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In întîmpinarea zilei de 1 Mai

Din realizările minerilor 
Văii Jiului

У
1500 tone de cărbune peste plan

Activitatea minerilor de 
la Petrila este în aceste 
zile tot mai rodnică. In

bune. Pe baza creșterii 
productivității muncii cu 
8,3 la sută, minerii din

primele două săptămîni 
ale lunii aprilie minerii 
petrileni au livrat peste 
prevederile planului a- 
proape 1 500 tone de căr
bune energetic. In acest 
răstimp toate sectoarele 
productive ale minei și-au 
îndeplinit și depășit sarci
nile de plan. Dairm de 
relevat este aportul adus 
de către colectivul secto
rului II în obținerea unei 
producții sporite de căr-

sector au extras peste pla
nul primelor două săptă
mîni ale lunii aprilie 713 
tone de cărbune.

In abatajele în care 
lucrează brigăzile condu
se de minerii Bartok Io
sif, Laszlo Ștefan, Bartha 
Francisc, Tănase loan, 
Stăuceanu Gheorghe, Fi- 
roiu Ioan, Mihai Ștefan 
de la mina Petrila s-au 
obținut randamente de 6— 
7,5 tone cărbune pe post.

IN PLIN
Constructorii șantieru

lui Lupeni își axează în 
prezent atenția pe finisa 
rea interioară a blocului 
F cu 60 apartamente pe 
care îl vor preda în fo 
losință în luna mai.

Pentru urgentarea lucră
rilor, în fiecare din cele 
patru scări ale blocului 
a fost repartizată cîte o 
brigadă de zugravi-vopsi- 
tori I acestea sînt brigăzi
le codnuse de tov, Berciu 
Gheorghe, Fierăstrău loan. 
Рога Sabir. și Mogoșau 
loan. La fel, pentru exe
cutarea celorlalte lucrări, 
au fost repartizate brigăzi 
cu mare experiență cum 
sînt cele conduse de Du
mitru Aurel, (parchetari), 
Smaranda Constantin si 
Braicău Nicolae, (mozai

FINISAJ 
cari), Istodor Vintilă și 
Comșa Achim (instala
tori).

Lucrările la acest bloc 
mare se desfășoară din 
plin. Pînă acum, a fost 
turnat mozaicul și în bu
nă parte frecat, s-a bă
tut parchetul în cea mai 
mare parte a apartamen
telor, s-a făcut controlul 
„de cald" la rețeaua de 
calorifer, iar zugravii au 
tras primul strat de var 
pe pereți .

Hotărîrea constructori
lor de la acest obiectiv 
este clară : în cursul lunii 
mai, întreg blocul F eu 
cele 60 de apartamente 
să fie predat în folosin
ța minerilor lupeneni.

GEBEDI IOSIF 
corespondent

Viteze sporite 
la lucrările

Realizarea integrală a 
planului lucrărilor de des
chideri și pregătiri cons
tituie principala premisă 
în vederea asigurării lt- 
liei frdntului activ de lu 
cru necesar pentru spo 
rirea producției de cărbu
ne. Ținînd seama de acest 
lucru, la mina Petrila se 
pune, un mare accent pe 
efectuarea , la timp a lu
crărilor. de deschideri, in 
sectorul XI brigăzile mi
niere ce efectuează lu
crări, de investiții își or-

Producție
Cărbunele extras de 

minerii Văii Jiului a în
registrat luna aceasta o 
simțitoare creștere și din 
punct da vedere calitativ. 
Cenușa medie a cărbune
lui brut extras în primele 
două săptămîni ale lunii 
aprilie a scăzut pe combi
nat cu 0,2 la sută sub 
norma admisă. In majo
ritatea exploatărilor mi
niere din bazin indicii ca
lității au suferit îmbună
tățiri, conținutul de steril

de avansare 
de pregătiri
ganizează în așa fel mun
ca încît să obțină viteze 
sporite de avansare și în 
același timp să dea lu
crări trainice, de calitate. 
In luna trecută brigada 
minerului Șomogyi Iuliu, 
lucrînd într-o galerie dub
lă armată în fier, a rea
lizat o viteză medie de 
avansare de 90 m, Pe în- 
tregul sector viteza medie 
obținuă în galerii în acest 
timp a fost de 52,6 m. 
depășindu-se cu peste 2 
m. viteza mețjie de avan
sare planificată.

de calitate
din cărbunele extras a 
scăzut sau s-a încadrat 
in cifrele planificate. 
Fruntașă pe bazin cu ca
litatea cărbunelui sa si
tuează și luna aceasta mi
na Petrila care a redus 
conținutul de steril din 
cărbune cu aproape 1 la 
sută față de cel admis. 
Bine au muncit în ce pri
vește îmbunătățirea cali
tății cărbunelui și colec
tivele minelor Lupeni și 
Lonea.

Ia preparația Lupeni a sosit un grup de elevi de la Școala > 
de maiștri din Petroșani. Aceștia se află în perioada de practică, $ 
în vederea culegerii datelor necesare pentru întocmirea proiectelor Ș 
de diplomă. (

IN CLIȘEU: Prim-maistrul electromecanic Cronciova loan cu ț 
viitorii maiștri Moldovan Ioan, Hallăsz Tiberiu, Popescu Dumitru șl ) 
Țivilea Cornel, discutînd despre datele culese de prin secțiile uzinei. <

Drumetind prin Țara de sus

In subteran, lampa de siguranță cu benzină este 
un prieten de nedespărțit al minerului. Cu ajutorul 
ei minerul determină existența gazului metan. De 
aceea, înainte de intrarea în mină, lampa trebuie 

bine verificată Acest lucru îl face 
"***** » (je fiecare dată și minerul șef de

Brigada noaslra ii-a niptilal mîoHI
Brigada pe care o conduc lu

crează în abatajul cameră nr. 7 
din sectorul IV al exploatării mi
niere Aninoasa. împreună cu or
tacii mei ne-ат angajat ca pînă 
la 1 Mai să extragem peste pre
vederile pianului 800 tone de căr
bune energetic și să depășim ran
damentul planificat cu cel puțin 
o tonă de cărbune.

încă din prima lună a anului 
ne-ат străduit ca planul de pro
ducție ce ne revine să fie reali
zat și depășit pe baza unor ran
damente tot mai mari. Pînă la data 
de 17 aprilie, brigada noastră, cu 
toate că a avut unele greutăți 
cauzate de condițiile de zăcătnînt. 
a dat peste plan 859 tone de căr
bune, depășind astei cu 59 tone 
de cărbune angajamentul luat. A- 
ceastă depășire se datorește în 
mare măsură creșterii productivi
tății muncii, in perioada amintită 
am obținut un randament cu peste 
o tona de cărbune pe post mai 
mare de cit cel planiiicat.

Realizările obținute au fast po
sibile printr-o mai bună organiza
re a muncii in abataj cît și da
torită sprijinului tehnic pe care îl ■ 
primim la locul de muncă. Acest

sprijin constă in primul rind în 
aprovizionarea cu cele necesare. 
Cu lemnul nu mai avem bătaie de 
cap. Ni se aduce din timp la lo
cul de muncă în cantități suficien
te pentru toate cele trei schim
buri. In același tirrip ni se asigu
ră ritmic numărul necesar de va- 
gonete goale. Din acest punct de 
vedere sintem ajutați de maiștrii 
mineri din fiecare schimb. Pușca- 
rea se iace în mod organizat, în 
așa iei ca să nu avem timpi morți. 
Toate acestea sînt condiții, care 
iac ca munca noastră să fie mai 
rodnică.

Analizînd împreună cu ortacii 
posibilitățile de care dispune bri
gada noastră, am hotărît ca în 
cinstea măreței sărbători de 1 Mai 
să ne majorăm angajamentul ini
țial cu încă 250 tone de cărbune 
energetic de bună calitate. In ve
derea îndeplinirii și depășirii a- 
cestui nou obiectiv de întrecere 
brigada пи-și va precupeți efortu
rile în muncă, se va baza pe spri
jinul acordat ca și pînă acum de 
către conducerea tehnică a secto
rului nostru . j,.

B1RO ȘTEFAN
șef de brigadă — mina Aninoasa

schimb Cojocaru loan din brigada 
lui Kompodi loan din sectorul III 
al E.M. Lonea.

