
eagul roșu
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc

Brigada minerului Vlad Dumitru, din sectorul III al minei 
Lupeni, a început să se afirme din primele zile ale lunii ia
nuarie. Muncind cu hărnicie, ortacii minerului Vlad au dat în 
26 zile aproape 100 tone de cărbune cocsificabil peste sarcinile 
de plan, contribuind astfel la realizarea plusului de 5.023 tone 
cărbune pe care l-a înscris sectorul III peste plan.

IN CLIȘEU : Brigadierul Vlad Dumitru cu o parte din mi
nerii brigăzii sale, în fața graficului din curtea minei.
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O adunare U.T.M. bine pregătită
Sala clubului 

^Constructorul" din 
yulcap, frumos a- 
menajată, a găz
duit nu de mult o 
adunare generală a 
Utemiștilor de pe 
șantierul de con
strucții de locuin
țe nr. 10 din Vul
can. Biroul orga
nizației de bază a 
pregătit din timp 
ordinea de zi. In 
cadrul 
dunări 
le-au 
diferite
din Statutul; U.T.M. 
referitor la îndato
ririle utemiștilor. 
Apoi a fost dis
cutată cererea ti-

acestei a- 
tinerilor 

fost citite 
articole

nărului Cardonea- 
nu Mihai de a fi 
primit în U.T.M. 
Fiind apreciat ca 
un muncitor frun
taș, cu dragoste 
față de muncă, tî
nărul Cardoneanu 
a fost primit în 
unanimitate în 
U.T.M.

Pentru 
cit mai 
conomii 
țiuni de
ștesc, utemiștii de 
pe șantier au con
stituit în cadrul a- 
cestei 
nouă 
U.T.M.

patriotică. In noua 
brigadă au fost

a realiza 
multe e- 
prin ac- 
folos. ob-

încadrați 25 de ti
neri. Adunarea ge
nerală l-a 
responsabil al bri
găzii pe 
Stoiculescu 
Brigada și-a pre
văzut să întreprin- 

acțiuni de fo- 
obștesc pentru 

ajuta șantierul 
reducerea ter-

ales ca

tînărul 
Mihai.

de
*

felul

ma 
acti 
înde 
săp

Revir prin abatajele 
de la I Petrila

In drum spre abatajele 
sectorului I al minei Petrila 
coborîm cu colivia pe puțul 
central. Împreună cu ingi
nerul Simota Dumitru ajun
gem la orizontul XII. Tre
cem prin circuitul puțului și 
apoi parcurgem ‘ galeria 
legătură a sectorului I.

Printre primii oameni 
tîlnim pe maistrul de 
transport.

— Cum merge ? — îl

din Vulcan
cumpărători cu diferite 
furi de larg consum.

In ultimele 6 luni din 
magazin au luat drumul 
locuințele minerilor vulcăneni 
253 aragaze. 315 aparate de 
radio, iar pentru amatorii de 
moto din orașul Vulcan s-au 
vîndut 50 de motociclete. Nu
mai în decursul primelor 25 de 
zile din noul an au fost dis
tribuite cumpărătorilor nume
roase articole electrice, de le- !; 
rărie și sticlărie.

Printre lucrătorii 
harnici ai magazinului se nu- 
mără 
Bodo
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tinerele Barabaș Irina și 
Ghizela.
0 unitate nouă

curînd în orașul Vulcan

Din activitatea unităților 
comerciale 

Magazin fruntaș pe Valea Jiului
Magazinul alimentar nr. 44 

din Vulcan se găsește chiar în 
centrul orașului. El este apro
vizionat din abundență. Măr - 
furile sînt frumos aranjate în 
rafturi, cu etichete de prețuri. 
Mezelurile sînt aranjate pe 
categorii în frigidere. întregul 
magazin are un aspect plăcut. 
In halate albe, personalul ma
gazinului deservește cumpără
torii prompt și conștiincios. 
Fiecare cumpărător pleacă din 
magazin satisfăcut 
cum a fost servit.

