
I

ч

anul roșu
4 pag. 20 bani

Organ a . l Htetuiui orășenesc Р.Ю. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Anul XIII 
XVIII Nr. 3786

Vinei i
15 decembrie

1961

Citiți în pagina IV-a:
•Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. 

în unanimitate Proiectul comun de rezoluție al 
S.U.A. în problema dezarm arii.

• Plecarea tovarășului Leonid Brejnev spre India.
• Simpozion consacrat centenarului teoriei structurii

lui Butlerov.
• împotriva vizitei lui Kennedy în Venezuela.
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Cu planul anual îndeplinit

f

?

*

ț

I

♦

Asigurarea unui transport ritmic este linul din factorii de 
seamă in îndeplinirea sarcinilor de producție. Și cum mina 
Uricani și-a îndeplinit planul anual de producție cu o lună și 
mai bine înainte, un merit pentru acest șucCes revine și co
lectivului sectorului de transport, care și-a adus contribuția 
Șa prețioasă la lupta minerilor pentru mai mult cărbune.

IN CLIȘEU : Mecanicul de troley Murgu loan primind 
dispozițiile maistrului de transport Zaharescu Tudor privind 
buna desfășurare a transportului pe traiseu.
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Mecanizarea producției la nivelul 
noilor sarcini

In cursul acestui an, muncito
rii întreprinderii de industrie lo
cală „6 August" au muncit cu 
spor, punînd la dispoziția popu
lației produse de larg consum de 
mai bună calitate, în sortimente 
variate. Ca urmare a depășirilor 
de plan obținute aproape în fie
care luna, colectivul șl-a înde- 

; plinit de citeva zile sarcinile de 
plan pe 1961 și a produs în con
tul anului 1962 mărfuri în va
loare de mai bine de 500.000 lei.

O seamă de secții ale între
prinderii dau de mai mult timp 
producție în contul anului vii
tor. Bunăoară, la fabrica de me
zeluri s-au dat peste planul a- 
nului acesta 18 tone diferite pro
duse și preparate de carne, iar la 
tapițerie au fost produse în con
tul anului viitor 280 bucăți dor
meze și somiere.
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Primii cumpărători 
la „Țăndărică“

Miercuri dimineață la ora 9 și 
ceva în fața noului magazin se 
adunase atîta lume incit perso
nalul de deservire, antrenat în- 
tr-o muncă susțintuă pentru afi
șarea prețurilor, a tăblițelor indi
catoare pe raioane, a renunțat la 
ultimele „finisări' și ușa noului 
magazin din Petroșani, specializat 
în articole pentru copii, denumit 
sugestiv „Țăndărică" s-a deschis 
larg, în fața primilor cumpără
tori.

In prezența tovarășilor Ghioan
că Victor, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, Blaj Traian, 
președintele Sfatului popular o 
rășenesc, Moraru loan, directorul 
O.C.L. produse Industriale și al
ții, vînzătoarele de la cele cinci 
raioane au scris primele bonuri.

Am încercat să stăm de vorbă 
cu cîțiva dintre cumpărătorii care 
au ținut să intre printre primii în 
magazin. Frumusețea și varietatea 
articolelor destinate vlăstarelor 
atît de dragi, i-a atras însă mai 
mult decît orice... interviu. De- 
fapt în rapiditatea cu care s-au 
vîndut primele articole, admirația 
purtătorilor noilor tricouri, palto-

nașe, rochițe era răspunsul cel mai 
bun la întrebarea noastră : „Cum 
vă place noul magazin

Urmărind exponatele din tej
ghelele cu vitrine largi, din cuie
rele rotative și fixe, e foarte greu 
să te stabilești asupra unui anu
mit articol, dorind parcă să cum
peri de la fiecare raion cite ce
va. Tricotaje de bumbac și de li
nă, lenjeria, confecțiile pentru fe
te și băieți, în culori, mărimi și 
modele atît de variate, au umplut 
rafturile magazinului. De fapt 
mulți părinți au ținut să fie pri
mii în magazin crezind că fru
moasele exponate se vor epuiza 
repede și deci nu vor putea face 
copiilor lor surpriză plăcută și do
rită. Pentru a-i liniști pe cei care 
vor să facă un cadou frumos co
pilului și nu au trecut încă prin 
noul magazin, conducerea îi asi
gură că toată gama de articole 
care a existat în prima zi în noul 
magazin din Petroșani va exista 
și în zilele următoare, deoarece 
magazia este aprovizionată din 
abundență — în așa fel incit vor 
putea fi satisfăcute cit mai multe 
cerințe.

D. MIHAIL
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Sarcinile de producție mereu 
creșcînde ale minerilor de la 
Vulcan pun în fața întregului 
colectiv de aici cerința ridicării 
nivelului tehnic al procesului de 
extracție. An de -an, de - la re
deschidere, producția extrasă de 
minerii vulcăneni a sporit în
continuu. Aceaștă creștere este 

■ o urmare a deschiderii de noi 
cîmpuri miniere, a ridicării gra
dului de mecanizare a lucrărilor 
miniere, a ridicării în general a 
nivelului tehnic al producției.

In acest an, transportul în a- 
bataje este mecanizat în pro
porție de peste 90 la sută, s-a 
folosit în mare măsură susține
rea modernă în abataje și gale
rii, multe operații grele au fost 
mecanizate în scopul reducerii e- 
fortului fizic al minerilor și pen
tru ' creșterea productivității mun
cii și a vitezelor de avansare. 
S-a trecut, la straiele groase, 
la metoda de exploatare prin a- 
bataje frontale cu susținerea me
talică. Toate acestea dovedesc 
preocuparea întregului colectiv 
al minei pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan sporite. In peri
oada scursă din acest an mine
rii vulcăneni au extins armarea 
metalică la toate lucrările de 
pregătiri în galerii. In același 
timp a crescut volumul de steril 
încărcat mecanic.

Pentru anul 1962 mina Vulcan, 
în prezent printre fruntașele Văii 
Jiului, are prevăzute sarcini de 
producție sporite. In afară de' 
creșterea volumului de extracție, 
colectivul de aici trebuie să rea
lizeze indici tehr :o-economicî 
mai buni decît pînă în prezent, 
să' introducă pe scară largă per- 
fbrajul umed, să extindă meto
dele avansate de lucru, să mă
rească gradul de mecanizare a 
operațiunilor. In vederea asigu
rării' din timp a îndeplinirii a- 
cestor sarcini însemnate, colec
tivul minei a făcut pregătirile 
necesare, luînd încă de pe a- 
cam măsurile ce se impun. In 
vederea generalizării perforatului 
pneumatic rotativ în cărbune, se 
va pune în curînd în funcție încă 
O stație de compresoare la puțul 
5, la suprafață, iar stația de 
compresoare din subteran, la ca
re, se efectuează ' lucrările de 
montare, va funcționa la înce
putul anului 1962 cu 

, din capacitate, astfel 
sigura o presiune de 
fere, pînă la cel mai
loc de muncă. Prin introducerea

acestor perforatoare, va crește 
simțitor productivitatea muncii.

O altă problemă însemnată 
privind îmbunătățirea condițiilor 
de lucru și căreia conducerea mi 
.nei Vulcan. îi acordă, multă a-. 
tenție, este irifrodude’rea" pe sca
ră largă a perforajului umed. In 
acest scop aii început a fi exe
cutate de pe acum unele lucrări 
pregătitoare, montîndu-se 4000 
m. de conductă rețea principală 
de apă, urmînd ca în scurt timp 
locurile de muncă în steril, pla
nificate la săpare pe 19t£, să 
fie aprovizionate cu debitul de 
apă necesar perforajului umed. 
In luna aceasta se va introduce 
acest sistem de perforare la 4 lo
curi de muncă din sectorul de 
investiții.

