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a mina Vulcan in aceste zile
Pe loc de cinste

Fruntaș în muncă, co- 
ctivul sectorului III de 

mina Vulcan continuă 
înscrie în cinstea zilei 
30 Decembrie noi suc

ise în procesul de pro- 
jet In prima jumătate 

Junii decembrie, brigă- 
le de mineri din aces' 

"g>r au mai adăugat la 
7 240 tone de câr

mi» extrase peste plan 
la începutul anului 

acă 308 tone. De ase-

ț

menea, au economisit prin 
recuperări o însemnată 
cantitate de lemn de mi- ' 
nă și cherestea.

O însemnată contribu- 1 
tie la obținerea acestor 
rezultate 
brigăzile 
varășii 
Domokoș 
Gheorghe 
sile care
durtivitatea 
tone de cărbune pe

a fost adusă de 
conduse de to- 
Zold Francisc, 

Andrei, Drob 
și Negrescu Va- 
au sporit 

muncii

Noile centrale termice 
funcționează

Printre obiectivele im
portante aflate în lucru 
pe șantiere au fost și 
centralele termice de ia 
Petrila. Petroșani și Lu
peni. Construcția lor a

roade: în prezent toate 
cele trei centrale termic? 
funcționează!

In această acțiune, un 
aport însemnat l-au adus 
brigăzile de instalatori

valoroase

Vulcan s-au 
adunări pentru 

de

Propuneri
In perioada 11—17 de- 
nnbrie în toate sectoa
re minei 
rganizat
ezbaterea cifrelor 
lan pe anul 1963.
Folosindu-se de acest 

rilej, numeroși mineri, 
lecanici și tehnicieni au 
enit cu propuneri. Lun- 
irea unei galerii la o- 
izontul 670 (sectorul 
Uppentn gararea vago- 
etelor goale, reducerea 
rmării în lemn și extin- 
erea armării abatajelor 
>meră cu stîlpi de fier 
ubulari, crearea unor e- 
hipe care să se ocupe

de aprovizionarea cu 
teriale a 
muncă, 
sectorului 
tiții în 
care să răspundă concret 
cite un maistru minier, 
înființarea unui curs de 
calificare pentru mecani
cii de locomotive 
doar cîteva din cele 
d» propuneri făcute 
cadrul adunărilor.

lot cu prilejul dezba
terii cifrelor de plan pe 
anul 1963, minerii șefi de 
brigadă și-au luat anga
jamente mobilizatoare.

pro- 
la 7 
post.

locurilor 
reorganizarea 
de inves- 

3 raioane de

In sprijinul minerilor
In ultimele luni, partea electromecanică de la mina 

Vulcan a executat în subteran lucrări importante. 
Astfel, la sectorul I, pentru a ușura activitatea mtne- 
ilor, instalațiile energetice au fost înlocuite cu echi- 
rament nou și modern în proporție de 80 la sută. De 
isemenea, s-au reparat instalațiile de aer comprimat, 
-a sectorul II s-au introdus transportoare S.L.A.S. de 

sovietică tip K.M.P.-3 
orizontul 555 o

care se bucură 
de la sectorul

stație

de a- 
III și

:o®j^rucție poloneză, o haveză
ii sFa pus în funcție la blocul I 
ilectrică de transformare.

O inițiativă a părții mecanice 
precierea unanimă a minerilor
sare dă rezultate bune este prelungirea transportoa
relor pînă la frontul de cărbune.

Terminată aproape complet este și reparația capi- 
ală a mașinii de extracție N.K.M.Z. de la puțul prin
cipal „7 Noiembrie" care va intra în funcțiune în 
luna ianuarie 1963.

S-au evidențiat prin activitatea depusă Lupșa Ni- 
colae, Tamazi Tiberiu, Stoican _____ ____
Gheorghe, Keltz Victor, Bardoczi 
Alexandru, Pașca Viorel, Iacob
Dionisie, Petruț Cornel.

=©=—

în 
cu 
în

mi-

Nobilă Io valoare 
de oeite 5800000 lei

De la începutul anului și pînă 
în prezent, magazinul de mobilă 
din Lupeni a desfăcut mărfuri 
valoare de peste 5 800 000 lei, 
1 200 000 lei mai mult decît 
cursul anului trecut.

Sute de oameni ai muncii,
neri, filatori, preparatori, construc
tori, locatari ai noilor blocuri, și-au 
cumpărat mobilă din acest magazin. 
Printre cei care și-au cumpărat 
mobilă în acest an se numără mi
nerul șef de brigadă Fluture Con
stantin de la sectorul III al minei, 
maistrul minier Ambruș Dionisie, 
mecanicul Predoșan loan și mun
citorul Nicoară Eftimie de la sec
torul VIII transport al minei, la- 
Ijjfcantul Predoșan Constantin de 
Ia preparație și alții.

Tot în acest magazin au fost 
vîndute mașini de cusut în valoa- 

de 200 000 lei.

A. LUPENEANU 
corespondent

Instalatorii de pe șantierul Lupeni muncesc de zor 
pentru terminarea lucrărilor de la noua centrală ter
mică Braia II. In pas cu ei lucrează și echipa care 
execută izolația

IN CLIȘEU:
Ileana și Robu
de aducțiune a

conductelor de apă caldă.
Muncitoarele Juki Paraschiva, Olaru 
Elena lucrînd la izolația conductelor 

apei calde la blocurile E 1, E 2 și F.

bătaie de 
de lucrări 
întîrziere, 

utilajele, 
(pompele 
nu au

cu
dc 
de 

venit

la 6 noiem-

nizațiile U.T.M. 
au obținut rezul
tate mai bune în 
primirea de

cotizația U.T.M. a 
proporție de 100

cor-

mina 
aten-

Conducerea organizațiilor de tineret 
mereu in atenția comitetului de partid 
Organizația IOAN CARPEN

U-T-M- constituie secretar al comitetului de partid 
an ajutor de nă- al minei Vulcan
dejde al partidu- —
Ini In educarea comunistă a tine
retului, in mobilizarea lui la în
făptuirea marilor sarcini ale 
str_ctiei socialiste.

Comitetul de partid de la 
noastră acordă o deosebită
ție traducerii în viață a sarcinilor 
puse in fața organizațiilor de partid 
de Congresul al Hl-Iea al P.M.R. 
referitor la continua îmbunătățire 
a conducerii organizațiilor de ti
neret, la educarea comunistă a ti
nerei generații La mina noastră 
muncesc MO de u'.emisti încadrați 
în 11 organizații de bază U.T.M 
Din cei 840 utemisti 185 au deve
nit membri și când 1-fa ti de partid. 
Iată o dovadă grăitoare că organiza
țiile U.T.M. dc la mina noastră iși în
deplinesc rolul de rezerva de ca
dre a partidului Numai în cursul 
anului 1962. un număr de 84 ute- 
miști au devenit candidați de 
partid. Aceste rezultate sint in 
mare măsură rodul preocupării 
continue a organizațiilor noastre 
de partid față de conducerea or
ganizațiilor U.TAL. pentru educa
rea comunistă a tineretului.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid și a organizațiilor de bază, 
organizațiile U.T.M. acordă o deo
sebită atenție educării comuniste 
șl patriotice a tinerilor. Organiza
țiile U.T.M. au creat în acest an 
școlar 25 de cercuri de învățămînt 
U.T.M. în care sînt încadrați 626 
utemiști și tineri neorganizați, iar 
activul U.T.M. este încadrat în în- 
vățămîntul de partid. Organizațiile 
de partid s-au îngrijit ca toate 
cele 25 cercuri de învățămînt po
litic U.T.M. să fie conduse de pro
pagandiști membri și candidați de 
partid.

Comitetul de 
zațiile de bază 
toate adunările 
Ia ședințele de
cipe eîte un membru din biroul 
organizației de bază, respectiv al 
comitetului de partid.

De asemenea, comitetul de partid j 
îngrijește ca toate ședințele • 

comitet U.T.M. să se desfășoare ♦ 
prezența secretarului comitetu- 
de partid, iar, în lipsa aces-

iar 
în

noi 
fost 

la 
fost

membri, 
încasată 
sută. Organizațiile U.T.M. au 
ajutate, de asemenea, în îmbună
tățirea muncii lor privind elibe
rarea de recomandări pentru cei 
care solicită primirea în partid.

Iată doar cîteva aspecte de fe
lul cum conduce comitetul nostru 
ce partid activitatea organizațiilor 
U.T.M.

