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Cel mai înalt nivel de producție 
realizat la Petrila în ultimii 5 ani

Colectivul mihei Petrila a hotărît ca pînă la 5 martie, ziua ale
gerilor, să-și depășească planul de producție cu cel puțin 8.000 tone 
de cărbune. De la începutul anu lui, colectivul minei a extras deja 
aproape 6.000 tone de cărbune peste plan. La 7 februarie minerii de 
aici au obținut un nou și important succes: au extras 3.099 tone de 
cărbune, ceea ce reprezintă CEL MAI ÎNALT NIVEL DE PRO
DUCȚIE REALIZAT LA PETRILA IN ULTIMII 5 ANI. Toate 
toarele minei au produs mari cantități, de cărbune peste plan, 
sectorul III, de pildă, planul zilnic a fost depășit cu peste 240 tone 
de cărbune, iar la sectorul IV cu exact 200 tone de cărbune. In 
de 7 februarie la mina Petrila s-a realizat CEL MAI ÎNALT RAN
DAMENT PE BAZIN: 1,570 TONE PE POST. De remarcat că în 
februarie productivitatea medie pe mină a sporit la 1,228 tone de căr
bune pe post, cu aproape 50 kg./post mai mult 
este CEL MAI MARE RANDAMENT OBȚINUT 
ULTIMII 10—12 ANI!
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ȘCOALA
Spre nemulțumirea constructori

lor, pe la jumătatea lui ianuarie 
sa lăsat un pui de geruleț de nu.- 
mare dragul. Zgribulit de frig, „ar
gintul viu" din termometre a înce
put să se strîngă, coborînd mult 
sub 0 grade. A opri însă lu
crările, înseamnă a întîrzia darea 
în folosință a noilor apartamente. 
La acest lucru s-au 
gbrdit și construc
torii 
tierul noilor blo
curi
Printre constructo
rii de aici se numără și tinerii din 
brigada de instalații sanitare con
dusă de Dușan Arbazanovici. „E 
greu dar nu dăm înapoi", și-au 
spus instalatorii. Și cu tot gerul, 
munca a continuat. Intr-o zi insă, 
fața, de obicei veselă a șefului de 
brigadă, era încruntată.

— Ce-o fi cu șeful nostru de-i. 
supărat ? — se întrebau tinerii.

Răspunsul l-au primit la termi
narea șutului tind Dușan i-a che
mat la o scurtă consfătuire. Aici 
au aflat că membrii brigăzii de 
caloriferiști a lui Dubac, care de 
tind a dat gerul mai mult o ttn- 
dăleau, decît lucrau, au dat bir cu 
fugiții, lăsînd totul baltă.

— V-am adunat să vă întreb ce 
facem — zise Dușan care e și or
ganizatorul grupei de partid de pe 
șantier. Putem noi să ne asumăm 
răspunderea de a termina și lucrul 
lor, ori ba ?

Cele titeva secunde ce au tre
cut pînă ta venirea răspunsului 
i-au părut lui Dușan o veșnicie. 
Privirea lui trecea întrebătoare 
de la Dinu Gheorghe, la Milescu 
loan și Vlad Gheorghe. li cunoș
tea pe toți. Niciodată n-au dat 
înapoi în fața greutăților, 
șovăit nici de astă-dată.

— Putem — a răsunat 
din mai multe piepturi.

Fața responsabilului de 
s-a înseninat. Ortacii au răspuns cU 
toții la chemare. Prin minte i s-au 
perindat multe gînduri despre lu
crările înfăptuite în puținii ani de

de pe șan-

din Vulcan.
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BRIGĂZII

din V a- 
fiului. Și la 

lucru și-a 
părticica ei 

contribuție și 
conduce. Br:

tind a venit pe șantierul din Vul
can.

...Era prin anul 1958. Pe atunci 
șantierul avea în construcție și că
minul tinerilor de la Aninoasa. 
Brigada lui trebuia să facă insta
lațiile sanitare de aici. A făcut un 
lucru pe cinste. Tinerii din Ani
noasa se mîndresc cu unul dintre 

cele mai moderne 
Cămine 
lea

i acest 
s adus 

de 
brigada pe care o 
gada lui Dușan a executat insta
lațiile-. sanitare la multe apartamen
te incit chiar el, șeful ei, trebuie 
să-și înoade firul amintirilor ca să 
le poată înșira pe toate. Numai 
la cvartalul de blocuri G 1-2 și 3 
s-au montat instalații sanitare - la 
106 apartamente apoi la încă 50 
de apartamente de la casele în șir 
din Dealul Babii.

Acum se lucrează la noul cvar
tal format din cinci blocuri cu un 
total de 144 apartamente. La a- 
cestea se mai adaugă conducta de 
alimentație cu apă, lungă de 150 
de metri -și multe alte lucrări.

Amintindu-și de primele zile de 
la înființarea brigăzii, membrul de 
partid Dușan Arbazanovici începe 
a zîntbi. N-a fost ușor pînă tind 
brigada s-a închegat, devenind un 
tot unit.

D. CR1ȘAN

Și n-au

deodată

brigadă

PREMIERĂ
Sîmbătă 11 februarie 1961, Tea

trul de stat „Valea Jiului" pre
zintă a 7 a premieră din stagiu
nea curentă eu piesa „Domnul 
Puntilă și sluga sa Mattl" 
Bertolt Brecht.

Spectacolul, montat în regia 
rianei Kunner și Scenografia lui 
Emil Moise, are ca protagoniști 
pe Dem. Columbeanu și Dumitru 
Drăcea. In celelalte roluri apar 
actorii: Justin Handoca, J. To- 
mescu, Al. Jeles, Nicoleta Oan- 
cea, Jana Costa, El. Columbeanu, 
L. Temelie, Stela Popescu, Ma
ria Dumitrescu, Ana Niculescu, 

1 Al. Zecu, Al. CodreanUj tjen-
riette Negrea, Paula Enăchescu, 
Mihai Nițescu, Ion Cristescu, Gh. 
Doroftei. ,

Spectacolul va fi prezentat du- 
ț permieră in celelalte localități 
miniere ale Văii Jiului.

de
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IIIlitre
In cursul după-amiezii de ieri 

în toate localitățile Văii Jiului au 
început întâlnirile între candidații 
F.D.P. propuși în vederea alege
rilor de la 5 martie și alegători.

La Aninoasa, în sala clubului 
sindicatului minei au avut întâl
nire cu alegătorii lor tovarășii 
Cristea Aurel, candidat în alege
rile pentru Marea Adunare Națio
nală, Anca Alexandru, pentru. Sfa
tul popular al regiunii Hunedoa
ra, Lazăr David și Liciu Elena, 
candidați în alegerile pentru Sfa
tul popular al orașului regional 
Petroșani.

La Petroșani au avut loc două 
întâlniri între candidați și alegă
tori, la Teatrul de stat și căminul 
cultural din Livezeni. S-au întâl
nit cu alegătorii lor candidații 
Karda Zoltan, Cordea Gheorghe, 
Mărescu Virginica, Peter Anton 
și Irimie loan, candidați pentru 
alegerile în Sfatul popular al o- 
rașului regional Petroșani.

—=★=—

De vorbă cu cei 
vor vota prima dată 
Organizațiile U.T.M.