Tot în cursul anului ce ur
mează, va crește gradul de me
canizare a mai multor operații. 
La tăiere de pildă, producția ex
trasă mecanizat — prin intro
ducerea unei haveze în stratul 18 
blocul 6. haveză care este deja 
pregătită și căreia i s-au adus 
unele modificări spre a o adapta 
Ia condițiile respective de zăcă- 
mînt — vă crește față de anul 
trecut cu 21 la sută. Se va me- 
caniza în continuare, atît încăr
carea în abataje și galerii cît 
și transportul, prin folosirea ma
șinilor de încărcat electrice 
E.P.M.-l și, unei mașini de tip 
G.N.L.-30 M. și a carterelor de 
tip greu în abatajele frontale ar
mate metalic d:n stratul III. Ar
marea metalică, va fi, de ase-

Agitatorul Ispas 
Constantin (dreapta) 
este maistru șef al 
secției cazane de la 
termocentrala Paro- 
șeni. Colectivul din 
care face parte s-a 
a&gajat să asigure pe 
timpul iernii funcțio
narea fără întrerupere 
a cazanel or.

Obiectivul fotografic 
i-a surprins pe mais
trul Ispas C. și ti
nerii Eftimoiu I. și 
Munteanu I. studiind 
graficul de funcționa
re a cazanelor.

«l

Ж
Яг- Ж. мИ

-/Зии

DIMINEAȚĂ SĂRBĂTOREASCĂ LA VULCAN
Întunericul ca de smoală din 

care cerne ploaia rece ca ghiața 
se încăpățînează parcă să facă loc 
revărsării zorilor. Vulcanul s-a 
trezit însă din somn. Minerii din 
schimbul 1 se grăbesc spre adîncuri. 
Fețele lor exprimă o persistentă 
bucurie. Ce veste aducătoare de 
bucurii duc oare cu ei în abataje 
minerii Vulcanului care vor scoate 
cărbune în schimbul din diminea
ța zilei de 13 decembrie ?

...Ora 6. La rampele puțului 8 
Procop de la orizonturile 480 și 
548 animație mare. "Zeci de mi
neri din sectorul IV așteaptă să 
fie scoși la suprafață. O veselie 
molipsitoare se citește pe ■ figurile 
lor, sculptate parcă în cărbune. 
Cînd ajung la suprafață li se con
firmă pe viu vestea adusă de or
tacii cu care au făcut schimbul în 
abataje. Tînărul inginer Stănilă 
loan, șeful sectorului IV, ieșit. și

jumătate 
se va a- 
4 atmos- 
în depărtat

(Conthiuare în оаг. 3-a)

ST. EKART

Aspect din timpul adunării festive. ,

el din schimbul de noapte, întrea
bă nu știu pentru a cîtea oară, pe 
cuplătorul de la puț ;

— zici că avem 50 peste la 
ieșite ?

— Dapoi că avem, tovarășe 
giner. Tabla spune adevărul 
repetă entuziasmat cuplătorul.

— 50 tone pe 19621 — exclamă 
șeful sectorului.

— La mulți ani, fraților!
Felicitările, urările rostite în- 

tr-un singur glas, nu mai conte
nesc. Căștile de miner țîșnesc dea
supra capetelor. Minerul șef de 
schimb Rusu Grigore din brigada 
lui Șerb an Nicolae se îmbrățișea
ză cu ortacii. La fel face și Co- 
vașă Gavrilă, șef de schimb în bri
gada lui Șcutelnicu Vladimir, și 
Herțeg Iosif ce conduce schimbul
III al brigăzii tov. Vizi Andrei. 
Șeful sectorului le strînge miinile 
la toți, îi felicită pe minerii și pe 
maiștrii aflați de față. Pentru co
lectivul lor, ziua de muncă care 
au încheiat-o, 12 decembrie, a cons
tituit o dublă sărbătoare: sectorul
IV a încheiat planul de producție 
pe 1961 cu 19 zile mai. devreme 
și a extras primele 50 tone, .de 
cărbune în contul anului viitor, 
la aceeași dală cu mina Vulcan.

...In frunte cu șeful sectorului și 
maiștrii Dan . Tiberiu și Băncilă 
Gheorghe, minerii de pe schimbul 
Ill din sectorul IV pășesc înco
lonați spre sala de apel unde va 
avea loc. adunarea festivă cu pri
lejul îndeplinirii planului anual pe 
exploatare. Pe măsură ce. se apro
piau, ei deslușeau tot mai bine a- 
cordurile fanfarei. In fața clădirii 
administrative coloana minerilor 
din sectorul IV ajunge din uf mă 
coloana alcătuită ■ din - minerii din

in-

Și ei pășesc în frunțe 
miner Manciu Andrei

sectorul III. 
cu maistrul 
și tînărul inginer Beizadea -Silviu, 
responsabilul schimbului III. Braț 
la braț cu ortacii se îndreaptă spre 
sala de apel minerul Ohrean Pi- 
nen, șef de schimb în brigada tov. 
Drob ■ Gheorghe, Marcu Dumitru, 
șef de schimb la brigada lui Pă
curar Traian, Suciu Rusalin, șef de 
schimb în brigada condusă de Ța
rină Valeriu și ntulți alții. Cu toții 
sînt niindri că au contribuit ca 
sectorul III să-și realizeze ' planul 
anual încă de la data de 2 decem
brie, ceea ce le permite ca acum, 
la festivitatea îndeplinirii planului 
anual pe exploatare, să raporteze 
că au extras în contul anului vii
tor 9.600 tone cărbune.

...In noua sală de apel, dată a- 
nul acesta în folosință, s-au adu
nat Șute de mineri, artificieri, maiș
tri și ingineri de pe schimbul. III 
să sărbătorească importantul eve
niment ce' s-ă înfăptuit în noap
tea zilei de 1’2 decembrie la mina 
Vulcan: realizarea planului anual 
înainte de termen.' Acordurile fan
farei încetează și în sală se face 
liniște cînd la masa înveșmînțată 
sărbătorește în pînză purpurie iau 
loc tovarășii Ghioancă Victor, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, • Szuder Wiliam, 
directorul C.C.V.]., Cotoț Iosif, di
rectorul minei, Carpen loan, secre
tarul comitetului de partid, Kovaci 
Emeric, ing. șef și Pașca loans 
președintele comitetului sindicatului 
minei. Ropote de aplauze izbucnesc 

sală, subliniind realizările co-în

1. BĂLAN

(Continuare în pag. 3-a)
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SEMINAR
REZULTATE

mai

cores-

interesează în-

Maria 
despre 
filozo-de partid din școala 

să-l ocupe preocuparea 
continua 
a nive- 

ideologic

PRIMUL 
PRIMELE

Un,a din sarcinile cele 
importante ale cadrelor didactice 
în instruirea și educarea elevilor 
o constituie predarea unor cu
noștințe strîns legate die viață, 
a unor cunoștințe prezentate de 
pe pozițiile materialismului dia
lectic și istoric. Aceasta face ca 
un loc deosebit de important în 
activitatea desfășurată de orga
nizația 
noastră 
pentru 
ridicare 
lului 
și politic al ca
drelor didactice.

Biroul organi
zației de bază se 
deaproape de felul în care se 

desfășoară învățămîntul politic 
al cadrelor didactice în scopul 
de a cunoaște frecvența, proble
mele discutate, nivelul discuții
lor, pregătirea fiecărui om în 
parte și mai ales pentru a cu
noaște felul în care cunoștințele 
d'obîndite la învățămîntul politic 
sînt aplicate la clasă.

Preocuparea cadrelor didactice 
pentru studierea învățămîntului 
niarxist-leninist se poate vedea 
și din faptul că la cercul de ma
terialism dialectic, care funcțio
nează pe lîngă Școala serală din 
Petroșani, s-au înscris și cadre 
didactice care funcționează la 
alte școli, ca de exemplu, de la 
școala medie de zi, de la Grupul 
școlar minier, de la școala ele
mentară nr. 1 și de la școala de 
gospodărie.

In cadrul cercului, pînă în 
luna decembrie, au fost predate 
următoarele trei teme: „Proble
ma fundamentală a filozofiei. 
Materialismul și idealismul — 
două linii îp filozofie. Partini
tatea filozofiei"; „Apariția și 
dezvoltarea filozofiei 
Esența revoluției 
marxism în filozofie.
rea filozofiei marxiste 
Lenin"; „Lupta dintre 
lism și idealism în 
Răspîndirea marxismului în țara 
noastră".

