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Citiți în pagina IV-a:
• Vizita primului ministru al Finlandei în Uniunea Sovietică.
• Lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei economice O.N.U. 

pentru Africa.
• Rezultatele semnificative ale unei anchete.
• Guvernul marocan dorește evacuarea bazelor militare america

ne de pe teritoriul Marocului.
• Danemarca amenințată de pericolul inflației.

întîlniri între candidași și alegători

a. filmului
2 9“

In orașele raionale și comunele 
Văii Jiului au avut loa pînă în 
prezent peste 250 de întîlniri ale 
alegătorilor cu candidații F.D.P. 
propuși pentru alegerile din 3 mar 
tie. La aceste întîlniri au partici
pat peste 11.000 de cetățeni. In 
cadrul întîlnirilor, cetățenii au vor
bit cu mîndrie despre realizările 
înfăptuite în Valea Jiului în anii 
puterii populare. La Uricani, de pil
dă, la întîlnirea sa cu alegătorii.

candidatul Ordog loan, miner pen
sionar, a arătat că în această loca
litate s-au construit 950 aparta
mente pentru mineri, s-a construit 
o școală nouă, s-a asfaltat șoseaua 
principală.

Despre asemenea realizări au 
vorbit, cu prilejul întîlnirilor, și 
alegătorii din celelalte localități 
ale Văii Jiului. In total în cadrul 
întîlnirilor au luat cuvîntul peste 
700 de alegători.

Propuneri valoroase pentru îmbunătățirea 
gospodăririi localităților

In cadrul întîlnirilor, alegătorii 
susțin cu căldură candidatura vii
torilor lor deputați, trec în re
vistă realizările gospodărești obți
nute de sfaturile populare. Tot o- 
dată în cadrul întîlnirilor, alegă 
torii vin cu propuneri valoroase 
pentru îmbunătățirea continuă 
gospodăririi localităților. Numărul 
propunerilor făcute de cetățeni cu 
prilejul întîlnirilor cu candidați, 
F.D.P. se ridică pînă acum la pes 
te 500. Alegătorii din Lupeni an

făcut, de pildă, propuneri pentru 
repararea drumurilor care duc spre 
mină și spitalul 'din localitate, îm
bunătățirea transportului în comun 
și a curățeniei în piața orașului. 
Alegătorii din Petrila au propus 
crearea de noi zone verzi, lărgirea 

cu 
din
co-, 
în

școlii elementare din Cimpa 
încă două săli de clasă. Cei 
Uricani au cerut radioficarea 
munei, amenajarea unui parc
centrul orașului nou. electrificarea 
r-ătunului Firizoni etc.

Verificarea listelor de alegători

Ieri după-amiază, în sala Pala
tului cultural din Lupeni, a avut 
loc premiera festivă a filmului 
„Lupeni 29", o nouă producție a 
studioului cinematografic București. 
La spectacol au luat parte tova
rășii : Furdui Petru, prim-secretar 
al Comitetului regional P.M.R. 
Hunedoara, Cervencovici Andrei, 
Vușdea Gheorghe, Ardei eanu loan, 
secretari ai Comitetului regional 
P. M. R. Hunedoara, Lazăr 

David, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc P.M.R. Petroșani; Kar- 
pinecz loan și Negruț Clement, 
secretari ai Comitetului orășenesc 
P.M.R. Petroșani.

De asemenea, la premiera fes
tivă a filmului „Lupeni 29" au mai 
luat parte activiști de partid; con
ducători 
fruntași 
celelalte 
ziariști.

Premiera festivă ă 
prezenta principalilor 
realizatori ai acestui
vocă lupta muncitorilor 
sub conducerea partidului, 
gușț 1929.

Festivitatea a fost deschisă de 
către tovarășul Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Р..М.Й. Petioșani, care după ce a 
evocat greva din 1929, în num.ele 
minerilor din Valea Jiului, a mul
țumit călduros realizatorilor filmu
lui, 
dat

romînesc 
au fost 

principalii 
ai filmu-

țumit minerilor pentru concursul 
și contribuția directă pe care au 
adus-o la realizarea filmului „Lu
peni 29", primul film 
cinemascop, după care 
prezentați spectatorilor, 
interpreți și realizatori
lui: Ana Golcea, Lica Gheorghiu, 
Colea Răutu,) Ștefan Ciobotărașu, 
George Calboreanu, Ilarion Cio- 
banu, George Mărutză precum și 
Toma Constantin, directorul filmu
lui, Aurel Samson, imaginea, Mir-

cea Drăgan, regizorul, filmului și 
alții.

Au mai vorbit artista Lica 
Gheorghiu din partea interprețiior, 
Feher Vasile, miner fruntaș de 
la Е,- M. Lupeni, participant la lup
tele greviste din 1929 și inginerul 
Nicorici Nicolae, șeful E. M. Lu
peni, din partea minerilor.

Filmul „Lupeni 29" s-a bucurat 
de mult succes.

Realizatorilor filmului „Lupeni 
29" le-au fost înmînate buchete de 
flori din partea minerilor.

de întreprinderi, mineri 
de la E. M. Lupeni și din 
localități ale Văii Jiului.

avut loc 
interpreți 
film

în 
și 
e-

O mare însemnătate în cadru) 
pregătirilor pentru alegerile de 1<< 
3 martie o are mobilizarea cetă
țenilor spre a verifica dacă sin', 
trecuti pe listele de alegători. In 
orașul Petrila s-au prezentat pînă 
acum la centrele de afișare â lis
telor de alegători- peste 6 000 de

aproape jumătate din nu

JLuna cărții la sate
In cadrul Lunii cărții la sate, 

la toate bibliotecile comunale si 
sătești din Valea Jiului, au fost 
organizate acțiuni cu cartea, ac- 

să contribuie la 
literaturii noastre 
căminului cultural

cetățeni,
mărul total al alegătorilor. Cei a- 
proape 100 de' cetățeni -care au 
fost omiși dg. pe liste sau au fost 
Irecuți cu numele greșit, în urma 
sesizărilor lor. au fost trecuti cu 
toții pe listele de alegători.
‘ Tti orașul Petrila își desfășoară 
activitatea peste 200 de agitatori 
care îndrumă alegătorii la puric-, 
tele de agitație pentru a verifica 
listele de alegători, precum și pen
tru a participa la întilnirile . cu 
candidații F.D.P.

care 
mineri, 
din au-

nea

In aplauzele 
apoi cuvîntul 

Gheorghiu.

asistentei 
tovarășului 
care a

i s-a 
Mih-
mul-

UTIL A J E
au
lu- 
fe- 
uti-

la care au 
de țărani

și pline de

țiuni menite 
popularizarea 
noi. In cadrul 
din Maleia au fost organizate pînă
acum recenzii la cărțile „Setea" 
de Titus Popovici și „Desfășura
rea' de Marin Preda. La biblioteca 
din Cimpa au fost organizate o 
seara literară cu tema: „Alegerile 
din trecut în țara noastră oglin 
dite in opera lui Caragiale" și re 
cenzia cărții „Spre țărmul drep
tății" de Th. Neculuță 
participat peste 130 
muncitori.

Acțiuni interesante
conținut au fost organizate și la 
biblioteca comunală din Iscroni. 
Printre acestea se numără recen
zia romanului „Drum deschis" de 
Serban Nedelcu, prezentarea căr
ții „Biblia hazlie" și altele care 
s-au bucurat de apreciere în rîn- 
dul țăranilor muncitori.