Săptămînal, personalul 
gazinului își analizează 
vitatea, felul cum a fost 
plinit planul valoric pe 
tăinîna ce a trecut, se stabi
lesc măsuri în vederea deser
virii cit mai bune a cumpără
torilor. Toate acestea au făcut 
ca pe ultimele luni magazinul 
alimentar nr. 44 din orașul 
Vulcan să-și depășească planul 
valoric cu 25 Ia sută și să cîș- 
tige astfel drapelul roșu de 
unitate fruntașă.

Din personalul magazinului 
se evidențiază tov. Jiorj Ida, 
Petran Ileana, Moldovan 
Iordache A. și Sicora E.

La magazinul tineretului
Magazinul fero-metal din 

Vulcan a fost denumit de că
tre locuitorii Vulcanului ma
gazinul tineretului'. Această 
denumire i-a fost dată pe 
drept. In acest magazin lu
crează un colectiv tînăr și en
tuziast în frunte cu responsa
bilul magazinului tov. Grigo- 
re Avram. Colectivul deser- / 
vește cu multă căldură pez
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De
a luat ființă un nou magazin 
de distribuire a plinii. Maga
zinul este înzestrat cu mobi
lier nou și modern. Produsele 
de panificație sînt aranjate; 
pe rafturi care sînt prevăzute 
cu perdeluțe din tifon. Noul 
magazin poate satisface zilnic, 
nevoile a peste 500 de familii, j 
In fiecare zi magazinul distri- { 
buie peste 2500 kg. pîine. Ma-!*, 
gazinul mai pune la dispoziția1 j 
cumpărătorilor paste făinoase, •;
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trebă șeful sectorului.
— A ieșit binișor cărbune 

pînă acum, tovarășe inginer. 
Inginerul se interesă de fe

lul cum a decurs aprovizio
narea cu material lemnos. ; 
Mulțumindu-l răspunsul, se < 
întreaptă spre abataje.

Printre armăturile abata- J 
jului 6 est apărură minerii <
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negri de praful de cărbune. 
Brigadierul Aznaier Francisc 

J face cunoscut șefului de sec- 
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covrigi, cornuri și cozonaci. 
Deși magazinul e nou înfiin
țat, colectivul care lucrează 
aici, din care fac parte și tov. 
Laurean Elena și Mâer Dori
na, se numără printre cele 
fruntașe.

Ce propun gospodinele
Pentru a îmbunătăți activi

tatea unităților eomerciale din 
orașul Vulcan, gospodinele au 
o propunere: să se organizeze 
periodic de către conducerile 
organizațiilor comerciale locale 
Petroșani consfătuiri cu cetă
țenii, cu care prilej să se a-; 
nalizeze activitatea unităților 
comerciale din oraș, să se fa
că propuneri pentru îmbună
tățirea activității acestora. 
Astfel, cu sprijinul cetățeni
lor, activitatea unităților co
merciale, atît în privința a- 
provizionării magazinelor, cît 
și în privința deservirii cum
părătorilor, se va îmbunătăți 
și măi mult. А. I.

tor că pînă la jumătatea s 
schimbului s-a armat ortul, < 
s-a făcut o cășiță la papri- ? 
că și s-a evacuat cărbunele s 
din abataj.. Deci s-a muncit < 
bine la scosul cărbunelui, ,>
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;!• oră de oră. Dar n-a fost u 
i; șor. Stratul 5 le-a jucat o

„festă" minerilor în porțiu- 
'! nea unde-I exploatează a- 
' cum : o cută ivită de-a lun- 

!; gul frontului îngreunează 
ș exploatarea, lui, dă multă 
< bătaie de cap minerilor și 
{ conducerii sectorului pentru 

■■ găsirea soluțiilor dp egpVpa-
> tare cele mai potrivii» »» 
' care să prezinte auffaîpntă
> siguranță. Dînd dovadă* de 
'! curaj și pricepere, minerii 
!’ de aici au executat lucrări 
; deosebit de
> din punct
' VETRO

dă 
loș 
a 
în
menelor de execu
ție a construcții
lor. Tot în cadrul 
acestei adunări ge
nerale tinerii au 
învățat cîntecul 
, .steagul partidu
lui" și poezia 
„Partidului".