șui Lupeni întreprind numeroase 
acțiuni politico-educative, pentru 
pregătirea tinerilor care la 5 mar
tie a. c. vor vota prima dată. In 
fața acestor tineri s-au prelucrat 
în . cadrul adunărilor generale 
U.T.M. diferite materiale despre 
însemnătatea alegerilor de depu- 
tați pentru Marea Adunare Na
țională și sfaturile populate, des
pre înalta cinste ce. li se acordă 
de a participa prin votul lor la 
aceste alegeri. Asemenea adunări 
au fost ținute în cadrul organiza
țiilor U.T.M. de la filatură, pre- 
parație și șantierul de construc
ții. Nu de mult, a fost organiza
tă și* o joie de tineret pentru ti
nerii care vor vota pentru prima 
dată. Cu acest prilej comunistul 
Feher Vasile a vorbit în fața a 
peste 100 de tineri despre alege
rile din trecut și azi.

eare

din ora-

încă de mic copil Grigore Ba
tiu, fiul unei familii de țărani 
săraci din comuna Pintic, raionul 
Bistrița, regiunea Cluj, a muncit 
ca; slugă pe pămînturile chiabu
rului Iancu Partenie. Cu toate că 
trudea din greu, niciodată nu i-a 
ajuns îmbrăcămintea și nici mîn- 
carea. Nu odată Grigore împreu
nă cu fratele său Vasile s-a cul
cat flămînd, zdrobit de oboseală.

Anii aceia au trecut. 
Lupta poporului тип., 
citor condus de partid 
a deschis o cale nouă 
pentru toți acei care 
cu ani în urmă erau 
umiliți și exploatați. 
Acest drum a fost 
deschis și pentru Gri
gore Batiu. La vîrsta 
de 19 ani a venit în 
Valea f iului să-și gă
sească un nou rost în 
viață, să se facă mi
ner. Dar învățarea 
meseriei de miner nu 
e o treabă ușoară pe 
care s-o poți rezolva

• de umil singur. Cu â-
i ajutorul tovarășilor de muncă din 
» sectorul III al mitică Petrila, Gri- 
j gore a învins toate greutățile înce

putului. A muncit ca vagonetari 
apoi ca ajutor miner, iar după a- 
ceea s-a calificat miner. La numai 
doi ani după ce a devenit miner, 
lui- Grigore Batiu, i-a fost încte-

І dințată conducerea unei brigăzi. 
Tovarășii săi de muncă l-aușapre
ciat pe șeful lor pentru hărnicia 
în muncă. De tind Grigore a pre
luat conducerea brigăzii și pîna la 
sfîrșitul anului trecut, ortacii săi 
au fost mereu la loc de frunte- 
Grigore Batiu a doved.it prin fap
te că este un miner vrednic. El 
și-a antrenat brigada la o muncă 
însuflețită. In anul trecut, de pil- 

j dă, brigada lui Grigore Batiu a

i
♦
♦
♦ 
*

4
♦
♦

ț
♦
ț

r 
t
9

9

Ț 
j 
?

9
9

9
9
9
9
9
♦
a»

♦
a3♦
i
»Iу 
i
!
Ț
4
♦
I
І

♦ ’

cîștigat nu mai puțin de 6 ori 
drapelul de brigadă fruntașă pe 
sector. Ea a dat patriei 3000 to
ne cărbune peste plăti, in fiecare 
lună a economisit 4—6 m.c. de 
material lemnos precum și între 
5—8 kg. exploziv, obținînd pe a- 
ceastă cale însemnate economii.

Minerul Grigore Batiu se preo
cupă îndeaproape și de ridicarea 
calificării profesionale a ortacilor 

săi, împărtășind mul
tor tineri tainele me
seriei de miner. El a 
crescut mineri de nă
dejde care fac cinste 
colectivului 
lui III. 
lăiescu 
neanu 
Eugen, 
mineri
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Minerii Mă- 
loan, Tem- 
loan, Kuti 
ajutorii de 

Stan Benone,
Purec Nicolae, Băn- 
cilă Aurel și alții au ♦ 
crescut sub ochii a- ț 
cestui miner fruntaș.

Mumele lui Grigore 
Batiu este cunoscut la 
mina Petrila. Fotogra-
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fia lui se află la loc de cinste pe 
panoul de onoare din apropierea 
porții de la nună, cit și pe panoul ț 
fruntașilor în producție aflat ini 
holul clubului muncitoresc din lo- A 
calitate. Pentru meritele sale în 4 
producție Grigore Baciu a fost 
decorat cu „Medalia Muncii".

Dar tovarășul Baciu nu este 
numai un miner vrednic, el este 
și un bun activist obștesc. In anu 
1959 a fost ales în comitetul sin
dicatului minei Petrila. Aici des
fășoară o rodnică activitate, spri
jinind îndeaproape activitatea gru
pelor sindicale de care răspunde.

Pentru toate acestea, tovarășul 
Grigore Batiu a fost propus can
didat al F.D.P. în alegerile de 
deputați pentru Sfatul popular al 
orașului regional Petroșani în cir
cumscripția electorală nr. 58.

Z. ȘUȘTAC
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Plin dnw № H azi
Cei care au vizitat satul de 

munte Gîmpu lui Neag cu ani în 
urmă, au rămas cu o impresie ne
plăcută. Aveau și motive. Pe vre
mea regimului burghezo-moșie- 
resc, mizeria, neștiința de carte, 
obscurantismul și superstițiile se 
cuibăriseră în casele sărăcăcioase 
ale țăranilor de aici.

Locul caselor vechi l-au luat azi 
casele noi, spațioase și luminoase 
din cărămidă și pardosite cu 
seînduri. Dacă treci de la un ca
păt la altul al comunei de azî, 
vezi la multe din casele noi an
tene. Acest lucru nu e de mirare. 
In comună există un număr de 25 
de aparate de radio. Numărul ma
șinilor de cusut e de 34, al bici
cletelor de 30, Prin grija organe
lor locale ale puterii de stat, a 
luat fiiață un magazin alimentar 
și un bufet de unde cetățenii îșî 
cumpără cele necesare. Analfabe
tismul a dispărut definitiv, iar în 
clasele I—IV sînt cuprinși toți 
copiii de vîrstă școlară.

Comuna are acum dispensar, 
școală, cămin cultural, iar în- 
tr-un loc pitoresc a fost construită 
o frumoasă cabană pentru recrea-1 
rea celor ce muncesc.

CORNEA DUMITRU 
corespondent

doved.it
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metodice — ajutor prețios
le activitatea cadrelor didactice

В frun*

Aspect din timpul unei ore de

pe care
pâri nu*

Panoul 
sîrguincioșîlorl 6

UtU-rol .de seamă în ridicarea 
pțegătlrii profesionale a cadrelor 
dldacâta.. în perfecționarea siste- 
muluF loatȚde predare, revine și 
muncit'm< juice din școală. Mun
ca- теихіка din școala noastră 
îmbracă :taie variate. Dacă în 
cadrul consiliilor pedagogice, se 
analizează pe baza studiului in
dividual'șf colectiv al cadrele» di
dactice, principalele probleme ale 
muricin instructiv-educative din 
școală, generalizînidu-se aspectele 
pozitive din munca învățătorilor 
și profesorilor, prin comisiile me 
todice se dă un caracter concret 
de ridicare continuă și susținută 
a nivelului metodic și profesio
nal al cadrelor didactice. Cadrele 
didactice de la școala noastră își 
desfășoară activitatea de perfec
ționare profesională în următoa
rele comisii metodice: a învăță
torilor, organizată pe clase și 
grupe de clase, a profesorilor gru
pați pe specialități sau speciali
tăți înrudite, a diriginților care 
cuprinde pe lîngă profesorii diri- 
ginți pe instructorii superiori de 
pionieri și pe învățători. Fiecare 
comisie metodică lucrează după 
un plan trimestrial și anual de 
muncă, elaborat pe baza planului 
general de muncă al școlii sub 
formă de referate, comunicări, 
discuții, rezultate din participarea 
la lecții deschise, interasistențe, de 
la cercurile pe materii, de la lec
toratele cu părinții etc. Prin aces
te mijloace se observă, se anali
zează și se sintetizează diferite 
probleme legate de metodica anu
mitor lecții (de predare, de veri
ficare și control, de recapitulare