Regiunii așezate în partea de 
nord a tării, răsfirată pe văile 
Bistriței și Moldovei, pe șesurito 
Sucevii și Șiretului, oamenii îi 
mai zic șî „Tara de sus". Sa stră
batem Împreună o parte din acest 
ținut in care muntele se îmbină 
cu șesul ,și , pădurile cu hiildei? 
aurii de griu, unde toamnele sirii 
bogate șt iernile. viforoase. unde 
abundă apele minerale și ozonul. 
Să poposim în fata neasemuitele/ 
frumuseți pe care natura ie-a creat 
alcî 'șT"'ăli<JrTrrTăIO"vestrg-iftor -cate - 
vorbesc despre viata și lupta stră 
bunilor

Spre Rarău 
și pietrele Doamnei
Pe șoseaua de pe valea piriului 

Izvorul Alb. serpentinele urcă și 
apoi coboară pe valea Bistriței pi 
nă dincolo de gura cheilor. Nu de
parte de aici incep cărările spre 
cabana Rarău. La o înălțime de 
1635 m., spintecînd văduhul cu 
crestele lor semețe, ne apar in 
toată splendoarea „Pietrele Doam
nei", albe, siîrtecate în blocuri șt 
turnuri, cu forme și dimensiuni ne
bănuite, rostogolite haotic sau sfi- 
dind semeț bătaia vrutului și a 
ploii. întreg masivul Rarău este 
format- din „clipe", cum li se spu
ne pe aici blocurilor de calcar.

Nicăieri insă ca In Pietrele Doam 
nei forțele naturii n-au modelat 
din aceste roci un relief mai ca
racteristic : peșteii întunecate, pră
păstii, crăpături adinei unde, ză
pada. întirzie pînă in mijlocul verii. 
Aici, pe aceste pietre am ascultat 
ia un loc de tabără străvechea le
gendă al rocurilor. O spunec, itn 
BăStbr băhin. Așa,'.sfătos, în lumi
nă roșiatică o tocului, părea ă li 
n.nul dintre vitejii plăeși*. al- -lut 
Ștefan cel Mare. Se zice Că Elene, 
soția voevodutoi moldovean Petru 
Rareș, plecînd in pribegie, s-ar ti 
ascuns printre știrici, în grote, cu 
să scape de urgia turcilor. $i de 
atunci aceste stinci poartă numele 
de Pietrele Doamnei.

In zilele noastre masivul Rarău 
este străbătut de sute și sute de 
turiști, Însetați de frumusețiile na
turii : cabanele ii găzduiesc cu os
pitalitate ; prin întinsele păduri de 
molid si de brad străbate zumzetul 
fierăstraieior mecanice ale tores- 
Heritor; de cîțiva ani luncționea- 
ză aici o stațiune meteorologică de 
mare Înălțime ; in laboratoarele 
noului canton pastoral din apro
pierea stațiunii, cercetătorii studia-

ELENA ȚUICU 
corespondentul Agerpres pentru 

regiunea Suceava

(Continuare in pag. 3-a)

Brigada priceputului miner Gagyi Ioan, de la sectorul I al minei Vulcan obține' frumoase realizări 
pe seama creșterii randamentului. In prezent harnica brigadă lucrează cu un randament sporit CU 0,40 
ț/post față de prevederile planului. 1 >

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii înainte de intrarea în mină.



EDUCAȚIA COMUNISTA A ELEVILOR -
SARCINĂ PRINCIPALĂ A ȘCOLII
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In educarea comunistă a tinerei generații din patrie noastră. j 
șcelii ii revin sarcini deosebit de importante. ! 
care trebuie să formeze la elevi concepția comunistă despre lume, 
viată, muncă, să-i educe in spiritul moralei comuniste, al devota
mentului nețărmurit față de patrie și popor, in spiritul internațio
nalismului proletar. Școala este chemată să Înarmeze tinăra gene
rație eu înțelegerea cauzei nobile a : 
șt s-o ferească de infiuiențele ideologiei burgheze.

Școlile și cadrele didactice din Valea Jiului, au obținut unele 
rezultate bune in educarea comunistă a elevilor. Cu toate aces
tea, munca educativă nu este Încă la nivelul sarcinilor. In pa
gina de țață, redăm cîteva aspecte privind felul cum se desfășoară 
această muncă ta rindurile elevilor din școlile Văii Jiului.

■ « » » -ft «

Colaborarea școlii eu părmfii 
elevilor

A face din copii membri demni 
ai societății noastre —■ iată țelul 
familiei și al școlii. Educația ele
vilor se Înfăptuiește prin întreaga 
organizare a vieții lor în familie și 
școală, precum și prin aplicarea u- 
nor metode și mijloace adecvate, 
influiența directă a părinților și a 
pedagogilor are o importanță ho- 
tărîtoare.

De aceea în activitatea lor, ca
drele didactic? și în special diri- 
ginții. trebuie să se bazeze conti
nuu pe colaborarea cu părinții e- 
levilor, să le ceară spijinul ori de 
CÎte ori este nevoie.

In întărirea legăturilor dintre 
școală și familie comitetele de pă
rinți pe școală și clase, ședințele 
lunare organizate cu părinții, lec
toratele cu părinții, orele da con
sultații, vizitele la domiciliu ș.a. 
sînt pîrghii importante prin care 
se realizează o bună colaborare, 
care au o mare eficacitate în mun-

Școala este aceea |
i 
Ă 
ț 
ț 

socialismului și comunismului | 
lei burgheze. *

î 
!

fac mai puțina griji. Acest lucru 
însă a fost combătut chiar de pă
rinții care au participat la ședință 
si care au arătat că se face o 
slabă mobilizare a lor la ședințele 
de la școală, ei nu sînt încunoș- 
tiințați la timp de unele abateri 
ale copiilor lor, nu li se cere aju 
torul, uneori fiind puși în fața unor 
fapte împlinite.

Cadra didactice ca Josan Olivia. 
Butulescu loan șa., deși sînt ti
nere, nu fac vizite elevilor acasă, 
nu discută cu părinții. La fel pro
cedează și diriginții Merhan I. și 
Trancău Ioan de la Școala de 8 
ani Lonea sau Suba Didina și Sch- 
waitzer Adrina de la Școala medie 
Vulcan.

Iată doar cîteva cazuri. Aseme
nea exemple mai sînt și la alte 
școli. Acolo unde a lipsit această 
colaborare și rezultatele obținute 
de elevi în procesul instructiv-edu- 
cativ sînt mai slabe.

Cit mai multe acțiuni 
colective

Organizațiile U.T.M. și de pio
nieri din școli, sînt factori impor
tanți care contribuie la educarea 
comunistă a elevilor. In acest an 
școlar, munca de educație desfă
șurată de aceste organizații, a fost 
mult mai rodnică, mai plină de con
ținut. împreună cu profesorii diri- 
ginți, organizațiile de tineret au 
organizat diferite întîlniri cu mun
citorii fruntași în producție, unii 
chiar părinți ai elevilor, vizite șl 
excursii, citirea în colectiv a pre
sei, acțiuni de folos obștesc, or
ganizarea de programe cultural- 
artistice ș.a. Așa au procedat or
ganizațiile U.T.M. și pionieri de la 
Școala medie Vulcan, Școala profe
sională Lupeni, Școala de 8 ani nr. 
l2 Lonea, Școala de 8 ani nr. 2 
.Petroșani ș.a.

țASâ: -----—----------

IN CLIȘEU: Aspect exterior al Școlii medii din Vulcan dată ta
folosință la începutul anului școlar curent.

Disciplina in șcmII și In afara școlii
Buna desfășurare a activității 

școlare și extrașcolare se poate 
realiza cu succes numai atunci 
cînd disciplinei i se aeordă aten
ția cuvenită. In formarea acestei 
discipline ferme, liber cosmițite la 
elevi, un rol deosebit îl are uni
tatea de metode și măsuri din par
tea cadrelor didactice. Majoritatea 
acestora și-au înțeles sarcina de 
educatori ai tinerei generații și se 
străduiesc zi de zi să o indepH- 
neaseă cu succes. Cadre didactice 
ca LOrincz Francisc, Șiclovan loan. 
Boldor Paula, Cherciu Nicolae, Cer- 
năianu Elena, Paraschivoiu Constan
tin, Bende loan, Mototolea Maria, 
Tetileanu Emil și mulți alții se 
preocupă zi de zi de întărirea dis
ciplinei în rindurile elevilor prin

însăși exemplul lor personal. Ele
vii acestor dascăli sînt disciplinați, 
au o comportare demnă atît în 
șeoală cît și în afara școlii.