Totodată comitetul nostru de 
partid și organizațiile de bază a- 
nalizează periodic în cadrul adu
nărilor generale activitatea orga
nizațiilor de tineret. In ședințele 
comitetului de partid din acest an 
a fost analizată de mai multe ori 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
S-a analizat, de exemplu, preocu
parea comitetului U.T.M. pentru 
întărirea disciplinei în muncă a ti
nerilor, pentru îmbunătățirea vie
ții interne de organizație etc.

De asemenea, în adunările ge
nerale 
U.T.M.
referate 
diferite
In urma acestor ședințe s-au luat 
măsuri concrete pentru îmbunătă
țirea activității organizațiilor U.T.M.

Totodată comitetul de partid a 
îndrumat organizațiile de bază să 
traseze sarcini membrilor și can- 
didaților de partid care sînt ute- 
miști de a participa la activita
tea organizațiilor de tineret, iar în 
adunările de partid acești tova- 

sînt solicitați să informeze

de partid, 
au prezentat 
despre felul 

sarcini ce le

organizațiile 
informări și 
cum rezolvă 
stau în față.

răși

(Continuare în pag. 3-a)

Intr-o seară 
la căminul cultural
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4
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partid și organi
se îngrijesc ca la 

generale U.T.M., 
comitet să parti-

♦
9
9
9
9

dezbaterii dife- 
muncii U.T.M., 
de tineret este 
elaborarea de

în
îndeplini- 

anul

ale lui Vasiu Dumitru de 
pe șantierul Petala, care 
au pus în funcțiune cen
trala termică
brie, Andraș Ștefan de 
pe șantierul 
care a pus în exploatare 
centrala respectivă la 12 
decembrie și a lui Vasiu 
Pc-tru din Lupeni, care a 
dat căldură în centrele 
Braia II la 15 decembrie. 
Ca urmare, pe cele trei 
șanteire s-au creat po
sibilități pentru darea în 
folosință pînă la sfîrșitul 
anului a încă 5 blocuri 
noi cu 166 apartamente.

Dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1963

dat însă multă 
cap : planurile 
au venit 
incomplete, 
asemenea, 
circulație 
nici acim).

Muncitorii constructori 
au luptat însă cu multă 
hotărîre pentru termina
rea și punerea în func
țiune — chiar parțială — 
a acestor centrale ter
mice, știind că da ele de
pinde asigurarea cu căl
dură și darea în folosin
ță a noilor apartamen
te. Și strădania lor a dat

Petroșani

se 
de 
în 
lui
tuia, a unui alt membru din co
mitet. Cu prilejul 
ritelor aspecte ale 
organizația noastră 
ajutată 
măsuri 
tățirea

Iată

concret în
menite să ducă la îmbuna 
muncit
un exemplu. In plenara co- i 

mitetului U.T.M. pe mină în care 
s-au analizat neajunsurile în mun
ca de primire de noi membri în 
U.T.M., încasarea cotizațiilor și e- 
liberarea de recomandări pentru 
utemiștii care solicită primirea în 
partid reprezentantul comitetului 
de partid care a participat la șe
dință a indicat măsuri concrete 
pentru lichidarea lipsurilor. In ur
ma aplicării acestor măsuri, orga-

Prilej de verificare a forțelor și 
îmbunătățirea 

realizat economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de peste 
640 000 Iei. . â

Pornind de pe această bază, mun
citorii și tehnicienii noștri au a- 
preciat că forțele lor, tehnica de 
care dispun, le permit în noul an 
să muncească mai cu spor, deși 
planul la producția netă va crește 
față de anul 1962 cu 8,1 la sută, la 
cărbunele supus preparării cu 7,1 
la sută, iar la cărbunele spesial 
pentru cocs cu 13,9

Pentru realizarea 
noilor sarcini s-au 
neri prețioase, s-au 
mente mobilizatoare,
piu, s-a propus să se măreaseă ca
pacitatea ciurului de mixte mediu 
dens, să se urgenteze montarea 
malaxorului de barită și să fie pus 
în funcțiune cît mai repede posi
bil funicularul nou de șist ramura 
4/5. Toate acestea constituie, așa 
după cum au apreciat în adunare

pentru
a posibilităților; 
muncii

pe care o vor da în 
minerii de Ia Lupeni, 

Vulcan va fi simțitor 
decît cea realizată în

muncitorii și tehnicienii comuniști 
Gyârgy Ștefan, Avramescu Liviu, 

. Enciu Gheorghe și Elvireanu An
ton, factori de seamă în 
rea sarcinilor sporite 
1963.

Colectivul nostru s-a
recepționeze în anul viitor pes- 
prevederile de plan 31 000 tone 
cărbune, să sporească indicele 
recuperare cu 0,5 puncte, să

angajat

ce le revin în anul 1963. 
referatul prezentat cu acest 
de eătre conducerea prepa- 
a reieșit faptul că muncitorii

Producția 
anul viitor 
Uricani și 
mai mare
cursul anului 1962. Ținînd seama 
de sarcinile sporite ce stau în fața 
minerilor, muncitorii și tehnicie
nii preparației Lupeni, unde se 
prepară eărbunele livrat de aceste 
exploatări, au dezbătut zilele tre
cute cu deosebită însuflețire sar
cinile

Din 
prilej 
rației
de aici au obținut în anul curent 
succese însemnate în îndeplinirea 
sarcinilor și a angajamentelor de 
întrecere. Colectivul nostru și-a 
depășit planul la producția netă 
cu peste 70 000 tone de cărbune, 
iar la cărbune pentru cocs cu 
29 000 tone. De asemenea, indicele 
prevăzut la recuperare a fost îm
bunătățit cu 1,7 puncte și s-au

la sută.
eu succes a 
făcut propu- 
luat angaja- 

Așa de exem-

Să 
te 
de 
de
reducă cenușa la cărbunele pentru 
cocs cu 0,2 punste și să realizeze 
economii suplimentare la prețul 
de cost în sumă de 200 000 lei.

Discutarea cifrelor de plan pe 
anul 1963 a constituit pentru co
lectivul nostru de muncitori și teh
nicieni un minunat prilej de ve
rificare a forțelor, a posibilități
lor sale, un prilej de îmbunătă
țire continuă a muncii în viitor.

• Luminile s-au aprins una cite 
♦. una prin case. Grupuri, grupuri 

de oameni se îndreptau grăbiți 
spre centrul comunei, acolo unde 
se află căminul cultural.

Muncitorii forestieri din Cîmpa 
lui Neag s-au reîntîlnit cu ortacii 
lor de lucru de care se despărți- 
seră doar de cîteva ore, de data 
cceasta însă pe scenă. Alături de 
muncitori figurau și cițiva elevi 
de la școala din localitate și ei 
la fel de bine cunoscuți. E și nor
mal doar erau fiii lor. Dintre in
terprete s-au evidențiat două ti
nere pe care vi ie 
clișee: Buhai Maria, 
sa Vil-a (sus) și 
muncitoare la gater.
terpretate de ele s-au bucurat de 
mult succes, ca de altfel întregul 
program.
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FLOREA TIGOIANU 
preparația Lupeni

prezentăm în 
elevă în cla- 
Nagy Maria 
Cîntecele in-
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Referatul prezentat de comisia 
diriginti a școlii medii din Vulcan c

Pentru a da un caracter cît mai 
■eficient muncii de educație patrio
tică a elevilor, în planurile dirigin- 
ților s-au fixat teme izvorîte din 
realitate, teme care să dea o orien
tare 
ore 
„Să 
„Din 
Vulcan", 
„învățătura este o datorie patrio
tică", „Alegerea profesiunii". 
„Păstrarea avutului obștesc", „Ce 
înseamnă a fi om cult", „In pas cu 
tehnica înaintată".

Prin aceste teme, dezvoltate prin 
diverse metode — lecturi, referate, 
convorbiri, întîlniri, vizite s-a ur
mărit formarea concepției științi
fica despre lume, crearea trăsătu
rilor noi la elevi, dezvoltarea dra
gostei fată de partid și patrie.

Educația prin muncă este un 
alt element în formarea noii ge
nerații. S-au organizat activități de 
muncă patriotică pentru amenajarea 
localului nou de școală, amenaja
rea terenului de gimnastică, înfru
musețarea parcurilor publice.

Pentru educarea 
ritul patriotismului 
internaționalismului 
ca în afara orelor 
feră variate mijloace. Astfel, lec
tura în afara lecției, difuzarea căr
ții, corespondenta individuală sau 
colectivă cu elevii din alte regiuni 
ale țării și din alte țări și-au do
vedit pe deplin utilitatea. Am pus 
accent pe corespondență deoarece 
aceasta cultivă la elevi sentimen
te de prietenie, da tovărășie și în- 
tr-ajutorare. A devenit tradițională 
corespondenta cu elevii din regiu
nea minieră a Donbasului. Rămlne 
ca pe viitor să dezvoltăm această 
inițiativă, extinzînd-o și asupra ca
drelor didactice pentru ducerea j- 
nei corespondențe de importantă 
pedagogică cu diriginți, 
tori superiori de pionieri, 
dagogi din alte țări.