La seminarizarea primei teme, 
toate cadrele didactice s-au pre
zentat cu materialul conspectat 
după „Bazele filozofiei" și după

„Apariția 
marxiste, 

săvîrșite de 
Dezvolta.
de către 
materia- 
Romînia.

„Manualul popular de filozofie 
marxistă", lucrări apărute în tra
ducere din limba rusă în Editu
ra politică precum și după alt 

material bibliografic indicat, fapt 
care a permis ca discuțiile să 
se desfășoare la un nivel 
punzător.

Astfel tov. prof. Todea 
a vorbit cu competență 
problema fundamentală a

Ciorgoveanu Eu
genia, vorbind 
despre problemă 
metodei în filo
zofie. a dovedit o 
temeinică pregă
tire ca rezultat 

și intens.

fiei, toy. prof.
оооооооооосеоео

învățămîntul ideologic 
al cadrelor didactice

эоѳѳоооааооооооиооеоѳоооеаоѳооѳѳос

al studiului ordonat 
Prof. Pali Eugen, Morz Fran- 
cisc, Gordin loan, Băbeanu Ra
du, Neurohr Guido. Poporogu 
loan și alții au vorbit documen
tat despre dezvoltarea gîndirii 
filozofice din Anglia, Franța și 
Germania în perioada dintre re
voluția burgheză franceză din 
1789 și revoluțiile din 1848, pî
nă la apariția marxismului.

Ei au vorbit apoi despre filo
zofia Europei occidentale de la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea 
și prima jumătate a secolului al 
XlX-lea, filozofie care a precedat 
nemijlocit marxismul, reprezen- 
tînd totodată izvoarele sale teo
retice, precum și despre semni
ficația filozofică a marilor des
coperiri în științele naturii din 
secolul al XlX-lea — premisele 
științifice ale marxismului.

In discuții s-a acordat apoi o 
deosebită atenție filozofiei ma
terialiste a democraților revolu
ționari din secolul al XlX-lea 
din Rusia, expresie teoretică a 
mișcării de eliberare a țărănimii, 
în condițiile trecerii de la feu
dalism la orînduirea capitalistă. 

Calitatea discuțiilor din pri
mul seminar ne îndreptățește să 
credem că interesul profesorilor 
față de problemele filozofiei mar
xiste va fi mereu sporit, că ei îșî 
vor însuși vocabularul filozofic 
spre a căpăta mai multă sigu
ranță în dezvoltarea problemelor 
și că se vor strădui să aplice 
cele învățate în practica lor pe
dagogică de fiecare zi.

prof. SIMION PIRĂ1AN

An de an, studenților Institutului de mine 
li s-a-u creat ccndlții tot mai bune de studiu și 
cest, an școlar, în urma creșterii considerabile 
studenților, vor fi date in folosință un nou cămin cu cea. 
400 de locuri, o cantină, un corp de laboratoare moderne 
precum și complexul В de învățământ, cuprinzi nd săli de
studiu și un mare amfiteatru.

IN CLIȘEU : In stingă corpul de laboratoare în construc
ție, iar în dreapta noul cămin care va fi dat în folosință in 
cursul lunii ianuarie.

din Petroșani 
de trai. In a- 
a numărului
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— Gata copii, 
liniște! Toți în 
picioare! Bun. A- 
cum cîteva miș
cări de gimnastică, după 
vom începe lecțiile de azi-
nile sus, jos, la umeri, sus... Cu 
vocea domoală educatoarea con
tinuă încă âteva minute să co
mande mișcările pentru gimnasti
că. Cei mici executau atenți miș
cările indicate de educatoare și 
doar rar cite unul mai mergea în 
contratimp cu ceilalți. Aveai im
presia că te afli într-o sală unde 
se pregătesc viitori... campioni 
de gimnastică.

— Și acum să vedem cine știe 
să spună o poezie ?

Mai multe voci au început să 
se facă auzite cetind să spună o 
po.ezie.

— Ei, nu așa. Nu pot spune 
toți deodată. O să spunem pe 
tind. Eu o să spun titlul poezii
lor, iar voi, pe tind, o să le re
citați. E bine așa î

— Daaa — răspunseră cu toții 
în cor,

— Cine spune poezia „Mine
rit’ ?

— Eu — răspunde o fetiță cu o 
privire vioaie, ridicîndu-se în pi
cioare.

— Sanda! Bine. Spune tu. Și 
micuța care se numea 
Sanda Cojocea, porni să recite 

■| la început încet, apoi vocea ei că
pătă un timbru mai grav. îrtvin- 
gîndu-și timiditatea. Ceilalți o 
______ i atenți, mur murind fie
care vers sau strofă, pentru că 
toți o știau bine. Au urmat apoi
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Sanda,

igtndu-și 
ascultau
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г а de po
și alte poezii. Sorinei Soba a re
citat „Micul muncitor", Rodica 
Rișnoveanu a spus poezia „Mă 
numesc Rodica". încă mulți al
ții ar fi vrut să recite poezii atît 
de bine cunoscute. Dar educa
toarea interveni din nou.

— Destul acum. Trebuie să 
învățăm și o poezie nouă- Ea are 
titlul „Stema țărit’. Știe cineva

ce e stema țării și ce cuprinde 
ea.

Din nou o mină ridicată dădea 
semne de nerăbdare.

— Adi ? Bine Adi, spune tu.
— Stema reprezintă bogăția 

țării noastre și pe ei sînt sonde, 
spice de gtiu, păduri de brazi—

Ceilalți ardeau de nerăbdare 
să mai spună și ei ceva. Dar Adi 
Bîrsan a spus tot ce trebuia.

— Foarte bine. Acum eu 
recita odată poezia, voi o să 
tare, tare 
spuneți și

atenți 
voi:

sînt căMîndnj
Patriei mele și

fi apoi o

îi sînt fiu 
știu

voi 
fiți 
s-o

Шіиегеа иівеі
Experiența școlii noastre se

rale a confirmat necesitatea co
laborării dintre cadrele didactice 
și conducerea întreprinderilor 
unde- lucrează elevii seraliști.

Legătura permanentă pe care 
o am cu conducerile întreprinde, 
rilor unds lucrează elevii sera
liști îmi este de mare ajutor. Ma
joritatea elevilor seraliști lucrea
ză la I.C.T. Paroșeni?M-anî fo
losit de ajutorul conducerii în

treprinderii pentru îmbunătățirea 
frecvenței și a situației la învă
țătură a elevilor.

In anul școlar curent am ob
servat că elevii de la secția e- 
lectrică lipșesc două zile din 
șăptămînă, întrucît lucrează în 
tură și nu aveau cu cine face 
schimb, pentru că din. 11 munci
tori ai secției 8 sînt elevi sera
liști. Am solicitat ajutorul tova
rășului director Milițescu și so
luția găsită a fost trecerea la 
schimbul în patru ture, în acest

fel elevii avînd posibilitatea să 
frecventeze cursurile.

O problemă o constituie și 
frecvența fotbaliștilor, în majo
ritate elevi în clasa a X-a, de
oarece aceștia au antrenamente 
miercuri, iar joi sau vineri meci. 
Conducerea uzinei- i-a motivat 
ide multe ori sub pretext că tre
buie dusă și activitatea sportivă. 
Noi sîntem de acord, dar nu în 
detrimentul învățămîntului. Spe
răm că în retur (pentru școală, 
în semestrul II) conducerea în
treprinderii va propune organe
lor competente programarea me
ciurilor duminica, iar a antrena
mentelor în zilele cîrid elevii uu 
au cursuri.