Din păcate mai sînt însă elevi 
care încalcă normele școlare, a- 
vînd și alte manifestări dăunătoare 
în afara școlii. Unii tineri mani
festă lipsă de respect față de vârst
nici, mint, dovedesc lene, lipsă de 
modestie, o atitudine lipsită de răs
pundere și formală față de munca 
încredințată.

Acest lucru arată eă în' munca 
de educare a elevilor mai sînt o 
serie de lacune.

Se știe că elevii sînt predispuși 
să imite educatorul în tot ce are 
el, în modul de comportare, în ți
nută, în vorbire etc. Unele cadre 
didactice nu reprezintă un model 
de comportare pentru elevi. Ce fel
de exemple pot fi pentru elevi pro
fesorii Guido Francisc, Zegan Ema- 
noil, Lazăr Melania, Firczak Eugen. 
Slomea Adalbert care săvîrșese ei 
înșiși abateri de Ia disciplină, au 
unele ieșiri care nu cadrează cu 
misiunea lor de educatori.

De aceea nu-i de mirare că e- 
levi ca Pardos Rozalia, Predescu 
I., Petruț M., Pralea I., Bone I., 
Racozi F. au o ținută neeorespun- 
zătoare la școală și în afară școlii, 
dovedesc o comportare nec^yiUzată 
față de cei mai In vîrstă/și alte 
apucături.

Vinovați de comportarea unor 
astfel de elevi se fac diriginții și 
în general cadrele didactice eare 
nu controlează felul cum îșt petrec 
ei timpul liber și nici nu caută să 
organizeze anumite acțiuni cu ei

ca educativă.
Majoritatea școlilor din Valea 

Jiului (Școala medie Vulcan, școlile 
de 8 ani nr. 1 și nr. 2 Petroșani. 
Școlile din Uricani și Bărbăteni) 
țin o legătură strînsă cu familiile 
elevilor, colaborează cu ele, iau mă
suri comune de îndreptare a unor 
abateri săvîrșite de elevi. Nu ace 
lași lucru se poate spune însă des
pre școlile medii din Petroșani și 
Lupeni, Școala de 8 ani Lonea și 
altele care au subapreciat impor
tanța legăturilor lor cu părinții ele
vilor. Aceasta constituie una din 
cauzele rezultatelor slabe obținute 
de aceste școli la disciplină, frec
ventă, învățătură.

La Școala medie din Petroșani, 
de exemplu, la ședința cu părinții 
din 9 aprilie a.c., nu au fost pre- 
zenți decît 49 de părinți din a- 
proape 500. Această prezență ne
mulțumitoare se datorește condu
cerii școlii și diriginților care men
țin o slabă legătură cu familiile 
elevilor. Conducerea școlii moti
vează aceasta cu faptul că elevii 
de aici fiind mai mari, părinții își

pe tine. Cu mine oi dat de dra- 
Te trimit ambalat mâ, ambalat 
hîrtie de la alimentara. Cînd 
dau una, te iac racheta. Te

— Și, zici că pentru azi nu ai 
învățat ? Ei bine las' că te aranjez 
eu 
cu 
In 
iii
trimit în lună. Marmeladă. Trtn- 
tor. Tîmpenia pămtntului. Prai te 
fac..

$i, sub groaza de epitete care 
curgeau cu nemiluita, elevul ră
mase înmărmurit. De-abio a avut 
timp să facă un gest die apărare 
Si o ploaie de pumni Se abătu cu 
înverșunate asupra iui, loviturile 
căzînd pe unde se nimerea.

Intr-un tîrziu vajnicul „educa
tor" se retrase transpieat dat vic
torios de pe cimpoi de lupta. Й- 
slnd In urma lui sporind, vrnatăi și 
seimele de copil.

Cred ca ați ghurii'. Hta e vorbe 
de „domnul Vucea'. E vorba de 
un domn Vuc«№ nou, cate și-a 
modernizat ..limtugul" dat na și 
metodele.

I

mod

toti 
de

reușește să atragă 
în această muncă, 
orelor educative, depind 
obținute. De aceea în

Sarcina educării elevilor revine 
tuturor cadrelor didactice și în 
deosebit dirigintelui. De felul eum 
dirigintele 
profesorii 
conținutul 
rezultatele 
munca dirigintelui eu clasa, o ma
re importanță are tematica orelor 
educative. Buna întocmire a aces
tei tematici, cere din partea diri
gintelui cunoașterea colectivului de 
elevi, a relațiilor din sînul lui.

Multi diriginți au o experiență 
bogată în stabilirea temelor orelor 
educative. Diriginți ca Lupșor Ol
ga, Leschî Ioan, Dună Elena, Sara 
Ana și alții au obținut rezultate 
bune în munea educativă cu ele
vii datorită faptului că au acordat 
o atenție deosebită tematicii ore
lor de dirigenție.

Sînt însă și profesori diriginți 
care obțin rezultate mai slabe în 
munca educativă cu elevii tocmai

țtr&țifU (Le
„domni 
pe aici 
lor ori-

Din păcate asemenea 
V ucea" se mai intilnesc 
pe colo. Ei au metodele 
gioale de „educație". Epitete ca 
boule, măgarule, debit оси le, tim- 
рЛиІе și oițele asemănătoare iac 
parte din vocabularul for curent.

MWSOFOILETON
—

cu care se adreeeazd elevilor, vo
cabular dealtfel destui de bogat 
in asemenea cuvMe. Iar cînd fi 
ele s-au -eptazctf, ei rut se silesc 
si eautd sd-șf impună autoritatea 
subiezM ptfn torța pumnilor.

Poate ле veți contrazice spunînd 
<c asemenea „pedagogi" nu se 
mai iatllneșc azi. Aveți puțintică 
răbdare și ti veți cunoaște.

Zegan Emanoil de la Școala de

Tematica orelor educative
din cauză că nu acordă atenția 
cuvenită tematicii și aceasta dato
rită necunoașterii elevilor, faptelor 
ce se petrec în elasă. Aceștia în
tocmesc și expun referate abstrac
te, înlocuiesc adevăratele metode 
educative eu prelucrări moraliza
toare. Printre aceștia se numără 
profesorii Scornea Spiridon, Cior- 
tea loan, Rădulescu Stela, Urdea 
Maria.

Cele mai multe defieiențe în 
munca educativă s-au observat la 
Școala de 8 ani âr. 1 Lupeni, Școala 
medie Lonea, Școala medie Petro
șani ș. a.

Așa de exemplu, la Școala de 8 
ani nr. 1 din Lupeni, diriginți ca 
Sfura Emil și Florea Maria și-au 
propus să trateze în orele educa
tive teme care de fapt se predau Ia 
orele de istorie sau limba romînă, 
sau ca tovarășa Mihăilă Elena care 
a inclus în plan, teme ce depășese 
puterea de înțelegere a elevilor

еллі£О^1
4 ani din Jieț, (vezi sancțiunea 
primită din partea secției de în- 
vățămint pentru lovirea elevilor}, 
Bejenaru Gheorghe de la Școala 
de 4 ani Dilja care zilele trecute 
și-a încercat forța pe spinarea e- 
ievuîui Burlic Virgil sint doi din 
cei care fac educație cu palma, 
iar printre cei cu un „vocabular" 
bogat se numără Bejan Lidla, 
(școala de 8 aid nr, 1 Petroșani), 
Gorgan loan și Ștefan Anica 
(Școala medie Petroșani),

E adevărat că asemenea ,peda
gogi" slid tot mai puțini. Dar re
miniscențele burgheze din concep 
ția lor mai izbucnesc din 
cînd. Ar ii de dorit ca pe viitor 
asemenea metode să nu se mal 
repete sau dacă se ivesc să fie 
curmate pe ioc. Conducerile șco
lilor și organizațiile de partid au 
un cuvlnt greu de spus fn aceas
tă prMnță. 

c/nd in

1

din clasa a V-a ș. a. Cu o astfel 
de 
de
1
de

„muncă" de educație, nici nu-i 
mirare că la școala de 8 ani nr. 
din Lupeni, au apărut o serie 
fenomene negative.