♦

Cu ucenicii în atelier*
♦ Acum cinci luni, la începutul
♦ anului de învățămînt, maiștrii 
X instructori ai Școlii profesionale 
♦■din Petroșani, întîmpinau cu
♦ drag pe cei pește 100 elevi ai
♦ anului I, care pășeau pentru
♦ prima oară în atelierul școlii,
♦ în care vor învăța timp de trei
♦ ani meseria aleasă. La început, 
Z neîndemînarea unora, timiditatea
♦ altora, îți lăsau impresia că a-
♦ cești lineri nu vor deveni nici- 
« odată muncitori cu o înaltă cali- 
J ficare. Dar ochii experimentați 
J ai maiștrilor instructori priveau
♦ satisfăcuți. 7—8 serii de elevi 
X au trecut prin mîna lor și toți
♦ sînt azi muncitori de nădejde
♦ acolo unde lucrează. Maiștrii To- 
Xdor Ioan, Iancu loan și 
X Cricovan Nicolae (din fotogra-
♦ ifie) au știut să aprecieze din 
« prima zi pe viitorii muncitori. 
X Pentru ca acest prim contact
♦ cu atelierul și perioada de aco
♦ modare să dezvolte la elevi dra- 
X gostea pentru meseria aleasă,
♦ naiștrii au căutat să folosegsc”
♦ cele mal bune metode de con- 
X v'ngere
♦ 
« 

♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦

etc.j, metodele folosite în diferite 
etape ale lecției, folosirea mate
rialului didactic-intuitiv, caracte 
rtearea psltio-pedagogică а elevi
lor, planificarea materiei etc.

Conducerea școlii, cabinetul el 
metodic, caută să orienteze acti
vitatea comisinlor metodice spre 
cercetarea pedagogică în toate 
specialitățile pentru ca roadele 
cercetărilor să poată fi ulterior 
sintetizate în lucrări care să fie 
prezentate în cercurile pedagogi
ce din orașul regional Petroșani. 
O mal vie preocupare a cadrelor 
didactice, îndeosebi a responsabi
lilor corniștilor metodice de tuna 
nistică, naturale (geografie, ar duce 
la o și mai bogată și variată activi
tate pedagogică și ca urmare la ri
dicarea calitativă a procesului in- 
structiv-educativ din școala noas- 
ti ă. In acest trimestru vom încer
ca să atragem în munca meto
dică din școala noastră și ca
drele didactice de la celelalte 
școli din orașul Vulcan.

prof. ANTOCE 1. GHEORGHE 
director — Școala medie mixtă 

Vulcan

„Nota reprezintă numai munca elevului ?“
In „Steagul roșu" numărul 3510
apărut articolul intitulat 

reprezintă numai 
lui ?“, în care era 
temui de apreciere 
cadre didactice în 
lui. Pe marginea lui la redacție 
ne-au sosit cîteva scrisori din 
partea cadrelor didactice care re
latează situații asemănătoare la 
școlile lor. Redăm mai jos scri
soarea tovarășei profesoare Bu-

a „Nota 
munca elevu- 
combătut sis
al unor tinere 
notarea elevu-

♦ 
♦
♦
*

Azi, aproape că nu-i mai recu 
noști pe sfioșii „boboci" de a 
cum cinci luni.

Mîinile lor mînulesc cu price 
pere pila, ciocanul, raboteza, 
strungul. Standul cu piesele e- 
xecutate.în trimestrul I vorbește 
de la sine de calitatea și măes- 
tria cu care lucrează acum „bo
bocii".

Șu'blerul, verificînd dimensio
narea pieselor în raport cu pre
vederile stasurilor, nu lasă să 
se vadă cui aparține execuția; 
unor muncitori calificați sau u- 
nor micuți ucenici, 
bune obținute în trimestrul I, 
confirmă activitatea intensă des
fășurată pe grupe de specialități; 
electricieni 
de mină.

Curînd. 
Martinescu 
Gaia Gheorghe, Popa loan, Pie
lea Virgică, Trif Vasile, Daj 
Ion, Kelemen Tiberiu vor deveni 
muncitori calificați, rezerva de 
mîine a cadrelor dtei Industria 
noastră carboniferă.

prof. FANE IOAN
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Rezultatele •

de mină și mecanici

ucenici ca Jula Ion, 
Ioan. Olaru loan.

♦

dmgenție, cu prof, Ciobanu Paula

în cele mai multe școli clasa 
fruntașă este apreciată nu numai 
pe baza mediilor din catalog ci a- 
vîndu-se în vedere celelalte acti
vități pe cafe le desfășoară. La 
Școala de 7 ani nr. 2 din Petro
șani este cunoscută ca fruntașă a 
școlii clasa а V-a В a cărei di
riginte este profesoara Ciobanu 
Paula.

zuloiu Felicia de la Școala medie 
serala din Vulcan.

„Tovarășul prof. Vomișescu Ro
meo, absolvind facultatea de ma
tematică din Cluj a fost reparti
zat anul acesta la școala noas
tră. La început el a solicitat spri
jinul unor cadre didactice ai mai 
multă experiență pedagogică de 
la școala noastră asupra felului 
cum trebuie întocmite planurile-, zultate. 
calendaristice și de lecții. Bineîn
țeles că a fost ajutat, reușind pînă 
ta urmă să-și întocmească aceste 
planuri cu multă minuțiozitate. 
S-a ocupat îndeaproape de elevi 
acordîndu-îe mai multe ore de 
meditații, lucru ce promitea că el 
va da rezultate bune în munca 
de instruire a elevilor. Ulterior 
tov. profesor a primit și alte sar
cini. De atunci a început să ne
glijeze întocmirea planurilor de 
lecții, sub motiv că nu are timp. 
La lecții a început să dea semne 
de nervozitate iar nivelul de pre
dare a început să fie inaccesibil 
elevilor muncitori din clasa a 
IX-a. In plus la prof. Vomișescu 
a început să se manifeste o apre-

Să asigurăm un conținut bogat învăfămîntului
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Una dintre cete mai importante 
sarcini încredințate de partid or
ganizației U.T.M. este educarea 
comunistă a tineretului. Invăță- 
mîntul politic U.T.M. constituie 
mijlocul cel mai eficient de înar
mare a tinerilor cu principalele 
probleme ale învățăturii marxist- 
leniniste, ale politicii partidului. 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. din 
Valea Jiului se preocupă cu grijă 
de organizarea și desfășurarea în
vățămîntului politic U.T.M., care 
cuprinde în prezent majoritatea 
utemiștilor și a tinerilor neute- 
miști. In acest an de învățămînt 
politic, organizațiile U.T.M. și 
propagandiștii au acordat o aten
ție mai mare predării lecțiilor, 

tele cursurilor, întocmirii cons
pectelor. Merită a fi evidențiate 
birourile organizațiilor U.T.M. 
din sectorul III al minei Petrila, 
sectorul II al minei Vulcan cît 
și comitetul U.T.M. al minei A- 
ninoasa (secretar tov. Mircescu 
Nicolae), care conduc cu grijă și 
competență activitatea cercurilor 
ș: cursurilor de învățămînt politic.

Este cunoscut faptul că figura 
centrală a învățămîntului politic

în această clasă învață 42 elevi. 
In toată clasa nu există hidun 
elev care să nu învețe bine. 
Acest lucru nu este întîmplător. 
El a fost realizat cu eforturi 
ținute atît din partea fiecărui 
cît și din partea dirigintei, 
detașamentul de pionieri și-a 
totdeauna cuvîntul formînd o n- 

ciere exagerată în notarea elevi
lor. Fată de această stare de lu 
cruți, conducerea școlii și cadrele 
didactice de la școala noastră au 
atras atenția tov. profesor Vomî- 
șescu asupra necesității întocmi
rii planurilor de lecții și a îmbu
nătățirii metodelor pedagogice de 
predare și notare. Dar deocamda
tă acest ajutor a rămas fără re-

în*
au

am

Mai mult, cu două zile înainte 
de încheierea semestrului, a anun
țat că este ocupat și nu știe dacă 
va putea veni Ia școală. Mulți e- 
levi cărora profesorul le promi
sese să-i reexamineze pentru 
cheierea mediilor pe semestru, 
așteptat zadarnic sosirea lui.

