
- 1Proletari din toate țările, umți-O&.l-

Anul XIV 
XIX Nr. 4090

Viner i
7 decembrie

1962

4 pag. 20 bani

Să dăm o mai mare afenfîe 
pregătirii propagandiștilor

In scopul ridicării continue a ni
velului învățămîntului de partid, a 
îmbunătățirii conținutului său, ince- 
pind cu actualul an școlar s-au luat 
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Cu planul depășit

Ionică Viorel și Grecu Pavel sînt tineri strun
gari, fruntași ai secției mecanice de la U.R.U.M. 
Petroșani. Ei își împărtăș esc experiența și se con
sultă adeseori în scopul însușirii măiestriei în me
seria pe care și-au ales-o.

Fotoreporterul nostru i-a surprins pe cei 
strungari consultîndu-se în legătură cu 
carcaselor pentru rulme nți.

doi 
strunjirea

G

La Viscoza Lupeni, fi
latorii din secția a II-a 
se afirmă cu noi succese 
în procesul de produc
ție. Organizîndu-și bine 
munca, militînd pentru 
îmbunătățirea calității fi
relor de mătase artifi
cială ei au depășit cu 
3,9 la sută sarcina de 
plan pe luna noiembrie 
și au redus la minimum 
procentul rebuturilor de 
fabricație.

La succesele obținute 
au contribuit în 
deosebit schimburile 
duse de Purcăriu 
stantin, Făgețel Vasile și

mod
con-
Con-

Iancu Aurelia. S-au evi
dențiat prin exemplul lor 
în muncă Rosainu Gheor
ghe, Toldea Solomon, 
Naucicuc loan, Iușan 
sile, Pastor Pavel 
Heaghi Nicolae.

O activitate merituoasă 
în cadrul secției au des
fășurat și lăcătușii Florea 
Vasile, Stoiculescu Gheor
ghe, Man Ioan. Ajutati 
de sudorul Magyari Ma
tei ei au executat, cu 3 
zile înainte de termen, 
reparația capitală a unui 
evaporator, agregat de 
mare importanță în re
generarea băii de filaj.

unele măsuri care să ducă 
pregătire mai temeinică a 
gandiștilor.

Este bine cunoscut faptul
gradul de pregătire al propagandiș
tilor, de metodele pe care aceștia 
le folosesc în conducerea activită
ții cercurilor și cursurilor, depinde, 
în măsură hotăritoare buna desfă
șurare a învățămîntului de partid, 
atît în ceea ce privește latura cali
tativă cît și cea organizatorică.

Spre a veni în ajutorul propa
gandiștilor, in vederea pregătirii 
lor multilaterale, s-a stabilit pre
gătirea bilunară a acestora și tot
odată îmbunătățirea programelor de 
pregătire. Astfel, în afară de pre
gătirea ce se face la temele prevă
zute în programul fiecărei forme 
de învățămînt, în ședințele de pre
gătire a propagandiștilor se orga- 
niezază și alte acțiuni. Se expun 
diferite conferințe asupra unor 
probleme teoretice sau legate de 
activitatea partidului, de construc
ția socialistă, se organizează dez
bateri asupra unor teme, se expun 
referate privind diferite laturi 
muncii propagandiștilor etc.

Toate acestea au drept scop
contribuie la pregătirea personală 
a propagandiștilor, la îmbunătăți
rea conținutului de idei al învăță- 
mîntulul de partid, la sporirea efi
cacității lui.

Ținînd seama de toate acestea, 
se cere a se da o mai mare atenție 
problemelor privind pregătirea pro
pagandiștilor, o mai mare atenție 
mobilizării lor 
gătire.

Din partea 
partid, birouri
bază, se manifestă interes față 
pregătirea propagandiștilor, dove- 
dindu-se o preocupare permanentă

pentru mobilizarea acestora la șe
dințele de pregătire. Au muncit 
bine, in această direcție, îndeosebi 
comitetele de partid de la minele 
Petrila, Lonea și de Ia Viscoza Lu- 
peni. Datorită acestui fapt s-a reu
șit ca la unele ședințe de pregătire 
de Ia mina Petrila propagandiștii să 
fie prezenți în proporție de 100 la 
sută. Mulți propagandiști, cum sînt 
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Sectorul I B de 
și-a îndeplinit

la mina Lupenî 
pianul anual

Fire de calitate superioară
In lima

tovarășii Mihuț Gheorghe de 
mina Lonea, Croitoru Gheorghe 
la mina Petrila, Călinoiu Petru 
la mina Aninoasa, Lada Mihai
la Viscoza Lupeni, Popescu Ioan 
de la mina Lupeni nu au nici o 
absentă de la pregătire.

Cu toate acestea, în munpa de 
pregătire a propagandiștilor mai 
sînt unele lipsuri care trebuie să 
fie înlăturate. Astfel, unii propa
gandiști lipsesc de la pregătire 
sau dacă se prezintă sînt inactivi, 
nu studiază în prealabil materialul 
bibliografic pentru a putea partici
pa Ia dezbaterea problemelor în 
seminarii.

Cea mai slabă frecvență Ia șe
dințele de pregătire se constată Ia 
propagandiștii din orașele Lupeni 
și Petroșani. Așa, de exemplu, la 
ultima ședință de pregătire propa
gandiștii din orașul Petroșani au 
fost prezenfi doar in proporție de 
51 la sută, iar de la Lupeni în pro
porție de 70 Ia sută. Această situa
ție este cu totul necorespunzătoare 
și nu poate fi justificată.

Slaba prezență a propagandiști
lor la 
lui că 
zațiile 
destul
tanța muncii de propagandă, nu se 
preocupă in suficientă măsură de 
conținutul invățămintului de partid.

Se pune întrebarea: în ce mă
sură pot asigura calitatea cerută în

pregătire se datorește faptu- 
nu toate organele și organi- 
noastre de partid privesc cu 
simț de răspundere impor-

la ședințele de pre-

unor comitete 
ale organizațiilor

de
de
de

(Continuare în pag. 3-a)

Ieri, în schimbul III, 
înfierii sectorului I B de 
la mina Lupeni, au extras 
țîltimele tone de cărbune 
din producția planificată 
pe acest an. Aceasta se 
datorește muncii însufle
țite depuse de întregul 
colectiv, faptului că sec
torul și-a îndeplinit în 
mod ritmic sarcinile de 
producție. Din abatajele 
sectorului au fost extrase 
peste plan, de la începu
tul anului, 12.500 tone de

cărbune cocsificabil. In 
același timp, randamen
tul obținut întrece pe cel 
planificat cu 180 kg. de 
cărbune pe post. Minerii 
de aici au dobîndit suc
cese însemnate și în re
ducerea prețului de cost 
Prin folosirea intensă a 
rezervelor interne, judi- 

a 
la

reali- 
în valoare

cioasa 
materialului 
acest capitol s-au 
zat economii 
de 500.000 lei.
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Inovatorii uzinei
In Uzina de reparat utilaj mi- j,

nier din Petroșani, sînt 35 de ino-'jț
valori. Preocupați în permanență ^Marton Dionisie>

Gîrea loan, Dum
bravă Gheor-

au primit 
13.029 lei.

de sporirea productivității munciiM 
și realizarea de economii, ei au 
conceput în perioada scursă din 6'8 
acest an 66 de inovații. Din aces-SJ 
tea, 29 au și fost aplicate în pro- m 
cesul de producție. Economiile «â 
postcalculate se ridică la 146.705l'A 
lei.

Printre inovatorii fruntași ai u-§fl 
zinei se numără Viș nov schi Iuiiu,$ 
Kristaiy Ludovic și Rus Gavrilă.L! 
Pertru străduința lor, inova.orii'd 

drept recompensă gj 
M

ghe, Peter 
rol, Doroftei 
hai și alții.
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A. MICA
corespondent

rojan Măria, Raf Maria,noiembrie a.c.
colectivul secției textile Moga Veronica care au
de la Viscoza Lupeni și-a generalizat în secție me-
depășit sarcinile de plan tode de muncă înain-
cu 2,7 la sută. De ase- tate.
menea, muncitoarele din La îmbunătățirea cali-
această secție au îmbu- tății firelor bobinate cu
nătățit calitatea produse- ajutorul mașinilor „Poli-
lor finite cu 2 la sută con" a contribuit și ino-
față de baremul stabilit vatia membrului

1
de

In mare parte aceste partid Bădău Nicolae
succese se datoresc bri- care nu de mult a con-
găzilor conduse de răsu- 
citoarea Berceanu Elisa- 
beta și depănătoarele Po-

ceput un dispozitiv auto
mat de reglare a tensiu
nii firelor din viscoză.