Tot la biblioteca comunală din 
Iscroni, din inițiativa comitetului 
pentru cultură și artă, a fost or
ganizată în cadrul lunii cărții la 
sate o întîlnire între un grup de 
membri ai cercului literar 
rul din Petroșani și țăranii 
tori din Iscroni. Cu acest 
în fața a 150 de țărani și 
tori, tovarășul Cioclei Ion 

„Votez prima
de comunist", Chiraș lou 

Roaită" și „Cîn- 
tovarășul Bălșan 
„Partidului" și 

Prin aceste poe
membrii cercului literar Mi- 

zugrăvit 
eroicei 

și din 
făuresc 

oamenii

Mine- 
munci- 
prilej, 

munci- 
a citit 
oară"

vot" iar 
poeziile

poeziile : 
„Portret 
poeziile „Vasile 
tec de 
Rusalin
„In blocul nou’, 
zii, 
nerul din Petroșani au 
aspecte legate de lupta 
noastre clase muncitoare 
viata nouă pe care și-o 
astăzi in patria noastră
muncii sub conducerea înțeleaptă 
a partidului.

B. RUSAN 
corespondent

Exploatările miniere 
din Valea Jiului 
fost înzestrate în 
nile ianuarie și 
bruarie cu noi
laje de mare produc 
tivitate. La minele 
Dîlja și Lonea au 
sosit zilele acestea 3 
mașini de extracție de 
fabricație sovietică

I.a mina Lupeni, cea 
mai ‘ mare exploatare 
de cărbune cocsifica 
bil din țară, indicele 
de mecanizare a cres
cut prin dotarea îu 
ultimul timp cu încă 
4 transportoare T.P.-l 
ciocane de abataj, 
vagonete de mină și 
alte utilaje.

Prin înzestrarea mi
nelor cu noi utilaje 
si mecanisme minie
re harnicii mineri ai 
Văii Jiului sporesc 
continuu productivi
tatea muncii, extrag 
din abataje tot mai 
mult cărbune cocsifi- 
cabil și energetic. ,

Un cadru din filmul „Lupeni 29"

Studierea problemelor economice, 
cunoașterea profundă a politicii 
partidului nostru, în etapa actuală 
de desăvirșlre a construcției socia
liste, constituie o sarcină de cea 
mai mare importanță pentru fieca
re membru și candidat de partid 
pentru toți oamenii muncii.

Pentru cadrele de conducere din 
economie, din aparatul de stat în
sușirea temeinică a politicii eco
nomice a partidului se impune c» 
o necesitate vitală, intrucît Înfăp
tuirea complexelor sarcini, de im
portanță istorică, este de neînchi
puit fără că aceste cadre să fie 
înarmate cu cunoștințele economi
ce cerute de etapa actuală.

In Valea Jiului sute și sute de 
cadre cu munci -«spundere stu
diază în diferite. forme ale învă- 
țămintului de partid, în cercurile de 
studiere a economiei politice, eco
nomie concretă, universitatea se-

La Atelierele centrale de re
parații electrice de Ia Vulcan 
sosesc în fiecare lună zeci de 
motoare electrice pentru a fi 

л rebobinate. . Preocuparea, de sea
mă a muncitorilor de aici este 
de a executa reparații de bună 
calitate și la timp.

Y IN CLIȘEU : Muncitoarea frun- 
tașă Mica Silvia lucrînd ,1a

? bobinarea unui motor de 
> kv. Lucrările executate de 
I si ut de calitate superioară. .

rală. școala serală economică. De 
asemenea, pentru șefii exploatărilor 
și inginerii șefi din cadrul C.C.V.J, 
s-a organizat un curs cu o durată 
de З .апі. Studiind-în mod organi
zat, sistematic economia, politică, 
politica economică a partidului, în 
strînsă legătură cu sarcinile concre
te din întreprinderi, multe cadre 
de ingineri, tehnicieni, economiști 
aduc o contribuție prețioasă la 
rezolvarea problemelor ridicate de 
procesul de producție;

Cea mai mare parte din tovară
șii cu muncă de răspundere înca
drați la invățămîntul de partid 
dau atenția cuvenită studiului, în
sușirii cunoștințelor cerute de for
ma de învățămînt respectivă. Pot 
fi, arătate numeroase exemple în 
-■ceastă direcție. Astfel tovarășii 
Felea Mircea și Moldovan Mircea 
de la E. M. Petrila,. Ion Matei și 
Giuglea Paula de la E. 
Popescu Dumitru de Ia 
noasa, Hercsik Francisc 
parația Lupeni, 
„Viscoza", Dina 
roșenl și Eiulți 
cu regularitate 
tății sau școlii
studiază materialul și participă la 
seminarii. De asemenea, numeroase 
cadre tehnice, propagandiști la cer
curile de economie concretă сійм 
sînt tovarășii Ciripelu Vasile, Co
cota Dan, Vileca Nicolae și alții se 

’ străduiesc să asigure o bună des- 
р. UNGUR

M. Lupeni, 
E. M. Ant- 
de la pre-
Rita de IaBorșay

Dumitru de la Pa- 
alții frecventează 
cursurile universi- 
serale economice.

re-
5.5
ea

(Continuare în pag. 3-aț



STEAGUL ROȘU

supraîncărcarea 
elevilor

Conținutul obiectelor de Invă- 
țămînt și metodele de predare tre
buie să fie in strinsă concordanță 
cu particularitățile psiho-indivi- 
duale ale elevilor. Neconcordanța 
dintre acești factori, tulbură pro
cesul instructiv-edueativ, ducînd la 
rezultate contrare celor dorite. Una 
din cauzele care duc la aeeastă 
neconcordanța o reprezintă și su
praîncărcarea elevilor. Copilul
crește șl se dezvoltă în continuu. 
Dezvoltarea lui fizică și psihică 
are loc în familie, în școală șl 
societate. Neglijarea posibilităților 
de care dispune elevul la un mo
ment dat, neglijarea dezvoltării lui 
în procesul de învățămînt, poate 
duce la două feluri de greșeli; 
ori nu folosim întreaga energie de 
care dispune copilul, întreaga 
lui putere de a învăța, ori abuzăm 
de această putere și-l istovim. 
Consecințele sînt cît se poate de 
qrave în ambele cazuri. Prin firea 
lui. copilul este activ. Dacă însă 
nu folosim în întregime această 
însușire a copilului, energia lui 
va slăbi sau va fi folosită in di
recții contrare scopurilor educați 
ve deoarece copilul se descurajea
ză, devine pasiv. Multe cadre di
dactice spun „elevii nu vor să 
învețe", „nu-i interesează nimic". 
In cazul acesta ori puterile ele
vilor nu au fost puse îndeajuns 
în acl.une ori au fost strivite ds 
un material și îndeosebi de o 
todă nepotrivită ducîndu-i la 
praîncărcare.

De aceea este necesar să 
voltăm la elevi puterea de obser
vație, de reprezentare, de jude
cată, de gindire și de imaginație, 
puterea de a voi și a simți. Folo 
site chibzuit, acestea devin forțe 
oare fac pe 
dn greutăți, 
și hărnieia, 
învățătura.

In cele de mai jos, voi eăutu 
■S arăt cîteva din metodele 
care le folosesc eu elevii mei.

La predarea abecedarului, de 
xemplu, am căutat ca lecțiile

legătură cu realitatea, 
ne înconjoară. Astfel, 
lecției „Cantina păsă- 
o zi mai înainte am 
elevii despre ano-

I atras atenția asupra

turi, de tinichea, le-au pus în pomul 
din mijlocul curții și au improvi
zat o masă, folosind denumirea din 
abecedar „Cantina păsărelelor". A 
doua zi lecția a fost predată mal 
ușor și înțeleasă de elevi. La pre
darea lecției „Uzina" am plecat 
cu elevii la o mică plimbare spre 
U.R.U.M.P. Le-am arătat incinta 
'cestei uzine. Printr-o discuție u- 
șoară le-am arătat cine lucrează

. în ea, ce se lucrează. La preda
rea lecției din abecedar „Uzina' 
snopul propus a fost atins. La pre
darea lecției „La munte" am cău
tat să trezesa la elevi curiozita 
tea. Le-am arătat o culme împă
durită cu brazi deasupra Dără- 
neștiului și le-am povestit că acum 
30 de ani era o culme goală. Noi, 
elevii de atunci, care eram la 
de mici ca și ei, împreună cu 
vățătorii am plantat brazi care 
au crescut mari, falnici.

