obținut note la 

îi consideră elevi slabi pre

deci cum asupra aceluiași

piu l-a oferit
Școala medie mixtă din Petroșani. 
Materia pe care o predă e fru
moasă, plăcută. Totuși rezultatele 
obținute la învățătură, nivelul de 
cunoștințe al elevilor la acest o- 
biect lasă mult de dorit. Care e 
cauza acestor rezultate ? Deficien
ta principală constă în modul cum 
lucrează profesoara cu clasa. Ea 
nu a căutat să-și apropie elevii, 
să le insufle dragoste pentru dis
ciplina respectivă. In timpul exa
minării lecției, profesoara lucrea
ză numai cu elevul care 
tat, neglijînd pe ceilalți. Deseori 
pune întrebări pentru a ajuta e- 
levul, dar dacă elevul respectiv 
nu dă răspunsul cel mai bun, pro 
fescara nu apelează la clasă, mui- 
tumindu-se să răspundă tot ea. 
In acest fel elevii nu mai urmă
resc lecția știind că nu vor mai 
fi întrebați. Iar unele nelămuriri 
pe care le-au avut în însușirea 
lecției continuă să rămînă și pe 
mai departe. Nici în timpul pre 
dării profesoara, pe lîngă că ex- 
pune monoton, fără convingere, 
nu apelează la gîndirea elevilor, 
la cunoștințele lor anterioare, lu
cru ce face ca lecția să fie plic
tisitoare. Cu asemenea .fel de a 
munci nici nu-i de mirare că e. 
levii posedă un bagaj slab de cu
noștințe la obiectul respectiv.

De aceea, pentru a se evita a- 
semenea situații, este de datoria 
directorului școlii, a comisiei me
todice din școală să organizeze 
mai multe interasistențe la ore, 
să atragă atenția profesorilor, a- 
tunci cînd observă asemenea si
tuații, asupra lipsurilor constata 
te, îndrumînd activitatea acestora.

C. COTOȘPAN

e ascul-

Sâ încheiem cu succes 
primul trimestru
Iată-ne aproape de sfîrșitul 

primului trimestru al actualului an 
școlar. Timpul rămas se numără 
de acum în zile. In prezent, în toa
te școlile are loc perioada teze
lor. Acestea vor demonstra 1 
odată că acolo unde a existat 
preocupare 
că pentru 
încununată 
zultate au 
parte din

In catalog au apărut note de 8
9 și 10 .obținute 
tul acelor elevi 
trimestrului s-au 
guincioși, harnici 
Din păcate, asemenea rezultate nu 
au fost obținute de toți elevii.

In cataloage mai pot fi întîlnite 
note de 4 și 5 care dovedesc că 
învățătura nu a fost privită cu 
toată seriozitatea de către toți ele
vii. Numai așa se explică faptul 
că la unele școli cum sînt școlile 
medii din Petroșani, Lupeni, Lo
nea, școlile de 8 ani nr. 1, 2, 4 
Petroșani, 1 și 2 Lupeni, cele din 
Uricani. Petrila, Aninoasa sînt elevi 
a căror situație la învățătură e 
destul de critică; o parte din a- 
cești elevi fiind amenințați să ră
mînă corigenți.

O situație îngrijorătoare se pre
zintă la clasa a X-a 
la medie mixtă din 
de numărul notelor 
limită 
ție se 
elevii 
tanță 
altă parte se observă și o slabă 
preocupare din partea cadrelor di
dactice față de studiul acestor e- 
levi; se constată o planificare de
fectuoasă în ceea ce privește 
capitularea materiilor si fixarea 
lelor cînd se dau tezele, 
exemplu, la această clasă 
4 zile consecutiv au avut 
lucru contraindicat care 
posibilitatea ca elevii să-și revadă 
notițele, pentru a-și completa unele 
goluri în studiul din timpul trimes
trului.

O situație nesatisfăcătoare e și 
la Școala 
troșanL la 
tură. Iată 
cestui an 
Cornel a 
Școala de 8 ani din Lonea la 
Școala de 8 ani nr. 3 Petroșani, 
din cauza unor abateri. Se spera câ 
acest transfer va aduce o schim
bare în comportarea acestui pro
fesor față de elevii ce i-au fost 
încredințați. Dar lucrurile nu s-au 
întîmplat așa. La fel ca și la 

școala din Lonea, el a început să

încă
1 o

permanentă, sistemati- 
studiu, strădania va fi 
de succes. Primele te
și fost consemnate, o 
teze fiind corectate.

ia teze în drep- 
care în timpul 

dovedit a fi sir- 
și conștiincioși.

C de la Școa- 
Petroșani, un- 
slabe și la 

această situa-e mare. De
fac vinovați, în primul rînd, 
care nu au acordat impor- 
cuvenită studiului. Pa de

re- 
zi- 
de 
de

Așa 
timp 
loc teze,
a răpit

de 8 ani nr. 3 din Pe- 
obiectul limbă și litera- 

cauzele. La începutul a- 
școlar, profesorul Stefan 

fost transferat de la

T 
♦ 
t

Printre prietenii clubului muncitoresc din Lupeni se numără mulți elevi ai școlilor din localitate. El 
preferat este sala de lectură a bl- 

studiul literaturii sau pentru a-țt
vin aici nu numai pentru a se distra ci și pentru a învăța. Locul lor 
blioteci! clubului. Biblioteca dispune de cărți, recomandate lor pentru 
forma o cultură multilaterală.

IN CLIȘEU: Elevi ai școlilor din Lupeni tn sala de lectură a bibliotecii dubulul.

elevii 
chiar

stare

Să 
mai

de

ca 
rămînă 
multe

lucruri 
de

la
CU 

lec-

se 
lnvă- 

orășe- 
tlrziu 

aceas-
!

de mai multe

învățătură, pe 
obținut și alți

ol anului școlar 
absenteze de la ore, uneori să 
nu mai dea cu zilele pe la școală, 
în majoritatea cazurilor nemotivat. 
Aceasta a dus la situația 
unele clase, 
cîte zece și 
ții în urmă.