In consiliul pedagogic noi 
fost nevoiți să încheiem mediile 
fără ca elevii să fie reexaminați 
deoarece altfel nu se putea ști 
situația la învățătură pe semes
tru.

Cadrele didactice de Ia școala 
noastră vor căuta 
să-l ajute 
educativă 
du-i din 
gogică“.

pe viitor 
instructiv- 

împărtășin- 
lor peda-

și
în munca 
cu elevii, 
experiența

IOAN GHINEA
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Petroșani

este propagandistul. De munca, 
de nivelul de pregătire al acestuia 
depinde în cea mai mare măsură 
eficacitatea activității cercului, 
însușirea de către cursanți a lec
țiilor.

Printre propagandiștii care 
muncesc cu rîvnă pentru a răs
punde acestor cerințe se numără 
tov. Niculescu Petru de la mina 
Uricani, Domșa Aurel și Cojo- 
caru Toma de la mina Vulcan, 
Kovacs Tiberiu de la E. M. Lu- 
peni, Roman Dumitru de la E.M. 
Aninoasa, Oprea Marin de la E.M. 
Lonea. Șiclovan Ioan de la Școala 
medie Petroșani, Bredan Carol de 
la Grupul școlar Petroșani, Far
kas Alexandru și Mălăiescu Ion 
de la E. M. Petrila și mulți alții. 
Ședința de instruire care a avut 
loc la sfîrșitul lunii ianuarie a 
constituit un bogat schimb de ex
periență pentru propagandiști. In
formarea prezentată de tov. Nicu
lescu Petru cu acest prilej a re- 

celor 
școală

pinie puternică împotriva 
care au încercat să vină la 
cu lecțiile neînvățate, care au fost 
indisciplinați sau neatenți la ore.
La gazeta de perete au apărut de la 
începutul anului articole și cari
caturi aproape zilnic în care cei 
leneși erau criticați. Diriginta, îm
preună cu colectivul de conducere 
al detașamentului au făcut vizite 
acasă la toți elevii, discutînd cu 
părinții despre regimul de zi al 
copilului, despre ajutorul 
trebuie să-l dea fiecare 
școlii.

Așa a ajuns clasa a V-a 
tașă.

naturale profesoara 
Gordin Eugenia explică fiecărui 
elev cum se face altoirea — ceea 
ce le va fi foarte necesar elevilor 

în primăvară

—=★——

Elevii Școlii de 7 ani 
din Aninoasa 

la casa alegătorului 
în aceste zile Ia casele alegă

torului au loc diferite acțiuni — 
conferințe, discuții, programe ar
tistice. Alături de artiștii amatori 
ai clubului din Aninoasa și elevii 
Școlii de 7 ani din localitate, âu 
prezentat pînă acum două progra
me artistice la casa alegătorului 
nr. 2. Unul din aceste programe 
a fost prezentat cu ocazia întîlnirii 
minerului pensionar Popa Pavel 
cu tinerii care votează pentru pri
ma dată. Programe asemănătoare 
au susținut elevii acestei școli ți 
în cadrul stației de radioficare.

levat însemnătatea folosirii unui 
material bibliografic bogat de că
tre propagandiști în vederea în
tocmirii leețiilor, asigurării unui 
conținut bogat al învățămîntulul 
politic, pregătirii cursanților în 
vederea seminariilor. Informarea 
prezentată tot cu acest prilej de 
propagandistul Oprea Marin de 
la sectorul III E. M. Lonea, a 
stîrnit discuții interesante. Dato
rită preocupării sale, cercul pe ca- 
re-1 conduce, discută problemele 
teoretice în strînsă legătură cu 
sarcinile de producție, cu munca 
brigăzilor de tineret etc. Propa
gandistul Roman Dumitru a reu
șit să antreneze cursanțil la o se
rie de activități cultural-educati
ve. In cadrul acestui cerc se or
ganizează periodic vizionări de 
filme în colectiv, în cămin se or
ganizează recenzii pe marginea 
cărților prevăzute în regulamen
tul concursului „Iubiji cartea*, 
ceea ce a făcut ca un număr în
semnat de cursanji să obțină in
signa de ..Prieten al. cărții". In 
cadrul acestui cerc, a fost organi
zată o întîlnire cu comunistul 
Crîsnic Dionisie care a vorbit ti
neretului despre perspectivele lu
minoase pe сате le deschid Dirac-
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Intîmpină alegerile cu cîntec și joc
Inserarea a coborît pe nesimți

te deasupra orașului Vulcan. Dins
pre club, pînă departe, răzbat frîn- 
turi de melodii și strigături. Tre
cătorul se oprește cîteva clipe în 
loc și apoi, atras de animație, își 
îndreaptă pașii spre sălile lumina
te ale clubului. Ori cînd aici îți 
poți petrece timpul în mod plăcut 
și folositor. O partidă de șah, un 
meci de tenis de masă sau o carte 
sînt tot atîrea prilejuri de a te 
simți bine, de a te recrea.

într-o sală a clubului, unde a 
fost amenajată casa alegătorului, 
se desfășoară o intensă activitate. 
Zilnic aici au loc conferințe, con
vorbiri cu alegătorii, spectacole ar
tistice... Fiecare acțiune este înso
țită de cîntec și joc.

un spectacol la clubul din Vulcan. 
Cea mai tînără brigadă de agitație 
din Vulcan este însă cea a cadre
lor didactice. Inițiatorul ei este 
profesorul Ancuța loan sprijinit 
îndeaproape de prof. Cazacu Nico- 
lefe și Cazacu E. O inițiativă lău
dabilă, demnă de urmat și de alte 
cadre didactice din Valea Jiului. 
Prima apariție pe scenă brigada o 
va face în ziua de 10 februarie. 
Pînă atunci însă mai are de lucru.

Printre brigăzile 
artistice de agitație...
Membrii brigăzilor artistice de 

agitație au cel mai mult de lucru 
în această perioadă. De două-trei 
ori pe sâptămînă ei au repetiții, 
apoi au de dat spectacole la club 
sau la casele alegătorului. Pro
gramele trebuie cit mai bine in
terpretate. Și cum membrii brigă
zii sînt în permanență în căutarea 
noului, și programele lor se îmbu
nătățesc continuu. Se învață noi 
-•xte, se caută noi forme de pre

zentare, diferite aspecte din viața 
orașului și a oamenilor lui. Mem
brii brigăzilor artistice nu uită 
nici faptul că în curînd vor avea 
de trecut un examen greu, cel de-al 
VI-lea concurs pe țară al forma
țiilor artistice de amatori. Cele 
patru brigăzi artistice de agitație 
care activează în cadrul clubului 
au dat pînă acum 10 spectacole 
iar pînă la sfîrșitul lunii vor mai 
da încă multe alte spectacole la 
club, casele alegătorului sau în alte 
localități unde au fost solicitați.

Brigada artistică de agitație a 
E. M. Vulcan condusă de Șerban 
Robert este bine cunoscută vul- 
cănenilor prin programele pe care 
le-a susținut. Acum, ea pregătește 
un program special în cinstea ale
gerilor de la 5 martie. Cei mai 
activi din brigadă sînt Arvinte 
Teodor și Bălănescu Constantin.