Asemenea cazuri de formalism 
în munca educativă cu elevii s-au 
observat și Ia alte școli. De aeeea 
este necesar ca pe viitor să se a- 
corde o importanță deosebită ale
gerii tematicii orelor educative. 
Orele de educație trebuie să Fie 
atractive și pline de conținut La 
aceasta trebuie să-și aducă contri
buția și comisiile metodiee ale di- 
riginților. 

♦

♦

♦

La educația elevilor 
trebuie să contribuie tofi factorii

Am relatat ta pagina de față ci- 
leva aspeote privind munea edu
cativă în școli. Concluzia generală 
ce se desprinde din aceste aspec- i 
te este aceea că, deși s-au obținut 
unele rezultate bune, munca edu
cativă în școlile din Valea Jiului 
nu s-a ridicat la nivelul dorit. A 
«est lucru se datorește faptului că 
nu toți factorii existenți în școli 
contribuție în măsura necesară la 
educarea elevilor. In majoritatea 
cazurilor, munca educativă, e lă
sată mai mult pe seama profeso- ( 
rilor diriginți și a directorilor de 
scoli. Ori este clar că un om nu 1 
poște să facă lucrul pe care-1 fac 
mai multi oameni. Toate cadrele i 
didactice, indiferent de specialita
tea lor, fie că sînt profesori de ro
mînă, matematică, chimie, istorie 
șan socialism științific pot și tre
buie să contribuie în egală măsură 
la educarea elevilor. Acest lueru 
presupune ca ei să găsească în 
fiecare materie, în fiecare lecție, 
latura educativă, să o dezvolte și 
să o explice elevilor pentru a-i face 
pe aceștia să iubească patria, rea 
Uzările obținute în țara noastră 
sub conducerea partidului, să îndră
gească știința.

Pe de altă parte; la fel de inte
resați în educarea elevilor sint și 
părinții acestora. Trebuie arătat că 
părinții au fost prea puțta splicițsțtj ..

ca: reuniuni, excursii, convorbiri, 
vizionări colective de spectacole, 
întîlniri cu muncitori fruntași în 
producție ș. a. In lipsa unor ac
țiuni controlate, mulți elevi vizio
nează filme neindicate pentru ei și 
la ore nepotrivite, fumează, practică 
șoptitul, au frecvența scăzută, stat 
prea mult preocupați de „ținuta" 
lor exterioară, își găsesc alte preo
cupări în afară de învățătură.

Toate acestea vor treimi să dea 
de gtadit cadrelor didactice pentru 

se 
ta 
11- 

a lua măsuri ca pe viitor să nu 
mai repete, pentru a organiza 
mod plăcut și folositor timpul 
ber al elevilor.

în această direcție. In multe șeoili 
colaborarea între părinți și șeoală a 
avut pînă acum un caracter spo
radic. întîmplător, profesorii diri- 

șe- 
do-

din

ginți nu i-a mobilizat pentru 
dintele lunare, iar vizitele la 
micUiu au fost prea puține.

Nici organizațiile de tineret 
școli nu au fost folosite la maxi
mum, s-au organizat prea puține 
acțiuni educative comune.

Este necesar ea pe viitor orga
nizațiile de partid din școli să co
ordoneze mai îndeaproape munca 
educativă, să-și prevadă în planu
rile lor sarcini pe această temă, să 
dezbată felul cum se desfășoară 
munca educativă în rîndul elevi
lor și cadrelor didaetiee, iar acolo 
unde se observă unele lipsuri să 
ia măsuri pentru a le lichida.

Numai atunci cînd în munca de 
educare a elevilor vor fi folosiți 
toti factorii existenți în școli se 
vor putea obține rezultatele do
rite.

Pagină redactată de prof. GIL 
PAMFILIE, șeful secției de în- 
vătămînt a Sfatului popular 

orășenesc Petroșani și 
C. COTOȘPAN



ONOAREA BRIGĂZII

Însemnări de reporter

Mai rămăseseră aproximativ 30 
tone de dat pentru ca principalul 
angajament luat în cinstea zilei de 
1 Mai de brigada lui Ceoplean E- 
milian — extragerea unei cantități 
de 500 tone cărbune în plus — să 
fie îndeplinit. In abatajul cameră 
nr. 4 vest se lucra cu intensitate. 
Din rol se încarcau unul după al
tul vagonete cu cărbune sclipitor, 
curat. Cam pe ia 
□ra zece însă ae
rul înoepu să sla 
bească, picha&e- 
rele nu mai mer
geau. Pe semne
că se defectase conducta undeva. 
Ce era de făcut ?

— li mate necazu' —- se adresa 
brigadierul ortacilor săi. Totuși tre
buie să facem ceva ca să reali
zăm angajamentul.

— Cam ce trebuie să facem î — 
interveni cu nerăbdare un ortac.

— Răminem pină terminăm iîșia. 
Nu aveți nimic contra ?

— Cînd e vorba de onoarea 
brigăzii, nu precupețim nimic — 
răspunseră minerii.

Șeful schimbului următor din 
brigadă rămase nedumerit la înce
pui cînd văzu că minerii nu plea 
că din abataj deși șutul se sfîrșie.

— Răminem să terminăm îîșra 
— il lămuri șeful brigăzii. Și pri 
mul schimb continuă munca ală
turi de cel de-al doilea schimb, 
pentru că între timp sosi și aerul 
comprimat de care aveau mare ne
voie. In scurt timp iîșia restanță 
fu complet depilată și odată cu eu 
angajamentul realizat,
înegrite de cărbune ale minerilor 
din schimbul I se citea 
boseala dar și bucuria succesului. 
Ge n-ar fi fost în stare să iacă 
membrii brigăzii lui Ceoplean Emi- 
lian cînd e vorba de onoarea bri 
gâzii lor I...

...începuse o nouă zi de muncă.

Pe fețele

vizibil o-

ou

notă: FIEB VECHI... RISIPIT

și expedierea fierului 
toate că au largi posi- 
această direcție.
Cimpa, apa Jiului este 

credem
în țara: un număr de 32 

în albie, 
21 de va- 
Puțin mai 
15 bucăți

albia rlului.

Colectarea fierului vechi și ex
pedierea lui la combinatele side
rurgice este o datorie patriotică 
a fiecărui colectiv. Doar se știe 
că folosirea fierului vechi contri
buie la producerea oțelului nou.

Totuși, mai sînț unele eoleetive 
care nu se preocupă suficient de 
colectarea 
vechi, cu 
bilități in

..Sus la 
stăvilită de un... baraj 
unic 
bucăți șină sînt înfipte 
iar printre ele aruncate 
gonete de mină veehi! 
sus de acest baraj, alte 
de șină „împodobesc"
Dar aceasta nu este totul. In fața 
casei cu nr. 44 din Cimpa, un nu
măr de 8 bucăți șină înfipte In 
pămlnt apără gardul locatarului 
respectiv de apropierea vehicule
lor, iar în spatele caselor eu nr. 
27 și 29 din Cimpa, malul Jiului 
este înțesat eu eca. 100 bucăți șină 
de fier — care ruginesc în pace 
acolo de ani de zile 1

...In vasta curte a minei Lupeni, 
sînt încă multe colțișoare unde 
piciorul gospodarului Velescu nu a 
călcat. Astfel, prin împrejurimile
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are vacante următoarele posturi ;
— șei serviciu plan și organizarea muncii
— planificator principal pref cost

Condițiile de angajare ți salarizare conform 
normelor în vigoare.

Doritorii se pot adresa zilnic între orele 
7—12 la sediul direcțiunii din str. Clementei nr. 
30 (Fabrica de pîine) Petroșani, telefon 126*» 
148 și 391.

La abatajul brigăzii lui Ceoplean 
se trimiteau mereu vagonete goale.

— Cite avem acum ? — șe inte
resă brigadierul în timp ce cobo
ra lingă rol.