Educarea sistematică a 
prin activități In afara 
S-a urmărit de către diriginți și în 
cadrul cercurilor pe obiecte. De 
exemplu, în cadrul cercului de li
teratură s-au făcut cunoscute ope-

clară elevilor. S-au desfășurat 
de diriginție avînd ca teme 
ne cunoaștem ținutul natal", 
trecutul de luptă al orașului 

„Să ne cinstim școala".

elevilor în spi- 
socialisl și al 
proletar, mun- 

de dirigenție o-

instruc- 
cu pe-

elevilor 
lecțiilor.

o

Tematica orelor 
educative

„Deosebit de important în mun
ca noastră cu elevii — a spus to
varășul Bende Ștefan de la Școa
la de 8 ani nr. 2 din Petroșani — 
este tematica orelor de dirigenție. 
De sfera de cuprindere a acestei

rele lui M. Sadoveanu, G. Coșbuc, 
M. Eminescu, trecutul de luptă al 
poporului oglindit in literatura 
nouă. De asemenea, în colaborare 
cu organizațiile U.T.M. și de pio
nieri, comisia de diriginti de la 
școala noastră a organizat unele 
adunări cu teme: „Iți mulțumim 
partid, iubit părinte", „Cum răs
pundem prin muncă și învățătură 
minunatelor condiții create de re
gimul democrat-popular", „15 ani 
de viață fericită", „Să ne păstrăm 
cu cinste cravata". S-au organizat 
acțiuni de strîngere a fierului 
vechi, a maculaturii, concursuri 
„Cine știe cîștigă", examinări pen
tru obținerea insignei „Prieten al 
cărții", învățarea de cîntece patrio
tice, audiții muzicale, întîlniri, ex
cursii și vizite, seri literare.

La Școala madie mixtă din Vul
can, care este o școală tînără, am 
avut și unele lipsuri. Astfel, în 
educarea elevilor nu întotdeauna 
am obținut cele mai bune rezultate 
și asta din cauza lipsei de expe
riență. In acest an școlar ne-am 
orientat în așa fel încît să repar
tizăm ca diriginți, profssorii cei 
mai buni, membri de partid și ute- 
miști, profesori cu experiență și 
care să aibă o continuitate in 
muncă, ducînd clasa a V-a pînă la 
clasa VIIl-a și clasa a IX-a pînă 
la clasa a Xl-a.

Prin comisia metodică a diriginți- 
lor se duce munca de remediere a 
unor lacune care mai există în 
activitatea unor diriginți. Mai sînt 
lipsuri In privința cunoașterii de 
către diriginti a claselor, a parti
cularităților fiecărui elev, lucru ce 
duce uneori la organizarea unor 
acțiuni care nu se află In concor
dantă cu cerințele și posibilitățile 
elevilor. Diriginții școlii noastre 
n-au urmărit întotdeauna găsirea 
metodelor cele mai indicate, ac
cesibile puterii de înțelegere a ele
vilor în cadrul orelor educative. 
S-a abuzat de metoda referatului 
la clasele mid, unde elevii nu au 
capadtatea discernării faptelor, s-au 
ocolit convorbirile care necesită 
efort din partșa profesorului diri
ginte. Moralizările plicticoase iau 
uneori locui mundi de adîndre a 
problemelor de educație, izvorîte 
din sarcinile ce-i revin școlii. Con
ducerea școlii are de dus o muncă 
susținută pentru realizarea unei 
unități de vederi in acțiunea edu
cativă. pentru formarea unui stil 
de muncă bazat pe cerințele im
puse de scoală. Profesorii diriginți 
avind răspunderea pentru educa
rea elevilor vor putea să contri
buie la formarea unor oameni 
demni de societatea noastră nouă.

<
>

<
y

>

tematici, de conținutul ei, de felul 
cum sînt expuse problemele de
pinde în mare măsură eficienta a- 
cestor ore educative. De aceea în
că de la începutul anului școlar, 
conducerea școlii noastre, împreună 
cu comisia dirigintilor, ‘ a întocmit 
un plan de muncă privind orele 
educative pe teme legate de învă
țătură, comportare în școală și în 
afara scolii. Iată citeva probleme 
care au fost discutate cu elevii: 
„Cum mă comport la teatru, cine
matograf și pe stradă", „Cu ce mă 
ocup în timpul liber", „De ce-ml 
iubesc locul natal". „Ce meserie 
că-mi aleg?', „Omul nou".

Despre importanta tematicii ore
lor educative a vorbit și tovarășa 
lacob Paraschiva de la Școala de 
8 ani nr. 3 din Petroșani care a 
arătat că pe lîngă lecțiile sau dis
cuțiile care au loc cu elevii în 
clasă; se organizează, în scopul 
întăririi muncii de educație, dife
rite vizite la întreprinderi și ins- 
tituții, întîlniri cu activiști de partid 
și de stat, cu fruntași în produc
ție, audiții muzicale, serate litera
re. „Astfel legăm educația de 
manca practică, de viață. Asta 
însă nu însemnă că am făcut to
tul. In activitatea noastră mai a- 
vem și lipsuri pe care ne străduim 
să le lichidăm"

In educarea în spiritul patrio- ' 
tismului socialist și al internațio- ) 
nalismului proletar a tinerei ge- $ 
nerații, un rol deosebit revine ș 
școlii. In rindurile tineretului din i 
școli, dragostea pentru patria ) 
socialistă se manifestă prin mun- S 
ca rodnică pentru Însușirea cu- < 
noștințelor predate în orele de ? 
cursuri. Școala nouă legată de > 
problemele actuale ale epocii j 
noastre trebuie să dezvolte aceste ’ 
sentimente ce vor contribui la o- ? 
rientarea în viață a viitorului > 
constructor al socialismului.

Legat de felul cum se face e- ' 
ducația comunistă a elevilor de < 
la școlile din Valea Jiului, săp- ? 
tămfna trecută Ia Petroșani. Sec- > 
ția de învățămfnt a Sfatului popu- 
Iar orășenesc, a organizat o con- : 
sfătuire la care au participat di- < 
riglnții, directorii de școli, cadre ; 
didactice. >

La consfătuire a luat parte to- ? 
varășul Negruț Clement secte- > 
tar al Comitetului orășenesc de s 
partid PetroșanL

In cadrul consfătuirii a fost ( 
prezentat un referat al comisiei j 
de diriginți de ia 
mixtă din Vulcan 
cum se desfășoară 
ducafie in această 
marginea căruia au luat cuvin- 
tul mai mulți participant! care 
au completat referatul cu exem
ple din activitatea lor practică.

Redăm in pagina de față spi
cuiri din referatul șl discuțiile 
purtate cu ocazia consfătuiriL

Școala medie 
privind felul 
munca de e- 

școală, pe

Răspunderea revine tuturor cadrelor 
didactice

In cuvîntul său, tovarășa Stoi- 
can Elena de la Școala medie mix
tă Lonea a arătat că succesul 
muncii de educație este asigurat 
nu numai de felul cum își desfă
șoară activitatea dirigintele clasei 
respective ci și de contribuția șl 
unitatea metodelor folosite de în
tregul colectiv al cadrelor didacti
ce. „Este adevărat — a spus to
varășa Stoican Elena — că sarci
na principală cade pe seama di
rigintelui. dar el singur nu va pu
tea să facă mare lucru dacă nu 
este ajutat și de către ceilalți pro
fesori. Oricîte ore educative ai 
ține, oriclt ai sta de vorbă eu e-

levii, de unul singur, nu vei ob 
tine rezultate bune. La elasa p< 
care o conduc, au fost abateri d< 
la disciplina, unele destul de gra 
ve. Cauza acestora constă, cred 
si în felul cum am muncit eu ci 
clasa dar, în același timp, se da 
toresc și celorlalți profesori cars 
s-au ocupat mai puțin de educație 
elevilor din această clasă, lăsînc 
totul pe seama dirigintelui. De a- 
ceea vreau să accentuez încă o dată 
că de educarea elevilor răspunc 
toti profesorii deci e necesar să-ș 
aducă cu 
a avea 
tiune".

