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Succese ale minerilor 
din Uricani

In luptă pentru primul loc
Continuînd întrecerea 

pentru titlul de brigadă 
fruntașă minerii sec
torului I al minei U- 
ricani au extras în pri
ma decadă a lunii martie 
592 tone de cărbune pes
te sarcinile de plan. Cele 
mai mari cantități de căr
bune date în plus au fost 
scoase la ziuă din aba
tajele cameră în care lu
crează brigăzile conduse 
de comuniștii Teodorescu 
Stancu, Pînzaru Alexan
dru, Cîrciumaru Victor.

Brigada condusă de Pîn
zaru Alexandru, lucrînd
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cu un randament de pes
te 6 tone de cărbune pe 
post a dat în plus 83 to
ne cărbune. La fel au 
muncit și celelalte două 
brigăzi între care s’s duce 
lupta pentru cucerirea 
titlului de brigadă frun
tașă.

A cui va fi drapelul, 
încă nu se știe, dar între
cerea ce se desfășoară 
între brigăzile sectorului, 
entuziasmul brigăzilor mi
niere în frunte cu. comu
niștii a dus la creșterea 
randamentului planificat 
al sectorului cu 65 kg. 
cărbune pe post.

Camera de comandă a termocentralei Paroșeni. 
Maistrul șef de tură Baki Ervin și electricianul 
principal Teslici Vasile sînt la datorie, suprave
ghind regimul de funcționare a instalațiilor de forță 
ale termocentralei, una din principalele unități pro
ducătoare de energie electrică din țara noastră

Crește numărul spectatorilor

Nou obiectiv 
r.

~v La recentele consfătuiri 
de producție ținute în 
grupele sindicale din ca
drul aceluiași sector al 
minei Uricani, minerii din 
brigăzile conduse de Mis- 
chie Gheorghe, Burtea 
Niță Maftei Stan și alte
le au adăugat un nou o- 
biectiv de întrecere la ce
le de pînă acum: refolo- 
sirea lemnului recuperat 
prin răpire și prăbușire.

— Vom extrage 100 to
ne cărbune, refolosind 
lemnul recuperat prin ră
pire și prăbușire — au 
spus ortacii Iui Burtea Ni- 
tă.

— Iar noi vom adău
ga la obiectivele pe care 
le urmărim în întrecere, 
recuperarea lemnului de 
armătură și reutilizarea 
lui la o avansare în aba? 
taj de cel puțin 10 me
tri liiliari pe lună, a fost

în întrecere
angajamentul brigăzii con
duse de Mișchie Gheor
ghe.

Brigada condusă de mi
nerul Burtea Niță, de la 
o singură prăbușire a 
recuperat 20 bucăți lemn 
de cîte 4 metri lungime, 
pe care le-a refolosit la 
armare. Calculînd canti
tatea de lemn planificată 
pentru producția de căr
bune prevăzută s-o dea 
.brigada, a reieșit că mai 
bine de 100 tone cărbune 
ău fost extrase pînă în 
prezent utilizîndu-șe lem
nul recuperat.

Situația este îmbucură
toare și în brigada mine
rului Mischie Gheorghe : 
31 bucăți de lemne reuti- 
lizate la stîlpi mijlocași 
și juguri, mai bine de 
120 tone cărbune date 
consumînd lemn recupe
rat.

In cursul acestui an. 
la cinematografele „7 
Noiembrie" și „Alexan
dru Sahia" din Petroșani 
s-au înregistrat realizări 
frumoase în munca cu 
filmul. Așa de exemplu 
cele 10 filme care au ru
lat în acest an Ia cine
matograful „7 Noiembrie"

au fost Vizionate de pes
te 90 000 spectatori.

Tot în această perioa
dă, la cinematograful 
„Alexandru Șahia" cele 8 
filme care au rular au 
fost vizionate de oeste 
70 000 de spectatori

R. BĂLȘAN 
Corespondent
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Se extinde teknîca avansată

La mina Petrila, de altfel ca și în celelalte exploa
tări miniere din Valea Jiului, tehnica avansată pă
trunde tot mai mult. Se introduc mereu noi utilaje 
moderne eu o productivitate ridicată, arriiăturî me
talice de diferite tipuri, mașini și instalații miniere. 
Numai în ultimul timp au fost introduse — 4 trans
portoare blindate — dbuă la sectorul III și alte două 
la sectorul IV, Ele vor contribui la îmbunătățirea 

_____  _ i_ transportului în abatajele sectoare
lor respective. Mai este în curs 
de montare un culbutor vibrant. 
Lună de lună se extinde și susți
nerea cu armături metalice. In 
luna ianuarie de pildă, s-au ar
mat metalic 625 m. galerie, iar în 
februarie lungimea galeriilor ar
mate în fier a crescut la 758 m.

creșterea continuăLa baza succeselor
a productivității muncii

Inginerul Niță Gheorghe de la Grupul școlar minier Petroșani, 
este îndrăgit de viitorii maiștri mineri și electromecanici. Lecțiile'de 
mașini miniere sau transport minier predate de el sînt întotdeauna bo
gate în conținut și expuse pe înțelesul elevilor.

IN CLIȘEU : Tovarășul Niță Gheorghe la b oră cu elevii anului II 
exploatări.

De ani de zile mina Aniuoasa 
s-a situat printre colectivele frun
tașe din Valea Jiului în ce priveș
te îndeplinirea safcibilbr dă plan. 
In anul 1960, de pildă, mina Ani
noasa a realizat o depășire de plan 
de aproape 9000 tone de cărbune. 
Această depășire s-a realizat exclu
siv pe seama creșterii productivită
ții muncii. In cărbune s-a obținut 
un randament de 3,439 tone pe 
post fată de 3,148 tone cit era pla
nificat, iar pe exploatare s-a reali
zat un randament de 1,'125 tone de 
cărbune pe post In anul 1962 plu
sul de producție s-a ridicat la 
31 607 tone de cărbune, cu toate 
că fată de anul 1960 planul a cres
cut cu 65 000 tone. Iată deci cum 
a sporit volumul producției extra
se, creștere ce are la bază o con
tinuă ridicare a productivității 
muncii. In anul trecut randamen
tul în cărbune a ajuns la 3.785 to
ne cărbune pe post, iar pe ex
ploatare a atins ,1,253 tone, mai 
mult cu 53 kg. de, cărbune de cît 
era, planificat. Pentru ,â ilustra și 
mai bine faptul că volumul produc
ției extrase a sporit exclusiv pe 
baza creșterii productivității mun
cii, e deajuns să arătăm că uumă-

Reducerea confinatului de șist Ta cirme, 
micșorarea consumatei de lemn — 

sarcini actuale în fața colectivului minei Lupeni
In sala de ședințe a minei Lu

peni erau adunate laolaltă cadrele 
de bază ale acestei mari exploa
tări carbonifere: membrii comite 
tului de partid, cadrele tehnice din 
conducerea minei, activiști ai comi
tetului sindicatului, secretarii or
ganizațiilor de bază, maiștrii, șefii 
de brigăzi, președinții comitetelor 
secțiilor sindicale.

— Tovarăși, am convocat plena
ra extraordinară a, comitetului de 
partid, lărgită cu cădrele de bază 
ale minei noastre, spre a analiza 
două aspecte- care umbresc munca 
rodnică a colectivului exploatării - 
calitatea producției- și consumul 
de material lemnos. Două proble
me la a căror rezolvare sîntem che
mați să gindim cu toții și să pu
nem cu tărie umărul1 pentru a în
deplini cu cinste sarcinile ce ne 
revin din obiectivele puse de Con
gresul al Ш-lea al P.M.R. în fața 
industriei carbonifere.

Cuvintele tovarășului Ana Fer
dinand, secretarul comitetului de 
partid, reflectau acele preocupări 
care frămîntă astăzi pe comuniștii 
LupeniuluL Graficul producției ara
tă că minerii acestei exploatări tri
mit cocseriilor hunedorene zi de 
zi cantități sporite de cărbune. Dar 
calitatea ? Dacă în anul trecut, 
conținutul de șist în cărbune a fost 
mai mic de cit cei planificat, în 
primele două luni ale acestui an. 
calitatea cărbunelui s-a înrăutățit. 
Fată de 33 Ia sută cît este procen
tul admis, cenușa în cărbune s-a 
ridicat în luna ianuarie Ia 33,4 la 
sută, iar în februarie la 34,8 la su
tă. Umiditatea e și ea maî mare 

La preparația Lupeni s-a extins metoda preluării schimbului din 
mers, metodă care a devenit obicei chiar și pentru dispeceri.