După ce le-am stîrnit curiozita
tea, a doua zi lecția pe care am 
predat-o a fost ușor înțeleasă de 
către elevi. Iată deci că problema 
formării unor deprinderi și price
peri la elevi e o problemă capitală 
pentru evitarea supraîncărcării. Pe 
elevii mei, caut să-i obișnuiesc să 
citească cu multă expresivitate, să 
nuanțeze frazele și textul în între
gime. Educarea sentimentelor prin 
acest mijloc se face foarte ușor 
și este un mijloc care 
demîna oricui.

Deci deprinderea de 
vorbi expresiv, devine
forță în înțelegerea literaturii, 
îndrăgirea ei, în cultivarea senti
mentelor, fanteziei etc. care duc 
la prevenirea oboselii și supraîn
cărcării elevilor, 
tea, dezvoltarea 
calcula oral și
matică, de a lucra independent în 
laborator, de a pregăti temele pen
tru acasă, de a învăța după ma
nual și a studia o carte sînt me
tode care contribuie la dezvolta
rea interesului la elevi, la înlătu
rarea oboselii.

închei aceste considerații privi
toare la unele din numeroasele 
posibilități de a preîntîmpina su
praîncărcarea elevilor cu conclu
zia că e bine să le dăm elevilor 
numai ceea ce le trebuie 
moment dat și cît permite 
citatea lor de asimilare.

fel 
în- 
azi

me-
su-

elevi să nu se sperie 
le dezvoltă interesul

11 învață să iubească

pe

e-
să

PIONIEREȘTI

fie puse in 
cu tot ce : 
la predarea 
relelor", cu 
discutat eu 
timp. Le-am 
păsărelelor care zburau în jurul 
școlii căutînd de mîneare. După 
aeeasta, majoritatea copiilor au 
început să arunce fărămituri de 
piine, unii au adus cutii de chibri-

Casele și palatele pionierilor 
din tara noastră, expresie vie a 
qrijii părintești a partidului față 
de tînăra generație contribuie, a- 
lături de școală, la educarea poli- 
tico-ideologică a elevilor, la con
solidarea și adîncirea cunoștințe
lor căpătate în școală, la orien
tarea profesională a pionierilor.

Ca în multe orașe din patria 
noastră și 
ționează o 
în prezent 
lea an de 
care își desfășoară activitatea Casa 
pionierilor djn Lupeni s-au îmbu
nătățit simțitor, mai ales în acest 
an cind, prin grija organelor locale 
de partid și de stat a fost pus la 
dispoziția pionierilor din oraș un 
loca) nou, corespunzător din toate 
punctele de vedere și unde își pot 
desfășura activitatea în condiții op
time cele zece cercuri pionierești.

Datorită activității atrăgătoare 
din cadrul orelor, cele mai bune 
rezultate le au cercurile „Mîinilor 
îndemînatice" „Aeromodeliști" 
„Cercul sportiv", „Teatru" și „Mi
cii corespondenți".

Astfel, în cadrul cercului mîini

în orașul Lupeni func- 
casă a pionierilor care 

a pășit în cel de-al trei- 
existență. Condițiile în

stă la

a citi 
însăși

în

$1 

în

Alături de aces- 
deprinderii de a 
repede la mate-

Ia un
capa-

- u. ISILVIA DOBRIN 
învățătoare

Școala de 8 ani nr. 3 Petroșani

pionierele fac cu
arta noastră popularăcu

învață s-o prețuiască. își 
cunoștințe de croitorie, 

etc. Jn prezent membrele 
lucrează febril la finisa-

aeromodeie, 
legate de 

tipuri de 
fac cunoș-

ACTIVITATEA CERCURILOR 
DIN LUPENI

Îndemînatice 
noștință 
pe care 
însușesc 
țesături 
cercului
rea cadourilor pe care le vor dă
rui mamelor cu ocazia zilei de 
8 Martie. De asemenea, cercul 
pregătește pentru expoziția de la 
sfirșitul anului, exponate care vor 
reflecta cunoștințele, căpătate în 
cadrul orelor de curs. Pentru ac
tivitatea depusă se evidențiază 
pionierele Bitarovski Maria, școala 
,pr. 2, Milos Leontina și Retezau 
■Maria, școala nr. 4, David Jenlca 
și Tuca Alexandra, școala 
ele.

La fel de îndrăgit aste și 
sportiv, care organizează în 
re duminică concursuri de
bal, șah sau tenis de masă, atît în 
clubul casei cît și în sala de sport 
din oraș. Reprezentativa de hand
bal a casei este cunoscută în oraș 
ca o formație puternică și perse 
verentă. In cadrul cercului se e 
vidențiază în mod deosebit pio
nierii Brașoveanu Eugen, Bilț Pe
tru, Uilecan Vasile și alții.

Ѳ----------------- ------- .

nr. 1

cereul 
fieca- 
hand-

AUDIȚII MUZICALE
La școala elementară de muzică 

din orașul Petroșani se organizea
ză cu regularitate audiții muzicale 
cu care ocazie elevii școlii fac cu
noștință cu unele părți din operele 
unui muzician propus de a fi po
pularizat.

Audiția începe cu o scurtă pre
zentare a activității muzicale a

In Editura tehnică a apărut ;

V. A. KIREEV

Chimie fizică
Traducere

488 pagini
din limba rusă

separate se tratea- 
materiei, termodina- 
teoria soluțiilor, e-

compozitorului programat, expusă 
de un cadru didactic. După ex
punere se audiată un disc cu ope
ra caracteristică a compozitorului, 
după care urmează un program dat 
de elevii școlii.

La audiții sînt invitați elevii 
școlii, părinții elevilor și alți ama
tori de muzică.

Scopul acestor audiții este de a 
populariza compozitorul programat 
și de a îmbogăți cunoștințele par
ticipantelor cu noi lucrări muzicale.

In cadrul cercului de 
pe lingă cunoștințele 
construcția diferitelor 
aeromodele, pionierii
tință cu Viața lui Traian Vuia, Au 
rel Vlaicu, К. E. Țiolkovski, cu 
rezultatele obținute de oamenii 
sovietici în cucerirea cosmosului.

Cercul micii corespondenți se 
bucură de participarea a numeroși 
pionieri de la școlile din oraș. A- 
cest cerc poartă corespondență cu 
pionierii din aproape toate casele 
de pionieri din țară și cu copii 
din U.R.S.S., R. D. Germană, R. P. 
Ungară, etc. Pionierii scriu despre 
rezultatele lor la învățătură, des
pre viața nouă a minerilor și a 
familiilor lor, despre construcțiile 
din oraș. La rîndul lor ei slnt in
formați despre viața clocotitoare 
din orașele patriei noastre și din 
țările prietene. Se fac schimburi 
de vederi, fotografii și obiecte.

Cercurile noastre pionierești 
pregătesc în prezent un program 
artistic pe care îl vor prezenta In 
fața pionierilor din oraș și din ce
lelalte localități din Valea Jiului

Cu toate rezultatele bune obți
nute, In activitatea Casei pidhic‘£ 
lor din Lupeni au existat și unele 
lipsuri. Așa de exemplu, în ac
tivitatea noastră nu au fost incluse 
suficiente acțiuni de masă în ca
drul fiecărui cerc și nu toți lucră
torii Casei au menținut legătura 
cu școlile din oraș. Analizînd ac
tivitatea depusă pînă în prezent șl 
rezultatele obținute, conducerea 
Casei pionierilor împreună cu cei
lalți lucrători ai ei, au hotărît să 
înlăture aceste aspecte negative 
din activitatea noastră. Avem cer
titudinea ‘ că și de acum înainte 
se vor desfășura activități intere
sante și se vor obține rezultate 
tot mai bune.