©

toții contribuția oentrt 
o unitate de vederiao

■■m3

Elevul să fie cunoscut 
din toate punctele de vedene

că 
fe-
In
El

învață și se comportă 
Fără discuție că nu. 

cunoscut din toate punc- 
vedere, a spus tovarășa

..Oare e suficient, să spunem 
cunoaștem un elev numai după 
Iul cum 
scoală ? 
trebuie 
tele de
Vasilescu Laura de la Școala pro
fesională din Petroșani, 
urmărește, pe lingă 
propriu-zisă a elevului 
și activitatea lui după 
orelor de curs, adică în 
tru la cămin, pe stradă sau în ate-

La noi se 
activitatea 
în școală 
terminarea 
cazul nos-

Here și întreprinderi acolo unde 
ei își fac practica. Ca dirigintă, 

ori pe 
sau la 

practica, 
observat

am vizitat de nenumărate 
elevi în atelierele școlii 
U.R.U.M.P. unde își fac 
Cu această ocazie i-am
cum se comportă în producție, am 
stat de vorbă cu maiștrii si șefii 
de sectoare ca care ocazie am cu- 
l?s și o serie de date privind ca
racterul fiecărui elev în parte si 
al clasei în general.

Pe elevii externi i-am vizitat și 
acasă.
notat 
lucru

Toate datele culese le-anj 
în caietul de caracterizări 
ce mi-a ușurat intr-o mare

măsură sarcina și mi-a permis a 
mai bună orientare în munca JA 
educație".

Legătura cu părinții
„Părinții sînt ajutorul nostru prin

cipal — a spus tov. Mototolea 
Maria de la Școala de 8 ani nr. 1 
Petroșani. La școala noastră se ti
ne o legătură permanentă cu pă
rinții, se fac vizite la domicilit^fle 
către diriginti și celelalte cadre, 
didactice, părinții sînt invitați la 
școală unde se discută cu ei, li 
indică ce metode să folosească,
se face cunoscută situația la în
vățătură și disciplină a copiilor 
lor și de comun acord cu ei luăm 
măsurile cele mai bune pentru a 
îndrepta anumite stări de lucruri".

se

li

In aceste zile, în toate școlile, 
analizei rezultatelor la învățătură

IN CLIȘEU: Elevii clasei a V-a 
noasa împreună cu diriginta proi.
consacrată analizei muncii pe trimestrul L

orele de dirigenție sînt consacrate 
obținute de elevi pe trimestrul I.
A de Ia Școala de 8 ani din Ani- 
Jurca Ileana la o oră de educație I

★

Le cducerca elevilor trebuie să-și aducă 
contribuția atlt școala cit șl lamilla

Pentru a fi la înălțimea sarci
nilor care stau în fața școlii, diri
gintelui ea îndrumător și sfătui
tor direct al elevilor îi revin o 
serie de atribuții. Prima sa atri
buție o constituie cunoașterea co
lectivului de elevi și implicit cu
noașterea particularităților indivi
duale ale fiecărui elev în parte. 
Fără cunoașterea colectivului de 
elevi in ansamblu și a fiecărui elev 
în parte, nu se pot fixa obiective 
precise în direcția pregătirii mul
tilaterale a elevilor, a educării lor 
în spiritul noii concepții științifice 
despre lume.

Anumite norme, reguli și prin
cipii pe care le fixăm elevilor noș
tri și care sînt cerute de însuși 
procesul de învățămînt, trebuie să 
fie înțelese de elevi, încît aceștia 
să-și dea adeziunea lor deplină îo 
aplicarea lor în viață.

Prin conținutul orelor educative 
trebuie să sădim puternic în su
fletul elevilor sentimentul dragos
tei față de patrie și partid, față 
de conducătorii clasei muncitoare.

In acest scop trebuie alese teme 
din conținutul cărora elevii să în

țeleagă pe deplin semnificația cu
ceririlor oamenilor muncii conduși 
de partid, să vadă realizările re
gimului nostru, să înțeleagă con
ținutul realităților socialiste ca 
rezultat al luptei neobosite duse 
de poporul nostru muncitor sub 
conducerea partidului.

Este știut că elevii n-au cunoscut 
situația existentă în regimul bur- 
ghezo-moșieresc. De aeeea sînt e- 
ducative întîlnirile pe care le or
ganizează diriginții cu activiști de 
partid și de stat, cu fruntași din 
producție, care descriu vechile 
stări de lucruri și, comparativ, re
dau în mod viu semnificația rea
lizărilor înfăptuite sub conducerea 
partidului.

Un rol important în formarea 
conștiinței socialiste a elevilor îl 
au ideile înaintate, conținutul ști
ințific al programelor analitice și 
legătura acestora cu practica. Pen
tru a sădi în conștiința elevilor 
convingeri științifice, pentru a le 
forma o concepție nouă despre lu
me, trebuie tinut seama de parti
cularitățile de vîrstă ale elevilor,

de mediul în care trăiesc elevii, 
de aptitudinile ce le au. Acolo 
unde de aceste elemente nu se 
tine cont, pot interveni uneori 
lucruri neplăcute manifestate fie 
prin indisciplină, fie prin rezulta
te slabe la învățătură. Iată de ce 
se impune ca o necesitate cunoaș
terea îndeaproape a condițiilor, a 
mediului în care își petrec timpul 
liber elevii, a relațiilor acestora 
pentru a putea găsi cele mai a- 
decvate soluții în vederea aplică
rii unor metode și procedee efi
ciente care să ducă la educarea 
și formarea tinerei generații în 
spiritul concepției științifice des
pre lume.

Dacă în munca educativă, școa
la, profesorii, diriginții au un rol 
deosebit de important, un rol nu 
mai puțin important îi revine fa
miliei, căreia ÎI incumbă sarcina 
supravegherii și educării viitoru
lui cetățean al patriei noastre so
cialiste.

Marea majoritate a părinților Își 
aduc aportul la educarea elevilor, 
menținînd o strînsă legătură eu 
școala, cu cadrele didactice, caută

să găsească cele mai bune metode 
de educare.

Mai sînt însă unii părinți, e a- 
devărat putini, care încalcă indi
cațiile pedagogice date de cadrele 
didactice, care dau posibilitate e- 
levilor să frecventeze spectacole 
care nu corespund vîrstei lor. să 
se plimbe pe străzi la ore nepo
trivite; uneori îi sustrag chiar de 
la acțiunile organizate de școală.

Consfătuirea cadrelor didactice a 
ridicat o serie de probleme im
portante. E adevărat că nu s-au 
dezbătut toate problemele ce le 
ridică opera de educare a elevi
lor, dar constituie un îndreptar în 
activitatea cadrelor didactice a 
părinților.

Ar fi util ca pe tema educației 
comuniste a elevilor, să înceapă 
o dezbatere mai largă la care să-și 
aducă aportul cadrele didactice, 
părinții și colectivul secției de în
vățămînt.

Pagină realizată de

I

Prof. GHEORGHE PANFILIE g 
șeful Secției de învățămînt 
a Sfatului popular orășenesc 

Petroșani
C. COTOȘPAN
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j La I.I.L „6 August** Petroșani

f ".....~Tinere fruntașe
De curind adunarea generală a 

organizației U.T.M. din cadrul 
l.I.L. „6 August" — Petroșani, a 
discutat cererile tinerelor Crdini- 
ceanu Aneta și Armulescu Niculi- 
na pentru a fi primite în U.T.M..

Utemiștii au arătat in discuțiile 
lor că aceste tinere se achită 
conștiincios de obligațiile ce le 
revin in producție și in munca 
obștească și merită pe deplin cins
tea de a face parte din rindurile 
organizației de tineret.

Tot in această adunare utemiș
tii au hotărit să recomande pe 
uternistele Kovacs Rozalia și 
Guiyaș Rozalia din secția tipogra
fie, Păiniș Lucreția și O ne ață Vio
rica de la secția plăpumerie or
ganizației de partid pentru a ii 
primite In rindurile candidaților 
de partid.

"3.000 kg. fier vechi 
pentru oțelării

Strîngerea fierului vechi spre a 
ii trimis oțelăriilor a devenit o 
preocupare de seamă a utemiști- 
lor din cadrul I.I.L. „0 August" 
din Petroșani. In cadrul acfiunilor 
de muncă patriotică ei string cu 
grijă fiecare bucată de fier vechi, 
spotind astfel numărul tonelor ex
pediate spre cuptoarele oțelării- 
lor. In cadrul ultimelor acțiuni 
de muncă patriotică, la care au 
participat numeroși utemiști in 
frunte cu tovarășii Pave! Nicolae, 
Cornoiu Constantin, Popa Gheor
ghe, Barkos loan și alții s-a strîns 
peste 8.000 kg. fier vechi.