Fotoreporterul nostru l-a surpr ins pe ing. Rai Mircea, dispecerul: 
tehnolog al prepârâțiel, deținătorul drapelului de fruntaș în întrece
rea socialistă, în momentul predării „ștafetei" inginerului Pangalos A- 
drian, în prezența tovarășului Vinași Aurel, șeful serviciului vînzări.

aplicarea în prac- 
de măsuri tehnico- 

eficieate. In primul 
un accent deosebit 
tehnică, pe folosi-

ral total de posturi prestate pe 
mină în anul. 1962 este cnai mic 
de cit cel din 1960 cu peste 7 800. 
Creșterea productivității muncii s-a 
realizat prin 
tică a o serie 
organizatorice 
rind, s-a pus 
pe înzestrarea 
rea din plin a mașinilor; utilaje? 
lor și instalațiilor. 'Anul trecut, de 
pildă, mina Ajjinoasa a fost dotată 
cu 300 vagonete noi, parcul de lo 
comotive a fost completat cu încă 
șase locomotive. In abatajele ca
meră din sectoarele 1 și IV au fost 
montate 29 transportoare de diferi
te tipuri, 
buit la o 
a tuturor 
vagonete 
țire 
abataje și subteran. S-au introdus 
pe scară tot mâi largă pertoratoa- 
rele' pneumatice rotative. Oin ia
nuarie 1961 și pînă in erezent 
valoarea mașinilor de forță, insta
lațiilor de lucru, uneltelor ti altor 
dispozitive,, a 
port cu care 
Aninoasa se
21 000 000 lei.

Toate acestea au contri- 
mai bună aprovizionare 
locurilor de muncă cu 

goale și la o îmbunătă-
simțitoare a transportului în

mijloacelor de :rans 
a fost dota'a mina
x ridică la peste

de cit cea stabilită prin normati
ve. Ce a Însemnat aceasta pentru: 
colectivul minei Lupeni 1 A însem-: 
nat 2649 tone de cărbune penali- i 

.zare pentru calitate necorespunză
toare, din care 2200 tone numai ■ 
pentru depășirea limitei admise de'
șist in cărbune. De asemenea, • 
consumul de lemn întrece pe cel' 
planificat.

Este meritoriu faptul că comite
tul de partid al minei s-a sesizat; 
de aceste probleme și a hotărît > 
discutarea lor fntr-o plenară extra- i 
ordinară lărgită a comitetului. Pen
tru că plenara să constituie un: 
punct de plecare spre remedierea. 
grabnică a acestor neajunsuri, ca
re influențează negativ activitatea' 
minei, comitetul de partid a or
ganizat un colectiv de studiere a 
problemelor calității și reducerii 
consumului de lemn, ale cărui 
concluzii au fost consemnate fntr-un 
referat care a fost înfățișat comu
niștilor împreună cu un amplu 
plan de măsuri.

In ce direcție trebuie acționat 
pentru reducerea procentului 

de cenușă
Lucrările plenarei au demonstrat 

că Ia mina Lupeni procentul de 
cenușă in cărbune poate fi redus 
sub limita admisă. Referatul pre
zentat de tovarășul Mogyoroși E- 
meric, inginerul șef al exploatării, 
a pus în discuția celor prezenți un

I. BRANȘA

(Continuare în pag. 3-a)

Odată cu introducerea tehnicii 
noi s-au extins pe scară tot mai: 
largă metodele avansate de lucru.' 
A crescut numărul abatajelor fron
tale armate în fier. In abatajele 
cameră se tinde la realizarea uneli 
avansări de două cîmpuri pe aripă' 
și schimb. In același timp s-a 
depus o activitate susținută pentru 
scoaterea tuturor brigăzilor de sub i 
plan, prin asigurarea unor con-; 
diții corespunzătoare de lucru la 
fiecare loc de muncă. Aslfsl, s-a, 
reușit să se asigure o creștere con
tinuă a productivității muncii.

In perioada care a trecut din 
acest an din abatajele minei Ani- 
noasa au fost extrase peste plan 
2 211 tone de cărbune, iar pe ex
ploatare s-a realizat un randament 
mediu de 1,260 tone de cărnune 
pe post. E un pas însemnat pe 
calea îndeplinirii angajamentelor 
asumate. Minerii de aici, cu con
cursul tehnicienilor și inginerilor se 
străduiesc să îndeplinească cu suc
ces sarcinile de plan. In acest 
scop, ei continuă să pună accentul 
pe sporirea productivității muncii.

ȘT. EKART



STEAGUL POSIT

poziția — mijloc de educație estetică a elevilor
Unul din obiectivele lecțiilor da 

limbi ai literatură romînă cște și 
acela de a forma viitorilor absol
veați ai școlii deprinderea să-și 
exprime corect ideile în scris sau 
W*l, să întocmească o compoziție.

Sxprimere* în scris ridică o se
ll* de problema noi și variat* fată 
d« cea orală- Dealtfel, țmctica 
•coloră dovedește că lecțiile de 
compoziție, datorită caracterului lor 
oarecum special, prezintă dificul
tăți serioase, adesea greu de în
vins.

Compozițiile «înt un ajutor pre
țios іц munca diriginților. consti
tuind nitul din mijloacele du carac
terizat* a elevilor. De multe ori, 
aceste lucrări cu caracter perso
nal reflectă gradul de cultură a 
autorului.

Se îptîmplă adesea să auzim 
persoane care, privind un caiet, 
o cerere, o scrisoare etc. să excla
me : uite, un caiet desăvîrșit, 
care-ți incintă privirea șau invers, 
pe Împrăștiat mai poate fi și omul 
acesta !

Ip cele ce urmează lipi propun 
Să tratez doar un singur aspect al 
problemei, privind compozițiile ele
vilor și anume forma lor estetică.

Ca profesor de limba și literatura 
romînă, nu mă preocup doar de fe

lul cum se exprimă elevii în scris, 
de modul cum își ordonează ideile 
pentru a realiza o expunere înche
gată, expresivă, convingătoare. O 
atenții* deosebita am acordat ior- 
П*і «ătetice a lucrărilor, Insialînd 

мирте atMării corecte a titlului 
•l « textului, cit și fixării spațiilor 
marginala.

Cercettnd lucrările elevilor de la 
examenul de admitere In clasa a 
VJU-a, precum și cele de la exa- 
■mul de maturitate din anul tre
cut, em constatat că ducă sub ra
portul conținutului de idei șe ob 
eervă un progres incontestabil, nu 
•celui lucru se poate spune des
pre forma lor estetică.

Am constatat că aproape toți 
mdidații, absolvenți ai clasei a 
VU-a, cit și un număr însemnat 
•l absolvenților clasei a XI-а, nu 
«u cUtlgat deprinderea de a așeze 
Ш text. Din această cauză lucră' 
rile aveau o înfățișam puțin atră
gătoare, Incit nici scrisul caligrafic 
ăl unora nu reușea să micșoreze 
efectul lipsei de atenție pentru es
tetica lucrării.

-»Q-----

ІЙІІ318 № РІІІІИІ
Recent, la clubul muncitoresc 

din Lupeni а avut loc adunarea ge
nerală a unității de pionieri de la 
Școala de 8 ani кг. 1 din locali
tate. Adunarea a analizat stadiul 
de pregătire al pionierilor. In acest 
scop, președinta unității de pio
nieri, eleva fruntașă la învăță
tură Cîippeanu Doina a prezentat 
mu referat.