Prof. P. BARBAROȘIE 
Școala elementară da muzică 

Petroșani

prof. IAȚENKO VICTOR 
directorul Cosei pionierilor ;

din Lupeni

In capitole 
ză structura 
mica chimică, 
lectrochimie, teoria cinetică, teoria 
stării coloidale etc.

Materialul expus este ilustrat 
prin date informative, graiice șî 
exemple, interesînd inginerii chi- 
miști, tehnicienii, studenții din in
stitutele de învățămînt superior, 
cercetătorii științifici și profesorii 
de chimie fizieă și de alte discipline 
înrudite.

<.

Orele de laborator sînt așteptate cu mult interes de către elevi. Alei ei au posibilitatea să experi
menteze ceea ce au studiat în orele teoretice de curs.

Dintre acestea, orele din laboratorul de fizică
Iată în clișeul nostru trei din viitorii „fizicieni*', 

ban Maria de la Școala medie mixtă din Lupeni, la

sînt cele mai mult așteptate de elevi.
elevii Păunescu Viorel, Zborovski Ludovic și Șer> 

O experiență in laboratorul de fizică al scolii.
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8
8
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8
8 in aceste zile, coridoarele Șco-
8 iu medii serale din Petroșani frea- 
8 mătă măi mult decît pînă acum.
8 E și firesc. Seraliștii se află în 
8 perioada tezelor și a lucrărilor de
8 control. Pe coridoare și în săli, 
8 emoția și nerăbdarea dau naștere 
8/a numeroase întrebări:
8 „Vouă ce v-a dat ia teză P", „A

v-a adus tezele
8
8 fost ușor î", „Mu
8 la fizici t",
o „Sînt note bu-
8 ne?" șt alte ase-
8 menea Întrebări
8 Dar clopoțelul 
“ Întrerupe pauzele

In jurul strungarului de la 
U.R.UJă. Petroșani, Pisguss Victor 
din clasa X-a A s-au strîns mai 
mulți elevi. Tema discuției: te
za de matematica.

ai primit Victore, i se a- 
un coleg.
Știam de cind am dat te- 
rezolvat bine toate pro-

— СИ 
dresează

— 10. 
za. Am 
blemeie.

Însemnări ele reporter

8 ațft de animate in fiecare oră, ■ 
8 Peste Întreaga școald se așterne 
So liniște deplină. Clasa a IX-a A 
® are teză la istorie. Emoțiile sînt 
® inerente chiar și celor mai buni 
8 elevi. Pilele caietelor se Întorc cu 
8 iuțeală una după alta. Elevii le 
8 răsfoiesc stapirdți de emoții. Dar 
8 profesorul a intrat. După ce a dat 
8 cîteva indicații elevilor, a scris su- 
8 biectele pe tablă. Lucrarea 
8 să la istorie a început.
8 Penițele aleargă sprintene
8 filele veline ale caietelor.
8 Intr-o bancă, tlnărui miner

scH>

pe

8 Intr-o bancă, tlnărul miner Bar- 
8 tha Nicolae de la cea mai tinără 
8 mind a Văii Jiului, Dtlja, scrie de 
8 zor. Miinile iui bătătorite de jocul 
8 trepidant al pikameruiui conduc 
8 acum cu dibăcie stiloul, in acelaș 
8 timp, in alte săli se dau teze la 
8 alte obiecte.
В lat-o și pe tlnăra bobinatoare 
8 Pașca Doina da la A.C.R.E. Vulcan 
8 din clasa Xl-a. Are teză la H- 
8 zică. N-au trecui nici 30 minute 
5 din oră și eleva Popea a și depus 
? teza fa catedră...
Ș Ѳ nouă oră de curt «-a ter- 
8 minat. Reîncep discuții aprinse, în- 
g trebări.
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Nota 10 la te- 8 
za de matematică 8 
au obținut-o și ® 
colegii de clasa “ 
ai lui Victor, Dă-8 
ianu Constantin, J 

Turcu Emil, Gheoighieș Nicolae, 
și Voicu Radu.

Dar aceștia nu-s singurii elevi 
de la Școala medie serală din Pe
troșani care au obținut numai no
te de 9 și de 10 la tezele date 
pina acum. Asemenea юг sînt și 
elevii Oprea Barbu și Cioroianu 
loan din clasa Vlll-aA, Pașca 
Doina, Beserman Ion și Văduva 
Constantin din clasa a Xl-a A,Pes- 
ternac losif și Vlaicu Radu din 
clasa a X-a A și mulți alții.

Pregătirea lor temeinică pentru 
fiecare materie îe-a adus satisfac
ții.

iar seara, Cind lumina se revar
să cu dărnicie asupra orașului, de 
pe porțile școlii medii serale din 
Petroșani muncitorii elevi se în
dreaptă bucuroși spre casele lor. $ 
Este bucuria 
împlinite. O 
de școală îi 
noi emoții.

Și așa, zi

8
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succesului, a datoriei 8 
nouă zi de muncă șt 8 
așteaptă șl probabil... 8

8 
de zi, seară de seară 8 

ei Învață să îmbine armonios te- 8 
oria cu practica, pășind mai sus 8 
treptele perfecționării lor profe- 8 
sionale. 8

D GHIONEA 8
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Colectivul urinei Petrila, una din
tre exploatările miniere fruntaș 
din Valea Jiului, a obținut in pe
rioada care a trecut din acest an 
însemnate succese în activitatea 
sa. Din abatajele minei au fost 
extrase peste sarcinile de plan 
3 000 tone de cărbune energetic. 
Sporul de producție a fost realizat 
pe seama creșterii productivității 
muncii, indice care pe exploatare 
a atins în medie 1,260 tone căr
bune pe post.

Paralel cu creșterea volumului 
producției minerii din Petrila duc 
o luptă susținută pentru înbunătă 
tirea calității cărbunelui. Brigăzile 
de mineri de la abataje și-au fixai 
ca obiectiv principal in întrecere 
extragerea unui cărbune curat, 
fără șist în el. Și rezultatele n-au 
intfrziat să se arate. In luna trecuta 
datorită îmbunătățirii calității pro
ducției, mineri petrileni au primit 
bonificații echivalente cu valoarea 
a 426 tone de cărbune.

In scopul dezvoltării realizărilor 
obținute în această direcție. la 
mina Petrila au fost luate în ul
timul timp o seamă de măsuri 
printre care extinderea pe scară 
largă a pușcării selective. De a- 
semenea mecanicilor de cratere li 
S-a pus în vedere să vegheze a- 
tent ca în buncăre să nu se verse 

j decît cărbune curat, să aleagă 
bucățile de șist, iar cînd în căr
bune e prea mult steril să opreas
că craterele.

In consfătuirile de producție ți
nute recent pe sectoare, comitetul 
•indicatului minei a explicat mi
nerilor avantajele aplicării iniția- 
ttvei „Nici un vagonet de cărbu
ne rebutat pentru șist" și i-a în
demnat să extindă această iniția
tivă Ia toate abatajele. Pe lingă 
toate acestea s-a luat hotărîrpa ca 
ori de cîte ori se găsesc în vago- 
netele cu cărbune mai multe blo
curi de steril ele șă fie expuse,

----->ф*_

Acțiuni de înfrumusețare 
a localității

Odată cu topirea zăpezii, harni
cii locuitori ai Vulcanului au în
ceput munca de înfrumusețare a 
orașului. La îndemnul deputaților 
și a grupelor de partid, locuitorii 
din străzile 30 Decembrie, Inde
pendentei, Florilor și altele au cu
rățat străzile, iar gunoiul a fost
cărat cu mașinile. Printre frunta
șii în acțiunile gospodărești se nu
mără tovarășii Coandă Victor, Ca
ban Alecu, Cazan Petru, Kiss Va
lerice, Biro Carol și alții.