Pentru îmbunătățirea situației 
la învățătură a elevilor, fiecare 
diriginte ține legătura cu șefii 
secțiilor unde lucrează elevii. 
Șefii de secții sînt programați 

întreprinderii să 
de curs și să ob- 
comportă la dife- 

muncitorii elevi, 
cadrelor didactice

Prezenți 
la toate acțiunile

Legătura școlii cu familia este 
cerință esențială a educării ele-

e zi e Că în

Bate

repetă
cu o

stemă sau 
în stea 

și inima 
mea 

de cîteva 
caldă in-

4
♦
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Educatoarea 
ori poezia, rar 
tonație, după care a început să 
o recite cu toți copiii în cor. Apoi 
care mai de care dintre copii s-a 
oferit să o recite singur. Prima 
a fost. Mihaala Abaloșe. La înce
put s-a mai poticnit apoi treptat, 
treptat a recitat cu tot mai multă 
siguranță. Au urmat și alții, du
pă care din nou în cor, împărțiți 
pe grupe, s-au luat la întrecerea 
care grupă recită mai bine î în
cet, încet poezia a început să fie 
învățată de toți...

Așa a fost la o oră de poezie 
de la grădinița de copii din car
tierul Gh. Dimitrov — Petroșani. 
O ară obișnuită ca oricare alta. 
Și totuși cită răbdare, perseve
rență și migală din partea educa
toarei pentru a-i învăța pe copiii 
de 5—6 ani poezii, 
vești.

Copiii o stimează, 
atenție și o iubesc, 
domoală și caldă 
Mogoș Ana reprezintă pentru ei 
o 'a doua familie, o a doua ma
mă. Cite din cunoștințele sale nu 
le-a împărtășit copiilor, cite lu~ 
crurî nu le-a povestit, pregătin- 
du-i de pe acum să pășească cu 
încredere în viață. Educatoarea e 
doar una din marea armată a 
celor ce ifi consacră forțele cau
zei nobile de educare a tinerei 
generații.

ci niece, po-

o asculți cu 
Cu vorba-i 
educatoarea

C. COTOȘPAN

I♦
i
J

■ •

de conducerea 
asiste la orele 
serve cum se 
rite discipline 
Majoritatea 
sînt mulțumite de interesul pe 
care l-au manifestat șefii de sec
ții față de comportarea elevilor 
seraliști.

Sub forme variate, colaborarea 
cu uzina poate și 
stituie un ajutor 
școala serală.

trebuie să con- 
prețios pentru

prof. V.
Școala medie serală Paroșeni

GOJA I

o
vilor în spiritul moralei comunis
te. Cu cit se string mai mult 
aceste legături, cu atît munca ins- 
tructiv-educativă este mai eficace.

Colectivul care ajută școala 
noastră în munca adtnifiistrativ- 
gospodărească este foarte activ. A- 
cest colectiv- a făcut deja deplasări 
pe teren, alături de cadrele didac
tice din această școală, la familiile 
elevilor cu care școala întîmpină 
greutăți în privința frecvenței' re- 
gulate, a învățăturii. Д. .

O dovadă grăitoare a activită
ții fructuoase a colectivului de 
părinți o constituie munca volun
tară, organizată în cursul lunii 
octombrie, în vederea transportă
rii a 14.000 bucăți de cărămizi, 
rezultate din demolări. La aceas
tă muncă voluntară au participat 
circa 180 de părinți. Școala nea- 
vînd spațiu destul pentru ținerea 
meditațiilor și consultațiilor cu e- 
levii, colectivul de părinți și con
ducerea I.C.M.M., care patronea* 
ză această școală, au hotărît să 
se construiască pe fundația exis
tentă, încă două săli, de clasă.

Sîntem siguri că avînd ajutorul 
I.C.M.M. și al părinților care vor 
veni la muncă voluntară șî 
în viitor, vom reuși ca în curînd 
să rezolvăm și această problemă, 

prof. AGATA SZILAGY 
Școala de 7 ani nr. 2 Petroșani

COLȚUL POONBERIILOR
Ajutorul colectivului

Zilele trimestrului I au trecut 
pe nesimțite întocmai ca mișca
rea neobservată a acelor ceasor
nicului pe cadran. Pionierii din 
clasa noastră au obținut rezul
tate frumoase la învățătură, în 
urma unei munci susținute. La 
început nu toți pionierii au în
țeles să învețe cu aceeași sîrgu- 
ință. Așa a fost, die pildă, Be
nea Ferdinand.

Aproape toate notele lui Be
nea erau slabe: aceasta a înce-

put să îngrijoreze pe ceilalți co
legi. Am ținut o adunare în care 
i-am arătat lui Benea necesita
tea de a învăța în fiecare zi a- 
casă, și l-am însărcinat pe ele
vul Caragea să-1 ajute zi de zi. 
In prezent elevul Benea are note 
numai de la 7 în sus și clasa 
este mulțumită de ajutorul pe 
care i l-a dat.

DAN VLADJMIR
ci. VH-a Școala de 7 ani nr. 1 

P'etroșani

Programul meu
Pentru mulți pionieri, întreba

rea cum să întocmească programul 
zilnic nu a găsit încă un răs
puns clar și eficace. Eu cred că 
am reușit nu numai să-mi întoc
mesc programul zilnic, dar mai 
ales să-l respect cu strictețe, 
cea ce este lucrul cel mai im
portant. In cîteva cuvinte iată-l: 
în fiecare zi primele ore le con
sacru învățăturii, începînd desi
gur cu materiile mai grele. Ci-

țese întîi după carte și apoi du
pă notițe. Urmează apoi cîțeva 
ore de joacă, după care, revenind 
în casă repet pe scurt lecțiile 
învățate. Din pro'gramul meu nu 
lipsește, desigur, nici ajutorul pe 
care îl dau mamei la treburile 
casei. Principalul este însă res
pectarea programului fixat

VLADUȚOIU LIANA
Școala, de 7 ani ■■ nr. 4 Petroșani



Grupa de partid în sprijinul 
producției

Grupele de partid din sectorul 
III al minei Petrila au acumu
lat o bună experiență în mobi
lizarea minerilor la îndeplinirea 
sarcinilor puse de Congresul al 
IlI-lea al partidului. Organiza
te pe schimburi, grupele de partid 
aduc o însemnată contribuție la 
rezolvarea operativă a probleme 
lor pe care le ridică îmbunătă
țirea procesului de producție.

O activitate bună desfășoară 
grupa de partid condusă de to
varășul Hanc Vasile care, pe 
baza sarcinilor trasate de orga
nizația de bază, și-a îndreptat 
atenția spre îmbunătățirea proce
sului de producție, aproviziona 
rea ritmică a brigăzilor cu ma
teriale, întărirea disciplinei în 
muncă. De fiecare dată cînd se 
ivesc greutăți în producție, gru
pa de partid s-a întrunit opera, 
tiv. a dezbătut problemele res. 
pective și a venit cu propune” 
de îmbunătățire a muncii.

Cu cîteva săptămîni în urmă 
s-a observat că nu toate schim
burile acordau atenția cuvenită 
îmbunătățirii calității cărbunelui 
Grupa de partid ai luat în discu
ție această problemă. Comuni?: 
tii^țau. «rătat că minerii 
schimburile conduse de tov. 
teteu Avram din abatajul 3 
Șișu Virgil din abatajul 5 
și alții nu se preocupă cu 
pundere de alegerea șistului vi- 
zibil din cărbune, lucru pentru

din 
Pe- 
est. 

vest 
răs-

(•) =

11 itntll (МИШИ
De cîtva timp Competrolul 

Petroșani a sistat înscrierile 
pentru transportul buteliilor de 
aragaz la domiciliu, pe motiv că 
mijloacele de transport de care 
dispune nu pot acoperi numărul 
neprevăzut de mare al solicitan- 
ților, posesori de aragaz.

Pînă la reglementarea situa 
ției, Competrolul a fixat pentru 
anumite zile ore de distribuire a 
buteliilor chiar 1a depozit. Aceas
ta însă numai înainte de prînz. 
Deoarece la Petroșani sînt zeci 
și sute de muncitori și funcțio
na?} care lucrează între orele 
7—15, ne întrebăm cum pot să-și 
ridice buteliile cei care sînt în 
serviciu înainte de prînz 
au pe nimeni acasă ?