— Pesțe cîteva zile — a șpus 
vorbitoarea — se va încheia un 
DQU trimestru de învățătu
ră. Multi dintre elevj și-au 
ladreptaț mediile obținute pe 

primul trimestru- Alții în schimb, 
au continuat să nu învețe, șă lip
sească nemotivat de la ore, iar 
rezultatul este că au înregistrat 
numai note mici In catalog. Școala 
și unitatea noastră se mîndrește cu 
pionieri ca Stoica Marin, Goanță 
Grigere, Qeorgean Aurora, Șzabo 
Viorica, Onijă Elena și alții care 
Obțin numai rezultate bune ia în
vățătură, sînt elevi modești și dis
ciplinați. Nu acglași lucru se poa
te spune însă despre Ciolac Mihai, 
Sardescu Maria, Aoghal Ghizela, 
Stingă loan, Frăteân Valeria. Bor- 
șa Tepdor, Kiss Ioan care negli
jează învățătura, lipsesc nemoti
vat de ia școlaă, își supără pă
rinții si pe tovarășii învățători.

Adunarea de unitate a trasat ca 
sarcină pionierilor slabi la învăță
tură, ca în puținul timp care a 
mal rămas pînă la sfîrșitul tri- 
•Mttrului să pună mina pe carte 
Și să învețe ca să-și corecteze 
n«tol<

Această constatare mi-a servit ca 
punct de plecare în activitatea mea 
din cadrul orelor de compoziția. 
Сцщ era și firesc, în orele de în
ceput an» urmărit cu insistență șă 
formez la elevi deprinderile de 
sariere frumoasă, estetică.

Elevii au fost îndrumați să-și 
linieue caietele de compoziții în 
întregime, în aceiași fel și la a- 
ceeașj distantă. Practica mi-a do
vedit că dacă nu se procedează 
astfel, pe parcurs, elevii neglijează 
aceste laturi și apar lucrări în 
care caietul ori nu mai este liniat, 
ori are- o liniatura făcută în gra
bă.

Mai departe, m-am ocupat, cu ele
vii de scrierea titlului si de așeza
rea lui simetrică, Necesitatea res
pectării acestui amănunt n-a fost 
greu de demonstrat. Orice titlu din 
oricn manual de școală este un 
exemplu de scriere și de așezare 
simetrică. Ca urmare a indicațiilor 
date, elevii ș-au obișnuit să așeze 

titlul simetric în caiet, să-l .scrie 
СЦ caractere mai mari fată dp res
tul textului și să-l sublinieze.

In sfîrșit, c ultimă problemă a- 
supra căreia am insistat are în ve
dere scrierea cu aliniate. Și în 
acest caz manualul a fost luat ca 

exemplu. Numeroase exerciții și 
exemplificări consacrate formării 
acestei deprinderi i-a ajutat pe 
elevi să nu mai aibă nici o în
doială asupra întrebuințării alinia
telor în compoziție. Fiecare dintre 
ei știe clar ca aliniatele marchea
ză începutul unei idei noi,

• Dar și aici se întîmpină dificul
tăți îp respectarea indicațiilor date, 
elevii manifestînd inconsecventă de 
la o lucrare la alta și chiar în 
cadrul aceleiași lucrări. Se întîm- 
plă că folosesc aliniatele in prima 
pagină, uneori și în pagina doua, 
ca după aceea, în paginile urmă
toare, textul să fie așezat în mod 
anarhic. In alte cazuri, deși folo
sesc aliniatele, acestea nu mai 

sînt - aliniate,

—---—©---------
Din primele zile, rezultate bune

După o scurtă vacanță, elevii de 
la școlile medii serale s-au întors 
din nou pe băncile școlilor, au în
ceput semestrul II de învățătură 
al anului școlar.

Primul semestru a fost rodnic 
pentru elevii seraliști de la Școa
la medie din Petroșani. Mplți din- 
trei ei s-au pregătit zi de zi cu 
temeinicie înregistrînd în cataloa
ge numai note bune. Deși noul se

O oră emoționantă
La Școala de 8 ani nr. 1 din 

Lupeni începea o nouă zi de mun
că, de învățătură. Elevii din clasa 
a VJ-a D erau prezenți cu toții. 
Veniseră Ia școală îmbrăcați cu

IN CLIȘEU: Aspect din timpul orei de dirigipție. 
Tovarășa Golcea povestește elevilor.

rat, sărbătorește. Ziua de curs în
cepea cu ora de dîriginție.

Abia sunase clopoțelul și elevii 
erau deja lu băncile lor. Aștep
tau o vizită neobișnuită. De aceea 
erau plini de nerăbdare.

Dar iată că oaspetele a sosit

Practic, acest neajuns l-ani înlă
turat în felul următor: am cerut 
elevilor ca la marginea din stingă 
a paginii caietului să tragă o li
nie subțire, discretă, la distanță de 
trei centimetri. Această linie —. 

indicator servește pantru ordona
rea aliniatelor. După încheierea lu
crării, linia indicator se șterge cu 
radiera. Se înțelege că de data 
aceasta aliniatele au o așezare 

perfectă, Amintesc cu acest pri
lej grija deosebită pe care o ma
nifestă pentru executarea eu me
ticulozitate a compozițiilor urmă
torii. elevi: Joni Nicolae, Stefan 
Sorin și Săbău Margareta din cle
an a VllI-a, Pichler Ștefania. Mun- 
teanu Monica și Oprișoiu Cornel 
din clasa a IX-a, Biro Zprlca »s 
Văcari) Doina din clasa a X-a.

Poate că nu e lipsit de interes 
să mai amintesc și un alt aspect 
al acestei activități, Elevii se obiș
nuiesc repede și aplică îndrumările 
arătate mai sus. Totuși, lucrările 
nu s-au apropiat de formarea de- 
săvîrșirii de execuție. Sînt nume
roși elevi care nu scriu rîndurile 
caietului in întregime, lgsînd spa
ții libere care dau paginii o În
fățișare urîtă. Unii elevi scriu trei, 
patru cuvinte înlr-un rînd și con
tinuă pe rîndul următor. O cauză 
a acestui fel de a scrie se expli
că prin faptul că neavînd siguran
ța despărțirii cuvintelor în silabe 
la capătul rîndului, evită s-o facă, 
ceea ce dă paginii o înfățișare de 
scriere mai mult de poezie decît 
de proză. Dar și acest impediment 
șe înlătură, ceva mai greu, fiind 
combătut cu perseverență și tărie 
ori de cite ori se manifestă.

In prezent, atenția care elevii o 
acordă formei estetice a lucrărilor 
lor a devenit o obișnuință. Această 
obișnuință reușesc, s-o .cultiv .prin, 
observațiile neîntrerupte, făcuta 
de-a lungul anului școlar și de la 
o lucrare la alta.

prof. NICOLAE CHERCIU 
Școala medie mixtă — Petroșani,

mestru a început doar de cîteva 
zile, mulți elevi seraliști au și în
registrat în cataloage primele note 
bune. Printre aceștia sînt Hogea 
Gheoghe și Boța Traian din clasa 
a VIII-a A, Fisguss Victor și Tur- 
cu Emil din clasa a X-a A, Vădu
va loan din clasa a XI-а A și al
ții. Ei sînt hotărîți să învețe și pe 
mai departe cu aceeași perseveren
tă pentru a încheia cu succes anul 
școlar.

fără întîrziere. O femeie în vîrs- 
ță, trecută de 68 de ani, îmbrăcată 
simplu, în haine negre, a intrat 
cu pași măsurați în clasă.

— S-aveți noroc și să trăiți 
copii — s-a a- 
dresat cu voce 
tare elevilor.

Toată clasa a 
răspuns în cor la 
salut. Cu cîteva 
zile înainte și e- 
levii din clasa □ 
VI-a D împreună 
cu ceilalți elevi 
ai școlii viziona
seră filmul „Lu
peni 29". Așa că 
o cunoșteau acum 
bine pe bătțîna 
Ana Golcea.

Ei, dragi co
pii începu bă-
trîna cu tremur
lit glas. Filmul

vieții mele este mult mai lung 
decît cel pe care l-ați văzut voi 
și mult prea trist. Am să vă po
vestesc pe scurt, dragii mei, cît 
de grea a fost viața mea de odi
nioară, ca a tuturor oamenilor 
muncii în regimul trecut.

Printre alți tineri de la mina Lupeni care urmează cursurile școlii 
medii serale din localitate se num ără și minerul de la sectorul VI. 
Grigoraș Vasile.