MOCUȚĂ TEODOR 
corespondent

0 acțiune rodnică pe linia colaborării internaționale
Opinia publică mondială a ur

mărit cu deosebit interes în ulti
mele săptămîni desfășurarea lucră
rilor Conferinței O.N.U. pentru fo
losirea științei și tehnicii în inte
resul regiunilor insuficient dez
voltate (U.N.C.S.A.T.) care s-a ti* 
nul la Palatul Națiunilor din Ge
neva PeDtru a ne face o imagine 
asupra importanței acestei confe
rințe, sint suficiente citeva date 
statistice. La conferință au parti
cipat reprezentanți din aproape 
90 de țări ale lumii, insumînd pes
te 1 800 de persoane. Conferința 
a dezbătut in cadrul a 95 de șe
dințe mai mull de 1 500 de comu
nicări șt referate științifice întoc
mite de sute de savanti din di
ferite țări ale lumii, precum și spe
cialiști care în țările lor se ocupă 
cu elaborarea sau aplicarea pro
gramelor de dezvoltare.

In urma acestei vaste activități 
se poate spune cu certitudine că 
conferința și-a atins obiectivul 
propus, acela de a studia progre
sele Înregistrate în ultimul timp 
în domeniul dezvoltării științei și 
tehnici’- d₽ a si4<tî=» rele mai a

cu numele brigăzii ce le-au tri
mis, în circuitul puțului principal. 
Cu acest prilej minerii pot vedea 
ce pagube le aduce lor, sectorului 
în care lucrează, întregii exploa
tări, cantitățile mari de steril pe 
care le trimit la ziuă odată cu 
cărbunele.

Rezultatul preocupării sporite 
pentru îmbunătățirea calității pro
ducției este că în cursul lunii fe
bruarie în sectoarele I și III nu 
a fost rebutat nici un vagonet de 
cărbune pentru șist. Procentul de 
cenușă din cărbunele extras de 
către colectivele acestor sectoare 
a fost redus cu 2,2—3,6 la sută 
iată de norma admisă. Pe întreaga 
mină procentul planificat de ce
nușă a fost mai mic în acest timp 
ci» aproape 1 la sută.

In întrecerea pentru continua 
îmbunătățire a calității cărbunelui, 
la mina Petrila se evidențiază bri- 
qăzile minerilor Cucoș Gheorghe, 
Mihai Ștefan, FIroiu loan, Bartok 
Iosif, Laszlo Ștefan, Bartha Fran- 
cisc. Acestor brigăzi nu li s-a re- 
hutat în acest an nici un vagonet 
de cărbune pentru șist vizibil. De 
asemenea brigăzile minerilor Bu- 
duroiu loan și Karda Emeric care 
înainte mai... obișnuiau să trimită 
la suprafață cărbune amestecat cu 
șist, dau acum o producție de bu
nă calitate.

Realizările obținute în îmbună
tățirea calității cărbunelui in acest 
an la mina Petrila sînt rodnice. ȘI 
pentru ca aceste realizări să fie 
și mai bogate este necesar ca ini
țiativa „Nici un vagonet de căr
bune rebutat pentru șist" să fie 
extinsă la toate abatajele minei. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
s-a văzut că acolo unde inițiativa 
se aplică într-adevăr, rezultatele 
doblndlte în îmbunătățirea calită
ții prodncției sînt îmbucurătoare.

Printre cercurUe care-și desfășoară activitatea la clubul muncitoresc 
din Vulcan, se numără și eel de foto. La acest cerc zeci de tineri 
sini inițiați în arta fotografiei. Ei au la dispoziție aparatele necesare.

IN CLIȘEU: La o oră de laborator, de la cercul de foto de pe 
lingă clubul muncitoresc din Vulcan

CORESPONDENȚA DIN GENEVA 

decvate mijloace îndreptate spre 
promovarea colaborării științifice și 
tehnice și a schimbului de expe
riență pe plan mondial; de a ana
liza rolul și eficienta pe care a- 
plicarea cuceririlor științei îl are 
asupra dezvoltării economice și so
ciale a țărilor insuficient dezvol
tate și a recomanda măsurile ce 
trebuiesc luate pe viitor în vede
rea obținerii de noi succese în 
domeniul dezvoltării științei și 
tehnicii.

Majoritatea vorbitorilor s-au 
străduit să găsească, pe baza ex
perienței acumulate pină în pre
zent de omenire, soluțiile cele 
mai raționale pentru a ajuta ță
rile insuficient dezvoltate, recent 
eliberate de sub jugul colonialis
mului, să infrîngă greutățile ivite 
în calea dezvoltării lor economlco- 
sociale, greutăți agravate în foarte 
multe cazuri și de lipsa de cadre 
naționale de specialitate, de lipsa 
de documentare tehnico-stlințlfică 
de instituții de învățămfnt, cultură 
etc. De asemenea numeroși oa

Zilnic, din gara Bănița numeroase vagoane încărcate cu bușteni de fag iau drumul spre diferite 
unități de prelucrare a lemnului.

Clișeul . nostru înfățișează un aspect din operația de încărcare a buștenilor de fag in vagoane.

Studiul politic — sarcina de mare importanta 
pentru cadrele de conducere

(Urmare din pag. l-a)

fășurare a muncii, să ridice cali
tatea învățămîntuiui și să-i spo
rească eficacitatea.

Aceste exemple oglindesc iaptui 
că a crescut interesul pentru stu
dierea problemelor economice și, 
în general, pentru ridicarea nive 
lului de cunoștințe din partea ma
jorității cadrelor cu munci de răs
pundere din întreprinderile noas
tre.

Cu toate acestea, se mai întîl- 
nesc încă cazuri cînd anumite ca
dre neglijează în mod nepermis 
studiul politic, conslderînd că-și 

meni de știință au susținut, prin
tre altele, ideea că este necesar 
să se ia toate măsurile corespun
zătoare pentru ca țările care în 
momentul de față pornesc pe calea 
dezvoltării lor social-economice șă 
nu mai parcurgă calea chinuitoare 
pe care unele țări dezvoltate au 
străbătut-o cu secole în urmă.

Unii delegați ai puterilor occi
dentale și în special ai fostelor 
puteri coloniale, au pledat în ca
drul conferinței pentru instaurarea 
unui control asupra economiei ti
nerelor state din Asia, Africa și 
America Latină și pentru include
rea acestor țări în sferele lor de 
influentă.

Această poziție a stîrnit protes
tele unui mare număr de delegați 
la conferință, în special din țările 
tinere din Asia, Africa și America 
Lattaă, care luînd cuvîntul au a- 
probat poziția țărilor care sprijină 
ideea unui ajutor dezinteresat și 
necondiționat acordat țărilor din 
Tegiunile insuficient dezvoltate.

La conferința U.N.C.S.A.T., dele
gația R, P. Romîne a desfășurat 
o intensă activitate. Referatele pre

iac datoria doar prin îndeplinirea 
sarcinilor profesionale. Asemenea 
tovarăși trebuie ajutați să înțelea
gă că în condițiile actuale nu este 
posibilă îndeplinirea în bune con- 
dițiuni a sarciniigr profesionale, pe 
linie de producție, fără înțelegerea 
cît mai aprofundată a politicii 
partidului. Iar înțelegerea politicii 
partidului, politică profund științi
fică, este de neconceput fără un 
studiu bine organizat și perseve
rent.