Considerăm necesar 
rășii de la Competrol 
și după-amiază ore de
re. In acest scop propunem ca 
să se afișeze lîngă centrul de 
distribuire un program 
Acest 
tia și 
cum.

care brigăzilor respective li s-au 
rebutat însemnate cantități de 
cărbune. La propunerea grupei 
de partid, problema calității pro
ducției a constituit obiectul dez
baterilor unei adunări generale 
a organizației de bază. De ase
menea, tot pe tema calității, tov. 
Hanc Vasjle, organizatorul 
pei de partid, a scris un arti
col la gazeta de perete în 
a criticat minerii care dau 
bune cu mult șist. In articol au 
fost dați ca exempul un număr 
de mineri care se evidențiază în 
privința alegerii șistului vizibil.

Dezbaterile care au avut loc 
în grupa de partid și în cadrul a- 
dunării generale a organizației 
de bază, propunerile comuniști
lor, măsurile care au fost luate 
au dus la o reducere simțitoare 
a procentajului de cenușă în căr
bune.

In scopul ușurării muncii mi
nerilor, grupa de partid a propus, 
ca în unele abataje de pe stra
tul V să fie introduse trolii pneu
matice cu ajutorul cărora să fie 
tras lemnul pentru armare. Pro
punerea comuniștilor a fost spri
jinită de conducerea sectorului, 
care a luat măsuri de instalare 
a upor asemenea trolii în aba
tajele nr. 1, 2, 3 est și 3 și 4 vest 
etc. Tot la propunerea grupei de 
partid, s-au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
material lemnos a brigăzilor din 
abatajele 11, 12. 13 vest, cît și 
a celor mai îndepărtate locuri de 
muncă din 
torului.

întărirea 
respectarea 
ririlor ce revin muncitorilor în 
scopul bunei desfășurări a pro
cesului de producție au fost, de 
asemenea, obiectul mai multor 
discuții purtate în cadrul grupei 
de partid.
'Activitatea grupei de partid a 

venit astfel în sprijinul procesu
lui de producție.

Z. ȘUȘTAC

gru-

care 
căr-

partea estic® a sec-

disciplinei în muncă, 
sarcinilor și îndato-

și nil

ca 
să 
distribui-

tova- 
fixeze

precis, 
lucru va evita aglomera- 
nemultumirile de pînă Я-

Scrisori de Ia corespondenții noștri
Cifrele de plan pe anul 1962 
au fost primite cu bucurie

In vederea asigurării 
rii sarcinilor mărite de 

.pentru anul 1962, la _ 
Petrila $-a întocmit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice care 
prevede, printre altele, înlocuirea 
crațerului nr. 1 din spălătorie, cen
tralizarea comenzilor la craterele 
de la descărcarea Vulcan, înlo
cuirea aparatelor uzate la jgheabul 
de spălare 0—10 mm., la fel a 
două aparate Rheo...

BADUȚA CONSTANTIN

îndeplini- 
producție 

preparați»

nostru, pensionarul BAN AMBRO
ZIE.

Munca patriotică a fost organi
zată în scopul amenajării unei cir
cumscripții sanitare.

Gospodinele Michnea Maria, 
Nagy Maria, Trintul Maria, Perțe 
Viorica, Anghel Ioana și: altele au 
muncit cu abnegație multe ore în 
șir, și ca rezultat, Dîlja are acum 
o circumscripție sanitară bine ame
najată și deservită de dr. Boțcanu 
Vaier și de oficiantul sanitar 
Michnea loan.

• PUBLICITATE

A. BRANEA
1. SZEKEY

M. MISCHI
funcționari C.C.V.J.

Colectivul minei Lonea a rapor
tat îndeplinirea planului anual de 
producție în ziua de 13 decembrie, 
iar sectorul V al minei încă de la 
șfîrșitul lunii noiembrie. Cînd s-au 
prelucrat cifrele de plan pentru a- 
nul 1962 colectivul sectorului V 
și-a luat noi angajamente în muncă. 
Și felul cum se muncește în acest 
sector minier fruntaș pe exploatare 
dovedește preocuparea pentru asi
gurarea îndeplinirii planului pe a* 
nul 1962.

BUMBEA FILIMON

Fără condică de prezență...

...s-au prezentat la muncă pa
triotică o seamă de gospodine dm 
Dîlja — ne informează cel mai 
vîrstoic corespondent al ziarului

Curs de ini fiere sanitară
Așa își intitulează coresponden

ța sa, corespondentul nostru vo
luntar CIUR IQAN, de la mina 
Petrila. In scrisoarea trimisă zia
rului tovarășul Ciur ne face cu
noscut că în circumscripția electo
rală nr. 67 Petrila, zilele trecute, 
a avut loc o consfătuire cu carac
ter educativ sanitar.

In urma consfătuirii, la propu
nerea unui grup de cetățeni, în 
frunte cu deputata lor, Curican 
Ana, s-a hotărît organizarea unui 
curs de inițiere sanitară.

încă în acea zi, au și început 
înscrierile. Pînă acum s-au 
prezentat un număr de 33 cetă
țeni — bărbați și femei dornici 
să urmeze un asesuena curs sani
tar.

©----------------

T. Ш. Petroșani
Anunță că

OiOMIZElZl ПКІ 

la toate întreprinde
rile și organizațiile de 

masă solicitante.

Comenzile și orice alte 
informații se pot primi la 
sediul trustului la servici
ul comercial (Petroșani 
str. Gh. Gheorgh u-Dej 
nr. 104, telefon 287).

Mecanizarea producției la nivelul 
sarcini
producție, care constituie o preo
cupare a întregului colectiv, mi
na Vulcan continuă să se dez
volte. Se întrevede ca prin mă
surile luate, prin folosirea din 
plin a tehnicii și a metodelor dte 
lucru avansate, la un loc cu e- 
fortul pe care minerii de aici 
s-au angajat să-l depună, sar
cinile de plan pe. noul an să fie 
îndeplinite în mod ritmic încă 
din primele zile.

noilor
(Urmare din pagina I-a)

extinsă și în abatajele 
din stratele subțiri. Can- 
de producții extrasă cu 
metalică va crește în

menea, 
frontale 
titatea 
armare 
1962, fată de acest an, cu 4,4 la 
sută. Aceasta va duce la mic
șorarea consumului de . lemn și 
la reducerea prețului de cost.

In concluzie, pe baza creșterii 
nivelului tehnic al procesului de

■■■■■■■■■ ssa .BfPdp

Dimineață sărbătorească
(Urmare din pag. l-a)

lectivului minei în 1961 pe care 
tov. Cotoț losif le trece în revistă. 
In 1961, mina Vulcan a dat patriei 
de 17,3 ori mai mult cărbune 
ca acum zece ani cînd a fost re
deschisă. Calitatea cărbunelui a. 
fost îmbunătățită simțitor, randa
mentul planificat pe mini îndepli
nit în proporție de 100,1 la sută.

— Munca noastră sîrgiitncioasă 
din timpul anului 1961 ne-a adus 
în această dimineață bucurii meri
tate. In jurul orei 4, mina a tre
cui cu producția hotarul anului nou,

iar pînă la 6 mina Vulcan a ex
tras primele 150 tone de cărbune 
în contul anului 1962. Vă felicit 
din toată inima pentru acest mare 
succes dragi mineri, maiștri și in
gineri și vă doresc noi succese in 
viitor.

Aplauze puternice acoperă 
mile cuvinte ale directorului 
nei. Ше izbucnesc din nou 
tovarășii Ghioancă Victor și 
der Wiliam felicită, în numele 
miletului orășenesc de partid
troșani și al conducerii combina
tului, pe harnicii mineri ai Vul
canului, entuziastul lor colectiv care

ulti- 
mi

cind 
Sz«- 
Co- 
Pe-

la Vulcan
an de an își îndeplinește cu cinste 
sarcinile ce-i revin din istoricile ho- 
tăriri ale Congresului al lll-lea al 
partidului. Pășind cu munca în a- 
nul 1962, minerii Vulcanului sînt 
încrezători și plini de optimism în 
ce privește posibilitățile de îndepli
nire a sarcinilor sporite și a an
gajamentelor — 31.000 tone căr
bune peste plan, creșterea randa
mentului cu 150 kg. cărbune/post, 
obținerea unei 
de cost de 1 
conținutului de 
cu 0,5 la sută 
an de muncă.