O brigadă artistică de agitație 
tot atît de activă este și cea a 
Uzinei electrice din Vulcan. Spec
tacolul pe care aceasta îl pregăteș
te intitulat „Cu cîntec și voie bu
nă" prezintă spectatorilor realiză
rile muncitorilor uzinei în cinstea 
alegerilor. Nica Sultana, Coroianu 
Elena și Vlăduț Viorel sînt 
„sufletul" brigăzii. Nici brigada 
artistică de agitație de la termo
centrala Paroșeni nu se lasă mai 
prejos. In curînd ea va prezenta

...Și celelalte formații
Alături de brigăzile artistice de 

agitație, și celelalte formații artis- 
tistice ale clubului se pregătesc 
pentru alegeri. Cele 16 perechi de 
dansatori pregătesc, printre altele, 
jocurile „Bătuta de la Ghelari", 
„Țarina de la Abrud", „Cocorii", 
„Bărbuncul”. Cei mai buni dansa
tori sînt Neagu Letiția, Bocs Boji, 
Plic Aurelia, Cucută Petru, Bucur 
Constantin și Iuțz loan.

Ca întotdeauna soliștii sînt și ei 
prezență. Cuciuc Profir la fluier și 
lonescu' Gheorghe la taragot acom- 
paniați de orchestră pregătesc noi 
melodii populare culese din fol
clorul local iar soliștii vocali Nica 
Sultana, Cazacu Nicolae sau Ker- 
nacs Eugenia au învățat cîntece 
noi.

Și repertoriul corului s-a îmbo
gățit cu noi melodii. Iată cîteva 
dintre ele : „Votăm pentru pace", 
„Partidului slavă", „Partidul ne 
cheamă", „Forța noastră", etc.

Astfel, seară de seară, forma
țiile artistice ale clubului din Vul
can se pregătesc să prezinte pro
grame cit mai plăcute.

Ce este paralizia infantilă 
și eum putem să ne ferim de ea
Paralizia infantilă — poliomie

lita — este o boală molipsitoare, 
produsă de un virus. Boala че nu
mește astfel pentru că se întîlnește 
cu deosebire la copii, însă, uneori 
poate îmbolnăvi și adulți. De ase
menea, se numește paralizie pentru 
că semnul ei cel mai caracteristic 
este paralizarea mușchiulaturîi și a 
nervilor unor părți din corp, ca de 
exemplu ; mîinile, picioarele sau 
mușchii spatelui și ai respirației.

în perioada de apariție a polio
mielitei, bolnavul prezintă febră, 
tuse, secreție din__ ___
nas și gît ca într-o 
gripă, sau semne 
de di iree ; vărsă
turi, greață, lipsa 
poftei de. mîncare.

Mai rar paraliziile se instalează 
în plină sănătate, așa dintr-odată.

O dată instalate paraliziile, co
pilul nu mai poate ține capul, nu 
mai poate merge, nu mai poate sta 
ios, nu mai poate folosi mîinile 
sau are greutate în respirație.

După cîteva zile, paraliziile în
cep să treacă, încet, încet, uneori 
complet și la toți mușchii cuprinși, 
bolnavul vindeeîndu-se complet. 
Alte ori însă mușchii nu-și mai re
vin. In acest caz paraliziile se 
mențin și copilul respectiv rărnîne 
infirm.

Tratamentul bolii are drept scop 
să împiedice extinderea paraliziilor 
și să favorizeze pe cît posibil re
gresiunea lor. El este complex și 
se face întotdeauna numai in spi
tal, apoi în sanatorii speciale. Cel 
mai bine este însă să ferim copiii 
de a se îmbolnăvi.

Cum putem face acest lucru ?
Prima îndatorire a oricărei per

soane care află de existența unui 
caz sigur sau bănuit de paralizie 
infantilă este de a anunța fără în- 
tirziere pe medicul de circumscrip
ție sanitară în care se găsește bol-; 
navul, sau pe oricare medic.

Casa unde s-a aflat bolnavul va 
fi dezinfectată cu substanțe chimice 
de către personalul medico-sanitar. 
Pe un număr de zile, toată popu
lația din vecinătate este 
tă zilnic de

Sfatul medicului

controla- 
medico- 

spre a 
la timp 
nou ca- 
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1.600 tone de cărbune au extras peste planul lunii ianuarie mi
nerii sectorului UI de la' mina Petrila. La acest succes au contri
buit alături de toate brigăzile sectorului și cea condusă de Miclea 
Gavrilă, brigadă care obține peste 5 tone pe post randament. ÎN 
CLIȘEU : Minerii Peteleu Avram și Mungenaszt Francisc din brigada 
lui Miclea Gavrilă bucuroși de rezultatele muncii lor rodnice.

personalul 
sanitar, 

descoperi 
orice caz 
re ar apare,
care persoană are 
datoria și obli

gația cetățenească să se prezinte 
la acest control medical.

Pe perioada de timp indicată de 
medic apa se va consuma numai 
fiartă și răcită, sau sub formă de 
ceai. De asemenea, zarzavaturile 
și fructele se vor consuma numai 
după fierbere, știut fiind că în 
apă și pe alimente pot exista mi
crobii paraliziei.

Cea mai eficientă metodă de 
prevenire a populației este vacci
narea împotriva paraliziei infanti
le.

Prin grija partidului și a guver
nului, Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale a contractat o 
cantitate însemnată de vaccin din 
Uniunea Sovietică pe care deja a 
pus-o la dispoziția organelor me
dicale din toată țara, PENTRU 
A VACCINA TOATA POPU
LAȚIA 1N V1RSTĂ DE LA 3 
LUNI LA 30 ANI.

Pînă la vîrsta de 1 an vaccinul 
se administrează prin injecții, de 
2 ori cîte o injecție la interval de 
o lună de zile. Această acțiune a 
și început. Peste vîrsta de un an, 
vaccinul este introdus în 
ne special confecționate 
scop și se ia pe gură, 
du-se.

Din primele zile ale 
bruarie anul curent s-a
vaccinarea populației între 1—30 
ani. Vaccinarea este gratuită.

Vaccinul, atît cel în injecții la 
sugari, cît și cel în bomboane pen
tru adulți produce în corpul nos
tru substanțe speciale care împie
dică pentru ani de zile îmbolnăvi
rea de paralizie infantilă.

Vaccinul nu produce nici un fel 
de semn supărător pentru cei vac
cinați, nici febră, nici durere, nici 
alte manifestări.

Pînă îrî prezent în U.R.S.S. au 
fost vaccinați peste 80 milioane lo
cuitori și vaccinarea continuă. Nu
meroase alte țări din lume au tre
cut și ele la vaccinarea populației 
lor după acest procedeu.

Cetățeni ! Prezentați-vă cu încre
dere și la timp la vaccinări I Este 
în interesul propriei voastre sănă
tăți, a copiilor voștri, a familiilor 
voastre, a tuturor oamenilor mun
cii dia țara noastră.

Dr. PONOVA TEODOR

bomboa- 
în acest 
înghițin-

lunii fe- 
trecut la

tivele celui de-al Ш-lea Congres 
al partidului. îndrumat de biroul 
organizației U.T.M., sub condu
cerea organizației de partid, cursul 
seral anul II de la E. M. Vulcan, 
condus de propagandistul Cojoca- 
ru Toma, în perioada dintre pre
dare și seminarizare, desfășoară 
de asemenea o vie activitate. Cer
cul ș-a declarat în întregime bri
gadă utemistă de muncă patrio
tică, cursanții își petrec timpul 
liber în mod organizat în săli de 
lectură, vizionează 'Urne. [Jn au

' măr de 15 cursanți fac parte din 
formația corală, 8 din echipa de 
dansuri și brigada artistică de a- 
gitație. Toți cursanții acestui cerc 
au devenit membri ai colectivului 
sportiv.

Putem afirma că majoritatea 
propagandiștilor folosesc cu pri
cepere materialul bibliografic, li
teratura politică și beletristică, 
reușesc șă asigure învățămîntu- 
lui un conținut bogat, strîns le
gat de sarcinile de producție, de 
viața de organizație.