— ZeCe răspunse cineva.
— Să dăm bătaie cu încărcatul 

că pină la terminarea șutului tre
buie să mai încrăcăm vreo trei
zeci. Dar ce vini te aduce pe ia 

noi tovarășe nor- 
motor ? — se a- 
dresă brigadierul 
unui tînăr care 
răsărise nu se știe 
de unde.
cu o veste bună.— Am venit

— Cu ce anume ? oo— Treceam pe aici întimplăloi g 
și cum azi dimineață am calculat g 
producția m-am gîndlt sd vă co- g 
manie că ați dat peste angajamen- g 
tui luat 102 tone de cărbune. g

-- Apoi și de acum înainte vom g 
da mai mult cărbune — răspunse g 
brigadierul. Băieții din brigadă nu O 
vor precupeți nici un efort pen- 8 
tru a-și spori realizările. &lnd se 8 
apucă să facă un lucru bun, apoi « 
îl fac nu glumă. g

...Aceeași muncă plină de tnsu- g 
tlețire se desfășoară în prezent g 
și în celelalte abataje ale exploa- > 
tării miniere Petrlla. Minerii se g 
întrec pentru a da cărbune mai g 
mult, mai bun și la un preț de cost g 
redus. Rezultatul acestei întreceri g 
este rodnic. Numai în prima deca- g 
dă a lunii aprilie din abatajele g 
acestei mine au fost extrase a- g 
proape 1 400 tone de cărbune pes- g 
te plan, randamentul mediu abți- g 
nut pe exploatare atlngînd 1,325 g 
tone cărbune pe post. Realizări 
frumoase s-au obținut și în pri
vință îmbunătățirii calității cărbu
nelui. Buletinele de analiză a pro
ducției date de minerii Petrllei în 
luna curentă 
de cenușă cu 
та mfc decît 

Я 
8 
8 
8
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8
8 
8
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8

indică un confinat 
aproape 1 ia sută 
cel planilicat.

C. MATEESCU

locomotive, in apro- 
nr. 4 rugmesG ariaă- 
fier în bună măsură 
teren, care se vede 
ani nu au fost... de

depoului de 
pierea porții 
turi veehi de 
îngropate în 
că în ultimii
ranjate. Același lueru cu vagonete 
vechi, diferite piese aruncate na
re Încotro.

Iată numai două aspecte de felul 
cum se „ocupă" unele colective 
de colectarea fierului vechi.

DRUMEȚI ND PRIN J ARA DE SUS
(Urmare din pag, l-a)

ză

pașu-

păduri 
codru 
îniide

vegetația și solul ca să stabi
lească cele mal bune metode pen
tru ridicarea productivității 
niior alpine.

Rămășifă a unor arhaice 
virgine de molid, celebrul 
secular de la Slălioara se 
pe mai mult de 650 de hectare .Mo
lizii de aici, cu trunchiurile inva
date de mușchi, licheni sau ferigi, 
au o virată respectabilă, mulți din 
et numără Dește 500—600 de ani. Și 
— fenomen interesant — alături le 
acești arbori străvechi crește spon-

J ! U L

La biblioteca clubului din Lonea

Пипса noastre poate ii mol buna

clubului nostru funcțio- 
de biblioteci mobile și 

deservite de 
priceputi. cu

bibliotecari 
dragoste de 
cu regulari- 
activitate a 

pe baza

I al 
con- 
con- 
vo-

Cartea — acest prieten și sfă
tuitor al nostru își face, pe zi ce 
trece, tot mai mulți prieteni în rîn- 
durile oamenilor muncii din Lo
nea. Pentru ei, la clubul muncito
resc din localitate, funcționează o 
biblioteeă cu peste 12 000 volume 
de literatură beletristică, politică 
și tehnică, numeroase broșuri, re
viste. ziare. In fiecare zi, bibliote
ca noastră este vizitată de un ma
re număr de cititori tineri și vîrst- 
nici, dornici de a cunoaște cît mai 
multe lucruri interesante. Pentru 
răspîndirea cărții în rîndurile ma
sei de oameni ai muncii, pe lingă 
biblioteeă 
nează 20 
de casă, 
voluntari 
muncă, care schimbă 
tate cărțile. întreaga 
bibliotecii se desfășoară 
unui plan de muncă, In sare stat 
cuprinse acțiunile cu cartea pe 
care le organizăm la club. Astfel, 
în ultimul timp am organizat mal 
multe acțiuni interesante, atracti
ve ca recenzii, seri literare și de 
poezie, dimineți de basme pentru 
copii, consfătuiri eu cititorii și cu 
bibliotecarii voluntari.

Recent, la biblioteca clubului 
s-a ținut o consfătuire cu biblio
tecarii voluntari. Consfătuirea a 
eyut drept scop analizarea activi
tății bibliotecii pe trimestrul 
acestui an și luarea de măsuri 
crete pentru îmbunătățirea ei 
tinuă. Doi dintre bibliotecarii 
luntari care au făcut un instructaj 
de 10 zile privind munca cu car 
tea, tovarășii Stefănescu Anghel 
și Doroțan Carol au împărtășit ce
lor de față din cunoștințele căpă
tate la cursul de instruire și din 
activitatea lor practică de biblio 
teeari, metodele pe care le folo
sesc pentru atragerea unui număr 
cît mai mare de cititori, pentru ca 
și ceilalți bibliotecari să le urme
ze exemplul, pentru ea fiecare mun
citor să devină un cititor pasionat 
In același scop, tovarășul Ștefănes 
cu Anghel a prezentat un referat 
intitulat „Despre rolul și sarcinile 
bibliotecilor de casă și mobile", 
Din referatul prezentat, cît și 
discuțiile purtate a reieșit că 
blioteca clubului muneitoresc 
Lonea a desfășurat o bogată 
tivitate cultural-edueativă în riadul 
oamenilor muncii. De altfel, obți
nerea titlului de 
tașă în întrecere 

din 
bi 

din
ac-

bibliotecă frun- 
cu celelalte bi-

tan un arborele ttnăr care se hră
nește cu rămășițele căzăturilor. Bu
turugile sînt acoperite deseori de 
un covor des de mușchi în caro 
piciorul se afundă pi na aproape 
de genunchi. Oare cite feluri de 
plante și animale trăiesc în aceas
tă minunată pădure i Intr-un stu
diu monografia am găsit notate Itl8 
specii și forme de mușchi fără 
frunze, și 343 feluri de mușchi 
frumoși. Adeseori oameni de știin
ță vin să studieze și să cerceteze 
tainele faunei și Hotei acestui ce
dru.

Cetatea de Scaun
presărată de 
istorice. Vo- 
vechi de e 
cu vestitele

„Țara de sus" e 
locuri și monumente 
ronețul și Sucevița, 
jumătate de mileniu, 
lor fresce — culmi ale artei monu
mentale romînești; mormlnlui Iul 
Ștefan cel Mare' de la Putnai sa
tul iucealărului poeziei rominești 
Mihail Emihescu — Ipoteștii ■, ufî)« 
Kădășenitor din Fălticeni, in cate 
a trăit și a creat in tinerețe Mi
hail Sadoveanu, Ștefăneșlii iui Șle- 
ian Luchian, Liverui lui George 
Enescu, Stupea iui Ciprian Porum 
bescu...

Se caută și se găsesc noi și noi 
mărturii aie trecutului eroic ai po
porului. La Suceava este un iapt 
obișnuit să intilnești numeroase să
pături arheologice chiar iu inima 
unor șantiere unde se ridică blo
curi noi

Celalea de scaun este desigui 
cei mai important monument isto
ric. Spre dealul acoperit de cetina 

а relevat consfătui 
noastre 
munca 
lipsuri 
in eel

va acorda comitetul slndi- 
minier Lonea muncii cu 
lueru pe care pină acum 
făcut cu destulă competen-

blioteci sindicale din Valea Jiului 
este edificator în aeeastă privință.