Contribuții meritorii
Respectarea parametri

lor de fabricație prezin
tă pentru muncitorii din 
secția chimică de la Vis- 
coza
prezintă 
celelalte 
prindere, 
de mică 
pă sine
tuieli inutile. Conștiente 
de acest lucru, echipele 
care muncesc la merce-

Lupeni ceea ce 
calitatea pentru 
secții din între- 
O neatenție cît 

poate atrage du- 
rebuturi și chel-

rizarea celulozei și la 
barate și-au sporit efor
turile. In cursul lunii no
iembrie a. c. ele au în
registrat rezultate bune, 
contribuind astfel din 
plin la depășirea planu
lui. S-au evidențiat, ca 
fruntași în această peri
oadă, muncitorii Pera 
Grigore, Rusu loan. Sor
tau Emanoil, Pop Traian 
și maiștrii Racolța Ana 
și Ispas Maria.

G

Brigada artiștilor amatori 
în fața tovarășilor lor de munca

Consfătuirea de producție luase 
sfirșit și toți cei care umpleau pi- 
nă
nei Lupeni se ridicară de pe scau
ne pentru a-și vedea de treburi.

7a refuz sala de ședințe a mi-

— Mai rămîneți o clipă, tova
răși. Brigada artistică de agitație 
a minei a pregătit pentru voi un 
scurt program I

Minerii se așezară din nou. Fi
resc, simplu, ca în fata unor vechi 
cunoștinfe, în fața lor apărură 
membrii brigăzii artistice de agi- 
tctie. De altfel toți artiștii ama
tori ai brigăzii sini mineri și mun
citori de frunte : Onișor Nicolae 
conduce o brigadă fruntașă in sec
torul III, Lată loan, Orz Mihai sini 
electricieni, Blăjan loan, Crișan 
loan sînt strungari; muncitori sini 
și ceilalți membri ai brigăzii de 
agitație. Muncesc alături de cei 
pentru care pregătiseră un nou 
program.

„Mii de brațe de mi-ar crește
Aș munci mai voinicește—” 

declamă unul din membrii brigăzii, 
redir.d in versuri entuziasmul cu

cărbune 
brigăzii 
din sa- 
lor suc- 
sînt în

care minerii Lupeniului muncesc în 
adîncuri spre a trimite siderurgiei 
cantități mereu sporite de 
cocsificabil. In programul 
artistice de agitație minerii 
lă revăd oglindite propriile 
cese. Cei din sectorul III
fruntea întrecerii, cu planul anual 
îndeplinit cu 40 de zile înainte de 
termen; efectivele sectoarelor I 
B, IV A, IV B dau și ele cărbune 
în plus, peste prevederile planului. 
Intr-un mod original sînt înfățișate 
de către brigadă și realizările ob
ținute in domeniul economiilor, li
nul din membrii brigăzii, așezat la 
o masă transformată pe loc intr-un 
„ghișeu", primește economiile de
puse de sectoare :

— 456.533 lei din partea colec
tivului sectorului III I

— 388.677 lei economii din par
tea colectivului sectorului I Bl

Curind, programul brigăzii se 
axă pe o temă care frămîntă astăzi 
întregul colectiv al minei: calitatea 
cărbunelui cocsiiicabil extras din 
abataje. De menționat faptul că în 
consfătuirea de producție încheiată 
cu puțin timp înainte, minerii, teh
nicienii și inginerii exploatării a- 
nalizaseră aceeași problemă, iar 
acum, brigada artiștilor amatori, 
scotea in evidentă lipsuri care au 
făcut ca in iuna noiembrie procen
tul de cenușă să fie de 34,8 la su
tă față de 33 la sută cit prevedea 
limita maximă, pentru care mina 
a fost penalizată cu mai bine de 
3.000 tone de cărbune. Cauzele: 
nealegerea șistului in toate abata
jele minei, controlul insuficient din 
partea maiștrilor, tehnicienilor, li
nele deficiențe organizatorice. Pă
cat insă că în textul brigăzii n-au 
figurat nume de oameni care poar
tă vina pentru calitatea nesatisfă
cătoare a cărbunelui, ceea ce a 
făcut ca critica să aibă un carac
ter general, fără adresă. Dacă ver
surile satirice ar fi avut un carac
ter concret, mulți din sală ar fi 
roșit atunci cînd ..calitatea", 
fișată 
preții 
tă,

Colectivul sectorului I B al minei Lupeni a 
înainte de termen. La acest succes de seamă și-at 
disiau, în clișeu, care se numără printre brigăzile

raportat îndeplini rea planului anual cu 25
adus contribuția și brigada frontalistului Koos La- 

fruntașe ale minei Lupeni.

Elevi la practică
Prin geamurile 

de strungărie de 
parat utilaj minier din Petroșani, Ș) 
razele soarelui intră sfioase. La 
strungurile frumos aliniate, mese- 
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cîrje, și poate că n-ar mai
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2 STEAGUL ROSti

Metodele folosite de diriginții școlii noastre
In formarea concepției comu

niste despre viată la elevi, educa
rea lor in spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalismului 
proletar, ridicarea nivelului știin
țific al lecțiilor, dezvoltarea gîn- 
dirii logice a elevilor, legătura 
dintre teorie și practică, un rol 
deosebit de important le revine 
profesorilor diriginți.

îndrumați de către organizația 
de partid și direcțiunea școlii, di- 
riginții de ia școala noastră se 
străduiesc zi de zi să-și îndepli
nească sarcinile.

Legătura permanentă a dirigin
telui cu familia, studiind mediul 
în care își desfășoară activitatea 
elevul, a făcut ca vizitele efectua
te să aducă contribuție impor
tantă în îmbunătățirea învățăturii 
și disclplinii unor elevi. In această 
privință un aport prețios au adus 
vizitele efectuate de dirigintele 
clasei a VH-a B, Caragea Pompi- 
liu, care în urma închegării unei 
legături mai strînse cu părinții, a 
făcut ca situația la învățătură a 
multor elevi să se îndrepte. Așa 
este cazul elevului Anghelescu 
loan care la obiectul chimie, îna
inte de efectuarea vizitelor la do
miciliu, avea nota 4, iar după vi
zitele făcute elevul a obținut nota 
6. Tot la acest elev, la obiectul 
istorie era notat cu 3, 4, dar acum, 
datorită ajutorului primit, a obți

---------------......................... . .........-------------------------------------------------------------

Foileton: „VĂ ROG SĂ MĂ SCUZAȚI"
NUMELE BOLNAVEI: Anghel 

Mariiena, zisă „Vă rog să mă 
scuzați".

V1RSTA: 16 ani.
OCUPAȚIA: elevă, In clasa a 

X-a C .
LOCUL DE MUNCA: Școala me

die mixtă din Petroșani.
„Bolnava" a fost trimisă pentru 

„internare" in paginile ziarului, ca 
urmaie a crizelor acute manifestate 
in situația generală la învățătură.

DATE GENERALE: Statură po
trivită, nici prea scundă, nici prea 
înaltă. Condiții de munch și dc 
trai: toarte bune. Acasă nu spală, 
nu calcă, nu face mincare, nu taie 
lemne, nu aprinde tocul, nu aduce 
apă, nt... face nimic. Are numai 
o sarcină: Să Învețe. Induce în e- 
roare părinții, profesorii și cole
gele. Are înclinație spre teatru: 
joacă rolul „bolnavului închipuit" 

, cu atita vervă, Incit culege ropo- 
'. te puternice de... minte din partea 
’ colegelor. Știe să pllngă la coman

dă cu o măiestrie demnă de... con
damnat.

ANTECEDENTE: Sorigență... bi
laterală, la limba rusă și istorie, 
suierită anul trecut -, apariția pri
melor semne de „sfinx" la... lecții.