Să ne referim ia citeva cazuri 
concrete în această privință. La 
universitatea serală de partid, 
printre alții, sînt încadrați și câțiva 
ingineri și tehnicieni de la mtna 
Vulcan. De Ia începutul cursurilor 
aceștia trebuiau să participe de 15 
ori la cursuri. Iată care este situa
ția. Tovarășii Borza Eugen, Cioată 
Constantin, Ivan Grațlan au cîte 9 
absențe de la cursuri, Plăvicheanu 
Dumitru 10 absențe și Duna Ioan 
12 absențe.

Nu mai e nevoie de comentarii 
pentru a deduce care este preocu
parea unor asemenea cadre față de 
studiul lor politic. Reiese limpede 
și preocuparea, controlul organiza
țiilor de bază respective asupra fe
lului cum studiază cei încadrați la 
fnvătămîntul de partid.

Aceste cazuri nu sint însă sin- 
qurele. Există și alte cadre cu 
munci de răspundere care descon
sideră studiul politic. Tovarășul 
Florian Moise, tehnician la șantie
rul de construcții din Lupeni, Husti 
Ștefan, Inginer la E. M. Lupeni. au 
cite 11 absențe de la cursurile u- 
ntversității serale, iar tov. Gaiov- 
schi losif, președintele sindicatului 
LC.M.M. Petroșani, Ionel Ilie, șeful 

zentate de membrii delegației ță
rii noastre au reliefat rezultatele 
obținute în cercetarea științifică. în. 
domeniul dezvoltării economiei, 
tehnicii, al formării de cadre, al 
planificării, al ocrotirii sănătății, 
etc., rezultate legate strins de u- 
riașele transformări politice și so
cial-economice care au avut loc în 
Romînia în anii puterii populare. 
Treisprezece memorii și referate 
prezentate de delegația R. P Ro
mîne au fost citate în mod expres 
în rapoartele secretarului general 
întocmite pentru diferite ședințe 
generale și comisii în care pro
blemele respective au fost dezbă
tute, ceea ce a contribuit la cu
noașterea experienței R. P. Romî
ne pe plan internațional și la sub
linierea succeselor obținute de ța
ra noastră.

In general, cu midi excepții, se 
poate aprecia, că participant» la 
conferință au manifestat o dorință 
sinceră de A contribui în mod real 
la accelerarea dezvoltării econo
mice și sociale a țărilor recent e- 
liberate, de a menține un climat 
de pace propriu unei asemenea 
dezvoltări.

C. BENGA
Trimisul special Agerpres la Geneva 

stației C.F.R. Petroșani cîte 10 ab
sențe. Sînt unii tovarăși care în 
cursul acestui an școlar n-au par
ticipat la nici un seminar, mulțu- 
mindu-se să asiste, din cînd in cînd 
la unele expuneri. In asemenea si
tuație se găsesc tov. Miu Constan
tin și Moroz Șteian de la prepara- 
tia Petrila, Balazsi Tiberiu din Pe
trila, Biro Mihai de la E. M. Lu
peni

Atitudinea pe care acești tova
răși o au față de studiul politic 
trebuie să fie combătută cu tărie 
de organizațiile de partid din «are 
fac parte. Este necesar ca ei să 
fie ajutați să înțeleagă faptul, de
monstrat nu odată de practică, că 
cei care nu studiază, și se bazează 
doar pe cunoștințele dobîndite în 
trecut, nu pot ține pasul cu viața 
și că în munca lor de zi cu zi vor 
avea tot mai multe greutăți în du
cerea Ia bun sfîrșit a sarcinilor de 
răspundere ce le-au fost încredin
țate.

In etapa actuală a desăvîrșirii 
construcției socialiste ridicarea ni
velului politic și ideologic, însuși
rea problemelor fundamentale ale 
politicii partidului de către cadrele 
de conducere, în mod deosebit, 
este o problemă primordială.

Față de cei care manifestă indo
lență, nepăsare pentru studiul po
litic este necesar a se lua poziție 
hotărîtă, de combatere a atitudinii 
lor înapoiate și a se lua toate mă
surile ca ei să se încadreze în rîn- 
durile acelora care muncesc cu 
sirgtiință pentru a-și ridica con
tinuu nivelul politic și ideologic 
în vederea îndeplinirii cu tot mal 
mult succes a sarcinilor ce le 
revin.
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Primiți în rîndurile 
partidului

Recent, organizația de bază din 
sectorul de preparare al prepara. 
ției Petrila a primit în rîndurile 
sale încă doi tovarăși. In cadrul 
unei adunări generale extraordi
nare, comuniștii din sector au dis
cutat cererile de primire în rîn
durile candidalilor de partid pre
zentate de Ionică Petru și Suciți 
Vasile, Luînd parte la discuții, to
varășii Lupa Ladlslau, Rușan Ia- 
cob, Mailik Francisc, Gîlcă loan, 
Butuza Pavel și alti membri de 
partid, au apreciat hărnicia și pri
ceperea de care dau dovadă în 
producție solicitant», atenția pe 
care o acordă calități' cărbunelui. 
După terminarea discuțiilor ei au 
fost primiți în unanimitate in rîn
durile candidaților de partid.

GĂINĂ PETRU 
corespondent i
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NEW, YORK 21 (Agerpres).
In numărul din februarie al re- 

, vistei „Political Affairs" organul 
teoretic al Partidului Comunist din 
S.U.A., a apărut un articol sem
nat de Elizabeth Flynn, unul din 
conducătorii P.C. din S.U.A., con
sacrat urmăririi judiciare a Parti
dului Comunist din S.U.A. și a unor 
membri ai acestuia în virtutea fai
moasei legi McCarran.

In acest articol, intitulat „Și a- 
ceasta se numește justiție ?" Eli
zabeth Flynn analizează în amă
nunțime procesul înscenat P.C. din 
S.U.A., care a fost judecat la mij
locul lunii decembrie anul trecut 
la Washington. Se știe că la a- 
cest proces Partidul comunist a 
fost condamnat la o amendă de 
120 000 de dolari pentru refuzul 
de a se înregistra ca „agent al 
unei puteri străine".

Subliniind graba extraordinară cu 
care s-a judecat procesul (în total 
el a durat cea. 10 ore) și atmos
fera care a dominat în timpul pro
cesului, autoarea articolului arată 
că în felul acesta s-a creat un pre
cedent pentru noi 
ciare similare, în 
apropiată judecare 
și Benjamin Davis, 
P.C. din S.U.A.

Subliniind că 
P.C. din S.U.A., 
unei amenințări
lor constituționale 
autoarea 
o luptă 
brogarea

procese judi- 
special, pentru 
a lui Gus Hali 
conducători ai

procesul înscenat 
atestă existenta 

la adresa norme- 
fundamentale,

cheamă să se desfășoare 
pe scară largă pentru a- 
legii McCarran.

Vizita primului ministru al Finlandei 
în Uniunea Sovietică

ÎD-

A. 
al 

ofi-

N. S.

MOSCOVA 21 (Agerpres).
La 21 februarie, răspunzînd 

vitației guvernului sovietic, 
Karialainen, primul ministru 
Finlandei, a sosit într-o vizită 
cială la Moscova.

La gara Leningrad A. Karialai
nen a fost întîmpinat de
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. 
conducători sovietici, i 
zentanți ai oamenilor muncii din 
Mbscova, precum și de diplomați 
străini și ziariști. N. S. Hrușciov 
și A. Karialainen au rostit cuvîn- 
tări.

In aceeași zi, primul ministru al 
Finlandei a fost primit la Kremlin 
de către N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu care a avut o convor
bire. El l-a vizitat, de asemenea, 
pe Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Tot la 21 februarie, în Palatul 
Mare al Kremlinului a avut Ioc un 
dejun oferit de guvernul U.R.S.S. 
în cinstea lui A. Karialainen, pri
mul ministru al Finlandei.