C. 1OAN 
corespondent

c
g 
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Din experiența gazetelor de perete participante la concurs 

te sprijinul colectivului 
dc rcdacfîc al gazetei de perete

if

8

Deși in magazinul alimentar nr. 46 din Crividia — Vulcan afluența 
de cumpărători este mare, deservirea se face prompt și conștiincios, 
fapt pentru care personalul magazi oului, condus de tovarășa Dănilă 
tuliana, a ciștigat binemeritate apr ecieri.

Iată un aspect din magazin: Gestionara Dănilă Iuliana și vinză- 
toarea Popa Valeria asigurînd des ervirea consumatorilor.- - - - - - - e- - - - - - -

[ODdncerea oiganizaliilor de tioeiel, 
mereu iii aienîia romilelniui de jeiiid 

(Urmare din pag. 1-a»

organizațiile de partid de felul 
cum își îndeplinesc sarcinile. Ute- 
miștilor care slnt primiți in partid, 
li se repartizează, de asemenea, 
sarcini în legătură cu munca în 
rindurile tineretului

Preocuparea noastră fată de ac
tivitatea organizației U.T.M., față de 
educarea tinerilor se reflectă în 
participarea acestora la înfăptui
rea sarcinilor ce revin colectivu
lui minei Peste 900 de tineri parti
cipă la întrecerea socialistă iar 

. multi dintre ei sînt fruntași în 

țional ajută colaboratorii în al
cătuirea articolelor stabilite. In 
felul acesta gazeta oferă cititorilor 
articole interesante, care oglindesc 
munca colectivului de la mină.

De curind, comitetul de partid 
a sprijinit colectivul redacțional să 
organizeze o consfătuire cu cores
pondenții Cu ocazia consfătuirii 
corespondenții au fost îndrumați 
asupra modului cum se scrie un 
articol. S-a pus un accent deose
bit pe tratarea acelor probleme de 
care depind intensificarea luptei 
pentru calitate, pentru reducerea 
consumului specific de lemn de 
mină, întărirea disciplinei în mun
că etc. Ca ajutorul corespondenți
lor, după consfătuire, la gazeta de 
perete au apărut ediții speciale 
consacrate calității și reducerii 
prețului de cost al cărbunelui.

Prin suplimentul satiric al gaze
tei colectivul de redacție, spriji
nit îndeaproape de corespondenți, 
combate unele lipsuri care se ivesc 
în sectoarele minei. Așa, de exem
plu, au fost satirizați, nu de mult 
tov. Roibu Gheorghe și Postea 
Costache din sectorul II, pentru 
faptul că au introdus într-un va- 
gonet cu cărbune un bulgăre de 
șist de 278 kg.

Desigur că activitatea gazetei de 
perete putea fi și mai bună dacă 
colectivul de redacție ar fi lucrat 
după un plan de muncă dinainte 
stabilit. Din păcate însă, un ase
menea pian nu poate fi găsit la 
colectivul de redacție. De aseme
nea, se constată că la gazetă scriu 
încă puțini inovatori, mineri frun
tași care să scoată în evidență 
metodele de lucru folosite de ei 
în scopul îmbunătățirii procesului 
de producție. Cu toate că la sec
torul VIII și la depozitul de lemn 
lucrează un număr însemnat de 
femei, colectivul de redacție nu 
s-a îngrijit să atragă in rîndul co
respondenților femei muncitoare. 

Luînd măsuri pentru înlăturarea a- 
csstor deficiente, colectivul de re
dacție își va îmbunătăți și mai mult 
activitatea.

producție. îndrumați de organiza
țiile de partid, tinerii noștri ob
țin însemnate realizări și în acti
vitatea obștească. In acest an ti
neretul de la mină a colectat peste 
256 tone de fier vechi și a parti
cipat la numeroase acțiuni de în
frumusețare a incintei exploatării.

Trebuie să recunoaștem însă eă 
în munca de îndrumare și control 
a activității organizațiilor U.T.M. 
mai avem și unele lipsuri. Comi
tetul U.T.M. de la mina noastră 
nu reușește să ducă la îndeplinire 
toate sarcinile. Aceasta se dato- 
rește în maie parte tov. Pardos 
Ioan, secretarul comitetului U.T.M. 
care, cu tot ajutorul primit din 
partea comitetului de partid, con
tinuă să manifeste lipsă de răs
pundere față de unele sarcini. Co
mitetul nostru de partid va lua 
măsuri pentru remedierea neajun
surilor ce se mai manifestă în ac
tivitatea comitetului U.T.M.

Sîntem siguri că cu ajutorul 
organizațiilor de partid, organiza
țiile U.T.M. de la mina noastră își 
vor îmbunătăți In continuu acti
vitatea și vor aduce o contribuție 
tot mai însemnată la mobilizarea 

i tineretului minei la realizarea 
marilor sarcini ce revin în viitor 
colectivului exploatării.

--------------------- * 1 - ......... =----------------------
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Hărnicia colectivului de redacție 
ai gazetei de perete „Cărbunele 
păcii" de la mina Petrila — par
ticipantă la concursul organizat de 
ziarul nostru Intre gazetele de 
perete din Valea Jiului este cunos
cută în fiecare sector al exploată
rii. Membrii colectivului de re
dacție al gazetei de perete sînt 
Jn majoritate comuniști, oameni a- 
preciați și stimați de cei cu care 
lucrează împreună. Iată numai 
cîțiva din ei. Tovarășul Alexa Cor
nel. e miner de frunte în sectorul
I, Moldovan Mircea lucrează ca 
tehnician în sectorul VII, Svoboda 
Tiberiu II este strungar priceput 
în sectorul VIII. Cu toții depun 
eforturi susținute pentru ca gazeta 
de perete să-și atingă scopul pen
tru care a fost înființată.

Ținînd seama de faptul că mina 
Petrila are 15 sectoare, colectivul 
gazetei de perete a atras în jurul 
său, pentru a putea desfășura o 
muncă corespunzătoare, un număr 
de 80 corespondenți. Din aceștia 36 
sînt mineri, 20 tehnicieni, 14 ingi
neri și 10 lăcătuși și mecanici de 
mină. Activitatea corespondenților 
voluntari Dogari Sebastian, Andre, 
Ștefan, Teczler Ștefan, Simota Du
mitru e rodnică.

Gazeta de perete are și un co
lectiv de colaboratori. Tovarășul 
inginer Donin Francisc. unul dintre 
colaboratorii activi ai gazetei, a 
scris diferite materiale prin care 
a chemat muncitorii, tehnicienii, 
inginerii din sectoarele exploatării 
ia muncă susținută pentru introdu
cerea noului în producție, crește
rea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost. Articole 
pe teme importante ai scris și co
respondenții Rusu Aurel, Felea 
Mircea, Haning Enreric.

Gazeta de perete a publicat 
în acest an 104 articole de la co
laboratori. Acest lucru se datores- 
te faptului că colectivul de redac
ție, al cărui responsabil este tov. 
îvașcu Dumitri, tine periodic șe
dințe ds lucru cu colaboratorii, 
stabilește responsabilități precise 
legate de apariția cu regularitate 
e fiecărei ediții. Colectivul redac

La seejia electrică a termocentralei Paroșeni

Succesele se sprijină pe realizarea măsurilor 
tehnico-organizatorice, pe ridicarea calificării personalului

Secția electrică este una dintre 
secțiile de bază ale termocentra
lei Paroșeni. Ea aduce un aport 
însemnat la îndeplinirea și depă
șirea planului de producție. Cea 
mai importantă sarcină, care a 
stat în fața secției în acest an, 
a fost asigurarea funcționării e- 
chipamentului fără avarii sau de
ranjamente, și cu sarcină maximă.

Pentru realizarea acestei sar
cini s-a întocmit un plan de mă
suri tehnlco-organizatorice. înde
plinirea măsurilor prevăzute în 
plan a creat condițiile necesare 
funcționării sigure și economice a 
echipamentului electric. Printre 
măsurile cele mai importante ale 
planului se pot aminti următoa
rele : repararea agregatelor auxi
liare cu menținerea agregatelor de 
bază în funcțiune, măsură prin 
care se scurtează timpul de repa
rație al agregatelor de bază cu 
circa 20 la sută,- șuntarea între
rupătoarelor de 110 Kv la scoa
terea lor în reparație, cu ajutorul 
unor cleme speciale ceea ce a re
dus timpul de șuntare de circa 
3 ori.

Pe4 lingă acest plan un rol im
portant l-a avut în asigurarea bu
nei funcționări a echipamentului 
electric și planul de măsuri pro
filactice. Acest plan cuprinde un 
program de verificări și revizii 
periodice, menite să preîntîmpine 
eventualele defecțiuni ee pot apă
rea in instalații. Verificările și re
viziile prevăzute în acest plan se 
execută la instalațiile care se de

Să asigurăm o calitate corespunzătoare 
invățămintului de partid

ll idicarea continuă a calității în- 
,'ă 1 ămîntului de partid, îmbună
tățirea conținutului său de idei, 
este una din sarcinile principale 
care stau în fața organizațiilor de 
partid in ceea ce privește condu
cerea învățamîntului de partid.