»

<
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din materiale locale

nu

pe

adunări o 
brigadă 
de muncă

IOAN ARAMA

Locuințe ieftine -
/' Constructorii de locuințe din 
£yalea Jiului au ca sarcină să 
execute anul acesta 1224 apar
tamente noi, de bună calitate 
și la un preț de cost redus. 
Cum ar putea să contribuie 
constructorii la realizarea de 
economii, Ia reducerea prețu
lui de cost al lucrărilor ?

Volumul de lucrări prevăzut 
pentru acest an pe șantiere — 
cu toată mecanizarea
poate fi realizat numai cu e- 
feetivul existent. De aceea, 
măsura sosirii proiectelor, este 
necesar să fie angajați noi 
muncitori constructori. Unde 
vor fi ei cazați ? Iată o pro
blemă ridicată în fața condu
cerii șantierelor. Ea se poate 
rezolva numai printr-o acțiu
ne intensă de construcții de 
locuințe din fondurile de or
ganizare prevăzute. Aceste Lo
cuințe se pot 
midă, material 
costisitor. Dar 
prin folosirea 
locale, ieftine, 
semna economii la acest 
pltol.

Materialul care ne ștă 
belșug la îndemînă este cenu
șa de termocentrală, din care 
se poate face beton celular 
foarte potrivit pentru zidărie, 
elemente pentru acoperișuri, 
planșee, plăci de pardoseli și 
în același timp este și destul 
de ieftin. Astfel, costul mano
perei pentru 1 m.c. zidărie din 
blocuri de beton celular 
cu 60—70 la sută mai 
decît cel necesar pentru 1 
zidărie 
tul de 
acestui 
cu 30 
echivalent al cărămizii. Fiind

face din eără- 
consacrat, dar 
se pot face și 
unor materiale 
ceea ce va

este 
mic 
m.c. 
cos-de cărăm idă, iar 

producție în atelier al 
beton de cenușă scade 
la sută față de costul

un material ușor, scade și 
greutatea zidurilor, deci mări
mea fundației. Ca urmare, cos
tul total al locuințelor de or
ganizare, confecționate din a- 
cest material, revine mai ief
tin cu peste 20 la sută — după 
cum a arătat experiența din 
1960 cu construcția locuințe
lor de organizare de la Călan. 
Deci din aceiași bani, se pot 
construi locuințe mai multe.

Conducerile șantierelor de 
construcții din Valea Jiului 
trebuie să studieze cu- atenție 
problema folosirii pe scară; 
largă a betonului celular din 
cenușă de termocentrală pen
tru ridicarea locuințelor nece
sare, în cadrul acțiunii de or
ganizare. Timpul trece, trebuie 
pregătite condițiile necesare 
pentru cazarea noilor munci
tori constructori 1

Toată atenția realizării lu
crărilor de organizare și folo
sirii în acest scop a materia
lelor locale, ieftine !

ST. MIHAI

(Continuare în

interesante 
de vedere 
FRANCISC

pagi. 3-a)
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Conferința organizației sindicale de la preparația Petrila

Discuții pline de conținut

Printre echipele de tineret cu cele mai bune rezultate in muncă 
de la depozitul de bușteni al gater ului nr. 2 de la Lonea se numără 
și cea condusă de tînărul Orosz ! зап. Tinerii din această echipă, Ra
dulescu Dumitru, Sar dare Constant in și Cazan Victoria, în frunte cu 
responsabilul echipei, își indeplines c întotdeauna la timp și în bune 
condițiuni sarcinile ce le revin.