Și totuși 
rea, activitatea bibliotecii 
poate fi și mai bună. In 
noastră am avut și unele 
care vor trebui lichidate 
mai scurt timp. Aceasta depinde 
numai de preocuparea și grija pe 
care o 
catului 
cartea, 
nu l-a 
ță. Spunind acestea, ne referim la 
folosirea rațională a fondului fi 
naneiar pentru cumpărarea de cărți. 
Un exemplu semnificativ in aceas
tă direcție este că in cursul anului 
1962, din suma de 11 400 lei des
tinată eumpărării de cărți, n-am 
folosit decît 8 000 lei, iar anul a 
cesta din suma de 14 700 lei, am 
cumpărat cărți numai in vaioare 
de 1000 lei. Aceasta dovedește o 
slabă preocupare din partea comi
tetului nostru sindical, care a ră
mas pasiv la toate insistențele 
consiliului de conducere a biblio 
tecii. Este adevărat să și conduce
rea clubului și noi, conducerea bi- 
Mioteeii purtăm vina organizării a 
prea puține acțiuni cu 'cartea teh
nică, slabei popularizări a aces
teia la locurile de muncă.

De aceea, pentru îmbunătățirea 
continuă a 
noastre,. ne 
o legătură 
inginerilor 
mină, cu cabinetul tehnic de aici 
si, Împreună, să organizăm mai 
multe acțiuni cu cartea tehnică — 
simpozioane tehnice, prezentări șl 
vitrine cu cărți tehnice, ștanduri 
de cărți tehnice cu vînzare la lo
curile de muncă. Vom organiza 
mai multe acțiuni cu teme variate, 
interesante, care șă-i atragă pe 
oameni. Iar darea in folosință a 
unei săli de lectură ne-ar crea po
sibilitatea să desfășurăm o activi
tate multilaterală bogată In cadrul 
bibliotecii noastre. Sub conducerea 
și îndrumarea comitetului de partid 
și a comitetului sindicatului, co
lectivul de conducere a bibliotecii 
se va strădui să depună și pe mai 
departe o muncă susținută pentru 
a putea menține locul fruntaș in 
rîndul bibliotecilor sindicale din 
Valea Jiului pe care ii deținem.

activității bibliotecii 
vom strădui să ținem 

mai strînsă cu comisia 
și tehnicienilor de la

FERCHEZAU AURICA 
bibliotecară la clubul muncitoresc 

Lonea

veșnic verde a brazilor se îndreap
tă mereu oameni. Ii atrage dorința 
de a vedea deaproape legendarul 
loc ce amintește gloria lui Ștefan 
cel Mare.

Cetatea n-a fost învinsă nicio
dată. Urmele zidurilor, lelspezlle de 
piatră, șanțurile de apărare au în
fruntat parcă dinadins vrăjmășia 
timpurilor ca să amintească vite
jia străbunilor care au luptat pen
tru independenta Moldovei. Tot ce 
contribuie ia cunoașterea civiliza
ției din trecut este păstrat cu gri
jă. îndrumați de oameni de știință, 
constructorii tac lucrări de conso
lidare a ruinelor. Mereu se Îmbo
gățește colecția celor 40000 de 
piese din domeniul istoriei gene
rale, arheologiei, etnografiei, știin
țelor naturii, artei, păstrate in mu 
zeul orașului — vizitat numai anul 
trecut de peste 50 de mii de turiști. 
Punind iată in ta(ă urmele trecu
tului cu realitatea de azi Iți dai 
mai bine seama că lupta poporului 
n-a lost zadarnica. El a învins, tră
iește liber, este stăpînul acestei 
minunaie „Țari de sus". Pe melea
gurile istoricei Suceve pătrund din 
plin viața moderna, înfăptuirile 
socialismului: două mar i combina
te care transformă lemnul in pro
duse superioare, iabrici de încălță
minte, de industrializare a laptelui 
și a cărnii, de conserve, nenumă- 
rale blocuri de locuințe noi, ele
gante, frumoase. Se înfăptuiesc 
planuri îndrăznețe care transformă 
Suceava înlr-un oraș nou in care 
gloriei din trecui i se alătură mă
reția vremurilor de azi — ale cons
trucției socialiste.

TELEGRAME
EXTERNE

lg laioarea legalizării 
P. i. tio Ношпою

CARACAS 18 (Agerpres).
In cșdrul unei conferințe de 

presă care a avut loc la Caracaș/ 
Wlofgang Larrazabal, conducătorul 
juntei militare care a venit le 
putere în Venezuela după răstur* 
narea dictaturii lui Perez Jimînez 
în anul 1958, s-a pronunțat în fa
voarea legalizării Partidului Comu
nist din Vanezuela și a partidului 
„Mișcarea revoluționară de Stîe- 
ga". Larrazabel a declarat de ase
menea că intenționează să ceară 
președintelui Betancourt abrogarea 
decretului care interzice actlvita-. 
tea acestor partide , ... ■ «
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Federația Malayeză — 
un pericol 

pentru Indonezia
DJAKARTA 18 (Agerpres),
Ziarul „Sulur Indonesia" scrie î« 

numărul său din 17 aprilie că po
porul indonezian consideră pledu
rile de creare a Federației Mala- 
yeze o bază pentru activitatea sub
versivă a imperialiștilor împotriva 
Republicii Indonezia.

Ziarul amintește că în timpul re
beliunii antiguvernamentale care a 
avut Ioc în 1958 in Indonezia, gu
vernul Malayei a acordat un spri- 
jin activ rebelilor. Malaya împreu
nă cu Singapore a livrat rebelilor 
armament în sumă de 4 milioane 
lire sterline și după zdrobirea re
beliunii a acordat azil dușmanilor 
poporului indonezian și le-a îngă
duit să desfășoare o activitate sub
versivă împotriva Indoneziei.

— —

Statele Unite construiesc 
în Japonia obiective destinate 

submarinelor atomice

ТОКІО 18 (Agerpree).
După cum scrie ziarul „Akahata" 

Statele Unite construiesc pe teri
toriul Japoniei obiective destinate 
submarinelor atomice americane. 
Construirea a •— treî faruri radio 
cu rază mare de acțiune la baza 
Tokatibuto (insula Hokkaido), pe 
insula Marcus din Oceanul Pacific 
și pe litoralul de est il Okinavei 
este aproape terminată. Construcția 
acestor obiective, scrie ziarul 
Akahata dovedește încă o dată ten
dința guvernului S.U.A. de a obține 
prin orice mijloace intrarea sub
marinelor atomice americane în 
porturile japoneze și de a atrage 
Japonia în sistemul strategiei nu
cleare americane.

- = 0 = -

Ben BeMa ales secretar 
general al F. E. N. A.
ALGER 18 (Agerpres).
Postul de radio Alger a anunțat 

că Biroul Politic al Frontului de 
Eliberare Națională al Algeriei 
a ales pe Ben Bella în funcția de 
secretar general. Totodată, Ben 
Bella continuă să dețină și funcția 
de prim ministru al guvernului 
Algerian.

--S=0=--
. I 

i 

ureva ajustorilor 
de ia baza de lansare

a rachetelor 
Cape Canaveral

CAPE CANAVERAL 18 {Ager
pres).

După cum transmite agenția 
France Presse, muncitorii care 
fac parte din sindicatul local al 
ajustorilor' de ia baza de lansare 
a rachetelor Cape Canaveral au 
respins la 17 aprilie prevederile 
cuprinse in contractul colectiv pro
pus de societatea „Boeing" și au 
instalat pichete de grevă în jurul 
bazei. Această acțiune — subliniază 
agenția — a provocat o oarecare 
surpriză intrucît cu numai 24 de 
ore mai înainte intervenise un a- 
cord Intre sindicatul național al 
ajustorilor și compania „Bpeing"
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Construcția de locuințe 

în Bielorusia
MOSCOVA 18 (Agerpres).
In ultimii șase ani, în Bielo

rusia au fost construite mii de 
locuințe cu o suprafață totală de 
7 000 000 m.p. — anunță agenția 
Novosti. In perioada 1959—1962, 
în republică au fost date în folo
sință 2 160 noi magazine, 1 600 
cantine și braserii, 4 000 fabrici 
specializate și atelilere pentru de
servirea populației.

Rețea de lacuri 
artificiale în Uzbekistan

MOSCOVA 18 (Agerpres).
După cum anunță Novosti, în 

regiunea Surhan-Darin din Uzbe
kistan a fost terminată construe 
ția lacului de acumulare de la 
Cimkurgan, — unul dintre cele 
mai mari din Asia Centrală, a că
rui cupă imensă are o capacitate 
de 500 000 000 m.c. de apă. încă în 
cursul acestui an vor fi acumula
ți aici 330 000 000 m.c. de apă, 
cars vor fi întrebuințați ulterior 
pentru irigații.