Calitatea Invățămintului de par
tid se apreciază după felul în 
care propagandiștii și cursanții în
sușesc tezele de bază ale teoriei 
marxist-leniniste, documentele par
tidului nostru, în ce măsură leagă 
acestea de actualitate, de viață, 
de sarcinile concrete care stau în 
fața organizațiilor de partid, a în
treprinderilor unde activează cer
curile și cursurile Invățămintului 
de partid.

Asigurarea unui conținut cores
punzător depinde atît de munca 
desfășurată de propagandiști, cît 
șt de modul în care c’irsanții stu
diază individual materialul biblio
grafic indicat. Numai pe baza unui 
studiu temeinic se pot dezbate 
competent problemele mai impor
tante în cadrul seminariilor care 
se organizează la fiecare lecție.

In privința calității învățămîntu- 
lul în unele cercuri și cursuri 
se manifestă însă lipsuri serioase. 
O parte din aceste lipsuri se da- 
teresc unor propagandiști care nu 
dau atenția cuvenită pregătirii lor 
personale, nu sînt exigenți față 
de cursanți, imprimă uneori un 
caracter formal desfășurării semi
nariilor. Sînt cazuri cînd convor
birile în cercuri se rezumă la 40— 
50 minute, se trece fugitiv peste 
problemele de seminar și apoi pro
pagandistul expune cuvîntul intro
ductiv pentru lecția următoare.

De cele mai multe ori nivelul 
scăzut al unor convorbiri se dato- 
rește însă faptului că multi 
cursanți neglijează studierea ma
terialului bibliografic, se prezintă 
nepregătiți la seminar. Să luăm 
două exemple de desfășurare a 
convorbirilor în cursurile serale de 
partid anul I la tema: „Orîndui- 
rea de stat din țara noastră".

La cursul seral de partid din 
sectorul II al exploatării miniere 
Petrila — propagandist tov. Hor
nung Ioan -- au fost prezenți la 
convorbire 9 cursanți. Din aceștia 
numai 3 aveau caiete în care și-au 
extras unele însemnări după ma
terialul studiat. Propagandistul s-a 
prezentat bine pregătit, s-a străduit 
să antreneze cursanții la discuții, 
însă încercările sale au fost za-

fectează mai ușor, sau care pre
zintă o importanță deosebită pen
tru funcționarea agregatelor, ca de 
exemplu: verificarea lunară a
protecției de deplasare axială a 
turbinelor; verificarea săptăminală 
a circuitelor instalației de anclan- 
șare automată a transformatoarelor 
de rezervă pentru alimentarea ser
viciilor interne de 3 Kv și O, 4 Kv 
ale centralei; verificarea protec
țiilor și a instalațiilor de reclan- 
șare automată rapidă a liniilor de 
110 Kv, la orice decuplare plani
ficată; măsurarea bilunară a ten
siunii la arborele generatoarelor. 
O sarcină deosebit de importan
tă, care stă în permanență în cen
trul preocupărilor noastre, este ri
dicarea necontenită a nivelului 
profesional al personalului sec
ției, condiție hotărîtoare în asi
gurarea unei exploatări raționale, 
pentru efectuarea întreținerii și 
reparațiilor la utilajul electric la 
un înalt nivel de tehnicitate. 
Cursurile de ridicare a calificării, 
instructajele la locurile de mun
că și alte forme de instruire teh- 
nico-profesională au contribuit din 
plin la pregătirea personalului, la 
creșterea spiritului său de răspun
dere și la educarea sa în spiritul 
atitudinii socialiste față de muncă.

Un aport deosebit în această 
muncă l-au adus comuniștii gru
pei de partid care s-au situat tot
deauna în fruntea tuturor acțiu
nilor.

Măsurile arătate au creai con- 
dițu «a de la începutul anului, în 

darnice. Ce greu au putut fi smul
se de la 1—2 cursanți cîteva fra
ze generale.

Seminarul nu și-a atins scopul 
problemele nu s-au dezbătut și pî- 
nă la urmă întreaga convorbire s-a 
rezumat la o nouă expunere fă
cută de propagandist.

Un caz asemănător a fost' și Ia 
cursul seral din sectorul VIII al 
minei Lupeni — propagandist tov. 
Vîlcu Virgil. S-a pus în discuție 
problema : „Statul socialist, orga- 
nele puterii de stat în R.P.R.; Dez
voltarea democrației în perioada 
desăvîrșirii construcției socialiste".

Această problemă de mare im-> 
portanță, necesită a fi cunoscută 
temeinic. Cu toate acestea nici u« 
nu! din cursanții prezenți n-au 
luat cuvîntul cu toate insistențele 
propagandistului. Nici nu se putea 
altfel, întrucît după cum au recu
noscut cursanții, nu s-a studiat ma
terialul bibliografic. La acest cerc 
se manifestă un formalism neper- 
mis față de învățămîntul de par
tid : nici un cursant nu are măcar 
caiet în care să noteze cel puțin 
ideile principale pe care le ex
pune propagandistul. Datorită ă- 
cestui fapt, desfășurarea învăță- 
mîntului în acest cerc are un ca
racter pur formal, nu există in
teres pentru studiu, iar din partea 
comitetului de partid al exploată
rii miniere, din partea biroului or
ganizației de bază nimeni n-a par
ticipat în acest an școlar la con
vorbirile desfășurate pentru a cons
tata in ce măsură se asigură cali
tatea cuvenit*.

Asemenea ..Convorbiri" nu ajută 
la însușirea teoriei marxist-leni- 
niste, la cunoașterea mai profundă 
a politicii partidului și statului 
nostru și duc adesea la scăderea 
frecvenței la învățămînt.

Cazuri asemănătoare se mai în- 
tîlnesc și în alte cercuri și cursuri. 
De aceea, se cere sporirea exigen
ței față de calitatea învățămîntu- 
lui de partid.

Acordînd toată atenția pregăti
rii propagandiștilor, efectuînd On 
control permanent asupra felului 
în care cursanții muncesc pentru 
ridicarea nivelului lor politic și 
ideologic, trăgînd la răspundere 
pe cei delăsători, - organiazțiilo 
noastre de partid vor reuși să asi
gure conținutul: de idei cerut în 
condițiile actuale, în toate cercu- 
ruiile și cursurile invățămintului 
de partid.

P. UNGUR

deeurs de 8346 ore, turbogenera- 
torul de la termocentrală să func
ționeze în 8252 ore, adică 99 la 
sută din timp, pentru reparații u- 
tilizindu-se numai restul timpului 
In această perioadă s-a realizat o 
producție de 1 152 000 000 kWh la 
o sarcină medie pe centrală de 
139,6 MW, puterea maximă fiind 
utilizată în proporție de 93 la sută.

La baza rezultateloi obținute în 
muncă în cursul anului 1962, au 
stat în mod deosebit eforturile 
fruntașilor în producție în frunte 
cu comuniștii Cădariu loan, Stă- 
nișel Gheorghe, Bușu Gheorghe, 
Dizmacsek Emil, Beldeanu Emil, 
Teslici Vasile, utemiștii Nicolae 
Gheorghe, Vlădeanu Dumitru, Gu. 
lyaș Alexandru, Motoi Uie și alții.

De curind a fost lansat planul 
de producție pe anul 1963 în ca
drul secției electrice. Pe lîngă 
sarcinile de producție, în anul 
viitor secției noastre îi revine și 
o sarcină suplimentară de mare 
importanță — punerea în funcțiu
ne și exploatare a instalației elec
trice a noului grup de 150 MW. 
Punînd și în anul 1963 accentul 
pe înfăptuirea planului de măsuri 
tehnico-organizatorice precum și a 
celorlalte măsuri preconizate In 
sprijinul producției, colectivul sec
ției electrice, sub conducerea or
ganizației de partid, va reuși să 
se achite cu cinste de noile sarcini 
de plan si de angajamentele luate.

fng. GHEORGHE PATRAȘCU 
șeful secției electrice 

T. C. Paroșeni
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asigurarea 
pașnice. Condamnînd 
recentele acțiuni 
S.UA. împotriva 
împins omenirea

pi- 
Cu- 

în
re-

Congresul 
Uniunii democrate 

de stînga din Grecia
ATENA 20 (Agerpres).
Ziarul „Avghi" a publicat tex

tul rezoluției cu privire la proble
mele politice adoptate la cel de-al 
II-lea Congres al Uniunii demo
crate de stînga (E.D.A.), care s-a 
încheiat recent. Principalul impera
tiv al epocii noastre, se arată în 
rezoluție, îl constituie preîntîm- 
pinarea războiului și 
coexistenței 
cu hotărîre 
raterești ale 
bei, care au
pragul unui război nuclear, în 
v.olutia congresului se subliniază 
că omenirea a reușit să evite răz
boiul datorită înțelepciunii, fermi
tății și calmului conducătorilor U- 
niunii Sovietice, a luptei poporului 

i cuban și a altor popoare.
Partidul se arată în continuare în 

-rezoluție/ trebuie să organizeze 
lupta popomlui grec pentru de- 

j mocrație, pentru satisfacerea re
vendicărilor sale. In această luptă 

■este necesar să se întărească uni
tatea poporului.