De această
face vinovată și Secția 
țămînt a Sfatului popular 
nesc Petroșani care a luat 
măsuri pentru a îndrepta
tă stare de lucruri, deși condu
cerea Școlii de 8 ani nr. 3 din Pe
troșani a sesizat-o 
ort

Rezultate slabe la 
primul trimestru, au
elevi da la școlile din Valea Jiu
lui. Notele obținute de ei la teze 
nu sînt întîmplătoare deoarece s-a 
observat că acei elevi care în tim
pul anului au primit calificative 
slabe și la teze s-au comportat la 
fel, lucru 
pregătire.

Situația 
îndreptată,
direcțiunile școlilor, 
tuturor cadrelor didactice, 
serie de măsuri eficiente în aceas
tă privință.

In timpul rămas pînă la sfîrșitul 
trimestrului, cadrele didactice vor 
trebui să acorde mai multe consul
tații și meditațit De asemenea,
se recapituleze materia parcursă în 
acest tiimestru, dezbătîndu-se pe 
capitole, pentru ca 
completeze lacunele 
studiului. Comisiile 
specialități pot să-și
tribuție însemnată pentru îndrep
tarea situației unor elevi la învă
țătură, dezbătînd în 
de lucru probleme 
privind munca cu 
ceastă perioadă.

ce dovedește slaba lor

acestora poate 
Este necesar 

cu

fi încă 
însă ca 
sprijinul 
să ia o

Să

elevii să-și 
din timpul 

metodice pe 
aducă o con

ședințele lor 
de metodică 
elevii în a-

C. COSTIN

In cadrul 
de la Școala 
se organizează multe acțiuni inte
resante care fac activitatea pionie
rească mai atractivă, mai variată 
Așa de exemplu, împreună cu to 
varășa instructoare de detașament 
am organizat zilele trecute adu
narea tematică „Cum îmi explic 
anumite fenomene ale naturii’'. Au 
fost invitați la această adunare

detașamentului nr. 3, 
de 8 ani nr. 2 Lonea.

Adunare cu temă
seoeeeooooooooeeeoeeooeoooeoooooeoocx. 
tovarășii profesori de fizică Nicu- 
lescu M. și Csfisz G„ instructor a- 
jutător

Tovarășul profesor Niculescu 
ne-a explicat ce este cerul, vîntul, 
norii, fulgerul, tunetuL Cu ajuto
rul mașinii electrostatice ne-a a 
rătat cum se produce un fU 
ce este tunetul și cînd se ■ 
Foarte interesante au fost expf 
țiile despre așa-zisele ploi 
vrăbii", „cu pești". Din toate
cestea ne-am putut da seama că 
ploile, fulgerul, trăsnetul nu se 
datoresc unei forțe supranaturale 
și ele se pot explica de 
care dintre noi.

Adunarea s-a 
program artistic 
tece pionierești
tice executate de 
pevici Sergiu.

Tot în detașamentul nostru s-a 
înființat cercul „învățăm alfabe 
tul Morse" din care fac parte pio
nierii cei mai buni la învățătură 
Tovarășul instructor ajutător CsOsz 
G. ne învață alfabetul chiar 
aparat.

Zilele acestea, colectivul 
conducere al detașamentului 
primit noi propuneri 
pionierilor, în
șurarea altor activități 
pentru noL

IO AN POPESCU 
președintele detașamentului nr. 3

de la Școala de 8 ani Lonea

către

cu 
din

fie-

terminat 
compus 
și numere 

pionierul Po-

uu 
cîn- 

sous

la

de
■

din partea 
ce privește desfă-

Primele teze, primele succese
Școlilor medii și de 8 
Valea Jiului, ca și din 
țară, se află în plină 

a tezelor.
important de verificare

și Micu Șerbu Șer- 
a VI- 3 B de la 
mixtă din Lonea,

Elevii 
ani din 
întreaga 
perioadă

Mijloc
a cunoștințelor elevilor pe perioa
da unui trimestru, tezele confir
mă strădania la învățătură a aces
tora, felul cum s-au preocupat de 
însușirea materiei predate la oie- 
e de curs, scot în evidentă rezul
tatele muncii .’or.

Pentru ea elevii să se prezinte 
cit mai bine la teze, pentru conso
lidarea cunoștințelor predate în 
timpul trimestrului și pentru ci
mentarea și înțelegerea deplină a 
unor probleme mai complicate, 
conducerile școlilor au luat din 
timp o serie de măsuri ajutătoa
re

La școlile medii și de 8 ani din 
Lonea, de pildă, s-a programat 
recapitularea materiei după un 
program de lucru judicios întoc
mit. In timpul orelor de recapi
tulare, cadrele didactice au insis
tat în special asupra probleme
lor mai complicate, asupra pro
blemelor esențiale.

De asemenea, în cadrul comi
siilor metodice s-au ținut lecții 
deschise, consultații, discuții libe
re. Toate acestea au contribuit la 
aprofundarea cunoștințelor elevi
lor, la pregătirea lor temeinică în 
vederea tezelor.

Și rezultatele obținute la pri
mele teze de un mare număr de 
elevi, confirmă eficacitatea măsu
rilor de mai sus. Răsfoind clteva 
cataloage de la cele două școb 
din Lonea, se constată că elevii 
de aici s-au străduit să obțină 
note cit mai bune la tezele tri
mestriale.

Astfel, Bir Uda Eugenia. Benea 
Claudia șt David Lucia din clasa 
a Vll-a B de la Școala de 8 ani 
din Lonea, Stanciu Rodica din cla
sa a Vll-a A, Husar Vasile din 
clasa a Vll-a G de la aceeași

școală precum 
ban din clasa 
Școala medie 
Preda Lucian, Ciocan Maria și lo- î
pek Martin din clasa a VI-a A * 
ca și Sularie Mircea din clasa 
Vl-a C ai aceleiași școli, sini t 
numai cîțiva dintre elevii care au * 
obținut note de 9 și 10 la primele J 
teze. •

Tovarășa profesoară Fosar Oii • 
via, diriginta clasei a Vl-a B, are J 
numai cuvinte de laudă la adresa J 
elevilor săi.