Luna cadourilor :
1—31 decembrie

i Magazinele de proause < 
industriale din orașul Pe- ; i 
troșani au pregătit din vre- !

: me un bogat sortiment de 1
J — tricotaje
< — articole de galan» :

terie
; — lenjerie
< — cosmetice

— jucării
I — confecții

— diferite pachete cu ; 
cadouri

— podoabe pentru po* ;

I
mul de iarnă

din care puteți alege pen- ; 
tru cei dragi un cadou ; 
util și frumos. I;

Vizitați raioanele spe- I 
dale organizate la toate J 
magazinele O.C.L. Pro- ? 
duse Industriale Petro
șani.

economii la prețul 
leu]tonă, reducerea 
cenuși din cărbune 
etc. luate pe noul 
1962.
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î Petroșani

* Angajează urgent | 
f‘Revizori de cfestiune î

t

...Stătea ore în 
șir în fața por
ții. Se uita în 
lungul satului și 
petrecea cu privirea pe fiecare 
trecător. Aștepta pe cineva drag. 
Această scenă se repeta,zile în 
șir..

Intr una din zile, veni la ei 
acasă factorul poștal. Cînd ma
ma sa desfăcu hîrtia adusă de 
factor și citi, o năpădiră lacri
mile. După aceea începură 
plîngă și copiii. Nu știau de 
plîng. Intr-un tîrziu, mama 
le-a spus suspinînd :

— Tăticul nu mai vine, 
murit pe front...

Iuliu. caire nu înțelese pentru 
un moment cele spuse de mămi- 
că-sa, își frecă cu minutele ochii 
și izbucni :

— Tăticul 
morît ? Nu 
poate...

Se așeză 
merei și oftă. Ochii mici, 
baștri i se înroșiră, iar pe 
braji-i mici, cruzi, lacrimile 
sau urme șerpuite. Se apropie 
de mamă-sa și, ca semn 
curajare. îi spuse :

— Lasă mămică, mă 
mare și o să-l bat eu 
care l-a omorît pe tata, 
eu...

să 
ce 
sa

A

nost’ ? Cine 
se poate,

l-a o- 
nu se

al

de

II I

ca- 
al- 
o- 
lă-

în-

fac 
pe

11 arăt

eu 
cel

Mama sa îi mîngîje căpșorul 
acoperit de părul blond pufos și 
oftă, iar lacrimile continuau 
să-i înnece ochii...

...La asemenea scene au fost 
martore multe familii din țara 
noa-stră în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Războiul 
a lăsat răni nevindecabile pen
tru multe familii. Cu durere în 
suflet își aduc aminte de ele cei 
care le-au trăit...

...La Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani, în secția 
construcții metalice, un tînăr 
înalt, spătos cu fața luminată, 
privește colosul de fier din fața 
lui. Din cînd în cînd se 
sează altor doi tineri ca>re 
tează o placă metalică.

— Ștefane, eu lucrez 
justajul altei plăci, iar voi să 
montați pe urmă placa supe
rioară.

Cel care se adresa 
era Toth Iuliu. de loc 
părțile Maramureșului, 
reori își aduce aminte 
cînd mătușa lui, care venise în 
concediu îi spusese mamei șale :

adre- 
mon-

Ia a-

tinerilor 
de prin 
Nu ra

de zilele

Revizori de gestiune j
iA

zare între 750—925 t 
lei lunar. I

_ ...... ♦

menii din uzină, 
comuniștii ca
re l-au cunoscut 
de la vîtsta 

de 14 ani. Ei i-au povestit bio
grafia. Cuvintele lor n-o să le 
uite niciodată. Ei au fost pă
rinții lui, și l-au îndrumat în 
viață.

...Dacă întrebi azi conducerea 
secției construcții met.aliee des
pre cei mai buni lucrători dm 
secție, printre primii e pomenit 
și numele lui Toth Iuliu. Intrat 
în uzină la vîrsta de 14 ani, a 
devenit azi șef de echipă de lă
cătuși. Pe oricine întrebi din 
secție despre Toth Iuliu spune 
despre el numai cuvinte de 
laudă. „E un băiat bun și pri
ceput. E fiul uzinei noastre. Aici 
a crescut, aici a învățat mese
rie. Ne mîndrim cu el...“.

...In jurul unui cofraj metalic 
din secția construcții metalice 
trebăluiesc mulți tineri. Unul 
din ei dă indicații celorlalți cum 
să lucreze. E Toth Iuliu, tînărul 
din partea Maramureșului, ca
re a vertit în Valea Jiului să-și 
facă un rost în viață. Și și l-a 
făcut. El est? fericit, lă fel ca 
mulți alți tineri din patria noas
tră.

o
— Lasă-1 pe Iuliu să-l duc 

cu mine la> Petroșani. O să în
vețe o meserie și o să-ți fie șl 
ție de ajutor.

Pe atunci Iuliu abia avea 14 
ani. Uzina i s-a părut străină 
ca și oamenii. Ii 
să stea lîngă ai 
teni.

De cum intră 
secției 
muncitorii l-au primit cu căl
dură. S-au apropiat de el ca 
de copilul lor. L-au ajutat să 
lucreze. Aici în secția construc
ții metalice a învățat meseria 
de lăcătuș constructor. Primul 
lui salariu a fost prima lui bu
curie și în același timp Și bu
curia mamei. Lui Toth Iuliu i-a 
devenit dragă uzina, secția, oa- 
menii. Aici, în uzină, și-a găsit 
rost în viață, aicea a simțit pen. 
tru ce trăiește. Munca, i-a adus 
multe bucurii si multe satisfac
ții. Cea mai mare bucurie și în 
același timp cele mai mari emo
ții le-a încercat cînd a fost pri
mit în rîndurile candidaților de 
partid. Prea mult din biografia 
lui n-a povestit. Au vorl/t r”

venea să 
lui, lîngă

fugă, 
prie-

pe 
construcții

haleiușa 
metalice,
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Comitetul Filialei de vînă- 
toare șl pescuit sportiv — 
Petroșani anunță vînătorii 
și pescarii, membri ai filia
lei, care mai au de achitat o 
parte din cotizațiile pe anul 
1961 să achite în cel mai 
scurt timp sumele restante.
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Comitetul Politic al Adunării Generale a 0. N. U.

a aprobat în unanimitate

11—lJ 1

1

Proiectul comun de rezoluție al U.R.S.S 
și S.U.A. în problema dezarmării

NEW YORK 14 (Agerpres).
TASS transmite:

In ședința din seara zilei de 
13' decembrie a Comitetului Po
litic al Adunării Generale a 
O.N.U., la propunerea delega
tului Mexicului, a fost aprobat 
în unanimitate, fără a se pune 
la vot, proiectul comun de re
zoluție al U.R.S.S. și S.U.A. în 
problema dezarmării.

lut vederea examinării acestei 
rezoluții, Comitetul Politic a sus
pendat 
reene?

Toți 
vîntul 
și-au exprimat satisfacția profun
dă față de faptul că U.R.S.S. și 
S.U.A. au ajuns la Un acord ca
re a permis elaborarea proiec
tului comun de rezoluție al a. 
cestor țări.

Delegatul S.U.A.. Stevenson, 
luînd cuvîntul a declarat că re
zoluția comună este un instru
ment „care trasează calea spre 
reluarea tratativelor în scopul 
realizării dezarmării generale și 
totale".

I Dar, delegatul american a sub- 
I liniat în același Lmp că S.UA. 
insistă în continuare asupra pla
nului lor de instituire a contro
lului „nu numai asupra reduce
rii înarmărilor, ci și asupra ar
mamentului rămas".

Reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin, a declarat că după stabi
lirea de comun acord de către

discutarea problemei co-

delegații care au luat cu
la ședința comitetului,

guvernele U.R.S.S. și S.U.A. a 
principiilor de bază U— 2----
mării rezoluția 
americană este 
spre rezolvarea celei mai impor
tante sarcini — dezarmarea ge
nerală și totală.