Fruntaș in producție, el se situează și printre fruntașii la învă
țătură în clasa a IX-a din care face parte.

IN CLIȘEU: Elevul seralist Gri goraș Vasile de la Școala medie 
serală din Lupeni pregătindu-și lecțiile pentru a doua zi.

--------------0-------------- .

RECENZIE

„Metodica predării istoriei în școala 
de 8 ani“

Printre lucrările editate de că
tre Ministerul Invățamînlului, apă
rute de curînd în librării, se nu
mără și „Metodica predării isto
riei în școala de 8 ani". Ea con
stituie de fapt prima parțe a lu
crării cu același nume care se 
află în curs de elaborare la In
stitutul de științe pedagogice. A- 
ceastă metodică reflectă atît uni
tatea conținutului și mijloacele de 
realizare ale educației comuniste, 
prin predarea cunoștințelor de is
torie în școala de 8 ani, cît și 
problemele specifice predării aces
tor cunoștințe în diferite clase. 
Intrucît studierea sistematică a 
istoriei, care începe în clasa a 
IV-a, este pregătită prin predarea 
unor cunoștințe de istorie în cla
sele ■III și se continuă în cla
sele următoare, în această parte 
a lucrării autorii au căutat să țină 
seama de condițiile și factorii

Apoi, Ana Golcea a povestit e- 
levilor viața de mizerie pe care a 
dus-o ea din fragedă tinerețe, via
ța grea a copiilor ei..-

Cu profunde expresivitate șl 
lacrimi în ochi a povestit bătrîna 
diferite aspecte din viața ei, a 
minerilor, din lupta comuniștilor 
din Lupeni, Școlarii o ascultau eu 
multă atenție...

— Dar astăzi, copii, altad viața 
voastră. Sînt și eu mîndră alături 
de voi că aveți posibilitatea să 
învătati în scoli mari și frumoa
se, că aveți totul la dispoziție pen
tru a învăța și trăi fericiți. Imî 
place șă vă văd mereu cuminți, 
să vă admir cravatele roșii pe ca
re le purtati la gît, Să învătati 
bine întotdeauna copii, să ascul
tați părinții și profesorii voștri.

Mai multi elevi fruntași la în
vățătură, printre care- Cîorga Ca- 
ius, Radu Lucia și Bolosin Aurel 
au arătat aspecte din activitatea 
școlară a clasei lor. Drept recu
noștință, colectivul clasei i-a mul
țumit tovarășei Ana Golcea pentru 
prezența ei în mijlocul elevilor și 
pentru expunerea făcută și f-a o- 
ferlt flori.

Ora de dîriginție s-a încheiat 
cu un scurt program artistic pre
zentat de elevii clasei.

IOAN CIORTEA
dirigintele clasei a Vl-a D 

Școala de 8 ani nr. 1 — Luoeni 

care influențează predarea cunoș
tințelor respective în clasele I-IV. 
De aceea partea I-a a „Metodicii 
predării istoriei în școala de 8 
ani" poartă subtitlul „Predarea 
cunoștințelor de istorie a patriei 
la clasele mici".. Ea a fost elabo
rată cu scopul de a veni în aju-' 
torul cadrelor didactice în preda
rea cunoștințelor de istorie a pa
triei în clasele I—IV.

Autorii au încercat, și în mare 
parte au reușit, să precizeze căile 
cele mai indicate care trebuie fo
losite în vederea realizărilor sar
cinilor instructiv-educative urmă
rite prin predarea cunoștințelor 
de istorie. Totodată au căutat să 
respecte specificul conținutului 
cunoștințelor istoriei patriei pen
tru clasele miei, principiile didac
tice și realitatea școlii noastre so
cialiste.

Lucrarea este împărțită în 8 ca
pitole și cuprinde „Obiectul isto
riei patriei și al metodicii de pre
dare’*, „Cunoștințele de istorie la 
clasele I—IV reflectate în planul de 
învățămînt, programele și manua
lele școlare", „Bazele formării re
prezentărilor și noțiunilor de is
torie la clasele I—IV”, „Educarea 
elevilor în spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalismului 
proletar prin lecțiile cu. conținut 
istoric", „Metode și procedee fo
losite în predarea cunoștințelor de 
istorie la clasele 1--IV", „Forme 
de organizare a predării cunoștin
țelor de istorie ]a clasele I—IV", 
„Activitatea in afară de clasă și 
extrașcolară la istorie a elevilor 
din clasele I-JV", „Rolul învă
țătorului în predarea cunoștințelor 
de istorie".

Fiecare din aceste capitole, dez
bate pe larg diferite aspecte ale 
metodicii predării istoriei, urmă
rind paralel cu scoaterea în evi
dentă a rolului instructiv al fie
cărei lecții ip parte șl latura e- 
ducativă a acestora.

Lucrarea „Metodica predării is
toriei în școala de 8 ani'1, editată 
de către Ministerul Invătămîntului 
și Institutul de științe pedagogice, 
recent apărută în librării, este deo
sebit de utilă învățătorilor și pro. 
fesorilor de istorie și de aceea o 
recomandăm pentru a fi studiată 
și folosită ca îndreptar în activi
tatea lor.
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trage 
știut 

șistu-în ce privește alegerea 
se poate acționa din plin aSU- 

blocurilor. Bulgării de steril 
fi aleși pînă la ultima bucată

căr-

eră- 
alo-

jumătate din producția 
este formată din șist, 
că Ia mina Lupeni. 
pornit în anii trecuți

de 
se 
de 

va-

fenomen din care se pot 
concluzii semnificative. Este 
că 
lui 
pra 
pot
atunci cînd există preocupare. Dar, 
la mina Lupeni, în clasa de căr
buni cu o granulație de peste 80 
mm. adică tocmai la bulgări, s-a 
înregistrat cel mai ridicat procent 
de șist: 39,4 la sută în ianuarie 
șl 46,7 la sută în februarie. Dacă 
aproape 
bulgări 
înțelege 
unde a
loroasa inițiativă „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist", a 
fost neglijată cu totul nepermis a- 
legerea șistului vizibil. Dacă în 
lunile ianuarie și februarie s-ar fi 
ales numai jumătate din această 
piatră, mina Lupeni n-ar fi fost 
penalizată cu nici un vagonet de 
cărbune ! Minerii din brigăzile 
conduse de Mieilă loan din secto
rul I A, Băcanu 
din sectorul I 
Leczfalvi Mihal
Lukacs 
și din 
țeleagă 
bunelui
exploatării, cit și lor înșile. 

. *ihai depășirea procentului de 
cauzat crește- 
producție 
ianuarie și 
cărbune în

Save și Glrea loan 
Dobai Ioan și 
sectorul IV A, 
sectorul IV В 
trebuie să

B, 
din 
dinAndrei

alte brigăzi 
că neglijarea calității 
provoacă mari pagube

In- 
căr- 
atît 
Nu- 
ce-

cu 
cu 
fe
să

nușă și umiditate a 
rea cheltuielilor de 
1,49 lei pe tonă în 
>3,2 lei pe tona de
bruarie. Aceste pagube nu pot 
nu se răsfrîngă asupra celor vino- 
vați de nealegerea șistului. Pentru 
nealegerea șistului, de exemplu, 
minerii din brigada lui Golea Ni 
colae au pierdut 7,56 lei pe post, 
cei din brigada lui Milaș 
— 15,37 Iei pe post, iar 
brigada Iui Rusu Vasile 
lei pe post. Pagube pentru 
tare, creșterea prețului de 
cărbunelui, micșorarea 
minerilor din brigăzile
producție de slabă calitate — aces
tea sînt rezultatele nealegeril șis
tului. Iată de ce trebuie acționat cu 
toată hotărirea, pentru alegerea 
șistului vizibil din cărbune.

Teodor 
cel din 
— 8,96 
exploa- 
cost al

câștigurilor 
care dau

dăunează calității cărbunelui, ceea 
ct a dat celor prezenți posibilitatea 
de a vedea în ce direcție trebuie 
acționat, ce măsuri stat necesare 
pentru mobilizarea întregului co
lectiv șl minei la munca rodnică 
pentru îmbunătățirea calității 
bunelui.