EVOLUȚIA BOLII: Boala se ma
nifestă încă de la Începutul tri
mestrului I, prin apariția in catalog 
a primelor note de 3. La examină
rile făcute, în cadrul lecției, res- 
piră greu. In loc de treizecișitrei. 
ea pronunță: 3 și 31 Boala s-a 
agravat simțitor, manifestîndu-se 
cu predilecție la istorie și fizică. 
Din cauza anticorpilor inexistenți 
(studiul perseverent și seriozitatea 
in muncă), microbii (notele slabe» 
au invadat... catalogul, provocln- 
du-i o stare de sufocare generală, 
înșirăm aici complicațiile surve
nite, in vederea indicării unui tra
tament „clinic" eficace:

11. Predispoziție spre vizionarea 
filmelor la ore nepotrivite, adică 
In afara ptogramului fixat de școa
lă.

2). Chiulangeala a ajuns într-un 
stadia atît de avansat, Incit a de
venit inevitabilă „intervenția chi
rurgicală” mai exact : exmatricula
rea.

Cu toții urmăreau, cu strîngere 
de inimă, cum „pacienta" intrase 
în faza de agonie, cînd deodată 
au intervenit medicii — de data
aceasta în adevăratul înțeles al 
cuvinlului — și mizînd pe ultimele 
șanse au eliberat, de ce să n-o 
spunem, certificate medicale ,,pe 
sprinceană". (£ regretabil că anii 

nut nota 7. Astfel de vizite au 
mai efectuat și diriginții Dună E- 
lena de la clasa a Vil-a A și Ca- 
men Mihai de la clasa a VII-a C.

Mai puțin au activat diriginții 
claselor a V-a, Costea Dorin și Ar- 
ghirescu Oltea, care nu țin o per
manentă legătură cu familia, lucru 
ce a făcut ca și clasele pe care 
le conduc să fie slabe la învăță
tură și disciplină.

O altă deficiență ce mai dăinuie 
în munca diriginților de la școala 
noastră este și aceea că folosesc 
metode de muncă șablon, nu țin 
cont de situația la învățătură și 
disciplină a clasei, nu colaborează 
în permanență cu profesorii care 
predau la clasa respectivă. Astfel 
procedează dirigintele clasei a 
Vl-a A, Cruian Visalon. care in
tră la orele de diriginție nepregă
tit, fără a avea un plan care să 
prevadă ce va face la ora respec
tivă.

Comisia de diriginție a întocmit 
încă de la începutul anului șco
lar un plan de muncă detaliat, cu 
sarcini concrete privind dezvolta
rea deprinderilor bune la elevi, 
controlul caietelor de teme pentru 
stabilirea sistemului de organiza
re a lucrărilor pentru acasă. Con
trolul caietelor s-a făcut și de că
tre conducerea școlii și de respon
sabilii comisiei metodice. S-a ob
servat că unii elevi își efectuează 

medici eliberează certificate me
dicale cu prea mare ușurința.

3) Senzații curioase, izvorite din- 
tr-o pornire interioară de a face 
cunoscut fiecărui profesor, la în
ceputul lecției, boala de care su
feră. numind-o cu giasu-i stins „vă 
rog să mă scuzați".

Caracteristic pentru acesată boa
lă este următorul fapt: crizele se 
manifestă zilnic și la ore fixe, de- 
clanșindu-se ia intrarea profeso
rului In clasă.

4) . Aici figurează alte amănun
te asupra bolii, dar din cauza scri
sului indescifrabil nu putem nota 
dec it unii termeni medicali ca: 
„stenoză gramaticală". „peritonită 
trigonometrică", „tromboză franțu
zească", „amigdalită muzicală", ^he
patită istorică" etc.

INDICAȚII TERAPEUTICE: Se 
recomandă colectivului clasei de 
a-i întocmi un regim de muncă, 
organizind supravegherea respectă
rii Iui cu stcritețe.

1JL Suprimarea perioadei de 
„convalescență", planificată pent ni 
vacanța de iarnă ;

2j. Pentru distrugerea microbilor 
de natură „lacunară", se recoman
dă infiltrații în țesuturile unor lec
ții neinsușile / 

Cartea e un prieten care nu ține cont de vîrstă. Ea oferă cn aceeași plăcere comorile sale fie că 
e vorba de virstnid. fie că e vorba de școlari. Cei mici sint curioși și nerăbdători de a ști cit mai multe. 
De aceea In fișele de cititori ai bibliotecii pot fi intilnite zeci de nume de copii de la clasa I-a și pină la 
a Xl-a.

IN CLIȘEU: Un instantaneu de la biblioteca clubului minier din Lonea.

cu regularitate temele, și-au for
mat deprinderea de a scrie curat 
și ordonat.

In această perioadă în atenția 
diriginților a stat problema înche
ierii cu succes a trimestrului. Ast
fel, în orele de diriginție au fost 
prezentate referate de către elevii 
buni la învățătură și elevii slabi 
la învățătură privind felul cum 
s-au pregătit pentru lecții. Refera
tele cu tema „Cum mă pregătesc 
pentru încheierea trimestrului" 
prezentate de către elevul Ștefan 
loan, bun la învățătură și elevul 
Mărcău Ioan, slab la învățătură 
s-au bucurat de mult interes din 
partea elevilor din clasa a V-a B. 
Aceste referate au constituit un 
ajutor prețios în munca elevilor.

In ajutorul muncii de educare 
a elevilor, conducerea școlii a 
introdus „ora directorului" unde 
sînt chemați responsabilii claselor. 
Această oră are loc o dată pe săp- 
tămînă, miercuri, unde se discută 
probleme de disciplină și învăță
tură cu responsabilii claselor.

Folosind aceste metode la școala 
noastră s-au obținut unele rezul
tate bune. Sperăm că ele vor fi 
întregite și în viitor pentru ca ac
tivitatea instructiv-educativă să fie 
încununată de succes.

prof. V. COCHECI 
directorul Școlii de 8 ani 

din Uricani

3) . Pacienta să piardă corespon
dența pe cate o poartă, dar să gă
sească... „O scrisoare pierdută" ;

4) . Pentru a se evita pericolul 
de anchilozare, părinții pacientei 
s-o determine să facă unele miș
cări. ca de exemplu: să-și spele 
rufele, să ,'e calce singură, etc.

5) . In sfîrșit, pacienta trebuie să 
întrerupă tratamentul cu injecții 
fățarnico-mincinoase, fiindcă riscă 
să producă un șoc puternic în co
lectivul clasei.

TRATAMENT ADMINISTRAT . 
In adunarea generală U.T.M. a cla
sei, ținută in zilele trecute, i s-a 
administrai o doză substanțială de 
critică tovărășească, combinată cu 
o „mustrare verbală" pe linie de 
organizație.

•fr
Deocamdată nu s-au înregistra! 

ameliorări prea însemnate, dar se 
poate afirma cu certitudine că boa
la nu este incurabilă. Aplicarea u- 
nui „tratament" corespunzător va 
permite la „starea generală", la 
tttrșitul anului școlar, să se facă 
mențiunea: vindecată.

i* dr. V. D. TOT
pentru conformitate î 

prof. NICOLAE CHERCIU

In pragul 
primului

Acum, cînd se apropie încheie
rea primului trimestru al anului 
școlar curent, prima etapă din 
munca școlarilor, pretutindeni au 
loc analize ale rezultatelor obți
nute în această perioadă.

In școlile noastre din Valea 
Jiului se dezbat diferite probleme 
legate de încheierea cu succes m 

primului trimestru. Aceste dezba
teri au diferite forme: discuții, 
purtate de profesori și diriginți cu 
elevii și părinții elevilor, analiza 
rezultatelor din clasă de către di
riginte și discuții cu profesorii 
care predau la clasa respectivă, re
ferate și discuții îp cadrul consi
liilor pedagogice, în cadrul comi
siilor metodice, în cadrul grupe
lor sindicale și, în primul rînd, în 
cadrul organizațiilor de bază ale 
partidului din școli.

In urma unor astfel de analize, 
cadrele didactice își dau mai bine 
seama ce a determinat succesele 
obținute, care sînt lipsurile ce n»ai 
persistă în munca lor, care sînt 
cauzele acestora și ce măsuri pot 
fi luate pînă la încheierea trimes
trului, pentru remedierea lipsuri
lor constatate.