600 de întreprinderi 
industriale construite 

în 4 ani
KIEV 18 (Agerpres).
In primii patru ani ai septena- 

lului, în Ucraina au intrat în func
țiune peste 600 de întreprinderi 
industriale mari. Printre acestea se 
află hidrocentrala de la Kremen- 
ciug și prima parte a termocen
tralei din regiunea Niprului, trei 
combinate de înnobilare a mine
reului, o fabrică de anvelope, o 
fabrică de fibre artificiale.

Aceste date au fost menționate 
la consfătuirea constructorilor din 
Ucraina, deschisă la Kiev.

La consfătuire s-a arătat că în 
Ucraina se desfășoară pe scară 
largă și construcția de locuințe. 

, De la incaputul septenalului, în 
orașele și așezările muncitorești 
ale republicii au fost construite 
circa 1 867 000 de apartamente, un 
mare număr de școli, spitale, ins
tituții pentru copii și alte clădiri 

destinații social-culturale. Pes- 
690 000 case au fost construite 
sate.

cu
te 
la

Liberia

Congresul al IV-lea 
al Uniunii Tineretului Cehoslovac
PRAG A 18 Corespondentul A- 

gerpres transmite:
La 18 aprilie s-a deschis la Praga, 

în Palatul Congreselor din parcul 
Julius Fucik, cel de-al IV-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Ceho
slovac la care iau parte peste 
1 400 de delegați reprezentînd 

1 400 000 membri ai Uniunii Tinere
tului Cehoslovac. Congresul va face 
bilanțul activității Uniunii Tinere
tului Cehoslovac în cei patru ani 
care au trecut de la Congresul al 
III-lea și va indica sarcinile ce re
vin în viitor tineretului în con
struirea societății socialiste dez
voltate.

din Cehoslovacia, în 
Antonin Novotny, 

al C.C. al P.C. din 
președintele R. S.

asemenea, numeroși

La Congres participă o delegație 
a C.C. al P.C. 
frunte cu tov. 
prim-secretar 
Cehoslovacia, 
Cehoslovace.

Participă, de
reprezentanți ai organizațiilor re
voluționare de tineret de peste ho
tare. Delegația Uniunii Tineretu
lui Muncitor este condusă de tov. 
Purcăreanu Luciu, membru suple
ant al Biroului C.C. al U.TM.

Raportul de activitate a fost pre
zentat congresului de către Vla
dimir Vedra, președintele C.C. al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac.

O

LA0S: Elementele reacționare din rîndurile 
trupelor neutraliste continuă 

acțiunile provocatoare
VIENTIANE 18 (Agerpres),
Postul de radio „Vocea Patet 

Lao" transmite că, încâlcind in
strucțiunile prințului Suvanna Fum- 
ma și ale prințului Sufanuvong cu 
privire la încetarea focului, ele
mente reacționare din cadrul tru
pelor neutraliste au lansat 
aprilie acțiuni ofensive sub 
rirea 
triva 
pelor 
cerea 
Houng, Khong Khai, și 
locuri. In același timp, 
radio „Vocea Laosului" 
despre concentrarea unor 
te efective de trupe ale grupării 
de la Savannaket în apropiere de 
Valea Ulcioarelor, cu scopul de a 
veni în ajutorul elementelor reac
ționare din sinul trupelor neutra
liste.

Postul de radio subliniază că 
aceste acțiuni dovedesc în mod clar 
cine este răspunzător de provoca
rea conflictelor și subminarea păcii 
și înțelegerii naționale în Laos.

La 17 aprilie, primul ministru 
Suvanna Fumma s-a înapoiat la 
Vientiane. El a declarat ziariștilor 
că intenționează să pleee din

în Valea Ulcioarelor
simbătă sau duminică în Valea 
Ulcioarelor, pentru a contribui 
împreună cu alți membri ai guver
nului la normalizarea situației din 
această regiune.

la 16 
acope- 
împo- 
a tru-

unui tir de artilerie 
forțelor Patet Lao și 
neutralists aflate sub condu- 

colonelului Deuan la Lap 
în alte 

postul de 
a relatat 
importan-

Sesiunea Comisiei 
pentru

GENEVA 18 (Agerpres).
La 18 aprilie s-a deschis în Pa

latul Ligii Națiunilor din Geneva 
cea de-a 18-a sesiune a Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa. 
La lucrările sesiunii participă de
legațiile a 30 de țări, reprezentanți 
ai diferitelor organizații interna
ționale, observatori.

Pe ordinea de zi a actualei se
siuni figurează problemele lărgirii 
colaborării între țările europene 
cu sisteme sociale diferite, pro
blemele întăririi înțelegerii între 
popoarele lumii, discutarea

nou

este cuprinsă de serioase 
greutăți financiare
(Agerpres).
la 16 aprilie la

an-

mo-

financiare serioase, deter-

MONROVIA 18 
Luînd cuvîntul 

postul de radio Monrovia, William 
Tubman, președintele Liberiei, a de
clarat că în fața țării stau pro
bleme
minate de un șir de cauze și, în 
special, de scăderea pe piața mon
dială a prețurilor la principalele 
mărfuri exportate de Liberia — 
cauciucul și minereul de fier, al 
căror 
stituie 
statat, 
man,
prumuturi

importator principal îl 
Statele Unite, Noi am 
de

că

con- 
con- 
Tub- 

îm-
asemenea, a spus 

condițiile anumitor 
străine s-au dovedit a

fi mai grele decît am crezut 
terior.

Conform datelor oficiale, în 
mentul de față datoria publică a
Liberiei trece de 100 milioane de 
dolari. Căutînd să găsească o ie
șire din greutățile finaciare, gu
vernul Liberiei intenționează să ia 
„măsuri drastice".

Economia Liberiei, 
tele Unite îi acordă, 
„ajutor generos", s-a 
în greutăți finaciare. 
o dovadă grăitoare 
esențe a „ajutorulu"

căreaia Sta- 
chipurile, un 

împotmolit 
Aceasta este 
a adevăratei 
american.

acțiunilor a- 
Portugalia.

senegalez s-a 
larg din par-

și

NEW YORK 18 (Agerpres).
La 17 aprilie, Consiliul de Se

curitate al O.N.U. s-a întîlnit pen
tru a discuta protestul guvernului 
senegalez împotriva 
gresive săvîrșite de

Cererea guvernului 
bucurat de un sprijin
tea delegațiilor țărilor afro-asia- 
tice precum și ale țărilor socia
liste. Puterile occidentale au fost 
nevoite să accepte convocarea 
Consiliului de Securitate.

Reprezentanții Senegalului
Portugaliei au fost invitați să ia 
parte la ședință fără drept de vot.

Diop, reprezentantul Senegalului, 
a informat în amănunțime pe mem
brii Consiliului de Securitate des
pre modul în care la 9 aprilie a.c. 
patru avioane portugheze au bom
bardat localitatea Boumack din Se
negal. El a amintit, de asemenea, 
că acest caz de încălcare de către 
Portugalia, de pe teritoriul Guineei 
portugheze, a frontierelor și suve
ranității Senegalului nu este unic. 
Asemenea cazuri s-au semnalat 
încă în 1961.

Și atunci ne-am adresat Consi
liului de Securitate, a arătat re
prezentantul Senegalului. Ni s-a

-r ------------ ------------

economice O.N.U. 
Europa
gramului de activitate a comisiei 
pe anii 1963-1964 etc.

Ședința din 18 aprilie a fost des
chisă de Gogu Rădulescu, condu
cătorul delegației R. P. Romîne, 
actualul președinte al Comisiei e- 
conomice O.N.U. pentru Europa. 

La ședința de dimineață, V. Vele- 
bit, secretarul executiv al comi
siei, a dat citire mesajului secreta
rului general al O.N.U., U Thant 
adresat participanților la cea 
de-a 18-a sesiune a Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru Europa.

spus însă că acest fapt nu merită 
atenție din partea unui organ atît 
de înalt și cu atîta autoritate cum 
este Consiliul de Securitate și am 
fost sfătuiți să reglementăm aceste 
incidente direct cu Portugalia.

Portugalia a declarat pe atunci 
că ea se va abține de la repetarea 
unor asemenea „incidente". Faptul 
că de data aceasta s-a produs un 
„incident" și mai serios arată ce 
bază se poate pune pe promisiunile 
Portugaliei.