— Sînt mulțumită de ei 
ne dînsa. 
vață bine, 
pildă, are 
este unul 
nați elevi
este șl un pionier destoinic. Pe 
lingă faptul că invață bine, el 
dă ajutor și co.egilor săi mal slabi 
la învățătură.

Lucruri bune se pot spune și 
despre eleva din clasa a V-a CI 
Doina Angela și elevul Costinaș 
Ioan din clasa a Vlll-a 13 de la 
Școala medie 
ei au obținut 
teze.

E adevărat
s-au mai obținut 
slabe. Așa sînt elevii Budău Ana, 
Ivan Lidia, Maltei Mircea, Mihu- 
lache Marla și 
la Școala de 
care nu s-au 
cientă măsură
nei, prezentîndu-se nepregătiți la 
teze.

Aceștia din urmă însă sînt foat 
te puțini, față de elevii buni, in
cit se poate afirma pe bună drep 
tata că 
ținut și 
fruntași 
sarcina
slabi, pentru ca primul trimestru 
al anului școlar să fie încheiat eu 
succes de către toți elevii.

D. GHIONEA

SDU 
Sînt disciplinați și în 
Micii Șerbu Șerban, de 
numai note de 10 și 

dintre cei mai discipli- 
din clasă., Totodată ei

mixtă din Lonea. Și 
note bun? la prime,e

că la primele teze 
și unele note

Ghergheli loan de 
8 ani din Lonea 
preocupat în sutl- 
de însușirea mate-

la primele teze s-au ob • 
primele succese. Elevilor • 
la Învățătură, le revinjk 

de a-și ajuta colegii malȚ
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BIOGRAFIE
(Urmare din pag. l-a)

datoria 
a fos»

a fost
Inain- 

primire ]t

o lucrare 
felul cum

lucru 
merităm

clubului

muncesc și-mi voi face 
așa cum trebuie — acesta 
răspunsul său.

La noul loc de muncă 
mutat cu întreaga brigadă, 
te de a lua lucrul în 
s-a adresat ortacilor:

— Ni s-a încredințat 
de mare răspundere. De 
vom munci noi va depinde deschi
derea noilor fronturi de 
Trebuie să dovedim că 
Încrederea.

...Noiembrie 1962. Sala
Combinatului carbonifer Valea Jiu
lui s-a dovedit neîncăpătoare. Erau 
prezenți numeroși ingineri, tehni
cieni. maiștri, mineri de la lucră
rile de pregătiri și deschideri mi
niere din exploatările miniere din 
Valea Jiului și din regiune. De la 
tribună șeful de brigadă Demeter 
Augustin făcea o expunere despre 
metodele sale de muncă la săpa
rea galeriilor de mină. In luna 
octombrie a săpat 257 m. 1. de ga
lerie dublă. După prezentarea re
feratului întrebările nu mai con
teneau.

El răspundea la fiecare între
bare despre felul cum își organi
zează munca la frontul de lucru 
și cum muncesc oamenii în bri
gadă. La urmă a încheiat spunînd :

— Nici eu. nici ortacii mei n-am 
făcut ceva deosebit, 
ca toți ceilalți, 
datoria față de 
tul nostru care 
părintească. De 
muncim și mai

Am muncit 
Ne-am făcut doar 
partid, fată de sta
ne poartă o grijă 
acum încolo o să 
bine...

ÎNSEMNĂRI

In loc de... fabulă
Aragazul este un obiect din 

metal, emailat, ai i nd forma unu. 
patruped. De cind și-a făcut apa
riția pe meleagurile noastre, a 
devenit obiect de „vir.ătoare" pen
tru gospodine. Fiind ușor de 
„imbiînzit", este tot mai că ut al 
răspîndindu-se cu o iuțeală uimi
toare prin toate bucătăriile, unde 
de altfel, așa cum leui este stă- 
pînul animalelor, aragazul a de
venit „regele" obiectelor de uz 
casnic care se află intre cei pa
tru pereți ai unei bucătării. Se 
deosebește de „semenii" lui In- 
trucit poate avea mai „multe 
ochiuri" prin care de altfel și-a 
făcut faima, fiind foarte apreciat 
de gospodine. Ca auxiliare mai 
are un furtun de cauciuc care 11 
leagă de o butelie in care iși 
„depozitează" hrana. Se „hrăneș
te" cu gaze combustibile din care 
cauză în unele locuri și-a căpă
tat numeroși dușmani, cei mai 
periculoși (prin faptul că il lasă 
timp îndelungat „Uimind") fiind 
angajatii Competrolului.

In ce privește spusele cu „duș
manii", acestea pot fi foarte ușor 
verificate de orice om care trece 
(începînd cu orele 3—4 dimineața 
și pînă seara iirziu) prin nou! 
cartier Braia at orașului Lupeni. 
Aici, in centrul cartierului, pot

Ediție depășită de viață
Raid anchetă... Sub acest titlu 

colectivul postului U.T.M. de con
trol de la mina Lupeni a expus o 
ediție la gazeta postului, consa
crată unor realizări și neajunsuri 
din activitatea tinerilor mineri lu
pe neni.

in articolele ediției si rit citați 
mai mulțl tineri fruntași în pro
ducție iar în altele sîrit criticați 
unii tineri care mai iac absen
țe nemotivate. Ediția cuprinde și 
caricaturi care iniățișează cîțiva 
tineri certați cu disciplina în pro
ducție.

Pînă aici toate sini bune. Rău 
este insă faptul cd materialele 
afișate la gazeta postului U.T M. 
de control și-au pierdut valabili
tatea, ele nu mai suscită interesul 
tinerilor. $i cum ar putea fi alt
fel cînd aceste materiale sînt ex
puse la (fazeta postului utemis' 
de două luni ?