Astfel de analize, dezbateri și 
discuții s-au organizat în marea 
majoritate a școlilor noastre. Di
rectori de școli ca Paraschivoiu 
Constantin, Mușteanu Florica, Ti- 
țescu Constantin, Bende Ștefan, 
Păunescu Dumitru, Stănescu Ale
xandru, Stoican Petru și alții 
au dovedit o preocupare se
rioasă în privința cunoaș
terii cît mai profunde a situației 
elevilor la învățătură. Cunoscînd 
situația elevilor au știut să ia anu
mite măsuri menite să lichideze 
lipsurile semnalate in procesul ins- 
tructiv-educativ și să asigure în
cheierea cu succes a primului 
trimestru.

In această perioadă, diriginții au 
un rol important în coordonarea 
activității clasei, în coordonarea 
muncii profesorilor care predau Ia 
clasa respectivă. Succesele sau in
succesele depind în mare măsură 
de munca depusă de dirigintele 
clasei. Organizarea judicioasă a 
activității elevilor în școală și în 
afara școlii, organizarea studiului 
individual, urmărirea zilnică a re
zultatelor obținute de elevi și 
luarea unor măsuri imediate în 
vederea remedierii lor, legătura cît 
mai strînsă cu familia, ajutorarea 
elevilor care nu au condiții de în
vățătură la domiciliu prin organi
zarea de meditații la școli, iată 
sarcinile care, îndeplinindu-se în 
întregime și cu conștiinciozitate, își 
vor arăta roadele.

Cu ocazia controlului efectuat în 
cataloage s-a constatat că, la anu-

încheierii 
trimestru
mite discipline, sînt puține note 
sau chiar nici o notă. La unii elevi 
găsim o singură notă de 1,2 sau 
3 încă de la începutul lunii oc
tombrie, dar de atunci nu a mal 
fost ascultat elevul și încheierea 
trimestrului bate la ușă... Mai pri
mește un 6 la teză și elevul estv 
„aranjat", deși după primirea no
tei 1, 2 sau 3 elevul s-a pregăti; 
pînă la încheierea trimestrului, dar 
n-a fost ascultat. Ce stimulent 
poate fi acesta In activitatea vii
toare a elevului î!

Găsim și alte lucruri „interesan
te" prin cataloage. Aproape în fie
care școală există cîte un profesor 
care este „spaima" școlii privită 
notarea elevilor. Dacă ne uităm^Â 
notele acordate de aceștia nu vi,9 
vedea decît o mulțime de 3 și 4. 
Ei sînt mîndri de „exigența" 
dar nu se gîndesc în schimb * 
faptul că nota nu oglindește numai 
cunoștințele elevilor, ci și munca 
depusă de profesor la clasă. Cazuri 
tipice putem găsi la Școala medie 
mixtă Petroșani, Lupeni, la școlile 
de 8 ani Petroșani, Banița, Lonea, 
Vulcan și Lupeni. Directorii de 
școli trebuie să urmărească, să 
controleze mai cu atenție munca 
depusă de profesori, deoarece prin 
aceasta vor găsi multe explicații 
la rezultatele slabe obținute de 
elevi.

Un fenomemn ieșit din comun 
găsim la Banița unde notele se 
dau nu pentru cunoștințele elevi
lor, ci pentru că nu are elevul re
chizite sau material sportiv. Acor
darea notei 1 (?!) pentru lipsa ma
terialului sportiv, se practică și ia 
alte școli, lucru cu totul dăur.^ifv. 
procesului de învățămînt.

Mai sînt 10 zile și trimestrul 
va fi încheiat, la unele școli cu 
succese frumoase, la altele mai 
puțin frumoase. Poate sînt școli 
unde rezultatele obținute nu sînt 
încă din cele mai bune, dar zilele 
care au mai rămas trebuie să fie 
folosite din plin, trebuie depuse 
eforturi maxime din partea elevi
lor, cadrelor didactice și din par
tea părinților în vederea remedierii 
lipsurilor, în vederea obținerii u- 
nor rezultate cît mai bune. Vacanta 
să fie o bucurie a succeselor ob
ținute în primul trimestru al atf* 
lui1 ~

MIHAI FERENCZI
inspector — Secția învățămînt 
a Sfatului popular orășenesc 

Petroșani
.... ——-

Urata ta tariea in iprijinm 
praesiliii de imdiămloi

Pe lingă Școala medie mixtă din 
Petroșani funcționează o bibliote
că care numără 8657 de volume. 
Majoritatea acestor cărți sînt de 
literatură beletristică care prin 
conținutul lor pot contribui la îm
bogățirea cunoștințelor pe care e- 
levii le primesc în școală.

De la începutul anului școlar șt 
pînă acum, la această bibliotecă 
au fost înscriși un număr de 365 
de cititori Gare au citit peste 2500 
de volume. Printre cei mai buni 
cititori ai bibliotecii se numără 
Orosz Irina din clasa a X-a, Stoica 
Aurel din clasa a IX-a, Domokos 
Ecalerina și Stroia Magdalena din 
clasa a X-a.

Cu toate aceste realizări, numă
rul cititorilor elevi din clasele 
IX—XI e încă mic. Este necesar ca 
pe viitor conducerea școlii și or
ganizația U.T.M. din școală să în
drume activitatea bibliotecii pen
tru organizarea unor acțiuni cu 
cartea ca recenzii, seri literare și 
seri de poezii.

De asemenea, e necesar să fie 
organizată comisia concursului .JA- 
biți cartea" pentru ca din rînduSe 
elevilor un număr cît mai mare 
de tineri să primească insigna de 
„Prieten al cărții".

R. BÂLȘAN 
' corespondent



STEAGUlJ roșu

Cantități sporite de cărbune 
peste pian

In fiecare din abatajele secto
rului II al minei Petrila, minerii 

‘desfășoară. o muncă însuflețită 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție și a angajamentelor de 
întrecere. Mobilizat de comuniști» 
colectivul sectorului a trimis in
dustriei noastre socialiste, în pe
rioada care s-a scurs din anul a- 
cesta, aproape 4200 tone de căr
bune peste sarcinile de producție.

Fruntași în lupta pentru spori
rea continuă a producției de căr
bune se situează minerii din bri
gada comunistului Stăuceanu Gheor- 
ghe. din abatajul cameră nr. 1 est, 
care numai luna trecută au dat 180 
tone de cărbune peste plan. Rezul
tate asemănătoare au obținut și 
minerii din brigăzile conduse de 
tov. Munteanu Petru și Buduroiu 
loan, care au extras in aceeași 
perioadă zeci de tone cărbune 
peste plan.

-=0=_

Sprijin acordat 
producfiei

Tînărul comunist Barna Gheor- 
ghe, din atelierul electromecanic 
al minei Lupeni, împreună cu e- 
chipa sa de lăcătuși, a obținut zi
lele trecute frumoase rezultate în 
muncă. Fiindu-i repartizată o gru
pă de elevi din anii II și III de la 
Școala profesională din Lupeni 
care-și fac practica aici, împreună 
cu echipa pe care o conduce a 
repaletat 250 metri lanț de crațer, 
necesar în abatajele sectoarelor 
I B și II.

Paralel cu această lucrare, echi
pa a confecționat și 30 bucăți de 
armături necesare sectorului VII 
investiții.

Pentru lucrările executate în- 
tr-un timp scurt și de calitate bu
nă. conducerea atelierului a felici
tat echipa condusă de tovarășul 
Barna Gheorghe și pe viitorii me
seriași — elevii aflați aici in prac
tică.

A. LUPENEANU 
corespondent

Să dăm o mai mare atenție 
pregătirii propagandiștilor

(Urmare din pag. l-a)

cercurile pe care le conduc unii 
propagandiști de la B.U.T. Livezeni, 
șantierul 6 construcții Petroșani, 
I. I. L. „6 August" Petroșani? 
U.R.U.M.P., preparația Lupeni, Uzi
na electrică Lupeni, IX.L. Aninoa- 
sa etc. care au cite 3—4 absențe 
de la pregătire în acest an școlar ? 
In această situație se găsesc pro
pagandiștii : Cișmas Ambrozie, Man 
Gavrilă de Ia B.U.T., Popescu Jeni- 
că de Ia șantierul 6 construcții, 
Zestra Iulian de la I.IX. „6 August", 
Deak Francisc de Ia I.L.L. Aninoa- 
sa și alții.