—=©=—
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MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite î

La Moscova s-a dat publicității 
comunicatul cu privire Ia prima 
etapă a tratativelor dintre delega
ția guvernamentală comercială cu- 
bană și o delegație guvernamentală 
sovietică în problemele comerțu
lui exterior pe anul 1963.

Delegația guvernamentală cub’ană 
care se află în U.R.S.S. de la 10 
decembrie este condusă de Carlos 
Rafael Rodriguez, directorul Insti
tutului național pentru reforma a- 
grară, iar 
de Anastas 
ședințe al 
al UJLSS.

Cele două părți, se 
municat, au căzut de
pra extinderii relațiilor comerciale 
în anul 1963. Aceasta va permite 
Cubei să înlăture blocada econo
mică impusă de imperialismul nord- 
american în scopul înăbușirii re
voluției socialiste cubane

In’ timpul vizitei sale, Rodriguez

delegația sovietică — 
Mikoian, prim-vice-pre- 
Consiliului

a avut întîlniri cu N. S. Hrușciov, 
care s-au desfășurat într-un spirit 
de profundă prietenie și cordiali
tate.

In comunicat se arată că în tim
pul tratativelor s-a realizat o în
țelegere deplină în ce privește 
principalele probleme ale comerțu
lui exterior dintre Cuba și U.R.S.S 
în anul 1963, nivelul acestui co
merț. problemele creditului, trans
portării mărfurilor în Cuba si din 
Cuba, precum și alte probleme im
portante.

„întărirea 
dintre Cuba 
nou impuls 
socialiste și
rirea pozițiilor 
în lupta sa pentru menținerea li
bertății și independenței".

Rezoluții adoptate
de Adunarea Generală a O.N.U 

in probleme economice
NEW YORK 20. Corespondentul 

Agerpres, C. Răducanu transmite;
In ședința din noaptea de 18 de

cembrie Adunarea Generală a 
G.N.U. a adoptat 19 rezoluții re
comandate de Comitetul nr. 2, în
cheind cu aceasta examinarea pro
blemelor economice care au figu
rat pe ordinea 
sesiuni.

Problema care 
ocupările tuturor
aceea a pregătirii conferinței in
ternaționale asupra comerțului. 
Trebuie subliniat aici încercările 
puterilor occidentale de a da un 
caracter cît mai vag pregătirii con 
ferinței și de a o amina cît mai 
mult în speranța consolidării Pie
ței comune. Delegații occidentali 
au fost siliți să-și revizuiască pe

iui 
reu- 
sar- 

unor

de zi a actualei

a concentrat pre- 
delegaților a fost

de Miniștri

arată în co- 
acord asu-

relațiilor economice 
și U.R.S.S. va da . un 
dezvoltării revoluției 
va contribui la întă- 

poporului cuban

țările occidentale dez- 
comerțul cu țările slab

problemă importantă

De Gaulle îl va înriîini 
pe Adenauer

PARIS 20 (Agerpres).
Președintele Franței, de Gaulle, 

intenționează să se întîlnească din 
nou cu cancelarul vest-german A- 
denauer la sfîrșitul lunii ianua
rie 1963, a anunțat la 19 decem
brie A. Peyrefite, ministrul fran
cez al informațiilor.

După cum rezultă din relatările 
agenției France Presse, șefii celor 
două state intenționează să discute 
din nou problemele legate de a- 
cordurile privitoare la „colabora
rea franco-vest-germană".

—=0=—

Conferința de ia Geneva
GENEVA 20 (Agerpres).
La 20 decembrie a avut loc la 

Geneva ultima ședință a conferin
ței celor 18 pentru dezarmare îna
intea întreruperii lucrărilor sale pe 
perioada sărbătorilor de iarnă.

Conferința se va întruni din nou 
la 15 ianuarie 1963.

Manifestări ale crizei in economia 
americană

— --------------------- ZgASi

In Camera ComunelorGuvernul britanic criticat de deputați conservatori
LONDRA 20 (Agerpres).
La criticile vehemente ale opo

ziției laburiste, se adaugă acum 
si „criticile indirecte" la care este 
supus guvernul britanic de către 
deputății din propriul său partid 
conservator. După cum relatează 
agenția France Presse, nemulțumiți 
de dependența tot mai accentuată 
a Angliei fată de S.UA„ depen
dență care a ieșit la iveală mai 
pregnant cu prilejul discuțiilor în 
legătură cu viitorul rachetei „Sky- 

deputați conservatori 
în Camera Comunelor 
prin car? premierul 
invitat să-l convingă

se desfășoară la Bruxelles pentru 
aderarea Angliei la Piața comună, 
tratative care în repetate rînduri 
au fost condamnate de opinia pu
blică engleză în special pentru con
secințele grave pe care aderarea 
le-ar provoca economiei țării, un 
grup de 60 de deputați conserva
tori au depus o moțiune în ace
eași ședință a Camerei Comunelor 
în care cer guvernului „să nu ezi
te, la nevoie, să întrerupă tratati
vele de la Bruxelles".

parcurs poziția și să accepte to
tuși formularea unei date precise, 
nu mai tîrziu de începutul 
1964, pentru organizarea unei 
niuni internaționale ale cărei 
cini majore rămîn stabilirea
legături viabile în domeniul comer
țului între Est și Vest, precum și 
înlăturarea barierelor discriminatorii 
impuse de 
voltate în 
dezvoltate

A doua
care a înregistrat victoria punctu
lui de vedere al țărilor socialiste, 
a fost aceea a recunoașterii de 
către unanimitatea comitetului, a 
însemnătății elaborării unui pro
gram economic al dezarmării, îț^. 
sensul ideilor cuprinse în proiec
tul de rezoluție depus de U.R.S.S.

Al treilea grup de hotărîri adop
tat se referă la un complex de re- 4 
zoluții menite să ajute procesul 
de consolidare economică al țărilor 
în curs de dezvoltare, să stimule
ze industrializarea lor, să sprijine 
independenta lor economică

In dezbateri și hotărîrile luate 
în toate problemele relevate mai 
sus, delegația noastră și-a adus 
contribuția sa prețioasă, fiind un 
factor activ în clarificarea rolului 
O.N.U. în domeniul rezolvării pro
blemelor economice a țărilor în 
curs de dezvoltare. Membră a Co
mitetului de la Geneva, delegația 
la sesiune a tării noastre, a sub
liniat uriașele avantaje ale pregă
tirii unui cuprinzător program e- 
eonomic al dezarmării, pronunțîn- 
du-se în toate aspectele discutate 
în favoarea găsirii unor soluții < 
larg acceptabile tuturor.

Deficitul balanței de plăți
NEW YORK 20 (Agerpres).
Statele Unite continuă să fie 

alarmate de deficitul considerabil 
al balanței lor externe de 
Ele exercită o presiune tot 
puternică asupra aliaților 
den tali pentru a-i obliga

publice noi 
cu șomajul 
abată de la 
devenit ge-

u-

de-
nu
de
U-

asemenea, contribu-

parte a interviului 
declarat și mai hotă-

plați, 
mai 

ocd- 
să-și

asume o însemnată parte din 
riașele cheltuieli militare

In interviul televizat din 17 
cembrie, președintele Kennedy 
și-a ascuns nemulțumirea fată 
țările vest-europene. „Statele
nite, a spus el, și-au dus cu conș
tiinciozitate povara și sperăm că 
în prezent Europa occidentală își 
va aduce, de 
ția".

Intr-o altă 
președintele a
rît că „Europa occidentală bogată, 
trebuie să-și aducă contribuția".

In ultimii cinci ani deficitul în 
balanța externă de plăti a Statelor 
Unite a atins aproximativ 15 mi
liarde de dolari, cifră fabuloasă de
terminată în mare parte de chel
tuielile militare ale S.UA în 
străinătate.