In această direcție cel mai com
petent at fi să răspundă comite

LA LUPENI

Un meci <Se
La sfîrșitul întîlnirfi de tineret, 

încheiată cu 2—1 în favoarea gaz
delor, terenul de fotbal din Lu- 
pen! părea o mare de noroi. In a- 
semenea condiții vitrege, numai de 
fotbal tehnic nu putea fi vorba. 
Indicațiile date echipelor, înainte 
de meci, de către cei doi antre 
nori, de a juca cu pase lungi pe 
extreme și centrări în careu au 
fost respectate întocmai. De curu 
a început meciul, Minerul atacă 
și în minutul 5 beneficiază de o 
lovitură de colț rămasă fără re
zultat, Echipa gazdă atacă în con
tinuare și trage de la distantă la 
poartă, dar șuturile sînt fie impre
cise, fie blocate de portarul rapi- 
dist. In minutul 15, gazdele bene
ficiază din nou de o lovitură de 
colt. Se produce panică în careul 
advers dar pînă la urmă apărăto
rii rapidiști îndepărtează pericolul.

Echipa oaspe, are prima ac tiu - 
; ne mai periculoasă la poartă abia 
I în minutul 22, ca după alte două 

minute șutul la poartă a unul ata 
cant să fie prins cu siguranță de 
Sziklay. Ocazii mai multe de gol 
în prima repriză au minerii. Cea 
mai mare ocazie e în minutul 40. 
cînd mingea șutată este respinsă 
de rfteva ori de apărători ca a- 
poi să fie reluată peste bară.

Repriza a doua începe tot în 
nota de dominare a gazdelor care 
mai beneficiază de cîteva lovituri 
de colt rămase, de asemenea, fără 
rezultat. In minutul 56, Drăgoi este 
faultat vizibil în careu, dar arbi
trul nu sancționează. La un nou 
fault, în minutul 71. arbitrul a

fi văzuți zilnic zeci de oameni 
care stau ore întregi tremurlnd 
in jurul buteliilor irumos aran
jate, numerotate cu creta de la 1 
pînă la... X. (Aceasta pentru a se 
ști ordinea sosirii la locul de 
schimbare a buteliilor). Și arun- 
clnd din cînd în cînd cite o pri
vire spre locui de unde trebuie 
să apară mașina Competrolului și 
tresărind la orice claxon și hu
ruit de mașină, cei ce așteaptă 
nu contenesc să aducă reproșuri 
stilului de muncă al angajaților 
de la Compelrol.

Ba mai auzi pe gospodina M. 
Paraschiva plîngindu-se că are co
pil mic pe care e obligată să-l ți
nă închis în casă, ea fiind nevoită 
să aștepte ore și zile întregi cu 
butelia in drum. Alfii strigă in 
gura mare că de mai bine de o 
săptămină mănîncă numai hrană 
rece neavind pe ce să gătească, 
și multe alte lucruri pe care eu 
zic că au noroc că nu le aud cei 
cărora le sînt adresate (sau poate 
le aud dar pe o ureche le intră 
și pe alta le ies), cd zău, nu știu 
ce s-ar intimpla.

Ar ii insă interesant de știut : 
ce zic cei de la Compelrol t

O. VĂLESCU

tul U.T.M. pe mină, secretar tov. 
loniță Constantin. De cînd a apă
rut această ediție tinerii criti
cați la gazeta postului utemist de 
control, poate s-au și îndreptat, 
în cele două luni de cînd a apă
rut... actuala ediție, tineretul de 
la mina Lupeni a obținut rezul
tate însemnate în muncă ; unii ti
neri au comis abateri și meritau 
să fie criticațt de postul U.TM. 
In orice caz, postul U.T.M. avea 
de evidențiat multe lucruri bune, 
de criticat neajunsuri, contribuind 
astfel la îmbunătățirea muncii ti
nerilor. Dar de două luni colec
tivul postului n-a văzut, n-a mai 
auzit nimic. Oare pînă cind va 
consimt; comitetul U.T.M. de ia 
mina Lupeni ca postul utemist de 
control să rămină in urma vieții, 
in urma entuziasmului cu care 
participă tinerii mineri lupeneni la 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție ?

A. MICA 
corespondent

mare luptă
cordă lovitură de ia 11 metri. Ju 
cătorii rapidiști protestează aproa
pe 3 minute și numai intervenția 
conducătorului lor i-a putut do
moli. Spectatorii așteptau să vadă 
în slîrșit golul victoriei pe care 
după ocaziile avute, Minerul o 
merita eu prisosință. Execută Com- 
șa. Spre stupelacția miilor de spec
tatori, mingea lovește partea de 
jos a barei și un apărător dega- i 
jează spulberînd astfel speranța 
într-o victorie.

A fost un meci de mare luptă 
în care echipele au făcut totul 
pentru a obține cele două puncte 
puse în joc. O notă proastă pen
tru rapidiști : ei aproape tot tim
pul meciului au căutat, prin dife
rite tertipuri, să tragă de timp. ' 

De la gazde s-au remarcat : Dan 
II, Izghireanu. SzSke și Ion C. Ion, 
iar de la oaspeți Macri, Motroc. 
Dan Coe și Neacșu.

>
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Cinematograf 
în construcție 

Constructorii din Lupeni au în
ceput să pună temelia noului ci
nematograf al orașului, care ur
mează să fie terminat în primul 
trimestru al anului 1963.

La fundația noului cinemato
graf lucrează brigada condusă de 
Bucătaru Nicolae, iar la turnarea 
betonului pentru fundație și ele
vație lucrează brigada lui Mureșan 
Gneorghe. Ambele brigăzi se stră
duiesc să muncească repede și 
bine. La rîndul lor, echipele de 

’ dulgheri în frunte cu Dumitriu 
Aurel și Ilie Ioan și echipa de fie- 

I rari-betoniști a luî Ristea Gheorghe 
[ se străduiesc să creeze cîmp de 

lucru zidarilor
V. CÎRSTOIU 
corespondent
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88 de filme — 
150.829 spectatori

Cinematograful din Petrila des
fășoară o rodnică activitate. In 
cursul anului 1962 la cinematogra
ful din această localitate au rulat 
un număr de 88 de filme artisti
ce, documentare și științifice. Ele 
au fost vizionate de 150.829 de 
spectatori. „Două vieți", ..Mecani
cul conducea trenul" și „Porto 
Franco" s-au bucurat de un sucees 
deosebit.