Absențele de la ședințele de pre
gătire pun pe propagandiști în si
tuația de a nu cunoaște programul 
desfășurării învățămîntului, ii lip
sesc de posibilitatea de a cunoaște 
cit mai temeinic materialul ce ur- de partid.

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

Brigada artiștilor amatori 
în fața tovarășilor lor de muncă

(Urmare din pag. l-a)

fi dat prilej ca a doua oară s<l 
fie luați „in răspăr".

Brigada trebuie ca, în programele 
el de viitor, sâ asigure criticii un 
caracter concret, cu adresă, deoa
rece numai astfel critica devine 
eficace, duce la remedierea lip
surilor. Rămine totuși pozitiv fap
tul câ brigada artistică de agitație 
iși axează programele pe cele mai 
importante probleme care frămintă 
colectivul.

— La mina noastră, spunea tov. 
Florii loan, membru în comitetul 
de partid ai minei, avem brigăzi 
artistice de agitație in cadrul ma
jorității sectoarelor. De fiecare da- 
'tă. în cadrul consfătuirilor de pro
ducție pe sectoare, ele prezintă 
programe axate pe acele probleme 
de care depind îndeplinirea planu
lui de producție, îmbunătățirea ca
lității ■ i'nstficarea ’i:pte; centru 
econoaui, Fntăriiea grijii, față de

Merită încrederea 
ce le-a fost acordată

Anul acesta, biroul organizației 
de bază din sectorul VIII al mi
nei Petrila, a obținut rezultate 
bune în întărirea continuă a or
ganizației de bază, prin primirea 
în rîndul membrilor și candidați- 
lor de partid a celor mai înain
tați muncitori, care au dovedit 
prin fapte că merită această înal
tă încredere. In urma muncii des
fășurate de comuniști, s-a reușit 
ca din organizația de tineret să 
fie pregătiți și primiți în rîndul 
membrilor de partid 10 tovarăși, 
iar în rîndul candidaților de partid 
alți 7 muncitori din sector. In 
fiecare lună care s-a scurs din a- 
nul acesta, organizația de bază a 
primit în rîndurile sale 2—4 mem
bri și candidați de partid. In pre
zent, în sectorul VIII al minei Pe
trila lucrează 126 membri de 
partid și 10 candidați, ceea ce re
prezintă peste 50 la sută din e- 
fectivul total al sectorului.

Avînd în vedere că cei mai 
mulți meseriași din sector sînt ti
neri, absolvenți ai școlii profesio
nale de ucenici, biroul organiza
ției de bază se ocupă cu răspun
dere de creșterea și educarea lor. 
Cei mai buni utemiști sînt invi
tați la adunările de partid deschi
se, în care se dezbat probleme 
importante de producție. In fața 
lor au fost ținute expuneri despre 
trecutul de luptă al partidului, 
despre drepturile și îndatoririle 
unui membru de partid etc. Aces
te expuneri i-au ajutat pe cei ce 
le-au ascultat, să înțeleagă mai 
bine trecutul glorios de luptă al 
partidului, înaltele calități pe care 
trebuie să le aibă un membru de 
partid, sarcinile ce revin unui co
munist. modul cum trebuie să 
lupte pentru transpunerea lor în 
viață.

mează să fie dezbătut în cercuri și 
duc implicit Ia scăderea nivelului 
învățămîntului, a interesului cursan- 
ților pentru a participa la invăță- 
mint.

Față de lipsurile manifestate se 
cere din partea tuturor organiza
țiilor noastre de partid un mai ma
re interes față de pregătirea pro
pagandiștilor. Să se ia toate măsu
rile pentru ca nici un propagandist 
să nu lipsească de la pregătire și 
totodată să se intensifice controlul 
asupra calității muncii desfășurate 
de aceștia.

Muncind pentru îmbunătățirea 
continuă a pregătirii propagandiș
tilor, se va reuși ca invățămîntul 
de partid in cercuri și cursuri să 
se desfășoare la nivelul cerut, să 
contribuie la educarea marxist-le- 
ninistă a membrilor șl candidaților 

folosirea din plin a utilajelor.
Intenționăm acum — spunea tov. 

Florii — si amenajăm o scend în 
aer liber, Ungă puțul Ștefan pe 
unde trec toți minerii atunci cind 
intră sau ies din mină. Aici vor 
prezenta brigăzile artistice de agi
tație ale sectoarelor programe 
scurte, prin care vor populariza 
succesele fruntașilor, munca lor 
rodnică, iar cei rămași în urmă, 
toți cei care trag munca înapoi, 
vor simți tăișul criticii, al satirei, 
in telul acesta, brigăzile artistice 
ae agitație vor aduce o contribu
ție sporită la munca politică des
fășurată de organizațiile de bază 
pentru mobilizarea colectivului mi
nei ia- Îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor pe anul viitor.

Iată o inițiativă bună care tre
buie studiată, însușită și aplicată 
și de celelalte organizații de par
tid de la exploatările noastre car- i 
pQiiUarg^, i

Pentru întărirea continuă a or
ganizației de bază, mai mulți co
muniști au primit sarcina să se o- 
cupe de pregătirea politico-ideo- 
logică a celor mai buni și înain
tați tineri care au dovedit prin 
fapte că merită încrederea de a 
fi primiți în rîndurile candidaților 
de partid. Comunistul Ambruș Ni- 
colae, șef de echipă, s-a ocupat 
de pregătirea tînărului Nagy Ni- 
colae. In timpul șutului tovarășul 
Ambruș a urmărit îndeaproape fe
lul cum muncește tînărul lăcătuș, 
i-a vorbit despre calitățile pe care 
trebuie să le îndeplinească un 
membru de partid. In scurt timp 
tînărul Nagy Nicolae s-a ridicat 
la nivelul celor mai buni mese
riași din sector, specializîndu-se 
îndeosebi la lucrările de întreți
nere și reparare a pompelor pen
tru evacuarea apelor. După pri
mirea sa în rîndurile membrilor 
de partid, tovarășul Nagy a de
venit inovator.

Rezultate bune în munca de 
pregătire a tinerilor au obținut și 
comuniștii Svoboda Tiberiu I ca
re s-a ocupat de tov. Tincă Ni
colae, Glodeanu Iuliu care s-a o- 
cupat de electricianul Nicula Au
rel, precum și alți comuniști care 
muncesc cu răbdare și perseve
rență la pregătirea celor mai îna
intați tineri din sector pentru a 
deveni membri si candidați de 
partid. Lucruri bune se pot spune 
șî despre candidații de partid 
Crainic Cornelia, Belei Mihai, de 
a căror pregătire s-a ocupat tov. 
Matei Mircea, secretarul organiza
ției de bază.

De o bună apreciere pentru 
munca pe care o desfășoară se 
bucură și tinerii membri și can
didați de partid Brîndușa Dorel, 
Pastor Augustin, Bagy Iosif și al
ții. Tînăra candidată de partid 
Merciu Elena a dat și ea întot
deauna dovadă de multă sîrguin- 
ță și operativitate în îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Ea desfă
șoară, de asemenea, o rodnică ac
tivitate culturală în formațiile ar
tistice ale clubului din localitate.

întărirea continuă a organizației 
de partid din sectorul VIII al mi
nei Petrila, prin primirea de noi 
membri și candidați de partid, a 
dus la creșterea puterii de mobi
lizare a colectivului, în lupta pen
tru îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție și sprijinirea continuă a 
muncii minerilor.

Z. ȘUȘTAC

Scrisoare de la Lupeni

Disciplina 
pentru

La mina Lupeni lucrează nume
roși mineri, muncitori, tehnicieni 
membri de partid care prin exem
plul lor înaintat în muncă și în 
viață, prin botărîrea cu care pun 
umărul, acolo unde este mai greu, 
la înfăptuirea sarcinilor trasate de 
cel de-al III-lea Congres al P.M.R. 
industriei carbonifere, fac cinste 
organizațiilor noastre de bază. Es
te cunoscut exemplul dat de mine
rul comunist Ghioancă Sabin care 
s-a despărțit de brigada cu care 
s-a situat mult timp în fruntea în
trecerii socialiste în sectorul III, 
pentru a prelua conducerea unui 
frontal din sectorul IV B unde nu 
se realiza planul din cauza unor 
greutăți. Minerii Feher Vasile, Po
pa loan și mulți alți comuniști 
muncesc cu pasiune pentru 
realizarea sarcinilor de producție.