Luînd cuvîntul cu prilejul de
junului, N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al

. și de alți 
de repre-

luni li s-a întîmplat să participe 
măcar o dată la una din activi
tățile menționate. La întrebarea 
dacă au citit măcar o carte de la 
un capăt 1 pînă la celălalt, numai 
46 la sută din americanii între
bați au răspuns afirmativ. „Așadar, 
conchide Gallup, ancheta a arătat 
că mai mult de jumătate dintre a- 
mericanii adulți nu au eitit în ul
timul an măcar o singură carte". 
Numai 17 la sută dintre americanii 
adulți au asistat în ultimul an la 
un spectacol de teatru. 84 Ia sută 
dintre cei întrebați nu au fost la 
nici Un concert, 83 la sută dintre 
ei nu au vizitat nici un muzeu și 
nici o expoziție de artă.

©-------------

Guvernul marocan dorește evacuarea bazelor 
militare americane de pe teritoriul Marocului

RABAT 21 (Agerpres).
Guvernul marocan a examinat la

20 februarie problema evacuării 
bazelor militare americane de pe 
teritoriul Marocului. Ședința a fost 
prezidată de regele Marocului 
Hassan al П-lea. Intr-un comuni
cat dat publicității după ședință, 
se arată că guvernul a ascultat un 
raport cu privire la reconversiu- 
nea bazelor de la Az Kenutra, Sidi 
Slimane, Ben Guerir și Nouasseur.

NEW YORK 21 (Agerpres).
George Gallup, directorul bine

cunoscutului institut american pen
tru sondarea opiniei publice, înfă
țișează în ziarul „New York He
rald Tribune" rezultatele unui son
daj efectuat pe scară largă pen
tru a determina nivelul preocupă
rilor culturale ale americanilor. 
„Rezultatele sînt amestecate", se 
spune chiar în titlul articolului 
semnat de Gallup.

Persoanele interogate în cadrul 
acestei anchete au primit o listă 
incluzînd 11 activități 
de altă natură și au 
să răspundă dacă în

U.R.S.S., a declarat că guvernul 
sovietic este gata ca împreună cu 
conducătorii Finlandei să caute 
noi posibilități pentru lărgirea 
continuă a colaborării dintre cele 
două țări. El a spus i 
perspective bune pentru 
principiului diviziunii 
Bale a muncii în cadrul 
rii economice dintre

In cuvîntarea sa 
primul ministru A. 
subliniat; „Relațiile 
cinătate au o deosebită importan
tă atît între oameni Iuați separat, 
cît și între popoare". Referindu- 
se Ia relațiile dintre Uniunea So
vietică și Finlanda, el a declarat 
că exemplul practic cel mai re
cent, de colaborare strînsă, bazată 
pe deplina încredere între cele 
două țări, îl constituie tratatul 
semnat în toamna anului trecut, 
potrivit căruia Uniunea Sovietică 
a închiriat Finlandei partea sovie
tică a Canalului Saimaa, relevînd 
că acest tratat are o mare impor
tanță pentru economia națională 
a Finlandei. In încheierea cuvîntă- 
rii sale A. Karialainen a spus: 
Noi am ales ca bază a relațiilor 
noastre coexistența pașnică. Aceas
tă alegere s-a dovedit a fi justă 
și rezonabilă. însăși viața confir
mă tot 
cru în 
tre.

că există 
i lărgirea 
interna țio- 

. colaboră- 
două țări, 

răspuns,
cele

de
Karialainen a 
de bună ve-

mai convingător acest lu- 
relatiile dintre țările noas-
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culturale și 
fost rugate 
ultimele 12

A fost constituit un comitet spe
cial de experți pentru a examina 
în continuare această problemă.

După cum se știe, potrivit unui 
acord încheiat încă în 1959 între 
guvernele Marocului și S.U.A., ba
zele americane de pe teritoriul ma
rocan trebuie să fie evacuate pînă 
cel tîrziu la sfîrșitul acestui an. 
Cele patru baze sînt deservite de 
15 000 de militari 
2 000 de civili. In 
presa americană a 
intenția guvernului
cere Marocului amînarea evacuă
rii amintitelor baze. Comunicatul 
publicat la Rabat în urma ședin
ței Consiliului de Miniștri pare să 
constituie un răspuns indirect al 
guvernului marocan la pretențiile 
americane și un indiciu că Maro
cul dorește evacuarea bazelor Ia 
termenul stabilit.

ACCRA. In Republica Coasta de 
Fildeș a fost promulgată o lege 
cu privire la munca obligatorie, în 
virtutea căreia guvernul poate mo
biliza la muncă obligatorie pe toți 
cetățenii țării — bărbați și femei 
de la vîrsta de 18 ani în sus.

CIUDAD DE MEXICO. Nava 
„Nina-П", copie a caravelei cu ca
re Cristofor Columb a efectuat în 
1492 prima traversare a Oceanu
lui Atlantis, va fi transformată în 
muzeu. După cum se știe, navigînd 
timp de 117 zile, Nina-II a reușit 
să reediteze călătoria lui Columb.

WASHINGTON. Reprezentantul 
special al președintelui Kennedy 
pentru problemele N.A.T.O., Li
vingston Merchant, va pleca la 22 
februarie într-un turneu în dife
rite țări ale Europei occidentale 
pentru consultări în vederea ereă- 
rii unei forțe racheto-nucleare 
N.A.T.O.

DELHI. La 20 februarie, I. 
Benediktov, ambasadorul U.R.S.S.
India, a transmis Crucii Roșii din 
India un dar din partea Societă
ților de Cruce Roșie și Semilună 
Roșie din U.R.S.S., constînd din 
100 000 de doze de vaccin antipo- 
lîomielitic.

LONDRA. Potrivit „Cărții albe" 
a guvernului englez, bugetul mi
litar pe exercițiul financiar 1963— 
1964 va fi de 1 838 000 000 lire 
sterline, sumă care eu 
te cheltuielile militare 
Potrivit proiectului de

a

A. 
în

americani 
ultima 
relatat despre
S.U.A.

si 
vreme

de a

Lucrările celei de-a V-a sesiuni 
a Comisiei economice O.N.U. pentru Africa

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres). 
In ședința din seara zilei de 19 

februarie a celei de-a V-a sesiuni 
a Comisiei economice O.N.U. pen
tru Africa (GE.A.) delegații au tre
cut la discutarea problemei împu
ternicirilor delegațiilor sosite la 
sesiune. In această ordine de idei, 
ca și la sesiunea precedentă, care 
a avut loc la Addis Abeba, s-a pus 
problema calității de membre în 
C.E.A. a puterilor coloniale — An
glia, Franța, Spania și Portugalia, 
precum și ale Republicii Sud-Afri- 
cane.

Trebuie amintit că cea de-a 
IV-a sesiune C.E.A. a adoptat în 
unanimitate rezoluția nr. 42, care 
prevedea trecerea Angliei și Fran
ței în rîndurile țărilor care se 
bucură numai de dreptul de vot 
consultativ, precum și excluderea 
din C.E.A. a Portugaliei, R.S.A. și 
Spaniei în legătură 
aceste țări continuă 
o politică colonială 
tr-o serie de regiuni

După cum se știe, Consiliul E- 
conomic și Social al O.N.U 
(E.C.O.S.O.S.), căruia i-a fost pre
zentată rezoluția sus-menționată, a 
respins-o sub presiunea puterilor 
occidentale fără să țină seama de 
bunul simț și de interesele state
lor africane. Această 
E.C.O.S.O.S.-ului nu a 
stîrnească indignarea 
ților țărilor Africii, 
Leopoldville.