R. BĂLȘAN 
corespondent

T O V A R Ă J I

TEHNICIEH

DE LA LOCUL 
DE PALINCA 
PÎNĂ NU AȚI 

PRECIZAT 
muncitorilor 

HAȘURILE
CE TREBUIESC LUATE IHSCOPUt-
PREVENIRII ACCIDENTELOR

■

La Institutul de mine din Petroșani se pregătesc pentru a deveni 
cadre de nădejde a industriei extractive și mulți studenți din țările 
prietene. Printre aceștia se numără și studenta Le Thi Tuat din R. D. 
Vietnam. Timp de cinci ani de zile, studenta Le Thi Tuat s-a pre
gătit cu sirguință și perseverență sub îndrumarea cadrelor didactice 
de la institut pentru a deveni Inginer electromecanic. Și în toți acești 
cinci ani, ea a fost fruntașă la învățătură. In prezent în fața ei mai 
stă un ultim examen, de Ioc ușor, examenul de stat.

IN CLIȘEU: Viitoarea ingineră Le Thî Tuat, pregătind lucrarea 
pentru examenul de stat

----------------- O---------------—

Un șef de formație P.C.I. destoinic
Un sunet prelung de sirenă ves

tește începutul unei noi zile de 
lucru la mina Petrila.

înainte de a-și începe activita
tea, Chiritoiu loan, șeful formației 
P.CJ., se uită peste un caiet în 
care erau notate sarcinile de în 
deplinit pe acea zi. Ele sînt multe 
și importante. De îndeplinirea lor 
depinde în mare măsură bunul 
mers al muncii de pază contra in
cendiilor. Apoi prima grijă pe 
care o are tov. Chiritoiu Ioan în 
fiecare dimineață este aceea de a 
verifica întreținerea și functiona
rea utilajului P.C.I. din dotare 
Chiritoiu loan ia apoi parte la ra
portul tinut de secretarul comisiei 
tehnice P.C.I. repartizînd acestuia 
cit și șefului comisiei tehnice pla
nul de lucru pentm ziua respecti
vă. In calitate de șef de formație, 
el dovedește multă conștiinciozita
te, o preocupare continuă în ve
derea înlăturării deficiențelor pe 
linie de pază contra incendiilor. De 
aceea el verifică personal functio
narea și protejarea hindrantelor, 
pregătirile pentru sezonul de iar
nă pe linie P.C.I.

Ședințele de pregătire sile forma
ției P.CJ. se desfășoară sub con
ducerea directă a șefului de for
mație. El se preocupă cu grijă 
de respectarea planului tematic al 
exercitiilor, de asigurare a materia
lelor necesare. La ora Fixată ser- 
vanții Diaconescu Aurel, Muscalu 
Dumitru. Costin Vasile, Popescu 
Valerian, Bora Marin și Ionaș Se
ver sînt adunați la remiză. In tim

pul pregătirilor șeful formației a- 
cordă multă atenție mai ales exer
citiilor pretențioase, cum ar fi 
„salvările cu coarda" de la ulti
mele etaje ale blocurilor. Tov. 
Chiritoiu loan execută salvările 
personal cu coarda, așa cum a 
învățat de aurind la cursul de per
fecționare care s-a tinut la sta
țiunea Geoagiu Băi.

Comunistul Chiritoiu loan de
pune mult suflet pentru îndepli
nirea atribuțiilor ce-i revin în ca
litate de șef al formației P.C.I. din 
Petrila. In acest fel el a asigurat 
ca această formație să fie la înăl
țimea misiunii sale de apărător al 
obiectivelor industriale și sociale 
din localitate împotriva incen
diilor.

MIHAI GENIGA 
corespondent

PR06RAM OF RADIO
1 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me- 
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Muzică ușoară, 9,00 Roza 
vînturilor, 9,40 Muzică ușoară so
vietică, 11,05 Fragmente din opera 
,.Oberon" de Weber, 12,30 Muzică 
distractivă, 14,00 Muzică ușoară 
cerută de ascultători, 16,15 Vor
bește Moscova I 17,10 Arii din o- 
nere interpretate de Veronika 
Borisenko și Alexei Kriveenia, 
18.20 Program muzical pentru 
fruntași în producție din industrie 
și agricultură, 19,10 Estrada instru
mentelor, 19,30 Transmisiune din 
studioul de eoncerte, a concertu
lui orchestrelor de muzică de es
tradă și populară ale Radiotelevi- 
ziunii, 22,20 Muzică de dans. PRO- 
GRAMUL II. 12,35 Fraqmente din 
operete, 13,15 Melodii populare ro- 
mînești și ale minorităților națio
nale, 13.40 Muzică ușoară, 14,30 
Din albumul melodiilor de estradă, 
15.00. Prelucrări de folclor de com
pozitori romîni, 17,00 Muzică de 
estradă, 18,05 Muzică populară ro
mînească îndrăgită de ascultători, 
18,30 Cîntă baritonul Ladislau 
Konya, 19,40 Tineri interpreți de 
muzică populară romînească, 20,40 
Muzică ușoară romînească, 21,15 
Din creația de muzică ușoară a 
compozitorului Ion Vasilescu, 22,00 
Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
1 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
împotriva zeilor; AL. SAHIA: 
Șampanie și melodii; PETRILA: 
Profesiunea doamnei Warerî; LO- 
NEA: Mecanicul conducea trenul; 
ANINOASA: Pe urmele braconie
rului; VULCAN: Anii fecioriei; 
pAROȘENi : Evdokia; LUPENI : 9 
zile dintr-un an; BĂRBÂTENI; Na
na; URICANI: Am fost tineri.
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A. I. Mikoian a sosit la Washington
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In dimineața zilei de 29 noiem

brie, Ai I. Mikoian, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și persoanele care îl 
însoțesc au părăsit New York-ul, 
plecînd cu avionul la Washing
ton. La plecare A. I. Mikoian, a- 
dresîndu-se ziariștilor, a spus în
tre altele : Ne-a 
derea aici. Am 
utile care ne-au

telegem reciproc pozițiile. Prima 
condiție a succesului unor trata
tive o constituie înțelegerea reci
procă. Plecăm la Washington și 
presa știe prea bine ce vom face 
acolo. La revedere.