Acum, cînd există o bază pen
tru tratative, a spus în conti
nuare delegatul sovietic, ne ex
primăm speranța că aceste tra
tative vor fi încununate de suc
ces, deși ele nu vor fi de loc 
simple. Dar dacă toți particî- 
panții la tratative vor manifes
ta un interes real în această pri
vință, sarcina dezarmării gene
rale și totale poate și trebuie să 
fie rezolvată 
acceptabilă.
Sovietice va 
ca și pînă 
rile spre a 
mărețului plan 
generală și totală, al cărui mo
del excelent a fost prezentat de 
N. S. Hrușciov, șeful guvernu
lui sovietic, la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale O.N.U.

V. A. Zorin a subliniat că 
Uniunea Sovietică este hotărîtă 
să colaboreze cu toți ceilalți 
membri ai Comitetului pentru 
dezarmare și a exprimat dorința 
ca lucrările Iui să înceapă cît 
mai curînd posibil.

După aceea V. A. Zorin a dat 
citire Declarației guvernului so
vietic în problema experiențelor 
nucleare.

O----------------

ale dezar- 
comună sovieto- 

un al doilea pas

pe o bază reciproc 
Guvernul Uniunii 

continua să depună, 
acum, toate efortu- 

obtine realizarea 
de dezarmare

Plecarea tovarășului 
Leonid Brejnev spre In

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In dimineața zilei de 14 de
cembrie, Leonid Brejnev, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.,.. a plecat din 
Moscova spre India cu un avion 
special „IL-18“. Leonid Brejnev 
pleacă la Delhi într-o vizită ofi
cială la invitația președintelui 
Indiei, dr. Rajendra Prasad.

Leonid Brejnev este însoțit de 
Turabai Kulâtov, vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Iakob Malik, locții
tor al ministrului 
terne al U.R.S.S., 
sonalități.

Leonid Brejnev 
pe aeroportul Vnukovo de nu
meroși reprezentanți ai oameni
lor muncii din Moscova, de Frol 
Kozlov, Alexei Kosîghin, Otto 
Kuusinen. Anastas Mikoian, Dmi
tri Poleanski. Mihail Suslov, Ni
kolai Șvernik, Ghennadi Vornov, 
Piotr Demicev, Leonid Ilicev, 
Ivan Spiriddnov, Alexandr Șele- 
pin, de miniștri ai U.R.S.S., ma
reșali ai Uniunii Sovietice, și de 
alte persoane oficiale.

I

14 (Agerpres).

Afacerilor Ex- 
și de alte per-

a fost condus

LENINGRAD 
TASS transmite:

La 12 decembrie la Leningrad 
s-a deschis un simpozion consa
crat centenarului teoriei structu
rii chimice a lui Butlerov, 
simpozion, participă 1.500 
oameni de știință sovietici, 
cum și chimiști' din S.U.A., 
nada, R. D. Germană, R. F. Ger- 
martă, Bulgaria.

R. P. Romînă este reprezen
tată de acad. C. D. Nenițescu.

Simpozionul a fost deschis de 
acad. Alexandr Nesmeianov, ca
re a amintit că la 19 septembrie 
1861 savantul rus Alexandr "But- 
lerov, în vîrstă de 33 ani, ulte
rior academician și profesor la 
Universitatea din Petersburg, a 
prezentat la Speyer (Germania) 
referatul „Cu privire la structu
ra chimică a substanțelor".

Acad. Nesmeianov, precum și 
acad. Alexandr Arbuzov și acad. 
Boris Kazanski, care au prezen
tat referate, au subliniat că cei 
100 de ani care au trecut dte la 
marea descoperire s-au caracte
rizat prin marșul triumfal al

La 
de 

pre- 
Ca-

teoriei structurii chimice, care a 
exercitat o puternică influentă 
asupra dezvoltării multor științe.

Astăzi întreaga lume vede că 
teoria structurii, care a adus o 
măreață contribuție la științele 
naturii, ca și sistemul periodic 
al lui Mendeleev, stau la baza 
întregii cunoașteri științifice a 
omenirii.

Atenția participantilor la sim
pozion a fost reținută de marea 
expoziție de cărți, documente, 
reproduceri care ilustrează desco
perirea lui Butlerov, rolul aces
tui savant în întemeierea școlii 
de chimie rusești, precum 
voltarea teoriei structurii 
în zilele noastre, marea 
semnătate practică.

și dez- 
chimice 

ei în-
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împotriva vizitei lai Kennedy 
in Venezuela -

CARACAS 14 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției 

Associated Press, la Caracas pre 
cum și în întreaga Venezuela au 
loc puternice .acțiuni de protest 
împotriva vizitei președintelui 
Ș.U.A., John Kennedy în această 
țară. Agenția anunță că Federa
ția centrelor universitare care 
numără peste 22.000 de studenți 
din principalele 4 centre univer
sitare ale țării, a dat publicită
ții'o declarație de protest în ca
re este condamnat faptul aă 
„Departamentul de Stat al S.U.A. 
își intensifică tradiționala poli
tică de intervenție' în treburile 
țărilor Americii Latine".

Agenția arată că Americo Mar
tin, președintele Federației re- 
ferindu-se la vizita lui Kennedy, 
a declarat: „Noi sîntem împotri
va, vizitei lui Kennedy pentru că 
ne pronunțăm împotriva impe-

rialismului yankeu". „Venezuela 
— a declarat Martin — se va 
putea dezvolta independent de 
ajutorul S.U.A.". Agenția preci
zează că Federația studenților 
I-a declarat pe Kennedy „per
sona non grata" chemînd în a- 
celași timp întregul popor să de
monstreze împotriva vizitei nedo
rite a președintelui S.U.A.

ln jurul problemei Kafangheze
LEOPOLDVILLE 14 (Ager-, 

preș).
Citind declarațiile unui purtă

tor de cuvînt al O.N.U., agen
țiile de presă occidentale anunță 
că după o săptămînă și mai bine 
de operațiuni de tatonare, forțele 
O.N.U. în Katanga sînt pe punc
tul de a lansa un atac general

In același'timp, apărătorii lui 
Chombe își intensifică acțiunile. 
Luînd cuvîntul la sesiunea Con
siliului N.A.T.O., Spaak a pome
nit despre „indignarea" stîrnită, 
chipurile, în Belgia de evenimen
tele din Katanga. Sprijinit de 
reprezentantul Angliei, lordul 
Home, de reprezentantul Fran
ței, Couve de Murville, și de se
cretarul general al N.A.T.O., 
Stikker, el a cerut imediata în
cetare a operațiunilor militare. 
In schimb Rusk s-a declarat în 
favoarea acțiunii O.N.U. Acest 
lucru reflectă deosebirile de in
terese între neocolonialiștii ame-

Revista „La Idea* demască rolul C.I.A 
în pregătirea unei noi agresiuni 

armate împotriva Cubei

_==©==_

Nazem Kudsi ales 
președinte al R. A. Siria

DAMASC 14 (Agerpres).
Adunarea Constituantă a Si

riei aleasă la 1 decembrie și-a 
început lucrările. Maamun Kuz- 
bari,, fost prim-ministru al Si
riei după desprinderea din ca
drul R.A.U., a fost ales preșe
dinte al Adunării Constituante. 
La 14 decembrie. Adunarea Con
stituantă a ales pe Nazem Kudsi 
președinte al Republicii Arabe 
Siria. Kudsi a fost în trecut în 
mai multe rînduri prim-ministru 
și ministru de 'Externe. El este 
unul din fondatorii Partidului 
populist. Kudsi nu a candidat în 
recentele alegeri și nu este deci 
membru al parlamentului.

Imediat după investirea nou
lui- președinte, primul ministru 
actual, Izzat.An-Nus, va prezen
ta demisia guvernului său de 
tranziție'; urmînd ca președintele 
să înceapă consultările în vede
rea formării unui nou guvern.

\ ———
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA": Petroșanii Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). 
Publicația „La Idea" din Uru

guay a publicat recent un arti
col în care face o serie de dez
văluiri asupra rolului Agenției 
Centrale de Investigații (CIA), 
în pregătirea unei noi agresiuni 
armate împotriva Cubei.