Participanțil Ta discuții au 
tat că în afară de neglijarea
gerii șistului vizibil și a lipsei de 
control în această direcție. Ia creș
terea procentului de cenușă au 
contribuit o serie de alte neajun
suri. Tovarășii Ghioancă Sabin. 
Onișor Nicolae și alți brigadieri 
au arătat că iluminarea slabă a a- 
batajelor provocată de lipsa becu
rilor, precum și de faptul că lăm
pile electrice portative nu func
ționează de cit o jumătate de șut, 
minerii nu pot alege șistul. In
tr-adevăr, iluminarea corespunză
toare a abatajelor e o condiție de 
mare importanță, deoarece minerii 
nu pot alege șistul pe întuneric și 
conducerea minei trebuie să o a- 
sigure în cel mal scurt timp. To
varășul Marton Dlonisie, șef de 
brigadă în sectorul I В a criticat 
conducerea minei pentru că nu ia 
măsuri de curățire a vagonetelor 
cu care mal Înainte s-a transpor
tat piatră. S-a cerut, de asemenea, 
ca la rolurile de încărcare să nu 
mai lucreze oameni în regie, ci 
vagonetari caro aparțin brigăzilor, 
interesați ta calitatea producției, 
care să aleagă și ei șistul. Contro
lul calității să aibă un caracter 
permanent spre a permite identi 
ficarea operativă a locurilor de 
muncă de unde provine cărbunele 
cu mult șist, pentru a se putea 
lua îndată măsuri de îndreptare

La creșterea umidității cărbune
lui peste procentul admis contri
buie faptul că nu se folosesc pul- 
verizatoare la umectarea cărbune
lui în vederea combaterii prafului 
și se dă apă pe buncăr pentru an
trenarea cărbunelui. Buna întreți
nere a buncărelor, renunțarea Ia 
stropirea cărbunelui direct cu fur
tunul va duce nemijlocit la redu
cerea umidității cărbunelui.

Fiecare bucata de lemn 
trebuie folosit rațional

la scumpirea cărbunelui extras din 
mina Lupeni cu 1,93 lei pe tonă.

Fără să se slăbească grija pem 
asigurarea fiecărui loc de шш>- 
la mina Lupeni există resurse 

reducere a consumului de lemn 
mină. In primul rfnd trebui.

tru 
că, 
de 
de 
completat necesarul de stîlpi- mer 
taliei la fiecare abataj susținu la 
fier, deoarece lipsa acestea* face 
necesară folosirea lemnului. Tre
buie trecut cu mal mult curaj la 
introducerea susținerii mixt, iu 
lemn și fier în abatajele cameră. 
Tehnicienii minei au obligația de.' 
a lua măsuri de folosire a fMM«i» 
torilor lemnului peste tot acolo, 
unde este posibil.

Ocupîndu-se în cuvîntul său 
reducerea consumului de material' 
lemnos, tovarășul Șzuder Wilfaat. 
membru în Biroul Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, direc
tor general al C.C.V.J, a subliniat 
că această problemă trebuie să tie 
in permanență in atenția ingine
rilor și tehnicienilor. Paralel cu a- 
ceasta trebuie acționat cu insis
tență pentru recuperarea materia
lului vechi și pentru relolosirea 
lui. Materialul lemnos de dimen
siuni mici necesar copturării tre
buie să provină din lemnul răpit. 
Conducerea minei are obligația de 
a stimula mobilizator acele brigăzi 
care recuperează lemnul. Printr-o 
susținută muncă politică de la om 
la om, trebuie creată 
de masă in vederea 
chibzuință a fiecărei 
lemn.

o preocupare 
foloilrll CU 

bucăți

Olivia, tovarășa noastră"
De mai bi.-ie de 

un deceniu ju
mătate lucrează 
membra de partid 
St răi пеки Olivia 
in secția depănat 
a Viscozei Lupeni 
Ea este gata ori- 
cînd să ajute în 
muncd pe tinerele

muncitoare ale secției, fapt pentru 
î care a ciftlgat simpatia tovarășe

lor ei.
In secția depănat majoritatea 

muncitoarelor o formează tinere-
-> -

Xlefete. Tovarășa Strălnescu a dis- 
І' cutat cu o parte din ele să in- 
> irumusețeze secția ornamenilnd-o 
• ou glastre cu flori. Curind după

----------------------

„Inițiativă"
Ieri am avut o zi grea. După ce 

am tras linie după ultimul șir de 
cifre am aruncat 
limbile 
spuneau 
încă nu 
masă. E 
acasă I" 1 
acasă, Și cîte treburi mai am de 
făcut după-masă I Să mă duc prin 
magazine, să fac cumpărături, să 
scriu unui prieten, să trec pe la 
croitor apoi să expediez niște bani 
prin poștă fratelui meu mai mic.

privirile spre 
ceasornicului care parcă 
„Omule, e ora trei și tu 
ți-ai strîns hlrtiile de pe 

; timpul să te duci și tu 
Da, era timpul să mă duc

a- 
cu

in 
de cali- 
lasă să 
greșeală 
duce la

t

această discuție ta ferestre au 
părut mușcate roții, Îngrijite 
drag de tinerele muncitoare.

Tovarășa Strălnescu Olivia, 
munca sa de controloare 
tale este exigentă. Nu 
scape nici cea mai mică 
a depunătoarelor care ar
degradarea lirelor de mătase. Tot 
ea se ocupă și de difuzarea pre
sei. in această activitate volunta
ră are o mare satisfacție: Toate 
muncitoarele secției stnt abonate 
ia cite un ziar șl chiar la dwă,

Aceasta este Olivia, tovarășa 
noastră de muncă.

VERONICA MOGA
muncitoare I.I.S, Viscoza Lupeni
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de loc lăudabilă

îmbunătățirea calității trebuie 
fă devină o preocupare 

'de seamă a ‘ntregulu* colectiv
Dezbaterile purtate în plenară 

dovedit deosebit 
datorită faptului 
cu profunzime

s-au 
ales 
lizat

de utile mai 
că au ana* 

camele care

Reducerea consumului de lemn 
de mină este una din principalele 
sarcini puse de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. In fața indus
trie! carbonifere. Față de anii tre- 
cuți, la mina Lupani s-a redus con
sumul specific de material lemnos, 
dar această reducere nu este pe 
măsura cerințelor. Depășirea con
sumului de material lemnos a dus

©

N O I INOVAȚII
de la mi- 

să-și arate
de inovații
a început 
în acest an. Pînă în 
fost înregistrate un

7 inovații mai impor-
3 au fost

Una din ele se în

Mișcarea 
na Petrila 
roadele și 
prezent au 
număr de
tante. Dintre acestea 
deja aplicate, 
titulează „Modificarea ventilelor la

ANUNȚ
T. A. P. L. Petroșani 

vă invită a lua parte 
la redeschiderea

aspirația și refularea compresoa- 
relor de la puțurile oarbe nr. 7 
și 9", concepută de inovatorul 
Biro Ioan. O altă inovație este 
„Dispozitivul de curățat și uns 
cablul lat la puțul centru". A- 
ceasta aduce economii în valoare 
de pește 2700 lei. In luna februa
rie economiile postcalculate se ri
dică la 28 000 lei. Tot aici a mai 
fost aplicată o generalizare, iar 
alta este în curs de experimentare.

au reflectat 
minei Lupeni 
antrenind a- 

celectiv, spre

Lucrările plenarei 
hotărfrea comuniștilor 
de a munci neobosit, 
lături de ei întregul 
a adăuga succeselor tn depășirea 
planului de cărbune cocslîlcabil 
realizări de seamă în ce privește 
îmbunătățirea calității, reducerea 
consumului de material lemnos. 
Intensificarea muncii politice pen
tru alegerea șistului vizibil la fie
care Ioc de muncă, luarea de mă
suri ca lozinca „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist" să 
stea Ia baza angajamentelor de în
trecere ale fiecărei brigăzi, pus- 
carea selectivă a intercalațiilor, e- 
vitarea tăierii cu plugul de cărbu
ne în culcușul stratului, curățirea 
vagonetelor goale și alte măsuri 
preconizate de plenară vor duce 
cu siguranță la îmbunătățirea ca
lității cărbunelui.