WASHINGTON
TASS transmite: 

La 29 noiembrie
prim-vicepreședinte
de Miniștri al U.R.S.S., 
Washington unde se va întîlni 
președintele S.U.A., Kennedy.

29

A. 
al

(Agerpres).

făcut plăcere șe- 
avut convorbiri 

ajutat să ne în-

I. Mikoian, 
Consiliului 
a sosit la 

cu

O

Camera Deputaților din Italia a anulat legea 
care limitează drepturile juridice ale femeilor

ROMA 29 (Agerpres).
Camera Deputaților din 

hotărît să anuleze legea 
iulie 1919 care limitează 
rile juridice ale femeilor, 
cîndu-le printre altele 
funcții de stat și

Această hotărîre a
după vii discuții în cadrul cărora 
reprezentanții guvernului au 
cercat să mențină 
gate de admiterea 
ferite domenii de

Italia a 
din 17 
dreptu- 
interzi-

să dețină 
administrative, 

fost luată

de guvern 
unanimitate 
pentru pro-

restricțiile 
femeilor în 

activitate

în- 
le- 
di- 
ca

justiția, departamentul militar și 
administrația căilor ferate. Totuși, 
propunerile prezentate 
au fost respinse în 
de Comisia Deputaților 
blemele constituției.

Presa democrată salută hotărî- 
rea Camerei Deputaților conside- 
rînd-o o victorie a forțelor de 
stînga care luptă încă de mult 
pentru ca în Italia femeile să se 
bucure de drepturi egale cu băr- 
bații.

©

Sesiunea Camerei
BERLIN 29 (Agerpres).
La 29 noiembrie s-a deschis Ia 

Berlin sesiunea Camerei Populare 
a R.D.G. Printre principalele pro
bleme, pe ordinea de zi figurează 
discutarea planului economiei na-

> . . . ■

Alegeri în insulele 
Bahamas

După cum transmite a- 
Associated Press, rezul- 

provizorii ale alegerilor 
eă partidul unit din Ba-

NASSAU 29 (Agerpres).
In colonia engleză Bahamas, 

alcătuită dintr-un arhipelag de 
29 insule presărate între coas
tele Floridei și insula Haiti pe 
o distanță de peste 1.000 km., 
au avut loc la 26 noiembrie ale
geri pentru Adunarea reprezen
tativă, 
genția 
țațele 
arată
hamas, organizația politică a co
lonialiștilor englezi, a obținut 19 
locuri fată de 5 locuri ale parti
dului liberal progresist și un loc 
al partidului laburist Rezultatul 
votului pentru desemnarea ce
lorlalți opt membri ai Adunării 
reprezentative nu este înaă cu
noscut.

☆

Bahamas au o șu
ii.486 km. pătrati și 
100.000 de locuitori.

stăpînirea coroanei britani- 
din anul 1783, nu există de 
industrie, principala sursă 
venituri fiind turismul. A-

>

S Insulele 
( prafață de
< aproximativ 
/ In această colonie, care a ajuns 
S sub
< ee 
} loc 
> de
S ceste venituri revin în mare ma-
< joritate colonialiștilor, în mîinite
< cărora se află nu numai expor- 
$ tul tării, dar și hotelurile, res- 
S taurantele și hipodromurile. Albii
< domină și în viata politică a 
? tării, puterea executivă aparți- 
£ nînd guvernatorului numit de

Londra. Dreptul electoral este 
limitat printr-un cens de avere, 
dreptul de a fi ales în Adunare 
revenind numai persoanelor ca
re posedă o avere de 200 lire 
sterline. ,

Populația de culoare duce o 
luptă dîrză împotriva colonia
lismului. pentru egalitatea în 
drepturi cu albii. In anul 1958, 
în această colonie au avut loc 
greve și demonstrații împotriva 
dominației albilor în viata poli
tică și economică a țării, care 
au fost reprimate de autorități 
eu ajutorul trupelor aduse din 

' alte colonii.

i i

<

populare a R.D.G. 
tionale și bugetul de stat al R.D.G. 
pe anul 1963.

înainte de începerea lucrărilor 
deputății Camerei Populare au a- 
doptat în unanimitate o rezoluție 
de protest împotriva procesului 
intentat organizației democrate 
vest-germane — Uniunea persoa
nelor persecutate de naziști — ca
re a început la 29 noiembrie în 
Berlinul occidental. Rezoluția chea
mă pe antifasciștii din toate ță
rile să se opună interzicerii aces
tei organizații.

Prevederile planului economiei 
naționale pe 1963 au fost prezen
tate de președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, Karl Mewis. 
Ministrul de finanțe, Willy Rumpf, 
a prezentat apoi bugetul de stat 
pe anul viitor.

Z I u

în problema 
viată a Declarației 
acordarea indepen- 
și popoarelor colo- 

dezbaterile de pînă

Ziua Africii, ca
re se sărbătorește 
la 1 decembrie, 
constituie anul a-
cesta un prilej de apreciere a ra
portului de forțe în interiorul con
tinentului celui mai oropsit de co
lonialism. Marile victorii ale lup
tei anticolonialiste, pentru inde
pendența națională a numeroase
lor țări subjugate secole de-a rîn- 
duL Anul acesta la 0.N.U. se dis
cută raportul Comitetului Special 
format din 17 țări 
traducerii în 
cu privire la 
denței țărilor 
niale și din
acum reiese clar că puterile co
loniale caută să amîne cît mai 
mult ziua eînd vor trebui să re
nunțe la ultimele lor posesiuni de 
peste mări. S-a propus (inițiativa 
aparține Guineei) ca toamna anu
lui viitor, cînd Organizația Na
țiunilor Unite își va sărbători cea 
de-a XVni-a aniversare, să con
stituie termenul limită al desfiin
țării colonialismului.