Crește șomajul
WASHINGTON. 20 (Agerpres).
Aproape că nu trece o zi în care 

presa americană să nu 
amănunte în legătură 
din S.UA. Fără să se 
această regulă cațe a
nerală prin însăși acuitatea pro
blemei, cotidianul cercurilor de a- 
faceri americane „The Wall Street 
Journal" își exprimă neliniștea în 
legătură cu creșterea in 
re a numărului șomerilor 
deră ultimele cifre date 
tii de Ministerul Muncii
ea indicînd „cea mai ridicată rată 
a șomajului din acest an". După ce 
reamintește faptul că în luna no
iembrie șomajul s-a cifrat la 5,8 
l» sută din totalul forței de mun
că din S.UA., indicînd o creștere 
de 507 000 persoane față de luna 
precedentă, ziarul arată ca fapt 
îngrijorător „creșterea șomajului în 
rîndurile tineretului unde s-au în
registrat cu 150 000 de șomeri mai 
mult decît în luna octombrie, ridi- 
cînd totalul minorilor fără lu
cru la 750 000 de persoane". Rata 
șomajului în rîndurile acestora — 
continuă „The Wall Street Jour
nal" — s-a cifrat în luna noiem
brie la 15,2 la sută față de 
la sută în luna octombrie.

13,3

boit", „103 
au prezentat 
o moțiune 
britanic este
pe președintele Kennedy, în cursul 
întrevederilor de la Nassau, de 
„hotărîrea Marii Britanii" de a-și 
păstra autonomia pe plan nu
clear".

„Deși este probabil ca moțiunea 
celor 103 deputați nu va da loc 
unui scrutin — scrie France Pres
se — ea reprezintă o importantă 
deosebită intr-un moment cînd 
prestigiul cabinetului Macmillan 
pare din nor nesigur la Westmins
ter".

In legătură cu tratativele caro

Violente furtuni de nisip în Orientul Mijlociu
20 (Agerpres). 

întregului Orient Mijlo- 
abătut violente furtuni 

Etapă cum anunță agen

BEIRUT
Asupra 

ciu s-au 
de nisip,
ția France Presse, ele au paralizat 
traficul aerian în întreaga regiu
ne. Norii de nisip creați de un 
vînt venind din sud cu o viteză de 
peste 140 km. la oră, au împiedicat 
vizibilitatea atît pe mare cît și pe 
uscat. In cursul zilei de 19 de
cembrie, aerodromurile din Cairo, 
Alexandria, Port-Said, Amman, Ie
rusalim, Beirut, Damasc, Alep și

continua- 
și consi- 
publidtă- 
al S.UA.

MOSCOVA, 
apărut traducerea din 
cârtii pentru copii 
Crisanla" a scriitoarei

Cartea a fost tipărită 
tiraj de 30 000 exemplare.

Moscova a 
romînește a 
„La 
Gica

noi in 
lufeș. 
intr-an

Cipru au fost închise. Cele 30 de 
vase imobilizate în Canalul da 
Suez, așteaptă, de asemenea, dis
pariția norilor de nisip pentru a-șî 
continua drumul. Porturile din Bei
rut, Port Said, Alexandria, Suez 
sînt închise, iar traficul de auto
mobile din Egipt și Iordania a 
fcst complet întrerupt.

Acestea sînt considerate cele 
mai violente furtuni de nisip cu- 
noscute în regiunea Orientului Mij-v^ 
lociu în ultimii ani.

-----------------0-----------------

SITUAȚIA DIN BRUNEI
BRUNEI 20 (Agerpresl
Trupele colonialiste engleze con

tinuă represiunile împotriva răs- 
culatilor din protectoratul Brunei 
După cum a arătat în cadrul unei 
conferințe de presă comisarul po
litiei din Brunei, cea mai mare 
parte a liderilor „Partidului po
porului" care s-au situat în frun
tea răscoalei anticolonialiste a 
populației din acest teritoriu, au 
fost arestați. El a făcut cunoscut, 
de asemenea, că trupele engleze 
își intensifică operațiunile „de cu

rătire" în regiunile din junglă un
de răsculat» și-au creat puncte de 
rezistentă. Marina și aviația en
gleză au fost, de asemenea, mobi
lizate în aeest scop.

Potrivit relatărilor unui purtător 
de cuvînt al comandamentului mi
litar englez, importante centre de 
rezistență ale răsculaților se gă
sesc în regiunea muntoasă de la 
granița teritoriului Brunei cu Sa
rawak, precum și în apropierea lo
calității Bangwar.

LONDRA — Hotărîrea guvernu
lui S.UA de a trimite o misiune 
militară în Congo provoacă o ne
liniște serioasă la Lodnra, aceasta 
este părerea unei serii da co
respondenți bine informați ai zia
relor engleze.

Corespondentul din Nassau al 
ziarului „Times" își exprimă ne
mulțumirea în legătură cu faptul 
că S.UA. a hotărît să trimită o 
misiune militară în Congo în mod 
unilateral * fără a sa consulta cu 
Anglia.

NEW YORK. — La 
a sosit la New 
Gardiner, șefail 

O.N.U. în Congo. In
cută la sosire, Gardiner a specifi
cat că „a fost chemat de secreta
rul general al O.N.V., U Thant, 
în vederea unor consultări în le
gătură cu situația din Congo". în
trebat de ziariști dacă sancțiunile 
economice prevăzute în planul 
pentru lichidarea secesiunii katan- 
gheze au fost aplicate, Gardiner a 
răspuns că „speră c'ă termenul 
„sancțiuni" va putea fi evitat și 
că se intenționează crearea unui 
așa-zis sistem administrativ de

control al 'importului și exportului 
katanghez".

BOGOTA, — La Bogota a luat 
sfîrșit cea de-a 6-a plenară a Con
federației naționale a muncitorilor 
din industria petrolieră a Colum
biei. Participantii au cerut națio
nalizarea tuturor companiilor pe
troliere străine. In cadrul plena
rei a fost propusă organizarea unei 
greve a muncitorilor din industria 
petrolieră, în sprijinul cererii d? 
naționalizare a companiilor străine

și patroni, ciuntește 
oamenilor muncii și în- 
lupta lor împotriva pa-

19 decembrie, 
York, Robert 
operafiuru'lor 

declarația fă-

NEW YORK. — Ziarele din Chi
cago au anunțat demisia a doi 
funcționari suspuși din consiliul 
municipal, Derks și Gilbert, care 
în cursul unei lungi perioade au 
primit sume mari de bani drept 
mită de la businessmenii care 
s-au folosit ilegal de pămînturi 
aparfinînd orașului.

ISTANBUL. — La mina de crom 
de lîngă orașul Izmir s-a produs o 
surpare în urma căreia 20 de mi
neri au rămas sub pămînt. După 
cum anunță ziarul „Akbham", 18 
mineri care au rămas sub pămînt 
opt ore au fost salvați (mulți din 
ei sînt răniți). Doi mineri au mu
rit. In una din minele din bazinul 
Zonguldak au fost acoperiți de 
rocă patru mineri.

LONDRA. — Consiliul general ai 
Congresului sindicatelor britanice 
a dat publicității la 19 decembrie 
o declarație în care critică o serie

rămas bun cu multă 
de la Strauss care părăsește 
de ministru de război. In 
Iui Strauss a avut loc o 
militară și o mare recepție

de prevederi ale noului proiect 
de lege guvernamental — așa-nu- 
mita „Cartă a muncii". Acest pro
iect de lege, care prevede încheie
rea de contracte individuale între 
muncitori 
drepturile 
greunează 
tronilor.

BONN. — Miercuri seara pe teri
toriul bazei aeriene militare a 
Bundeswehrului de la Wahn în a- 
propiere de Koln, oficialitățiile de 
la Bonn împreună cu comanda
mentul Bundeswehrului și N.A.T.O. 
și-au luat 
pompă 
postul 
cinstea 
paradă
la cars au fost scoase în evidentă 
„meritele" lui în crearea Bundes
wehrului — nucleul de șoc al blo
cului nord-atlantic agresiv din Eu
ropa, precum și în înfăptuirea pla
nurilor de înarmare atomică a Bun
deswehrului. Organizatorii acestui 
spectacol pompos au urmărit și 
un alt scop: să îndulcească pilula 
amară cu care fostul ministru de 
Război, devenit vestit prin partici
parea Ia diverse mașinațiuni mur
dare, își părăsește postul.

NEW YORK. — Referindu-se la 
o serie de experiențe cu rachete 
americane de tip „Nike Zeus" dea
supra Pacificului, agenția Reutet^k 
menționează că din 19 lansări de 
astfel de rachete de la baza de 
ia Point Mugu (California) 10 nu 
au reușit să parcurgă distanta sta
bilită înainte.
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