In Florida, relatează revista, 
mii de mercenari și contrarevo
luționari sînt instruiți la 27 de 
baze militare americane, 
acestei bande este Jerry 
agent al CIA.

In Guatemala, CIA ,a organi
zat tabere 
pe diverse 
companiei 
Fruit" fie 
guatemalezi. Printre acestea func
ționează tabere speciale de in
strucție ale CIA unde sînt antre
nați oameni recrutați exclusiv 
din țările Americii Centrale.

In Nicaragua și în Republica 
Dominicană, în Costa Rica, în 
Panama și Porto Rico au fost 
organizate tot de către CIA nu
meroase tabere militare simila
re. In Republica Dominicană 
sînt instruiți îndeosebi aventu
rieri, dezertori din Legiunea 
străină mai ales originari din 
Germania occidentală, din Spa
nia franchistă și contrarevolu
ționari cubani. Toată această a- 
dunătură este condusă de Vlado 
Secen, fost colonel în garda per
sonală a nazistului iugoslav • 
Ante Pavelici. Secen a fost nu
mit în această „funcție" dlupă ce 
a fugit din Argentina unde lu-

Șeful 
Patrick,

similarede instrucție
moșii aparținînd fie 
americane „United 

unor multimilionari

criminalul de război 
Eichmann.

crase cu 
hitlerist

CIA întreține și o întreagă 
flotă gata să transporte pe in
vadatori în Cuba. O serie de 
vase din această flotă, care de 
altfel navighează în mod pira
teresc flără nici un drapel, se 
află în Puerto Cabezas din Ni
caragua. In același timp s-a 
constatat că două port-avioane 
americane, avînd al bord 200 de 
avioane, navighează în apropie
rea coastelor cubane.

CIA, relatează revista citată, 
intenționează să organizeze vii
toare provocări împotriva Cubei, 
folosind guvernele marionetă din 
Guatemala, Nicaragua sau vreo 
altă țară din America Centrală. 
Unități ale armatelor regulate 
ale acestor țări urmează să par
ticipe direct la agresiune.

Paralel cu aceste pregătiri mi
litare, arată revista. Departa
mentul de Stat exercită presiuni 
asupra guvernelor latino-ameri- 
cane care mențin relații diplo
matice cu Cuba, pentru a le de
termina să rupă relațiile diplo
matice cu această țară. După cum 
4s-a văzut însă eforturile cercu
rilor conducătoare americane ca
re se folosesc fără scrupule de 
agenții lor din diverse țări la- 
tino-americane, se lovesc însă de 
poziția mai realistă a guvernelor 
unor importante țări' ,ale Ameri- 
cii Latine, precum și de uriașul 
val de solidaritate cu poporul 
cuban al tuturor popoarelor la- 
tino-americane.

ricani pe, de,o parte, și cei an- 
.glo-franco-belgieni pe de alta. 
Poziția americană lasă însă loc 
pentru un anumit scepticism în- 
trucît chiar în sînul cercurilor 
conducătoare din S.U.A. se ma
nifestă interese contradictorii în 
ce privește Katanga. Organe in
fluente de presă ca, de pildă, 
„Wall Street Journal" pun la în
doială utilitatea operațiunilor 
O.N.U. Ziarul consideră pe 
Chombe singura speranță „pen
tru salvarea Congoului din mîi- 
nile comunismului" și declară că 
acțiunile O.N.U. în Congtt nu'co
respund intereselor S.U.A. care 
trebuie să stăruie pentru înceta
rea operațiunilor O.N.U. în 
Congo.

Poziția insolentă a separatiș
tilor și ,a apărătorilor lor neoco- 
lonialiști primește însă o ripostă 
hotărîtă. Grupul celor 46 de sta
te afro-asiatice de la O.N U. s-a 
întrunit într-o ședință specială 
în care a cerut continuarea cu 
energie a operațiunilor O.N.U., 
manifestîndu-și în același timp 
„regretul și adînca îngrijorare 
pentru lipsa de colaborare din 
partea anumitor țări membre ale 
Națiunilor Unite, inclusiv unii 
membri permanenți ai Consiliu
lui de Securitate"

De asemenea, într-o declarație 
oficială, guvernul Ghanei cere să 
nu se încheie nici un armistițiu 
în Katanga „pînă cînd nu va fi 
îndepărtat ultimul mercenar", și 
pînă cînd regimul marionetă al 
lui Chombe nu va fi înlocuit.

Comandamentul american 
din Nakaminato a hotărft 
să reia aplicațiile miUfare

TOKIO 14 (Agerpres).
Incepînd de la 13 decembrie 

comandamentul american a hota- 
rît să reia aplicațiile militare 
aeriene pe poligonul Mito, care 
au fost întrerupte acum trei săp- 
tămîni în urma protestelor hotă- 
rîte ale populației după atacul 
unui bombardier american asm 
pra orașului Nakaminato.

La 13 decembrie, locuitorii din 
Nakaminato, indignați de acțiu
nile generalilor americani, au 
organizat un miting de protest 
în fața poligonului. Intr-o rezo
luție adoptată în unanimitate eî 
au cerut încetarea imediată a a- 
plicațiilor militare și lichidarea 
poligonului.

_=©=-

In Guatemala ia amploare 
lupta forțelor de stingă 

împotriva actualului guvern
GUATEMALA 

gerpres).
In Guatemala 

mai mare lupta 
ziție împotriva actualului guvern 
condus de Ydigoras Fuentes. Du
pă cum relatează agenția Reuter, 
în cursul nopții de 13 decembrie 
Ia Guatemala City a fost orga
nizată o mare demonstrație a o- 
poziției în semn de protest îm
potriva fraudelor electorale care 
s-au înregistrat în cursul alege
rilor de 

loc la 3 
tacat pe 
de armă 
34 de persoane. Potrivit aceleiași 
agenții, printre cei arestați se 
găsește Frederico Carbonell, fos
tul președinte al Congresului 
guatemalez care a participat la 
demonstrație.

city 14

ia amploare tot 
forțelor de opo-

deputati care, au avut 
decembrie. Poliția a a- 
demonstranti cu focuri 
și grenade și a arestat

PROGRAM DE RADIO
16 decembrie

16,15 Din cîntecele tineretului 
nostru, 16,30 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 17,00 Muzi
că populară sovietică, 18,30 Din 
comoara folclorului nostru, 19,00 
Programe muzicale alcătuite de 
ascultători, 19,30 Pe teme inter
naționale, 20,30 Muzică de dans, 
21,30 Album artistic, 22,00 Mu
zică

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Roza vînturilor, 9,30 
Muzică populară romînească din 
diferite regiuni ale țării, 10,20 
Concert-ghicitoare. (4), (reluare), 
11,03 Muzică ușoară, 12,00 Mu
zică din operete, 14,00 Concert 
de muzică ușoară, 15,10 Melodii 
populare romînești și ale mino
rităților naționale, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,15 Muzică ușoară, 
18,00 Program muzical pentru 
fruntași în producție din indus
trie și agricultură, 19,15 Opereta 
„Pericolla" de Offenbach — mon
taj muzical-literar de V. Timuș, 
20,40 Album de romanțe, 21,10 
Emisiunea „Cîntec, dans și ve
selie". Prezintă actorul Ion Lu
cian. PROGRAMUL II. 12,15 
Muzică de estradă de compozi
tori sovietici, 13,00 Cîntece de 
dragoste și jocuri populare ro
mînești, 13,30 Formații de mu
zică ușoară, 14,03 Duete din o- 
perete, 14,30 Melodii populare 
romînești, 15,00 Muzică ușoară,

de dans.
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CINEMATOGRAFE
16 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM. 
BRIE : Vals pentru un milion; 
AL. SAH1A : Leon Garros își 
caută prietenul; LONEA: Dru
mul spre înalta societate; PE- 
TRILA: Vaca și prizonierul; 
LUPENI : Mizerabilii (seria I-a); 
BARBATENI : Generația salvată. 
(Responsabilii cinematografelor 
Livezeni, Aninoasa, Vulcan, Cri- 
vidia și Uricani n-au trimis pro
gramarea filmelor pe luna de. 
cembrie).
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