Cele mai asuprite și exploatate 
colonii, coloniile portugheze nu 
s-au eliberat încă. Portugalia re
fuză și acum să prezinte cel pu
țin informații despre teritoriile a- 
flate sub administrația sa, invo- 
eînd din nou pretextul de atîta 
vreme dezmințit și atît de ridicol 
al apartenenței naturale a acestor 
teritorii la metropolă.

Ziarele au publicat și în ulti
mul an, zi de zi, știri despre des
fășurarea luptei popoarelor africa
ne împotriva colonialiștilor. Și a- 
nul acesta, represiunile au făcut

i] (Hbj
&

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S.U.A

MOSCOVA 29 (Agerpres). —
TASS transmite:

La 29 noiembrie, guvernul sovie
tic a adresat guvernului S.U.A. — 
prin intermediul ambasadei S.U.A. 
din Moscova — o notă în care 
declară că așteaptă ca guvernul a- 
merican să ia măsuri pentru a nu 
îngădui ca cercurile conducătoare 
din R.F.G. să folosească Berlinul 
occidental în scopul represiunilor 
judiciare și polițienești împotriva 

„Uniunii persoanelor persecutate de 
naziști".

In notă se amintește că autori
tățile R.F.G. intenționează să încea
pă la așa-numitul Tribunal admi
nistrativ federal, stabilit în mod 
ilegal în Berlinul occidental, un 
proces avînd ca scop intefiicerea 
organizației vest-germane „Uniunea 
persoanelor 
ziști".

Programul 
ganizații, se 
un caracter
punde pe deplin principiilor acor
dului de la Potsdam și a celorlalte 
hotărîrl luate de aliați cu privire 
la Germania.

„Represiunile 
țile din R. F. 
cale împotriva
lor persecutate de naziști

—=©=-

persecutate de

politic al acestei 
subliniază în notă, 
antifascist și

na-

or
are 

cores-

zintă din punct de vedere politic 
o sfidare fățișă la adresa tuturor 

acelora care alături de Națiunile 
Unite au luptat împotriva Germa
niei hitleriste, la adresa acelora 
care continuă și acum să lupte 
împotriva reînvierii spiritului re
vanșard și militarismului în Germa
nia occidentală", se spune în notă.

Aceste acțiuni nu pot să nu a- 
mintească de trecutul apropiat al 
Germaniei și nu pot să nu-i pună 
în gardă pe toți cei care doresc 

sincer întărirea păcii în Europa. 
Situația care se creează implică o 
primejdie pentru pace în Europa. 
Sub paravanul ocupării Berlinului 
occidental de către trupele celor 
trei puteri, autoritățile din R.F.G. 
folosesc tot mai intens acest oraș 
în interesele lor ostile cauzei pă
cii. „Tot ceea ce se petrece în Ber
linul occidental confirmă in mod 
clar cit de acută este necesitatea 
reglementării pașnice germane și 
normalizării pe această bază a si
tuației din Berlinul occidental".

Note cu conținut identic au fost 
adresate și guvernelor Angliei și 
Franței.

I

TASS

Palatul 
ședință

«
Lucrării!! Sutaitetiilni 

pentru lotetaiea experiențelor 
N arma nucleară

GENEVA 29 (Agerpres). 
transmite :

Miercuri după-amiază la 
Națiunilor a avut loc o
ordinară a Subcomitetului celor 
trei puteri în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară, 
care s-a tinut sub președinția lui 

S. K. Țarapkin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice.

După cum s-a aflat, în ședința 
de miercuri a subcomitetului de
legații occidentali nu au prezen
tat nici un fel de propuneri noi 
de natură să urnească din loc tra
tativele ca și în ședințele prece
dente.

In discursul său reprezentantul 
U.R.S.S. a arătat o dată mai mult 
că poziția puterilor occidentale înJ| 
problema încetării experiențelor cu^^ 
arma nucleară este inacceptabilă 
pentru Uniunea Sovietică. Pentru 
a se urni din loc tratativele, este B 
necesar ca 
întîmpinarea 
așa cum a 
urmă.

Occidentul să vină în
Uniunii Sovietice, 

făcut-o

dea

„Noi pași pe calea 
spre pace“

LONDRA 29 (Agerpres).
Este de datoria Angliei să

dovadă imediat de inițiativă pen
tru slăbirea încordării internațio
nale și înlăturarea pericolului de 
izbucnire a unui război nuclear — 
iată unul din punctele principale 
ale planului „Noi pași pe calea 
spre pace", căruia i-a dat citire, 
la 27 noiembrie, în cadrul unei 
conferințe de presă conducerea 
„Mișcării pentru dezarmarea nu
cleară".

Acțiunile Angliei în legătură cu 
interzicerea experiențelor nucleare 
și preîntîmpinarea 
mei nucleare, se 
trebuie să constea 
în renunțarea la
proprie, în lichidarea bazelor nu
cleare de pe teritoriul său și în 
încetarea experiențelor nucleare.

răspîndirii ar- 
arată în plan, 
în primul rînd 
arma nucleară

—9—t

noi,

care 
de

nenumărate victime. Aceasta se 
referă în special la teritoriile stă- 
pînite de portughezi sau de co
lonialiștii din Africa de sud, în 
timp ce în posesiunile engleze au 
continuat în special manevrele 
politice pentru scindarea forțelor 
patriotice și pentru asigurarea do
minației britanice sub forme 
mai meșteșugite.

Nici popoarele africane 
și-au dobîndit independența
stat, nu au rezolvat încă defini
tiv problema eliberării lor din că
tușele colonialismului. Indepen
denta politică nu a fost urmată 
pentru majoritatea acestor țări de 
independența economică și, de a- 
ceea, pe planul întregii Africi este 
acum la ordinea zilei lupta împo
triva neocolonialismului cum se 
numește politiea de înrobire a ță
rilor noi pe calea dictatului eco
nomic.