Duminică dimineața, în sala clu
bului muncitoresc al sindicatelor 
din orașul Petrila a avut loc con
ferința pentru darea de 
alegea noului comitet al 
lui preparației Petrila. 
conferinței au constituit 
de analiză a muncii vechiului co
mitet, a tuturor membrilor de sin
dicat din uzină în îndeplinirea 
sarcinilor pe care Congresul al III- 
lea al partidului le-a pus în fața 
oamenilor muncii. Din darea de 
seamă și discuțiile purtate a reieșit 
că muncitorii de la preparație, sub 
conducerea organizației de partid, 
mobilizați de comitetul sindicatu
lui, au muncit cu hotărîre pentru 
îmbunătățirea continuă a principa 
Iilor indici tehnico-economici ai 
producției, au asigurat primirea și 
prelucrarea ritmică a cărbunelui 
brut de la exploatările miniere 
Petrila. Lonea. Aninoasa și Vul
can.

In perioada la care se referă da
rea de seamă comitetul sindicatului 
a antrenat în întrecerea socialistă 
aproape 90 la sută din muncitorii 
preparației pe bază de obiective 
concrete. La secția spălătorie, ,de 
exemplu, obiectivul principal al în
trecerii a fost axat pe îmbunătă
țirea calității producției; asigura-

seamă și 
sindicatu- 
Lucrările 
un prilej

rea cu cărbuni pentru semicocs a 
uzinei „Victoria" Călan. In anul 
trecut ’ preparatorii petrileni au tri
mis uzinei 
de cărbune 
recuperarea

’ puncte.
Vorbind

dicatului de la preparația Petrila 
la îndeplinirea sarcinilor de plan, 
delegații Florey Sabin, Moroz Ște
fan, Pohl Anton, Rusu Carol au 
arătat în cuvîntul lor că membrii 
de sindicat au fost mereu preo
cupați de funcționarea în bune con- 
dițiuni a instalațiilor, de folosirea 
mai bună a capacității de produc
ție. La rîndul său, tov. Maior Io
sif a vorbit despre participarea ac
tivă a membrilor de sindicat la 
mișcarea de inovații, la introduce
rea noului în procesul de produc
ție. In 1961, a spus vorbitorul, co
lectivul preparației a aplicat 123 
propuneri de inovații în procesul 
de producție prin care s-au adus 
uzinei economii antecalculate de 
509.300 lei.

In cadrul discuțiilor ce au avut 
loc pe marginea dării de seamă, 
membri de sindicat au analizat 

unele lipsuri. Fostul președinte

„Victoria" 41.283 tone 
peste plan, au depășit 

planificată cu 1,2

despre contribuția sin-

Și
Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag- 3-*)
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ЯЛ ăsuțe multe fi toate pitice, 
i’-ln jurul lor copii. Mulți copii. 
Aproape 40. Pe măsuțe cuburile 
multicolore sîtd transformate de 
anini dibace in „blocuri", „cas
tele", „autobuze"} „camioane”... 
Anița Bîrsan, fetița de la măsuța 
din colț, s-a oprit din lucru. De 
la începutul orei a terminat de 
„construit" blood, В. Acum caută 
riteva cuburi roții pe care să 
așeze cu grijă la geamul de 
apartamentul 24.

— Lică, tu ce construiești î
— O „Mașină de...
— Nu~i mașină. E o 

Știu eu. Doar am văzfst 
adevărată — se repezi
pundă educatoarei băiețelul cel 
vioi cu ochi de culoarea minelor 
coapte.

Educatoarea Cocheri Maria 
zîmbește. Continuă să se piifnbe 
printre măsuțe urmărind, cu dra
goste de părinte, jocul fiilor de 
mineri, care 
nouă intr-un

le 
la

macara... 
o macara 

să răs-
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azi trăiesc o viață 
oraș nou —Uricani.