In contrast cu marea majoritate 
a membrilor de partid de la mina 
noastră, care poartă cu cinste înal
tul titlu de comunist, mai sînt 
cazuri — e drept, puține la nu
măr — de membri de partid care 
consideră că pot să se abată de la 
îndatoririle ce le revin și care îsi 
permit, contrar disciplinei de par
tid, să nu-și îndeplinească sarcinile 
asumate.

Iată cîteva “Xempit Inginerilor 
membri de partid Huszu Ștefan,

NE SCRIU CORESPONDENȚII
PARTICIPANȚI LA CONCURS

Fruntași în întrecere
La consfătuirea de producție ți

nută recent în cadrul sectorului de 
transport al preparației Petrila, 
schimbul comunistului Gaier Ghe
orghe a fost declarat fruntaș în 
întrecerea socialistă. Colectivul de 
muncitori de la secția de încărca
re, în frunte cu tovarășul Gaier 
Gheorghe, a încărcat în luna tre
cută 3.000 tone de cărbune spălat 
peste sarcinile de plan, cîștigînd 
astfel locul de frunte.

IOAN SIMANDI 
muncitor

Prin magazine 
în „Luna cadourilor"
A Început ,Xuna cadourilor". La 

magazinele pentru copii, în vitri
ne și în interior, te atrage gama 
bogată de jucării, podoabe pentru 
pomul de iarnă și multe altele. 
Dar „Luna cadourilor" aduce bu
curii nu numai celor mici, ci și ce
lor mari. Pentru femei, magazinele 
de confecții, galanterie și tricotaje, 
parfumerie și încălțăminte au pus 
în vînzare sortimente bogate de 
mărfuri frumoase și de bună ca
litate. Atrăgătoare prin modele noi 
și prin calitatea bună sînt și arti
colele pentru bărbați.

In magazine, pentru cadouri, s-au 
amenajat raioane s-au colțuri apar
te. Aici articolele sînt gata împa
chetate, așteptînd cumpărătorii. La 
cerere pachetul se face pe loc du
pă gusturile și cerințele cumpără
torilor

De mai multe luni de zile, constructorii de la I.C.M.M. muncești 
la reconstrucția halei de turnătorie de la U.R.U.M.P. Invingînd greu
tățile, constructorii au reușit să execute pînă acum o bună parte din 
lucrare.

IN CLIȘEU: Vedere a noii fețe a halei turnătoriei, cu ultimele 
tronsoane in lucru. -y

«an'-t=------------------------------------------ .

de partid este obligatorie 
tofî membrii de partid!
Stoicoi Victor, Biro Mihai, precum 
și tovarășului Laszlo Alexandru, 
șeful serviciului planificare, orga
nizația noastră de partid le-a a- 
cordat cinstea de a-i recomanda 
să urmeze Universitatea serală de 
partid de pe lingă Cabinetul de 
partid Petroșani. Cînd acești tova
răși au căruț să li se aprobe în
scrierea în universitate, el și-au 
asumat obligația de a frecventa cu 
regularitate cursurile, de a studia 
cu stăruință pentru ridicarea nive
lului lor politic și ideologic.

Cum ș>au respectat ei această 
îndatorire ? Tovarășul ing. Huszti 
Ștefan s-a prezentat pină acum 
doar o singură dată la cursurile 
universității serale de partid. Un 
sistem „propriu" de a urma cursu
rile acestei universități are tova
rășul Laszlo Alexandru: odată se 
prezintă la cursuri, o dată nu. Mul
te absente nemotivate au, de ase
menea, tov. Stoicoi Victor și Biro 
Mihai. Mai mult, tov. Biro Mihai, 
căruia 1 s-a încredințat sarcina de 
a conduce comisia inginerilor și 
tehnicienilor de la mina Lupeni, 
nu face nimic pentru a justifica 
încrederea ce i-a fost acordată. La 
mina Lupeni există o serie de 
probleme legate de folosirea din 
plin a tehnicii noi cu care sînt 
înzestrate abatajele» dezvoltarea

Afluența mare de cumpărători 
în magazinele O.C.L. Produse In
dustriale a făcut ca la realizările 
obținute în primele două luni ale 
acestui trimestru să se adauge cele 
din primele zile ale „Lunii cadou
rilor'' cînd planul de vînzări a fost 
simțitor depășit.

C. IOAN 
muncitor tipograf

Gimnastică de producție
De curînd, în secțiile U.R.U.M. 

din Petroșani a fost introdusă gim
nastica de producție — menit® să 
echilibreze mișcările necesare or
ganismului. Gimnastica de produc
ție a început să se facă sub îndru
marea directă a unui colectiv de 
instructori voluntari de educație 
fizică.

IOAN BERTOTI 
tehnolog

A 600-a tonă de fier vechi
Zilele acestea, utemiștii din e- 

chipa condusă de Drăgan Ioan de 
la preparația Petrila au colectat 
și încărcat în vagoane 20 tone 
de fier vechi. Cu această cantitate 
de fier vechi în anul curent, din in
cinta preparației Petrila au fost 
tiimise oțelăriilor patriei noastre 
600 tone de fier vechi colectat de 
tinerii muncitori din secțiile pre
parare, prelucrare, transport și 
haldă.

CONSTANTIN BĂDUȚĂ 
muncitor

mișcării de inovații, asigurarea de 
condiții pentru creșterea randa
mentelor, ridicarea la plan a brigă
zilor și sectoarelor rămase în ur
mă, probleme care oferă un larg 
cîmp de activitate creatoare pen
tru inginerii și tehnicienii noștri. 
Ca președinte al comisiei ingineri
lor și tehnicienilor, tovarășul Bi
ro neglijează sarcinile ce-i revin 
în această calitate. Se pune între
barea : așa înțelege tovarășul Biro 
Mihai, ca membru de partid, să-si 
facă datoria ? Aceasta nu consti
tuie o abatere de la disciplina de 
partid, de la îndatoririle ce-i re
vin î

Se impune ca asemenea abateri 
să fie luate în discuția adunărilor 
generale ale organizațiilor de ba
ză, să se ia poziție combativă, ho- 
tărîtă față de cei care neglijează 
și subestimează sarcinile trasate pe 
linie da partid, care încalcă disci
plina de partid. Titlul de membru 
de partid cere din partea tuturo; 
celor care îl poartă, muncă neobo
sită. plină de devotament, pentru 
înfăptuirea îndatoririlor statutare, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor încredințate.

IOAN FLORII
activist al Comitetului de partid 

al minei Luceai



Cuvîntarea delegatului B. P. Romine 
în Comitetul celor 18 state

Schimb de păreri 
Kiire N. S. Hrușciov 

și I. B. Tîto
MOSCOVA 6 (Agerpres). —-i

TASS transmite:
La 6 decembrie, la Kremlin a 

avut loc o convorbire între N. S. 
Hrușciov, prfm-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și Iosip 
Broz Tito, secretar general al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele R.P.F. Iugoslavia.

Iu timpul schimbului de păreri 
sincer și tovărășesc în problemele 
dezvoltării continue a relațiilor 
sovieto-iugoslave frățești au fost 
discutate, de asemenea, proble
mele situației internaționale actuale.

_=©=_

Cuvîntarea lui W. Ulbricht
BERLIN 6 (Agerpres).
Ziarul „Neues Deutschland" a 

publicat la 5 decembrie extrase din 
cuvîntarea rostită de W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, la recenta conferin
ță a organizației din regiunea Cott
bus a P.S.U.G.

in condițiile iuptei ascuțite din
tre cele două sisteme mondiale, a 
spus W. Ulbricht între altele, este 
necesar ca pe calea coexistentei 
pașnice să se preîntîmpine războiul.