După cum se știe, unele state a- 
fricane noi sînt conduse de guver
ne pregătite în acest scop de în
săși puterea colonială care le-a 
stăpînit. Este în special cazul fos
telor colonii franceze din care gu
vernul Franței a format, încă în 
1956, 16 țări relativ mici care ul
terior și-au dobîndit independenta. 
Nu toate aceste state au evoluat 
însă la fel, și unirea lor în două 
grupări diferite ca orientare, gru
pul de la Brazzaville și grupul de 
la Casablanca marchează tocmai 
această deosebire. Grupul de la

REDACȚIA' si ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr. 56 Tel interurban 322: automat 269.

pe care autorită- 
Germană le pun la 
„Uniunii persoane- 

repre-

de filme s-a redus

Zilele acestea au 
la New York 2.800 
taxiuri aparținînd

JANEIRO. Camera de- 
Congresului National 

a aprobat proiectul de

FRUNZE. In Kirghizia de nord 
se construiește o nouă fabrică de 
ciment care va îi una din cele 
mai mari întreprinderi de acest fel 
din întreaga Asie Centrală. Fabri
ca va fi dată parțial în exploatare 
în cursul anului viitor, iar ulterior 
capacitatea ei de producție va fi 
sporită la 1.700.000 tone de ciment 
pe an.

RIO DE 
putaților a 
al Braziliei
lege cu privire la reforma fiscală. 
Această reformă prevede majora
rea impozitelor asupra articolelor 
de consum, veniturilor, bunurilor 
imobile, precum și luarea altor mă
suri în vederea sporirii venituri
lor statului pentru acoperirea de
ficitului bugetar.

PARIS. Săptămînalul francez 
„France Observateur" publică o 
informație despre criza prin care 
trece de multă vreme cinematogra
fia din Germania occidentală. Stu-

luat parte la grev^ aau
de muncitori. In urma ce
de greve au fost pierdute 

zile de lucru.

C I I
Brazzaville 
mat din 11 
te colonii 
ceze s-a

adaptarea

for-
fos- 

fran- 
făcut 

politiciicunoscut prin
sale externe după politica externă 
a Franței, constituind totodată un 
fel de predilecție al neocolonialis- 
mului francez. Grupul de la Ca
sablanca, a cărui cartă adoptată 
în 1961 este cu atît mai impor
tantă cu cît primul ei punct constă 
în definirea neocolonialismului, 
considerat ca dușmanul principal 
al țărilor eliberate, are o atitudi
ne anticolonialistă. Din acest grup 
fae parte Guineea, Mali, Marocul 
și totodată Ghana și Republica A- 
rabă Unită.

Un element nou este în momen
tul de fată încercarea de apro- 

. piere între aceste două grupuri. 
Dacă regruparea va avea ca bază 
un program net anticolonialist, ea 
ar putea constitui un pas 
pe calea decolonializării

Esențial este că în 
crește înțelegerea faptului
clamarea independentei este 
mai începutul, că trebuie să urme
ze o luptă înverșunată pentru in
dependența deplină. Exemplul 
congolez, atît de trist în sine, a 
fost o lecție utilă pentru multi a- 
fricani care au înțeles ce scopuri 
urmăresc colonialiștii prin dezbi
narea popoarelor de pe continen
tul negru.

In Algeria și în Congo, in Ke
nya și în Angola, în Mali și în 
Guineea lupta continuă în etape 
diferite, eu obiective imediat di
ferite, dar cu același obiectiv 
final.

\ 

diourile vest-germane, precizează 
revista, n-au cunoscut niciodată o 
asemenea inactivitate, ca în mo
mentul de față. Incepînd din anul 
1956, producția 
la jumătate.

NEW YORK, 
intrat în grevă 
de șoferi de
Consiliului municipal. Greviștii cer 
majorarea salariilor.

LONDRA. In octombrie 1962 
Anglia 
387.000 
lor 241 
610.000

LONDRA. In ultima lună, numă
rul șomerilor din comitatele cen
trale ale Angliei a crescut cu 4.000, 
cifrîndu-se la aproape 51.500. Aces
ta este cel mai înalt nivel al șo
majului de după anul 1949.

ULAN BATOR. Uniunea Tinere
tului Revoluționar din R. P. Mon
golă, ajutor activ al P.P.R.M. în în
făptuirea construcției socialiste în^ 
Mongolia, unește în prezent în rîn-JP 
durile sale peste 70.000 de tineri și 
tinere. In ultimii 10 ani numărul 
membrilor acestei organizații a 
crescut de trei ori.

VARȘOVIA. Trybuna Ludu a- 
nunță că un bloc turn de 21 de 
etaje, care va fi construit în a- 
propierea Gării centrale din Var
șovia, este în curs de proiectare. 
Clădirea, împreună cu pavilioanele 
comerciale, cu puține etaje, care 
o vor înconjura, va avea un vo
lum de 105 mii m.c.

HANOI. După cum anunță a- 
genția V.N.A., pe rîul Song Dai din 
R. D. Vietnam a fost construit cel 
mai mare pod de beton din repu
blică. Noul pod, lung de 183 de me
tri, leagă provinciile de sud Ha- 
Nam și Nin-Vin, aflate la sud de 
Hanoi, și scurtează mult transpor
turile între cele două regiuni.

înainte 
Africii. 
Africa 

că pro- 
nu-

Eșec cu racheta 
„Skybo’i“

YORK 29 
experiență 
americană 
aer de un

(Agerpres). 
cu racheta ba- 
„Skybolt" ian- 
bombardier, ca

NEW
Noua

listicâ 
sată în
re a avut loc la 28 noiembrie, s-a 
terminat printr-un eșec.

Referindu-se la declarația repre
zentanților forțelor aeriene mili
tare ale S.U.A., agenția Associated 
Press relatează că după ce com
bustibilul din prima treaptă a ars, 
racheta a încetat să se mai înalt?, 
și a căzut în Oceanul Atlantic,

In informația agerftiei se subli
niază că acesta este cel de-al cin
cilea eșec consecutiv al rachetei 
„Skybolt".

Tiparul : ..6 Aueust" Poli era