Reprezentantul Senegalului a con
damnat cu hotărîre acțiunile agra- 
sive ale Portugaliei, războiul de 
exterminare împotriva participanți- 
lor la mișcarea de eliberare națio
nală, purtat de autoritățile portu
gheze în Guineea portugheză și în 
celelalte colonii.

Reprezentantul Portugaliei a ros
tit un lung discurs în care a în
cercat să „infirme" acuzațiile for
mulate de Senegal. El a afirmat că 
actuala ședință a Consiliului de 
Securitate ar fi „inoportună", pre* 
tinzînd chiar că Portugalia ar nă- 
zui spre „prietenie și înțelegere" 
cu statele vecine.

„Argumentele" reprezentantului 
Portugaliei au fost atît de lungi 
și confuze Incit numeroși delegați 
zîmbeau ironic, iar Stevenson, re
prezentantul permanent al S U A. — 
aliat al Portugaliei din N.A.T.G). —. 
moțăia în fotoliu său.

Dar zîmbetele și somnolența at^ 
dispărut cînd, răspunzînd la „de^ 
mințirile" reprezentantului Portu
galiei, delegatul Senegalului a de
pus pe masa ședinței fragmente de 
rachete, cartușe și gloanțe trase, 
adunate în localitataa Boumack.

- = © = - 'i

Solidari cu poporul 
Cubei -

NEW YORK. spitalul
„Roosevelt" din New York a în
cetat din viață în urma unui atac 
de cord (infarct), Evgheni Dimitrie- 
vici Kiseliov, adjunct al secreta
rului general al O.N.U. pentru pro
blemele politice și problemele Con
siliului de Securitate.

VARȘOVIA. — La 17 aprilie la 
Varșovia a avut loc o nouă în- 
tîlnire a ambasadorilor Republicii 
Populare Chineze și S.U.A.

.Tratativele au durat peste două 
ore.

Următoarea ședință a fost 
pentru 7 august a.c.

’ PRAGA. — Grija pentru 
tatea oamenilor muncii din 
slovacia se reflectă și în 
construcții de spitale, policlinici, 
emulatorii. Astfel, în Cehia 
lă, sînt în construcție în 
trei mari spitale, modern 
Unul dintre acestea a fost

fiind
acum

două

fixată

sănă- 
Ceho- 
noile

centra- 
prezent 
utilate, 
dat re

а П. L 1.0

cent în folosință în orașul Bran- 
dyse nad Labem.

BUDAPESTA. — Anul trecut 
în R. P. Ungară au fost editate a- 
proximativ 3 500 titluri, numărul 
cărților vîndute populației 
de tre ori mai mare decît 
șapte ani.

RABAT. — De aproape
luni continuă greva a 1 300 de mi
neri din Bubeker (Marocul de nord- 
est), în semn de protest împotriva 
concedierii a 72 de mineri în cursul 
lunii februarie. Tratativele gre
viștilor cu administrația societății 
miniere franceze „Societatea mi
nerilor din Zelidge" nu au adus 
la nici un fel de rezultate.

CAIRO 18 (Agerpres).
La 17 aprilie, a avut loc la se

cretariatul permanent al Consiliu
lui de solidaritate al țărilor Asiei 
și Africii un miting de solidaritate 
cu popoarele Cubei și celorlalte 
țări ale Americii Latine.

Luînd cuvîntul la miting, secre
tarul general al acestei organiza
ții, Yussef Es-Sibai, a adresat un 
apel popoarelor întregii lumi să 
dea o ripostă hotărîtă uneltirilor 
imperialiste în regiunea Mării Ca
raibilor, 
relor, a 
Cubei.

Noi, a
reprezentantul Ligii africane 
Cairo, sprijinim
Lupta noastră în Africa este legată 
indisolubil de lupta popoarelor A- 
mericii Latine, deoarece avem ace* 
lași țel — libertate și independen
ță, același dușman — 
mul și imperialismul.

La miting a luat, de 
cuvîntul ambasadorul

R.A.U.

Simpatiile tuturor popoa- 
spus el, sînt de partea

declarat în cuvîntarea sa 
la 

întrutotul Cuba.

colonialis-

asemenea. 
Cubei în

LONDRA 18 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

după două luni de consultări, gu
vernele Marii Britanii și S.U.A au 
căzut de acord asupra formei cară 
trebuie să fie dată proiectului u- 
nei forțe nucleare N.A.T.O Agen
ția oitată precizează că cercurile 
competente afirmă că acest proiect 
va fi prezentat oficial Ia conferin
ța miniștrilor N.A.T.O de 1» Otta
wa, luna viitoare.

Deși în acordul anglo-american 
se prevede expres că membrii vest- 
europeni ai N.A.T.O. „trebuie să 
participe activ la funcționarea și 
Ia controlul politic al forței nuclea-

re", cu toate acestea „postul de 
șef de stat major al apărării nu
cleare și de șef de stat major ad
junct care va răspunde de strate
gia navală urmează să fie încre
dințate unor americani". De aseme
nea, întreaga forță nucleară a 
N.A.T.O. va fi subordonată coman
dantului suprem al blocului Nord- 
Atlantic care întotdeauna este un 
general american. In acord se pre
vede de asemenea, că „de strate
gia aeriană trebuie să răspundă un 
general de aviație britanic".

In acordul anglo-american
face o încercare de a se atenua 
contradicțiile existente în cadrul

ia forța nucleară 
se arată că „cele 
opun ca Franța să 
sa forță nucleară.

se

țărilor membre ale N.A.T.O. îndeo
sebi în ce privește opoziția Fran
ței de aderare 
integrată. Astfel 
două țări nu se 
posede propria
independentă de N.A.T.O.". In le
gătură cu aceasta agenția France 
Presse subliniază că „cercurile bri
tanice dau dovadă de mal multă 
înțelegere decît cele americane".

In cadrul forțelor nucleare mul
tilaterale ale N.A.T.O., potrivit a- 
cordului anglo-american un general 
de aviație francez va ocupa postul 
de șef de stat major "adjunct în
sărcinat cu „Tactica aeriană". 1

I
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PROGRAM DE RADIO
20 aprilie

opereta „Singe vienez" de Johann 
Strauss, 13,15 Melodii populare,
13.40 Muzică ușoară, 14,30 Muzi
că de estradă, 15,30 Din muzica 
popoarelor, 16,10 Muzică corală, 
17,00 Valsuri, 18,05 Oameni sovie
tici pe scena Teatrului de operă 
și balet al R.P.R., 19,00 
populară cerută de
19.40 Muzică ușoară
20,00 Muzică de dans, 20,40 
zică ușoară, 21,15 Muzică de 
21,45 Agendă teatrală, 22,00 
zică de dans.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Muzică ușoară, 9,00 
Roza vînturilor, 9,25 Melodii popu
lare românești și ale minorităților 
naționale, 11,05 Fragmente din o- 
pera „La serva padrona" de Per- 
golesi, 11,35 Prelucrări de folclor 
de compozitori din țări socialiste, 
12,30 Muzieă ușoară, 13,10 Poemul 
simfonic „Mazeppa" de Liszt, 14,00 
Muzică ușoară cerută de ascultă
tori, 14,30 Muzică populară din 
Banat, 15,00 Concert distractiv, 
15,45 Prin București, cu scriitorii 
noștri contemporani, 16,15 Vorbește 
Moscova 1 17,10 Fragmente din o- 
pera „Tosca" de Puecini. 18,21 
Program muzical pentru fruntași 
în producție din industrie și agri
cultură, 19,30 Transmisiune din 
studioul de concerte, a concerta-. 
Iul orchestrelor de estradă și de 
muzică populară ale Radiotelevi 
ziunii, 21,30 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12,35 Muzică din

Muzică 
ascultători, 

romînească, 
Mu- 

dans. 
Mu*

—,©

CINEMATOGRAF?
20 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE t 
Inelele gloriei; AL. SAHIA: Ca
melia; PETRILA : Omul amfibjei 
ANINOASA: Mici drame; VUL- 
CAN: Alarmă pe insulă; URI- 
CÂNI: Acțiunea Cobra.

Tiparul i .6 August" Petroșani