Deosebit de valoroasă Mte ho- 
tărîrea luată de plenară privind o- 
bllgatlvitatea organizațiilor de ba
ză de a analiza în adunări gene
rale problema calității producție! 
și de a întocmi, împreună cu con
ducerile tehnice, planuri de mă
guri concrete, specifice condițiilor 
fiecărui sector, privind reducerea 
conținutului de cenușă, a umidită
ții în cărbune și micșorarea con
sumului specific de lemn.

Colectivul minei Lupeni, care în 
frunte cu comuniștii a obținut mul
te succese în Îndeplinirea mul
tiplelor sarcini ce le stau în față, 
va reuși cu siguranță, aplicînd mă
surile luate de plenară, să trimită 
industriei noastre siderurgica căr
bune mult, de bună calitate și la 
un preț de cost redus.

Pînă să umblu după una alta, la 
poștă am ajuns de abia seara. 
Crezusem că pînă la ora 20 mal 
am vreme să mă ocup de scrisoa
re și de bani. Numai că socoteala 
de acasă nu s-a potrivit de loc 
cu cea... de la poștă. Adică nu s-a 
potrivit cu cea a salariatelor de la 
ghișee.

— Dați-mi, zic — un mandat te
legrafic. Doresc să expediez niște 
bani.

— Nu se mai dau mandate te
legrafice.

— Atunci — repet eu — dați-mi 
-anul poștal.

— Nici poștale nu se mal dau.
— De ce?

s-au terminat
— Nu, s-a 

de serviciu.
Mă uit Ia

douăzeci și cinci.
— Bine dar știam că aveți 

gram plnă la ora 20.
— Avem.
— ȘI atunci ?
— Діипсі 11 Ce om curios 

să mai fii și dumneata. Nu
că avem de făcut bilanțul zilei ?

A, bilanțul, va să zică din cauza 
lui cliențil sînt serviți numai plnă 
la ora nouăsprezece treizeci. Și 
atunci, cum cele relatate mai sus 
nu se adresează numai unei sin
gure funcționare (boala e. genera
lă) m-am întrebat: Oare de ce 
rămîne pasivă conducerea P.T.T.R. 
fată de astfel de... inițiative?

I. CRISTEA 
corespondent

— întreb mirat — 
imprimatele ? 
terminat programul

ceas. Nouăsprezece

pro-

poți 
vezi

PROGRAM DE RADIO

Cramei „Odobești0 
din Petroșani, care va 
avea loc în ziua de 
duminică 17 martie a.c. 
orele

♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

La 
oferă 
bogat 
alități 
alese 
de la

această unitate vi se 
în permanență un 
sortiment de șpeci- 
la grătar și vinuri 

aduse din podgoriile 
Alba lulia.

♦

♦

♦
♦

Deservirc exemplară.

Vizitați 
Crama Odobești!

♦
♦
♦
♦
♦
♦

In atelier este ■ 
liniște. Un grup 
de artiști plastici 
amatori contempla 

un tablou aflat pe șevalet. Pis 
Minerva, autoarea compoziției de 
ulei intitulat „Belșug" așteaptă eu 
emoție părerea instructorului cer
cului, tovarășul Т-г Itmann Iosif...

...Au trecut patru ani tie cînd 
ea, soția unuj lăcătuș de la prepa- 
rația Lupeni, simțind atracție 
spre arta plastică a începui să vi
nă ia cercul de amatori de )a ciu 
bul din Lupeni. Pe atunci Nicu șl 
Tibi, băieții ei, erau încă mici. A- 
cum sînt școlari și se întrec în 
primirea celor mai bune note Și 
ea se străduiește să obțină „note" 
bune, deși cîștigarea unei tune 
aprecieri cere multă perseverentă.

Iată, în dreapta sa este Jn lu
cru compoziția în ulei intitulată

Ilineuță Marin este bine cunos
cut de minerii petrileni. In sec
ția lămpărie unde lucrează se 
străduiește să-și facă conștiincios 
datoria, eliberlnd minerilor lămpi 
de benzină sigure care să-i ajute 
în desfășurarea 
teren-

IN CLIȘEU: 
Marin deschide
lampă de benzină spre a fi repa
rată.

activității in sub-

Tlnărul Ilincută 
la electromagnet o

Gînduri în fața șevaletului
„A venit tăticu de Io șut", a to
varășei Petrișor Valeria. Lucrarea 
încă ли e terminată, dar înad de 
pe acum, tabloul redă cu finețe un 
cadru familiar, din cere за des
prinde dragostea părinților oențru 
copii și bucuria copilului Iți reve
derea tăticului.

Această colegă 
Minerva este fiică 
altfel majoritatea
cuiul de artă plastică i Andrușek 
Ghtzela, Topan Plorica, Kerekeș 
Irina, Balș Clara.

O altă colegă, fieonte Clara, 
este autoarea Unogravurii „Copii 
fericiți". Inspirtndu-se din reali
tatea zilelor noastie. care oferă

а tovarășe» Pîs 
de miner co de 
тетЬгъІат eer-

I
*
♦

♦
*

16 martie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8.08 Muzică ușoară, 9,00 
Roza viaturilor, 9,25 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 10,00 
Muzică de estradă, 10.27 Suite 

simfonice, 12,30 Muzică ușoară ro- 
mînească, 14,00 Muzică ușoară ce
rută de ascultători, 14,30 Din fol
clorul popoarelor, 15,00 
distractiv, 16,15 Vorbește 
va I 17,10 Cîntă Nicolae 
18,20 Program muzical

un bogat materi
al învățătoarea 
Leonte Clara, cu 
pasiunea cu care

ie insuflă elevilor săi dragostea 
de patrie și recunoștință fierbinte 
față de partid, conturează In cu
lori vii, grăitoare, mărturiile trans
formărilor care au loc în viața 
familiilor de mineri-

După o ucenicie pasionantă și 
muncă perseverentă Pis Minerva 
a devenit autoarea a mai multor 
llnogravuri și picturi în ulei, prin
tre care amintim «La odihnă" și 
„Maternitate", care i-au adus c- 
precietea colectivului de artiști 
plastici amatori, precum și al nu
mărului mare de vizitatori ai ex
pozițiilor jn care au fost expuse 
lucrările sale.

MARGARETA MICA

♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦

*

♦
♦

♦

Concert 
Mosco- 
Herlea, 
pentru

fruntași în producție din industrie 
Si agricultură, 19,30 Muzică de 
dans, 20,15 Jocuri populare romî- 
neștl, 20,30 Muzică de dans, 21,25 
Interpret! de muzică populară ro- 
mlnească.
Fragmente 
unul vals' 
Melodii de 
de estradă, 
sovietică. 16,55 Pagini alese 
muzica de estradă, 18,35 Arii din 
operele compozitorilor Puccini și 
Verdi, 19,00 Melodii populare ro- 
mînești cerute de ascultători, 19,40 
Muzică ușoară de compozitori ro- 
mîni, 20,00 Muzică de dans, 20,40 
Muzică populară din Moldova, 
21,15 Muzică de dans de compozi
tori romîni. 21,45 Agendă teatrală, 
22,00 Muzică de dans.

PROGRAMUL II. 12.35 
din opereta „Farmecul 
de Oskar Strauss, 13,40 
dragoste, 14.30 Muzică 
15.00 Muzică populară 

din

©

CINEMATOGRAFE
16 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Fata cu care eram prieten: AL
BANIA : Telefonista; PETRILA -. 
Anii fecioriei; ANINOASA: Post 
restant; LUPENI: Focuri în munți; 
URI CÂNI: Fantezii de iarnă.

12.



STXAGUl ВСКП-t

J. C^ankiewicz 
s-a îfftîhîit eu U Thant

NEW Y0RK 14 (Agerpres).
ba 13 martie, J. Cyrankiewicz, 

președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone, care a fost 
într-o vizită oficială în Mexic, s-a 

1 oprit la New York și a vizitat Or
ganizația Națiunilor Unite unde a 
avut o întîlnjre cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant.

— «=(•)

pa-
13

în

Comemorarea eroilor cubani 
căzu ți la 13 martie 1957 
HAVANA 14 (Agerpres).
La 13 martie, poporul Cuban a 

comemorat pe eroii care și-au pier
dut viața în timpul asaltului 
latului dictatorului Batista la 
martie 1957.