MOSCOVA. — Procesul intentai 
de autoritățile din R.F.G. împotri
va organizației antifasciste demo
cratice „Uniunea persoanelor per
secutate de naziști", reprezintă a 
sfidare grosolană la adresa intre 
gii omeniri, se arată într-o decla
rație dată publicității de juriștii 
sovietici.

PARIS. — La 5 decembrie, la 
Tunis a fost dată publicității o de
clarație a Biroului Politic al Parti
dului Comunist din Tunisia în care 
se protestează împotriva interzice
rii Partidului Comunist din Alge
ria. P.C. din Tunisia sprijină punc
tul de vedere al Partidului Comu
nist din Algeria potrivit căruia în 
actuala situație Algeria are nevoie 
de un larg front unit care să gru
peze toate forțele progresiste în 
lupta pentru atingerea telurilor 
comune.

LONDRA. — După cum se știe, 
in prezent la Londra au loc trata
tive între liderii africani din Rho
desia de nord, Kenneth Kaunda și 
Harry Nkumbula, și R A. Butler, 
ministru britanic însărcinat cu pro
blemele Africii Centrale. După 
cum relatează agenția Reuter, in 
cadrul discuțiilor care au avut loc 
„nu s-a ajuns la o concluzie, deoa
rece Butler nu a dat un răspuns 
definitiv în problema viitorului Fe
derației Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui". El a anunțat numai că tn 
cursul lunii viitoare va întreprin
de o vizită in Rhodesia de nord.

------ —------- — —«.........- .= 
Congresul Partidului Comunist 

din Cehoslovacia
PR AGA 6 (Agerpres).
I.a 6 decembrie la Congresul al 

XII-lea al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia au continuat dezba
terile pe marginea rapoartelor de 
activitate al Comitetului Central 
și al Comisiei Centrale de revizie. 
In ședința de dimineață au luat 
cuvîntul M. Vnukova, directoarea 
gospodăriei de stat din Roznberk. 
Fr. Seckar, combiner. Erou al Mun
cii Socialiste, Z. Kopecky, șeful 
unei brigăzi de muncă socialistă 
S Vlcek, secretar al Comitetului 
regional de partid din Cehia de 
nord, V. Siroky, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, președintele guvernului 
cehoslovac, I. Skala, secretar ge-

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNiTE

U.R.S.S. si Ml. si mezeniat io proiect rom'jn de deilaratie 
ii Dfivire la lolosirea ii stocuri casuice a tesuiselor 

divenile diioooiiiile ta urmare a dezarmării
NEW YORK 6 (Agerpres).
La ședința din după-amiaza zilei 

de 5 decembrie a Comitetului nr 
2 (pentru problemele economice și 
financiare) Uniunea Sovietică și 
S.U.A. au prezentat un proiect co
mun de declarație cu privire la fo
losirea în scopuri pașnice a mij
loacelor și resurselor devenite dis
ponibile ca urmare a dezarmării.

După cum se știe, comitetului i 
s-au prezentat două proiecte de 
rezoluții. Unul din partea Uniunii 
Sovietice, iar celălalt din partea 
delegațiilor a 8 țări, printre care 
S.U.A. In cursul discutării propune
rilor cu privire la programul eco
nomic al dezarmării și la conse
cințele economice și sociale ale 
dezarmării, s-a constatat o apro
piere a punctelor de vedere ale 
autorilor proiectelor. La propunerea 
unor delegații, U.R.S.S. și S.U.A 
au dus tratative în urma cărora 
a fost elaborat proiectul comun 
de declarație.

Potrivit proiectului, Adunarea 
Generală trebuie să adreseze în 
mod solemn guvernelor tuturor 
statelor chemarea de a spori efor
turile pentru realizarea în timpul 
cel mai scurt a dezarmării generale 
și totale sub control internațional 
riguros.

Comitetul
raportului

NEW YORK 6 (Trimisul special 
Agerpres, C. Răducanu transmite:)

In Comitetul Politic a continuat 
dezbaterea generală asupra rapor
tului Comitetului O.N.U. în legă-

Lucrările
Adunării Generale
NEW YORK 6 (Agerpres).
In ședința sa plenară din 5 de

cembrie, Adunarea Generală a 
O.N.U. a trecut la examinarea si
tuației din Angola.

Primul care a luat cuvîntul pe 
marginea raportului Subcomitetului 
pentru studierea situației din An
gola a fost reprezentantul Portu
galiei. înainte el boicotase de fie
care dată Adunarea Generală cînd 
se discuta situația din Angola.

Reprezentantul Portugaliei a con
sacrat cuvîntarea sa justificării re
presiunilor sîngeroase ale lui Sa- 
iazar împotriva poporului angolez.

Numeroși delegați neputînd su
porta declarațiile cinice ale repre
zentantului Portugaliei au părăsit 
sala în timpul căvîntării lui.

După terminarea cuvîntării, s-au 
urcat la tribună reprezentanții Bo- 
liviei, Birmaniei, Cambodgiei, Li
beriei, care s-au pronunțat în a- 
părarea dreptului poporului an
golez la independență și autode
terminare.

neral al Uniunii scriitorilor din 
Cehoslovacija, Frantisek Augusti, 
secretar al Comitetului regional de 
partid din Slovacia centrală, Bo- 
humir Lomsky, ministrul apărării 
nationale, Marie Simkova, preșe
dinta unei gospodării agricole u- 
nice, Marie Cerna delegată din 
Cehia de vest, Fr. Borsky, secre
tar al comitetului regional de par
tid din Slovacia de vest.

Ședința de după-amiază s-a des
chis cu salutul Partidului Muncito
resc Romîn adus congresului de 
către tovarășul Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., care a fost întîmpinat 
cu aplauze prelungite.

La ședință, reprezentantul Ve- 
nezuelei, în numele delegațiilor 
celor opt țări, a retras proiectul 
de rezoluție în problema consecin
țelor economice și sociale ale de
zarmării. Comitetul și Adunarea 
Generală, a spus el, trebuie să 
sprijine în unanimitate proiectul 
comun de declarație sovieto-ame- 
rican. El a subliniat marea impor
tanță a faptului că delegațiile so
vietică și americană au elaborat 
un proiect comun.

Apoi a luat cuvîntul reprezen
tantul S.U.A.. senatorul Gordon 
Eliot. Am fi bucuroși, a spus el, 
dacă comitetul ar aproba și adop
ta proiectul comun sovieto-amerl- 
can.

Reprezentantul Uniunii Sovietice. 
G. P. Arkadiev, a exprimat mul
țumiri coautorilor proiectului celor 
opt tari care au acceptat ca noui 
proiect unificat de propuneri să 
fie prezentat comitetului de către 
Uniunea Sovietică și Statele Unite.

Reprezentantul Mongoliei, Nam- 
sarai, și-a exprimat satisfacția deo
sebită în legătură cu faptul că de
legațiile sovietică și americană au 
prezentat în comun un proiect de 
declarație în legătură cu una din
tre cele mai actuale probleme ale 
contemporaneității.

Politic continuă dezbaterea 
Comitetului pentru Cosmos

tură cu folosirea pașnică a spațiu
lui cosmic. Miercuri au luat cu
vîntul delegatul R. P. Romîne și 
cel al Japoniei.

Relevînd succesele înregistrate 
de știință și tehnică în cucerirea 
și explorarea spațiului extraat- 
mosferic și înalta apreciere pe 
care R. P. Romînă o dă explorării 
în scopuri pașnice a spațiului cos
mic, Mihail Hașeganu, reprezen
tantul R.P. Romîne, care este și 
vicepreședinte al Comitetului celor 
28 de țări, a subliniat că aceste 
succese demonstrează din nou ne
cesitatea de a se găsi soluții po
trivite pentru colaborarea interna
țională în domeniul spațiului cos
mic.