In ședința de 
ță au continuat 
ceasta problemă, 
bitorilor au cerut traducerea în 
viață a rezoluției nr. 42, adoptată

cu faptul că 
să promoveze 
sîngeroasă în- 
ale Africii.

poziție a 
putut să nu 
reprezentam 
întruniți la

miercuri diminea- 
dezbaterile în a- 
Majoritatea vor- 

traducerea

lire sterline, a- 
mai mare decît 
precedent.
La 20 februarie

zentat recent parlamentului, suma 
totală a cheltuielilor militare va 
fi de 1 904 000 000 
dică cu 130 000 000 
cea din exercițiul

LEOPOLDVILLE.
a sosit în capitala Katangăi, Eli- 
șabethville, primul ministru con- 
golez Cyrille Adoula.

MADRID. Tribunalul militar din 
Madrid a început judecarea a 27 
de democrați, membri ai frontu
lui popular de eliberare din Spa
nia, arestați de autoritățile fran- 
chiste la Valencia în cursul luni
lor iulie și august, anul trecut.

NEW YORK. Agenția France 
Presse anunță că la 20 februarie 
în apropiere de localitatea Spring
field din statul Minnesota (S.U.A.) 
s-a prăbușit un bombardier eu 
reacție tip „B-47". Cei trei mem
bri ai echipajului au pierit.

împotriva amestecului 
Statelor Unite în afacerile 

interne ale Venezuelei
SANTIAGO DE CHILE 21 (Ager- 

pres).
Confederația unită a oamenilor 

muncii din Chile a adresat la 19 
februarie o scrisoare ambasadoru
lui S.U.A. din Chile, Charles Cole, 
în care își exprimă protestul față 
de amestecul Statelor Unite în a- 
facerile interne ale Venezuelei. 
„Ne exprimăm protestul nostru — 
se arată în scrisoare 
intervenția 
lupta dusă 
împotriva 
court".

Scrisoarea acuză guvernul S.U.A. 
că încearcă să împiedice lupta de 
eliberare a popoarelor pentru a 
apăra interesele monopolurilor 
nord-americane.

include toa- 
ale Angliei, 
buget pre-

Danemarca amenințată de pericolul
• -

1
•. iei

armată a 
de poporul 
dictaturii

— fată de 
tării dv. în 
venezuelean 
lui Betan-

PARIS 21 (Agerpres).
Organizația pentru colaborarea 

economică și dezvoltare — O.E.C.D. 
— a publicat un raport referitor 
la situația economică a Danemar
cei în care subliniază că țara este 
amenințată de pericolul inflației. 
Raportul scoate în relief agrava
rea balanței de plăți a țării și a- 
rată că scumpetea crescîndă din 
ultimii ani a dăunat plasării pe

piața internațională a mărfurilor 
daneze. Numai de la începutul a- 
nului 1961 pînă la mijlocul anului 
1962 prețurile articolelor de con
sum s-au scumpit cu 10 la sută. 
In toamna anului trecut s-a înre
gistrat o nouă creștere a prețu
rilor de 4 la sută. Raportul apre
ciază că în primele trei luni ale 
anului curent costul vieții va su
feri o nouă creștere de 3,5 la sută.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Str. Republidi вс. 56 TeL interurban 322; automat 269.

în unanimitate de cea de-a patra 
sesiune.

In acest sens s-au pronunțat 
delegații Republicii Mali, R.A.U., 
Kenyei, statului Sierra Leone, So
maliei, Nigeriei, Liberiei și altor 
state.

Ca o disonanță supărătoare au 
răsunat discursurile delegaților 
dintr-o serie de țări africane, ros
tite sub presiunea puterilor colo
niale. Astfel reprezentanții Gabo- 
nului. Madagascarului și Senega
lului au încercat să înece într-o 
discuție sterilă rezolvarea proble
mei excluderii puterilor coloniale 
din C.E.A. Ei nu s-au bucurat însă 
de un sprijin cît de cît simțitor.

Reprezentanții Franței și Angliei 
au încercat să obțină menținerea 
actualului statut al țărilor lor în. 
C.E.A., străduindu-se în fel și chip 
să exagereze „contribuția" lor la 
progresul economic și tehnic al 
Africii.

Dîndu-și bine seama de faptul 
că Spania ar putea cu greu să fie 
considerată ca membră a C.E.A. 
cu drept de vot deliberativ, re
prezentantul Spaniei franchiste s-a 
declarat de acord cu trecerea tării 
lui în rîndurile membrilor C.E.Ajy 
cu vot consultativ.

Discutarea acestei probleme con
tinuă.

☆

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres). 
La ședința plenară a celei de-a 

cincea sesiuni a Comisiei 
mice O.N.U. pentru Africa 
desfășoară la 
noii membri 
aleși Algeria, 
Uganda.

econo- 
care se 
printre 

au fost
Leopoldville

ai comisiei
Burundi, Ruanda și

&

CAIRO. Investițiile de capital a- 
!. merican în țările Africii urmăresc 

încetinirea dezvoltării economice a 
acestor țări, scrie revista „Renaș
terea Africii" care se editează la 
Cairo. Americanii plasează, capita-^ ? 
luri în asemenea ramuri ca tuțis- 
mul, producția de băuturi răcori
toare, construcția de stații de ben
zină ș.a.m.d. adică în acele ra
muri în care pot obține imediat 
profituri.

WASHINGTON. Producția indus
trială a Statelor Unite a scăzut din 
nou în luna ianuarie. Potrivit da
telor publicate de Biroul federal 
de rezerve indicele producției in
dustriale a S.U.A. a fost în ianua
rie de 119 față de 119,2 în decem
brie 1962 și 119,5 în noiembrie 

BANGKOK. Biroul Central 
statistică al Tailandei a anunțat 
populația acestei țări este de
milioane persoane. Potrivit date
lor biroului de statistică, populația 
țării sporește anual cu aproxima
ți’- 800 000 persoane.
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PROGRAM DE RADIO
23 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Mici formații de muzi
că ușoară, 9,00 Roza vînturilor, 
9,25 Cîntece pentru cei mici, 9,40 
Muzică distractivă, 10,00 Melodii 
populare romînești, 11,05 Fragmen
te din opera „Portretul vorbitor" 
de Gretry, 12,30 Concert de muzi
că ușoară romînească, 13,10 Mu
zică de balet, 14,00 Muzică ușoară 
cerută de ascultători, 14,30 Muzi
că populară romînească și a mino
rităților naționale, 15,00 Concert 
distractiv, 15,45 Actualitatea lite
rară, 16,00 Tangouri, 16,15 Vorbește 
Moseova I 17,10 Arii din opere in
terpretate de David Ohanezian, 
18,20 Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie și 
agricultură, 19,10 Din folclorul po
poarelor, 19,30 Transmisiune din 
Studioul de concerte a concertu
lui orchestrelor de estradă și de 
muzică populară ale Radiotelevi- 
ziunii, 22,25 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 12,15 Cîntă Ansam
blul Armatei Sovietice, 12,45 Mu

zică din operete, 13,18 Soliști și 
formații artistice de amatori, 13;40 
Muzică ușoară, 14,30 Concert de 
estradă, 16,10 Cîntece pentru pace, 
17,00 „Pastel de iarnă" — muzică 
de estradă, 17,50 Știința în slujba 
păcii, 18,05 Muzică populară cerută 
de ascultători, 18,30 Actualitatea 
muzicală, 19,00 Fragmente din o- 
pereta „Liliacul" de Johann Strauss, 
19,40 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 20,40 Muzică ușoară de 
Elly Roman, 21,15 Muzică de dans, 
21,45 Agenda teatrală, 22,00 Muzi
că de dans.
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23 februarie
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Marile speranțe,- AL. ȘAHI A : Pe
dro pleacă în Sierra; ANINOASA: 
Tot aurul din lume,- VULCAN î 

Destăinuiri; LUPENI: Start către 
necunoscut; URICANI: Vizita pre
ședintelui.

Tiparul t .6 August” Petroșani