In întreprinderi și instituții,
orașe și sate au avut loc a'dunări 
consacrate împlinirii a șase ani 
de la acest eveniment remarcabil.

Seara, mii de oameni ai muncii 
și studenți din capitală s-au adunat 
în piața de lingă Universitatea din 
Havana. Primul ministru Fidel Cas
tro, a rostit o amplă cuvîntare în 

; fața celor prezenti.

NEW YORK 14 (Agerpres).
La ședința din 13 martie, Comi

tetul spesial O.N.U. pentru exami
narea problemei aplicării declara
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co
loniale, a încheiat discuția gene
rală cu privire la situația idin ■ «o- 
loniile portugheze și la măsurile 
care trebuie luate pentru a deter
mina Portugalia să îndeplinească 
hotărîrile Comitetului și Admaării 
Generale O.N.U., îndreptate .spre 
încetarea vărsărilor de sînge din 
Angola și din alte colonii portu
gheze și care obligă Portugalia să 
îndeplinească declarația.

In cuvîntarea rostită la ședința 
Comitetului speeial, reprezentantul 
sovietic V. A. Brîkin a subliniat 

situația din coloniile portu- 
nu numai că nu s-a îmbu- 
deloc dar, dimpotrivă, te
și represiunile au devenit 
sălbatice.

Reprezentantul sovietic a cerut 
(dgemitetului special să ia imediat 
măsuri pentru asigurarea traduce
rii în viață a hotărîrilor O.N.U. cu 
privire la Portugalia și la cei ca- 

мв .o înzestrează cu arme.
.tAoslași lucru au 

ДОПІаДОП Frontului 
iliberpre a Angolel, 
dința comitetului,

0------

Restabilirea relațiilor 
diplomatice între Indonezia 

și Olanda
NEW YORK 14 (Agerpres).
La 13 martie U Thant, secreta

rul general al O.N.U., a anunțat 
restabilirea relațiilor 
între Indonezia și 
dul cu privire la 
lațiilor diplomatice 
țări, cere fuseseră 
a fost realizat ca
tativelor duse la New York.

diplomatice 
Olanda. Acor- 
restabilirea re
intre cele două 
rupte în I960, 
urmare a tra-

SA

repre 
de E 
la șe-

Declarația C.6.M. din Franța In legatul 
minerilorcu greva

gheze 
nătățit 
roarea 
si mai

cerut 
național 
invitat 
reprezentanții

-Polentei. Bulgariei, Madagascarului, 
4Jiewei»Leone și altor țări.

Puterile coloniale în frunte cu 
S.U.A., precum și reprezentanții 
Venezuelei și a altor cîtorva țări 
au declarat însă că trebuie să se 
dea Portugaliei „posibilitatea de a 
se îndrepta".

La ședința din 13 martie a Co 
mitetului special nu s-a adoptat o 
hotărîre definitivă asupra măsuri
lor concrete în legătură cu Por
tugalia.

Următoarea ședință a Comitetu 
lui speeial are loc la 15 martie.

PARIS 14 (Agerpres).
La 14 martie Biroul Confederației 

Generale a Muncii a dat publici 
tătii o declarație în care se spune: 
„Minerii care se află în grevă de 
14 zile continuă lupta în condiți
ile unității și, implicit, dau un 
exemplu minunat întregii clase 
muncitoare".

Biroul C.G.T. subliniază că ac 
tualmente se înregistrează un avînt 
al luptei unite a clasei muncitoare

pentru revendicările ei economice, 
împotriva samavolniciei și atitudinii 
rigide a autorităților. „Greva mi
nerilor contribuie, în шаге mă
sură la stabilirea unei atmosfere 
de încredere între toți oamenii 
munci. îi ajută să-și consolideze 
pozițiile și să întărească pretutin
deni unitatea pentru a obține sa
tisfacerea revendicărilor muncito
rilor", declară Biroul CG.T.

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

Comunicatul comun vietnamezo-laoțian
HANOI 14 (Agerpres).
In comunicatul comun vietna- 

tnezo-Iaoțian, semnat la Hanoi în 
urma vizitei oficiale a regelui 
Laosului, Șri Savang Mtne, în R.D. 
Vietnam, se arată că acordurile de 
la Geneva din 1962 cu privire la 
Laos creează condiții favorabile 
pentru dezvoltarea regatului Laos

-------------- o

păcii și neutralității. ie- 
o contribuție importantă 
menținerii păcii și secu- 
Indochina, Asia de sud-

pe calea 
prezintă 
la cauza 
rității in
vest și in întreaga lume.

Ambele părți își exprimă depli
na satisfacție că relațiile de bonă 
vecinătate existente între R. D. 
Vietnam și Laos continuă să 
întărească și să se dezvolte.

se

0. Autoritățile americane „pedepsesc**...
Dezvoltarea comerțului Est—Vest 

în discufia consfătuirii de la Londra
LONDRA 14 (Agerpres).
Dezvoltarea comerțului între 

Răsărit și Apus a constituit pro
blema principală discutată la 13 
martie la consfătuirea internațio
nală care a avut loc la Londra 
„Pentru conferința in problemele 
lărgirii comerțului mondial".

Reprezentantul Consiliului brita 
nic pentru dezvoltarea comerțului 
international, Timberlake, luînd cu 
vîntul la consfătuire a subliniat că 
dezvoltarea legăturilor comerciale 
cu țările socialiste trebuie să con
stituie principala temă în discuta-

rea problemelor relațiilor econo
mico internaționale.

Despre marile avantaje pe care 
le aduce comerțul cu țările socia
liste a vorbit, de asemenea, și all 
reprezentant englez, profesorul 
Dickinson. Anglia, a declarat el 
trebuie să facă comerț cu 
ga lume, fără nici un fel 
criminare.

Clive Jenkins 
al sindicatului 
administrație, a

in
au

întrea- 
de diș-

generai

țe- -
ab-LONDRA 14 (Agerpres).

Potrivit relatărilor apărute 
presă, autoritățile americane 
hotărît „să pedepsească" societa
tea engleză „London and Oversas 
Freighters", ale căror nave trans- 
poartă încărcături sovietice în Cu
ba. Două petroliere aparținînd 'a- 
cestei societăți nu vor mai putea 
transporta în viitor mărfuri plătite 
de guvernul S.U.A.

Americanii fac multe lucruri 
surde, a declarat directorul aces
tei societăți, comentînd hotărîrea 
autorităților americane. Uniunea 
Sovietică, a spus el, a închiriat 
nave ale societății pentru trans
portarea 
declarat 
Uniunea 
te nave
cu încărcătură, ele pot face aceas
ta.

țițeiului în 
de acord cu 
Sovietică va 
să plece din

Cuba. Ne-am 
aceasta. Dacă 
dori ca aces- 
nou în Cuba

secretarul 
muncitorilor din 
specialiștilor ten- 

nicieni și personalului de control, 
a criticat vehement 
litică a guvernului 
împiedică comerțul 

Pentru nimeni nu 
secret, a declarat Jenkins, că in
dustria noastră se află într-o sta
re de stagnare. Dezvoltarea comer
țului ar ajuta la rezolvarea multor 
probleme economice ale Angliei și, 
tn primul rînd, la reducerea șo
majului.

Montgomery
0
Si

orientarea po- 
Angliei, care 

anglo-sovietic. 
constituie un

Cheltuieli militare exorbitante
LONDRA 
Mareșalul 
făcut în

14 (Agerpres).
britanic Montgomery 

cadrul unor dezbateri
Lorzilor o declarație

a
din Camera 
în care atrage atenția asupra chel
tuielilor exorbitante pe care le 
implică pentru Anglia actualul 
program de înarmare nucleară.