Apreciem că față de anul tre
cut. în anul acesta, s-au obținut 
rezultate mai bune în desfășura
rea învățăimintului politic U.T.M. 
Cu toate acestea se mai manifestă 
unele lipsuri care trebuie reme
diate. Se constată că unele comi
tete U.T.M.. ca cele de la E. M. 
Lonea, U.R.U.M. Petroșani. I.I.L. 
„6 August" Petroșani, E. M. Lu-

peni și Școala medie Lonea, nu 
manifesta o preocupare perma
nentă față de conducerea învăță- 
mîntului politic U.T.M. Ghiar 
dacă lecțiile sînt predate la zi, 
calitatea învățămîntului politic 
lasă încă de dorit. Nu se efec
tuează un control permanent asu
pra felului în care propagandiștii 
se pregătesc și predau 
lucru de care depinde în 
frecvența cursanților la 
mînt.

Organizațiile U.T.M. de 
asigură mobilizarea cursanților la 
ședințele de învățămînt — sarci
nă' lăsată. în seama propagan
diștilor. Unele comitete U.T.M. 
ca cele de la mina Petrila, prepa
rația Petrila, Filatura Lupeni. 
U. E. Vulcan, nu controlează fe
lul în care propagandiștii se pre
gătesc pentru predarea și semi
narizarea lecțiilor, cum folosesc 
cursanții materialul bibliografic. 
Comitetele U.T.M. orășenesc și 
de mină de la Lupeni, Uricani, 
Vulcan precum și unele organiza
ții de bază din orașul Petroșani 
cum sînt cele de la O.C.L., De
poul C.F.R., cooperativa „Jiul" 
nu au acordat atenția cuvenită 
desfășurării învățămîntului po
litic.

Pentru a veni în ajutorul pre
gătirii propagandiștilor, biroul 
comitetului orășenesc U.T.M- Pe
troșani a organizat în fiecare lu-

lecțiile, 
genere 

învăță-

aici nu

nă, cu ajutorul cabinetului 
partid, instruirea acestora, 
struirea propagandiștilor a con
stituit un valoros schimb de expe
riență pentru propagandiști, un 
mijloc de generalizare a metode
lor bune ale cercurilor fruntașe. 
Unele comitete U.T.M. ca cele de 
la minele Aninoasa, Vulcan și al
tele, au dovedit preocupare față 
de îndrumarea propagandiștilor 
la instruirile organizate. Merită 
să fie evidențiațt propagandiștii 
Pardos Nicolae, Dascălu Silvia, 
Kovacs Tiberiu și Păvel Lucia, 
care participă cu regularitate la 
instruiri. Sînt însă unele comi
tete U.T.M. ca cele de la E. M. 
Petrila, preparația Petrila, E. M. 
Lonea, U.R.U.M. Petroșani, I.I.L. 
„6 August", școlile medii din Lu
peni ș! Lonea care nu se preocupă 
de îndrumarea propagandiștilor 
la instruirile organizate. Sînt 
unii propagandiști ca Nedopaca 
Eugen. Nicolau Ștefan de la „6 
August". Boldoi Gheorghe, de la 
U.R.U.M.P. care n-au participat 
la nici o instruire organizată de 
comitetul orășenesc Li.T.M.

Este necesar ca organele U.T.M. 
să controleze, să îndrume cu mai 
multă grijă activitatea propagan
diștilor, așigurînd ca fiecare cerc 
de învățămînt oolitic să contri
buie la educarea comunistă â ti
nerei generații.
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10 аіеиііа vioătoriloi
11 pescarilor sportivi
Comitetul filialei de vînă- 

toare și pescuit sportiv — Pe
troșani anunță pe membrii 
vînători și pescari ai filialei 
că VIZA PERMISELOR DE 
VINATOARE A ÎNCEPUT 
ȘI DUREAZĂ PINĂ LA 28 
FEBRUARIE A. C., iar VIZA 
PERMISELOR DE PESCUIT 
SE EFECTUEAZĂ PÎNĂ 
1 MARTIE 1961.

Toți membrii vînători 
pescari care doresc să-și
înnoiască permisele pe anul 
1961 sînt invitați să se pre
zinte la biroul filialei pentru 
viza permiselor.

Se atrage atenția asupra 
faptului că în anul 1960 la un 
număr de membri vinători nu 
li s-au mai aprobat permise 
din cauză că nu s-au prezen
tat la timpul prevăzut la 
viză.
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PROGRAM DE RADIO
10 februarie

și jocul pe meleagurile patriei, 
16,50 Curs de limba rusă, 17,00 
Muzică din filme, 17,35 Muzică 
vocală interpretată de soliști ro- 
mîni, 18,05 Program muzical pen
tru fruntașii în producție din in
dustrie și agricultură, 19,30 Tea
tru la microfon : Studioul actoru
lui amator prezintă : „Strungul 
cel nou". Localizare de M. Leo
nard după piesa lui I. Kazakov, 
„Doi cocoși". Scenariu radiofonic 
de Marin Grigorescu, 20.50 Melo
dii populare romînești, 21.45 Ac
tul II din opera „Cei patru bă
dărani" de Wolf Ferrari.

----- О------

CINEMATOGRAFE
10 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Scrisoare neexpediată; AL. 
SAH1A: Un cîntec străbate lu
mea: PETRILA: Povestea tineri
lor căsătoriți; LONEA: Legea e 
lege; ANINOASA: Să prețuim 
iubirea; CR1V1DIA Azi pentru 
ultima oară; LUPENI : Pasărea 
cerului; BARBATENI:. In ajun: 
UR1CANI : O zi de odihnă.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,10 Din cîntecele tineretu
lui lumii, 9,30 Prietena noastră 
cartea, 9,50 Fragmente din opera 
„Rneazul Igor" de Borodin, 11,03 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 11,30 Mu
zică ușoară sovietică, 12,00 Lim
ba noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur (reluare), 13,05 Con
cert de muzică populară romî- 
nească, 14,00 Concert de muzică 
ușoară. 14,35 Lucrări . inspirate 
din lupta și viața minerilor, 
15,10 Muzică de estradă, 15,40 
Din cîntecele și dansurile popoa
relor, 16,15 Vorbește Moscova 1 
16,45 Cîniece de alegeri, 19,30 
Muzică populară romînească in
terpretată de Ion Murgo și Ion 
Mațache, 20,30 Din viața de con
cert a Capitalei, 21,00 Ce e nou 
în librării, 21,10 Uverturi și pot
puriuri din operete. 21,45 Jocuri 
populare romînești. PROGRAMUL 
II. 14,08 Muzică interpretată de 
famfară, 14,30 Cîntece din folclo
rul nou și jocuri populare romi- 
nești, 15,35 Actualitatea în țările 
socialiste, 16,15 Răsună cîntecul
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Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
Adunării Generale a 0. M. S.

MOSCOVA 8 (Agerpres) — 
TASS transmite :

în numele guvernului U.R.S.S., 
Nikita Hrușciov și-a exprima; 
speranța că participanții la cea 
de-a 14-a Adunare Generală a 
Organizației Mondiale a Sănătății 
de la Delhi nu vor sta la o parte 
dc mișcarea istorică progresistă a 
popoarelor în lupta pentru pace, 
pentru acordarea independenței tu
turor țărilor coloniale și își vor 
aduce contribuția prețioasă la a- 
ceastă cauză justă.

în mesajul. său de salut adresat 
Adunării Generale, conduoătorul 
guvernului sovietic a subliniat că 
ea își începe activitatea într-o con
junctură internațională cind se dă

o luptă încordată între forțele 
reacțiunii, care apără imperialis
mul, și forțele mereu crescînde ale 
progresului, care caută să asigu
re întregii omeniri o viață să
nătoasă și fericită.

Guvernul sovietic și întregul po
por sovietic, arată Nikita Hruș
ciov, fac și vor continua să facă 
tot ce este posibil pentru consoli
darea păcii și dezvoltarea colabo
rării multilaterale dintre popoa
re, inclusiv și a colaborării inter
naționale în domeniul medicinii 
și ocrotirii sănătății.