Pe marginea convorbirilor pentru 
definitivă a crizei din Marea

Ca urmare a instrucțiunilor date 
de guvernul Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite și reafirmate cu o- 
cazia discuțiilor de săptămîna tre
cută de la Casa Albă, dintre pre
ședintele Kennedy și Anastas Mi- 
koian, reprezentanții celor două 
țări au continuat în ultimele zile 
la New York convorbirile destinate 
să apropie pozițiile și să ducă la 
elaborarea unui acord cuprinzător 
pentru lichidarea crizei din Marea 
Caraibilor. O zi bogată în întîlniri 
rezervată acestei probleme a fost 
ziua de 4 decembrie, care a în
registrat succesiv un prînz oferit 
de Vasili Kuznețov secretarului ge
neral al Națiunilor Unite, primi
rea apoi de către U Thant a am
basadorului Cubei, Carlos Lechuga, 
și în sfîrșit o întrevedere de a- 
proape o oră la sediul reprezentan
tei sovietice între Vasili Kuznețov 
și Adlai Stevenson. Purtătorii de 
cuvînt oficiali ai Națiunilor Unite, 
ca și cei ai diplomaților prezenți 
la convorbiri, au semnalat că în 
toate împrejurările s-au purtat dis
cuții utile pentru mai completa 
cunoaștere și apropiere a pozi
țiilor. Din ceea ce s-a aflat aici 
reiese că partea americană a fost 
pe deplin informată asupra înde
plinirii de către Uniunea Sovieti
că a tuturor prevederilor cuprinse 
în schimbul de scrisori Hrușciov— 
Kennedy și că față de această si

GENEVA G (Agerpres).
Luînd cuvîntul în ședința de 

i miercuri a Comitetului celor 13 
state de la Geneva, reprezentantul 
R.P. Romine, George Macovescu, 
a subliniat că popoarele lunrii cer 
cu tot mai multă insistentă să se 
pună capăt pentru totdeauna ex
periențelor cu arma nucleară în 
toate mediile, și a amintit că re
zoluția adoptată de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. în actuala sa se
siune stipulează că asemenea ex
periențe să înceteze cel mai tîr- 
ziu pînă la 1 ianuarie 1963.

Trecînd în revistă rezultatele 
obținute pînă „acum în discuțiile 
desfășurate în această problemă, 
vorbitorul a arătat că puterile nu
cleare au ajuns la concluzia co
mună că aceste experiențe pot să 
înceteze în spațiul cosmic, în at
mosferă și sub apă fără nici un 
fel de sistem de control la fata 
locului. George Macovescu a com
bătut punctul de vedere al pute
rilor occidentale și al aliatilor lor, 
care, invocînd dificultăți în ce 
privește controlul asupra experien
țelor nucleare subterane, afirmă 
că ar trebui să se încheie un a- 
cord partial, interzicînd doar ex
periențele din celelalte trei me
dii. Delegatul romîn a arătat că 
această pronunere nu este accep
tabilă. deoarece ea nu oferă o 
soluționare a problemei, ci dimpo
trivă, favorizează continuarea pro
cesului de perfecționare a armelor 
nucleare, și a cursei înarmărilor 
nucleare, creează condiții prielnice 
pentru mărirea numărului de țări 
care dețin arme nucleare, ducînd 
astfel la sporirea pericolului de 
război nuclear.

In continuare vorbitorul a subli
niat necesitatea de a se înlătura

______©.

Lucrările celui de-al X-lea Congres 
al P. C. Italian

ROMA 6 (Corespondentul Ager
pres transmite:)

La Roma continuă de 5 zile lu
crările congresului al X-lea al Par
tidului Comunist Italian.

In cadrul ședinței din 6 decem
brie au luat cuvîntul Agostino 
Novella, secretar general al Con
federației Generale a Muncii din 
Italia, Giorgio Amendola, membru 
al secretariatului P.C. Italian, Ma

tuație se găsește în imposibilitate 
de a mai justifica amînarea respec
tării obligațiilor care îi revin. 
Totuși, observatorii constată că 
ritmul discuțiilor este încă scăzut 
și că întîrzierea convocării Consi
liului de Securitate ca o altă me
todă care ar putea da formă finală 
acordului, este cauzată de Statele 
Unite.

După cum consideră cele mai 
autorizate surse, depășirea fazei 
acute a crizei din Marea Caraibi
lor, ca urmare a inițiativei și ati
tudinii rezonabile, constructive, a 
Uniunii Sovietice și trecerea la 
noua fază a tratativelor de an
samblu, care ar putea deschide 
drumul soluționării multor proble
me, nemulțumește o serie de cer
curi influente din Statele Unite, 
care nu doresc ca în relațiile in
ternaționale să se stabilească o at
mosferă de încredere.

Cercurile care se agită și pentru 
eventuala desemnare drept viitor 
candidat republican la președinție 
a senatorului de dreapta Barry 
Goldwater au dezlănțuit și actua
la campanie împotriva lui Adlai 
Stevenson, reprezentantul Statelor 
Unite la O.N.U., pe care îl acuză 
de „insuficientă de fermitate și de
zacord" cu ceilalți membri ai cabi
netului american în cursul crizei 
din Marea Caraibiior. 

dificultățile care împiedică încă 
realizarea unui acord în domeniul 
exploziilor nucleare. El a amintit 
că atît în Comitetul celor 18, cît 
și în afara lui, s-a arătat că ac
tualele mijloace tehnice, în conti
nuă și rapidă perfecționare, asigură 
nevoile practice de detectare și 
identificare a exploziilor nucleare 
subterane.

In continuare, delegatul R. P. 
Romîne a atras atenția că Comite
tul celor 18 are la dispoziție o ba
ză comună de tratative, constituită 
din memorandumul celor 8 state 
neutre. După părerea noastră, a 
spus G. Macovescu,. principalul 
merit al acestui document rezidă 
în faptul că oferă o formulă cu-> 
prinzînd concesii reciproce dirțg 
partea diverselor părți.

Arătînd că delegația romînă es
te gata să sprijine orice propuneri 
care duc mai departe spiritul me- , 
morandumului celor 8 țări neutre 1 
șl care ușurează găsirea pe a- 
ceastă bază a soluției pentru pro
blema în discuție, G. Macovescu a 
declarat că delegația romînă stu
diază cu atenție propunerea de
legației suedeze că o va susține 
dacă va ajunge la concluzia că ea 
conține elemente care ar putea 
contribui la îndeplinirea sarcinii 
Comitetului. -ț

Cerînd în încheiere realizarea cît 
mai grabnică a unui acord atot
cuprinzător, reprezentantul R. P. 
Romîne a arătat că dacă nu se va 
putea realiza acest obiectiv, să se 
încheie imediat un acord cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă, conti- 
nuîndu-se în mod obligatoriu tra
tativele pentru interzicerea acestor I 
experiențe și în mediul subteran.

risa Rodano, președinta Uniunii 
Femeilor Italiene, Aldo Fabrinni, 
secretar al Federației P.C.I. din 
Siena, deputatul Granati din partea 
Federației P.C.I. din Salermo.

La ședința din 6 decembrie Con
gresul a fost salutat de reprezen
tanți ai partidelor comuniste și 
muncitorești din Marea Britanie, 
Suedia, Japonia, Algeria, Iugosla
via, Bulgaria și din alte țări.

reglementarea 
Caraibilor
Cazul Stevenson este însă de

parte de a avea legături numai cu 
persoana sa, sau cu prietenii și cu 
dușmanii săi personali. El reflectă 
presiunile exercitate de extremiști 
pentru revenirea la politica pe 
marginea prăpastiei și pentru a 
împiedica extinderea la alte pro
bleme internaționale a experienței 
pozitive a tratativelor purtate la 
New York și Washington.

Toate aceste fapte explică între 
altele de ce negociatorii americani 
de la New York nu au primit încă 
dezlegarea acordării garanțiilor pri
vind securitatea Cubei, de ce con
tinuă încercările de temporizare a 
discuțiilor. Observatorii de la Na
țiunile Unite, apreciind lucid și 
echilibrat poziția tuturor părților 
angajate în discuții, consideră în
să că orice încercări ale Statelor 
Unite de a obține soluții unilate
rale sau concesii dintr-o singură 
parte sînt, ca și în trecut, con
damnate la eșec. Numai îndepli
nirea concretă de către ambele 
părți a acordului cuprins în schim
bul de scrisori dintre N. S. Hruș
ciov și președintele Kenendv va 
apropia soluția definitivă a proble
mei. Ceasul îndeplinirii obligații
lor Statelor Unite a bătut de mult.

C. RĂDUCANU
Trimisul special Agerpres la O.N.U.
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