.JP ora de 
la grupa 

toarta

dar nu 
educa- 
mirilor 
alături,

memorizare 
mare, unde 

urmărește jocul 
constructori de blocuri, ci 
în sala în care 31 de copii pri
mesc primele noțiuni în limba 
maternă.
ț Miklos Ilonka, Blaj Zita, Do- 
bay I’diko, Balotay Piroska, as
cultă cu multă atenție poezia pe 
care educatoarea Lia Negrescu 
le-o repetă pentru a patra oară. 
Minuțele lor durdulii se ridică 
nerăbdătoare. Sînt primii care cer

să fie ascultați. Noua poezie ♦ 
„Legy Mertikletes" (Fii cumpă- f 
tot) le-a plăcut atît de mult, în- ; 
cît acum o pot spune chiar fără • 
ajutorul educatoarei. Și Piroska, j 
care n~a împlinit încă 4 ani, do- i 
vedește prima că va ști să spună | 
acasă părinților ei dragi încă o J 
poezioară.

i n sala cu 30 de șorțulețe se Л 
* face „controlul igienic". Le- * 

nuța ți Cornelia — cele mai micimi 
din grupa cea mai mică sînt deiî 
serviciu. Din 30 de forțidețe al~$\ 
bastre sînt scoase „la control” 30*’:

cin de mtini sînt „exfftsV* pe 
mese pentru a fi „verificate” de’ 
exigentul control.

— Mămica mea îmi 
fiecare zi fundița.

de batistute. Și tot atît ea pere- | 
M ------ ;

« 
calcă înit

Eu am grijă să nu se 
nege pentru că mămica mea nui 
are timp să mi-o caice în fie- * 
care zi. Mămica mea are și ser- Ț 
viciu. Ț

Controlul igienic s-a terminat. * 
Începe o oră nouă de rintece și l 
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nege pentru că mimica

poezii. Pe cine să asculte din 
cei 30 ? Educatoarea de la sec
ția grupei mici nu știe pe cine să 
împace mat întîi. Norocosul e 
Neluțu Biro. Vine în fața clasei, 
se înclină fi poezia lui cea dragă 
prinde glass
^«Ștxțî сше-і partidul, știți ? 
El e cel oe-ne-ngrijește
Aaii tineri fericiți
Și cu dragoste ne crește”...

ЫСГО LUCIA
: •

Lectorat pedagogic cu părinții
Mai serile trecute una din 

sălile clasei a IV-а de la Școa
la de 7 ani nr. 1 din Petro
șani devenise neîncăpătoare.

CM ce luaseră loc In bănci 
ntf arad copii de școală, ci 
părinții acestora.

fire una din serile obișnuite 
de intilnire a profesorilor cu 
părinții. Și totuși, tema lec
toratului pentru mulți din 
ПОІ era nouă, Ea avea drept 
scop îndrumarea copiilor de 
școală spre lectură. învăță
toarea a indicat părinților fe
lul cum trebuie lucrat cu co
piii, ce cărți trebuie să ci
tească, cum să le întoomească

---------------q.

un orar pentru citire de lite
ratură.

In cuvîntul lor, părinții au 
arătat metode din munca lor 
cu copiii, greutăți Intlmpina- 
te mal ales în privința cum
părării unor cărți indicate, 
deoarece aceste cărți nu se 
găsesc nici la standul școlii și 
nici la librărie.

In încheierea acestui lecto
rat, păripții și-au manifestat 
dorința de a asista la cît mai 
multe întîlniri de acest gen și 
să fie abordate șl alte teme 
legate de viața școlarilor.

I. CRIȘAN

C e p c d
De curlnd la Uricani a rost 

deschis un cerc de schi pentru 
copii, la care participă elevi 
din clasele V—vii.

Cercul ăre menirea de a în
văța copiii minerilor din Uri- 
cani să schieze.

In fiecare după-amiază, timp

e schi
de o oră instructorul Boroi 
Gheorghe poate fi văzut îm
preună cu elevii de ia Școala 
de 7 ani din Uricani, pe dea
lurile din împrejurimi Unde se 
desfășoară atît lecțiile teore
tice cît și cele practice.

Să asigurăm 
de

Grija pentru organizarea unui 
regim rațional de muncă și odihnă 
copiilor este una din problemele 
de seamă ale pedagogiei. Un re
gim de zi, judicios întocmit, con
tribuie atît la însușirea temeinică 
a cunoștințelor, cît și la menținerea 
capacității de muncă a elevilor.

O planificare defectuoasă a 
muncii copiilor poate să ducă la 
supraîncărcarea lor. La supraîncăr
care se ajunge prin necunoașterea 
și nerespectarea relației ce există 
între ansamblul cerințelor față de 
elevi și posibilitățile lor reale de 
muncă.