N. S. Hrușciov a urat Adunării 
Generale a O.M.S. succes în acti
vitatea ei nobilă spre binele ome
nirii.

înaintează construcția centralei 
atomoelectrice de lingă Voronej

; VORONEJ 8 (Agerpres)
Constructorii centralei atomoelec

trice de lîngă Voronej (R.S.F.S.R.) 
au început la 7 februarie monta
rea utilajului pentru prima turbi
nă. Se află de asemenea în curs 
ds montare macaraua cu ajutorui 
căreia iea:t, rul atomic va fi co- 
borît în groapa de fundație.

Centrala atomoelectrică de lîngă 
Voronej va fi înzestrată cu un 
reactor de tip apă-apă. Puterea 
prevăzută în proiect este de 420 
MW. Primul grup electrogen al 
centralei — trei turbine de cîte 
70 MW. — urmează să intre în 
funcțiune anul viitor.

Greutatea totală a elementelor 
de uraniu generatoare de căldură 
— sursa principală de alimentare 
a centralei — va fi de 44 tone.

Ele vor fi suficiente pentru func
ționarea neîntreruptă a reactoru
lui timp de un an și jumătate.

Dirijarea centralei va fi auto
matizată la maximum. Zona activă 
a reactorului se montează într-o 
manta groasă de oțel de mare re
zistență ca un diametru de circa 
4 metri și o înălțime de 12 me
tri.

în cei trei ani cît au durat lu
crările de construcții, pe malul 
Donului s-a înălțat așezarea Novo- 
voronejski care nu figurează încă 
pe hartă. Aci funcționează o fa
brică de beton, ateliere mecanice 
și alte ateliere, s-au deschis o fa
brică de panificație și un combi
nat pentru industrializarea cărnii. 
De-a lungul străzilor largi se înși
ră vile frumoase.

Consfătuirea unională 
a tinerilor

MOSCOVA 8 (Agerpres)
Potrivit Comunicatului oficial 

al Comitetului Central al P.C.U.S. 
și al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., între 9 și 11 martie va 
avea loc la Moscova în Palatul 
Mare ale Kremlinului Consfătui
rea unională a tinerilor construc
tori.

Participanții la consfătuire vor 
discuta sarcinile tinerilor construc
tori în ce privește accelerarea rit
mului de construcție a principale
lor întreprinderi și îndeplinirea 
înainte de termen a prevederilor 
septenalului (1959—1965).

----- O—

Succese remarcabile 
în dezvoltarea economică 

a R. S. Cehoslovace
PRAGA 8 (Agerpres)
Direcția de Statistică a R.S. Ce

hoslovace anunță că planul pro
ducției industriale a fost îndepli
nit în Cehoslovacia, in 1960, în 
proporție de 101,2 la sută. Volu
mul producției industriale a cres
cut cu 11,7 la sută în compara
ție cu 1959. Volumul producției 
mijloacelor de producție a crescut 
cu 13,1 la sută, iar volumul pro
ducției obiectelor de consum cu 
9,6 la sută.

în 1960 au fost investite în e- 
conomia națională 43 miliarde co
roane.

Planul comerțului exterior a fost 
îndeplinit.

In 1960 a continuat să crească 
nivelul de trai al populației din 
R.S. Cehoslovacă. La aceasta au 
contribuit reducerile de prețuri cu 
amănuntul de pe urma cărora 
populația a realizat în decurs de 
un an un venit de circa 1,8 miliar
de coroane. Conform datelor pre
liminare, consumul individual a 
crescut cu circa 9 la sută. Salariul 
mediu, inclusiv premierele s-au ri
dicat.

La sfîrșitul anului 1960 numărul 
populației a fost de 13.692.000.

constructori
La lucrările consfătuirii vor 

participa inovatori de la cele mai 
mari șantiere de construcții și în
treprinderi ale industriei construc
toare, oameni de știință și specia
liști, reprezentanți ai organizațiilor 
de partid, sindicale și de comso- 
mol.

----- O

Acțiune provocatoare 
a autorităților sud-vietnameze 

împotriva R. D. Vietnam
HANOI 8 (Agerpres)
La 28 ianuarie, misiunea 

legătură a înaltului comandament 
al Armatei Populare Vietnameze 
a comunicat Comisiei internaționa
le de supraveghere și control din 
Vietnam că autoritățile sud-vietna
meze au folosit avioane pentru 
mitralierea și bombardarea popu
lației din cîteva regiuni ale Viet
namului de nord.

La aceste operațiuni au fost fo
losite avioane de vînătoare-bom- 
bardament 
vînătoare 
Vietnamul 
septembrie

de.

„AD-6" și avioane de 
„AC-65" primite de 

de sud din S.U.A. în 
și noiembrie 1960.

ÎN JURUL SITUAȚIEI DIN CONGO
Dezbaterile din Consiliul de Securitate

NEW YORK 8 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La ședința din după-amiaza zi
lei de 7 februarie a Consiliului 
de Securitate, primul a luat cu- 
vîntul așa-zisul „reprezentant" al 
Republicii Congo cu capitala la 
Leopoldville, Evariste Loliki, de
legatul grupului Kasavubu—Mo
butu. El s-a dedat la atacuri duș
mănoase împotriva țărilor africa
ne participante la conferința de la 
Casablanca care au cerut restabili
rea păcii și legalității în Congo și 
a încercat să-l calomnieze pe fiul 
credincios al poporului congolez, 
primul ministru Lumumba, și pe 
partizanii săi.

în afară de membrii Consiliului 
de Securitate la ședință participă 
delegații statelor Mali, India, Iu
goslavia, Indonezia, Belgia, Gui
neea, Ghana, Polonia, Maroc, Li
bia și Congo (cu capitala la Leo
poldville), invitați speciali în acest 
scop.

Fără a propune soluții concrete, 
delegatul Ecuadorului și-a expri
mat speranța că membrii Consiliu
lui de Securitate și în primul rînd 
marile puteri vor găsi căi reale de 
restabilire a păcii în Congo.

Caracterizînd situația din aceas
tă republică africană, el a relevat 
că arestarea primului ministru Lu
mumba „nu corespunde, după cit 
se pare legilor țării". El a recu
noscut de asemenea că acțiunile 
lui Mobutu care a dizolvat parla
mentul congolez sînt ilegale.

Autoritatea actualului guvern al 
Congoului, a continuat el, devi
ne tot mai îndoielnică.

Reprezentantul Franței a apărat

politica colonialistă falimentară a 
țărilor N.A.T.O. care a dus la 
impas rezolvarea problemei congo
leze. în ciuda faptelor îndeobște 
cunoscute, el a afirmat că Belgia 
„nu se amestecă" în treburile Con
goului și că de aceea problema 
retragerii belgienilor 
de temei".

Delegatul francez 
țat împotriva cererii care se bucu
ră de un larg sprijin în rîndurile 
țărilor membre ale O.N.U. și anu
me ca conducătorii poporului con
golez, inclusiv primul ministru Pa
trice Lumumba, închis în mod ile
gal, să fie eliberați. Recunoscînd 
in vorbe necesitatea restabilirii pă
cii și legalității în Congo, el nu a 
sprijinit în fond nici o propunere 
care contribuie la aceasta. Dele
gatul Franței s-a pronunțat chiar 
împotriva planului de „neutraliza
re", propus de Hammarskjoeld, 
declarînd că trebuie dezarmate nu-

este „lipsit;

s-a pronun-

mai forțele armate care-1 sprijină 
pe Lumumba.

Folosind dreptul la replică, de
legații Guineei. Indiei și R.A.U. 
au dat o ripostă vehementă „re
prezentantului Congo-ului“. Dele
gații țărilor afro-asiatice au subli
niat că în atacurile sale reprezen
tantul grupării Kasavubu—Mobu
tu—Chombe a repetat născocirile 
colonialiștilor.