Incercările guvernului de a crea 
o așa-numită „armă nucleară de 
descurajare proprie" necesită fon-^ 
duri „mult mai mari decît își 
poate permite țara", a spus Mont
gomery. In cazul că se va persista 
în această politică, a spus vgrbi- 
torul, „populația țării va avea de 
suferit".

de „jigniri 
ultima sa 

— episodul 
„Rogopag".

judiciară împotriva 
face parte dintr-o 

campanie îndreptată

ROMA 14 (Corespondentul Ager
pres transmite:

Recent s-a anunțat la Roma că 
binecunoscutul scriitor și cineast 
Pier Paolo Pasolini a fost dat în 
judecată fiind acuzat 
aduse religiei" pentru

! creație cinematografică 
regizat de el în filmul
După un proces care a atras atenția 
opiniei publice și care a stirnit in
dignare în cercurile largi din Italia, 
Pasolini a fost condamnat la patru 
luni închisoare cu suspendarea pe
depsei, după ce procurorul insis - 
tase pentru aplicarea unei pedep
se mult mai mari.

Un grup de 51 de scriitori, 
meni de artă, cineaști dintre 

' mai cunoscuți din Italia au dat 
blicității o declarație în care
exprimă suprinderea și indignarea

oa- 
cei 
pu- 
îșt

Proteste în Italia împotriva procesului 
înscenat tai P. P. Pasolini

față de sentința pronunțată îm
potriva lui Pasolini. In declarație 
se atrage atenția asupra pericolului 
pe care acest proces îl reprezintă 
pentru libertatea de expresie artis
tică in Italia și se subliniază că 
înscenarea 
lui Pasolini 
adevărată
împotriva creatorilor care manifestă 
spirit de independență. „Considerăm 
de datoria noastră — se subliniază în 
declarație — să atragem atenția 
autorităților asupra acestui caz și 
să cerem luarea unor măsuri con
crete care să apere arta și pe ar
tiști de asemenea amenințări".

Printre semnatarii declarației fi
gurează scriitorii Alberto Moravia 
Giuseppe Ungaretti, Carlo Levi, pic
torul Renato Guttuso, cineaștii Fe
derico Fellini, Cezare Zavatini etc.

ROMA. La 12 martie, A. Fanfani, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Italiei, l-a primit pe A. I. 
Adjubei, redactor șef al ziarului 
„Izvestia", vicepreședinte al Aso
ciației „U.R.S.S.—Italia”, și a avut 
cu el o convorbire.

Apoi 
jun în

muncitorilor folosiți in luna ia
nuarie 1962.

0

Congresul Frontului
SOFIA 14 (Agerpres).
La 14 martie s-a deschis la So

fia cel de-al cincilea Congres al 
Frontului Patriei din Bulgaria. Pe 
ordinea de zi a Congresului fi
gurează : Darea de seamă cu privi
re la activitatea și sarcinile vi-

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

„Zile negre44 pentru lira
LONDRA 14 (Agerpres).
Criza care s-a manifestat 

ceputul acestei săptămîni la
sterlină a 

negre" este 
de experții 

Pe lingă 
mod oficial

Patriei din Bulgaria 
itoare ale Frontului Patriei, Rapor
tul Comisiei financiare de control 
ale Frontului Patriei.

La primul punct al ordinei de zi 
raportul a fost prezentat de Encio 
Staikov, președintele.
Executiv al 

lui Patriei.

Comitetului
Consiliului Frontu-

A. Fanfani 
cinstea Iui

YORK. In

a oferit un de- 
д. I. Adjubei.

dimineața zilei

la în- 
bursa

sterlină 
deoarece 

crescindă
monedei lor

exprimă 
în solidi- 
naționale,

din Londra, cînd lira 
cunoscut din nou „zile 
comentată cu neliniște 
economici occidentali, 

pierderile apreciate în
la cel puțin 50 milioane de lire 
sterline suportate de Banca Angliei 
în încercările sale de a opri scă
derea cursului monedei, fenomenul 
rămîne neliniștitor pentru econo-

miștii englezi 
o neîncredere 
ta tea

„Sînt îndreptățite temerile, scrie
în acest sens din Londra agenția 
France Press, că o parte impor
tantă din capitalurile retrase de 

investitori străini odată cu scăde
rea la bursă . a lirei nu vor mal 
reveni la Londra... atacul împotriva 
monedei engleze a demonstrat ma
rea instabilitate a lirei engleze".

NEW 
de 13 martie trei nave militare a- 
mericane au ancorat în portul La
gos, capitala Nigeriei. După cum 
anunță corespondentul agenției As
sociated Press escadra de nave este 
formată dintr-o navă desant și două 
distrugătoare pe bordul cărora se 
află 588 marinari și 50 de ofițeri.

PARIS. După cum transmite a- 
genția United Press International, 
Georges Bousquet, colaborator al 
săptămînalului francez „Rivarol" 
cunoscut prin sprijinul acordat e- 
lementelor O.A.S.-iste, a fost con
damnat la 10 ani închisoare, pen
tru atentat împotriva . securității 
statului.

LONDRA. Datele oficiale publi
cate de comisia pentru industria 
textilă naționalizată din Anglia a- 
rată că în cursul lunii ianuarie 
1963 producția de textile a Marii 
Britanii a rămas net inferioară 
față de cea a lunii ianuarie 1962. 
In același timp numărul muncito
rilor folosiți în această industrie 
a scăzut în Juna ianuarie 1963 cu 
19 000 față de numărul total al
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ZURICH. Reprezentanții organi
zațiilor de tineret din Elveția reu
niți la Ziirich la invitația Mișcării 
tineretului împotriva înarmării a- 
tomice au hotărît in unanimitate 
organizarea în luna aprilie a unui 
marș Lausanne—Geneva pentru a 
demonstra voința lor de luptă 
potriva armei nucleare, pentru 
zarmare generală, pentru pace.

CIUDAD DE MEXICO. Potrivit 
unui studiu asupra capacității de 
cumpărare a poporului din Mexic, 
efectuat de către experți ai Cen
trului pentru productivitatea in
dustrială — anunță agenția Prensa 
Latina — 23 de milioane de oa
meni din Mexic consumă cantități 
de produse care abia le permit să 
trăiască la limita mizeriei.

îm- 
de

HANOI. In luna februarie, 
trioții sud-vietnamezi au organizat 
în provinciile Vietnamului central 
peste 100 de operațiuni, în cursul 
cărora au fost uciși 592 de membr* 
ai detașamentelor de pedepsire 
inclusiv cinci americani. După cum 
transmite agenția de presă Elibe 
rarea, patrioții au doborît sau a 
variat 8 avioane și elicoptere die- 
miste și au distrus, de asemenea 
alte multe mijloace tehnice mili
tare.

pa-

Agenția United 
anunță că se- 
Dean Rusk va 
S.U.A. la cea 

I consiliului mi- 
C.E.N.T.O..

WASHINGTON. . 
Press International 
cretarul de stat 
conduce delegația 
de-a 11-a sesiune a 
nisterial al pactului 
care va avea loc în Pakistan la 30 
aprilie și 1 mai.

După cum a anunțat un purtător 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat al S.U.A., Dean Rusk va vi
zita cu acest prilej India, Pakis
tanul, Iranul și Turcia.

MANILA. Agenția Associated 
Press anunță că la 13 martie mem
brii Comisiei economice O.N.U. 
pentru Asia și Extremul Orient au 
adoptat în unanimitate o rezoluție 
prin care cer convocarea linei 
conferințe la nivel înalt în vede
rea adoptării unor acțiuni regio
nale în Asia in vederea dezvoltă
rii comerțului și industriei. Secre
tarul comisiei, U Nyun (delegatul 
Birmaniei) și-a exprimat părerea 
că aceasta „este o rezoluție de 
portantă istorică"

MADRID. Consiliul de război 
Madrid a condamnat recent Ia 
depse variind între 
ani închisoare. 16 
ținînd organizației 
Askatusuma" (Tara 
bertatea să) si 
crătorilor basci"

im-

din 
pe- 

un an și sase 
persoane apar- 

..Euskadi Ta 
bascilor și li-

„Solidaritatea iu.

MOSCOVA. Anul acesta. în 
Uniunea Sovietică va începe con
strucția a încă 10 centrale electri
ce mari, care nu sînt prevăzute în 
planul Ministerului Energeticii și 
Electrificării al U.R.S.S. Astfel, nu
mărul centralelor electrice din 
U.R.S.S. care se construiesc sau se у 
lărgesc a ajuns la 170. .

Tiparul t „6 August" Petroșani