Delegatul Angliei, președintele 
Consiliului de Securitate, a propus 
ca ședința să fie închisă și ca 
Consiliul de Securitate să se întru
nească din nou la 10 sau la 14 
februarie, motivînd această între
rupere prin aceea că sînt nece
sare consultări între delegații.

Șeful delegației U.R.S.S. a sub
liniat necesitatea reluării cît mai 
grabnice a lucrărilor Consiliului 
de Securitate.

Cu aceasta, ședința Consiliului 
de Securitate a luat sfîrșit. ț

Declarațiile
CANBERRA 8 (Agerpres)
Situația din Congo s-a înrău

tățit simțitor în ultimele luni, a 
declarat Jawaharlal Nehru, pri
mul ministru al Indiei într-un in
terviu acordat corespondentului 
din Delhi al ziarului „SYDNEY 
MORNING HERALD".

Cauza principală a agravării 
situației din Congo o constituie 
înapoierea trupelor belgiene in 
această țară. In prezent, a spus 
primul ministru al Indiei în 
continuare, în Congo se află mai 
multe trupe, aviație și alt echi
pament militar, în special bel-

Mobutu și-a adus trupele în stare de luptă
LONDRA 8 (Agerpres) —

TASS transmite :
După cum anunță agenția

REUTER, Mobutu căpetenia re
belilor congolezi și-a adus tru
pele în stare de luptă.

Citeva sute de soldați în frun
te cu Mobutu s-au îmbarcat la 7 
februarie in portul Leopoldville 
pe niște nave fluviale. După cum 
anunță agenția FRANCE PRE
SSE în același timp are loc incăr-

-------- ----------  a**»

15 
tu-

care a a 50 de autocamioane, 
jeep-uri cu mitraliere grele, 4 
nuri, muniții și alte materiale mi
litare. Agenția arată că detașa
mentul mobutiștilor „se îndreap
tă spre frontiera provinciilor 
cuatorială și Orientală".

Soldații care iau parte la 
ceastă expediție fac parte din
nitatea militară cea mal „sigură" 
a armatei lui Mobutu — brigada 
de parașutiști din Thysville.

E-

a- 
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LAOS Unitățile de luptă Patet Lao la 20 km 
de Vientiane

8 (Agerpres)HANOI
După cum se anunță din Laos, 

unitățile de luptă Patet Lao și-au 
intensificat acțiunile în apropiere, 
de Vientiane. în noaptea de 5 spre 
6 februarie patrioții laoțieni au 
atacat pe rebeli pe șoseaua Vien- 
tiane-Paksane, la 20 km de capi
tală. Rebelii au fost nevoiți să 
transporte la fața locului întăriri, 
inclusiv mașini blindate.

Postul de radio „Vocea Laosu- 
lui" anunță despre starea alarman
tă din oraș care în momentul de 
față este păzit numai de soldați

tailandezi, sud-vietnamezi și fili- 
pinezi, Orașul pare mort; maga
zinele se deschid numai diminea
ța pentru două ore. Soldații străini 
terorizează pe locuitorii orașului 
care de teamă nu ies deloc pe 
stradă.

lui J. Nehpu
gian, decît înaintea hotărîrii Con
siliului de Securitate cu privire 
la retragerea trupelor Belgiei. 
Marile concerne miniere belgiene 
organizează recrutarea de „vo
luntari" pentru a fi trimiși în 
Congo. Nu-mi vine să cred că 
toate acestea ar putea să aibă loc 
fără aprobarea guvernului belgian 
a subliniat primul ministru aî 
Indiei.

După toate probabilitățile, a 
arătat Nehru, actualmente în 
Congo există pericolul instaurării 
unei dictaturi de tip fascist. Pu
terea este deținută de personali
tăți militare care încasează sume 
enorme de bani nu se știe din 
ce surse. Am fost zguduit cînd 
am aflat cit de mari sînt sumele 
pe care le primesc. Aceste perso
nalități militare nu. sint contro- 
Ioate de nimeni și fac tot ce le 
trece prin minte. In aceasta cons
tă marele pericol. Potrivit infor
mațiilor de care dispun, a spus 
Nehru, Patrice Lumumba este 
astăzi cel mai popular lider po
litic din Congo. După părerea 
noastră, Lumumba trebuie pus 
imediat in libertate, ca și ceilalți 
deținuți politici. Pentru rezolvarea 
crizei politice din Congo este ne
cesar să se pună capăt amestecu
lui din afară in treburile Congou
lui, mai cu seamă din partea Bel
giei. In continuare, 
nistru al Indiei a 
reluată activitatea
congolez.

Nehru a subliniat
situația răimîne periculoasă. Con
siderăm, a spus el, oă încetarea 
focului în Laos ar prezenta o ma
re însemnătate.

primul ml- 
cerut să fie 

parlamentului

că și în Laos

Comportarea nedemnă a specialiștilor 
vest-germani în India

DELHI 8 (Agerpres) — TASS 
Nu o dată ziarele indiene au 

relatat că specialiștii vest-germani 
invitați de guvernul Indiei, des
consideră legile țării și se dedau 
la acțiuni jignitoare la adresa 
muncitorilor și tehnicienilor in
dieni

După cum anunță ziarul „NEW 
AGE“, la Rurkela, unde se cons
truiește o uzină metalurgică in 
colaborare cu firme vest-germane, 
specialiștii din R.F.G. au un spi
tal, cluburi și bazine de înot la 
care indienii nu au acces. Cu toate 
că salariul acestor specialiști atin-

ge cifra record de 100 rupii pe 
zi, ei nu sint mulțumiți, pretinzînd 
ca 80 la sută să li se plătească în 
aur și dolari. în această localitate 
înflorește bursa neagră la care sînt 
vîndute mărfuri vest-germane. Ul
tima acțiune huliganică a unui in
giner vest-german care a insultat 

a bătut fără nici un motiv pe 
un specialist indian, a trezit indig
narea unanimă. Colectivul ingineri
lor indieni a cerut ca huliganul să 
fie pedepsit pentru fapta sa. Ad
ministrația uzinei a anunțat că a- 
cest exponent al educației fascis
te, a fost invitat să părăsească țara.

PARIS — După cum anunță 
corespondentul din Alger al agen
ției France Presse, potrivit datelor 
statistice oficiale publicate la A’- 
ger, populația Algeriei este 
10.375.000 oameni, 
1.075.000 europeni și 
gerieni.

cat în piața Sverdlov. Autorul pro
iectului este cunoscutul sculptor 
sovietic Lev Kerbel,

de
dintre care

9.300.000 a1-

7 februarie 
uzina de au-

LONDRA — La 
700 muncitori de la 
tomobile din Birmingham, aparți- 
nînd societății „Ficher an Ludlow 
Ltd", au declarat grevă în semn 
de protest împotriva trecerii mun
citorilor la săptămîna de lucru in
completă.

MOSCOVA — După cum a- 
nunță ziarul „Vecerneaia Moskvd', 
la Moscova va fi înălțat un mo
nument în amintirea lui Karl 
Marx, întemeietorul comunismului 
științific. Monumentul va fi ridi-

REDACȚIA ȘI ABMTfffSTRAȚIA: Petroșani. Str. Gti. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel interurban 322, automat 269.

CAIRO — Adunarea Națională 
a R.A.U. a constituit un comitet 
pentru elaborarea noii constituții 
permanente a R.A.U. Din comitet 
fac parte 90 de deputați.

LONDRA — După cum anunță 
agenția Reuter, la 7 februarie în 
Anglia s-a prăbușit un avion-școa
lă al forțelor aeriene militare en
gleze.

Pilotul a pierit.

SEUL — După cum anunță 
postul de radio Seul, autoritățile 
sud-coreene au adoptat la 7 fe
bruarie hotărîrea de a majora pre
țurile la combustibil în medie cu 
25 la sută.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