La evitarea supraîncărcării elevi- 
lor contribuie, într-o mare măsură, 
modul în care profesorul predă în 
timpul orelor. De măiestria sa pe
dagogică, de felul în care va ști 
să antreneze elevii la lecții, de- 
piade modul în care-și vor în' 
suși elevii noțiunile predate. Con
ținutul și volumul temelor pentru 
acasă trebuie, de asemenea, sta
bilite în funcție de posibilitățile 
copiilor, de virsta lor și de nive
lul clasei respective.

In privința conținutului temelor 
pentru acasă, cadrele didactice de 
la Școala de 7 ani nr. 5 Petroșani, 
s-au străduit, ca prin temele date, 
să contribuie la fixarea cunoștin
țelor predate, să stimuleze gîndi- 
rea creatoare a copiilor, au căutat 
să evite supraîncărcarea elevilor 
cu teme ca : transcrierea notițelor, 
a schițelor, a desenelor — acestea 
fiind executate în clasă. De aseme
nea, au căutat să explice temele 
pentru acasă dînd indicații cum să 
lucreze și ce procedee să folo
sească.

Un rol deosebit în evitarea su
praîncărcării elevilor cu teme pen
tru acasă revine profesorului di
riginte, care poate asigura cu suc
ces coordonarea activități elevilor 
clasei. Dirigintele este în contact 
nemijlocit cu elevii, cunoaște cel 
mai bine greutățile, condițiile lor 
de lucru. In același timp el are 
o legătură permanentă cu profeso
rii clasei și cu părinții elevilor, lu
crează în strînsă colaborare cu or
ganizația U.T.M. și organizația de 
pionieri. Așa stînd lucrurile, diri
gintele are nu numai cele mai lar
gi posibilități să-și dea seama în 
ce măsură pot elevii să facă față 
sarcinilor școlare și celor extra șco
lare, dar poate să ia și măsuri 
eficiente pentru înlăturarea- a tot 
ce este de prisos sau exagerat, în 
așa fel îneît elevilor să le rămînă 
timp suficient pentru reconfortate.

Diriginții de la școala noastră 
au muncit cu mult simț de răspun
dere, au verificat cu atenție, săp- 
tămînal, prin registrul de dasă, te
mele scrise date elevilor pentru a- 
casă, volumul șî numărul lor, ur
mărind să realizeze o coordonare

elevilor un regim rational 
munca și odihnă
cît mai bună a activității profeso
rilor clasei.

Trebuie arătat, tot ca o preo
cupare pentru organizarea mai bu
nă a muncii la fiecare clasă, fap
tul că pentru trimestrul I al anu
lui școlar 1961—1962, lucrările 
scrise au fost programate sub di
recta îndrumare a diriginților, așa 
incit să nu se dea mai mult de 
două teze pe săptămînă, reușindu- 
se astfel ca pină la data de 5 
decembrie 1961 să fie date toate 
lucrările scrise. Conducerea școlii 
a verificat felul în care au fost 
respectate indicațiile cu privire la 
eșalonarea tezelor, așa incit să nu 
se ceară eforturi prea mari din 
partea elevilor în perioada cînd 
au loc acestea.

Prin ședințele pe clase, prin lec
toratele cu părinții, învățătorii și 
diriginții au indrumat părinții în 
organizarea cît mai bună a tim
pului de muncă și de odihnă al 
copiilor.

Activitatea școlară a elevilor es
te predominată de munca intelec
tuală, de aceea obiectele care se 
bazează în exclusivitate pe munca 
intelectuală, de însușire a cunoștin
țelor (matematica, gramatica, etc.) 
trebuie să alterneze cu discipline 
care cer un efort mai mic intelec
tual. Totodată este indicat să se 
folosească Ia lecții, într-o măsură 
tot mai mare, material auditiv-vi- 
zual, să fie incluse în planificarea 
fiecărui obiect mai multe lecții ca
re să se desfășoare în laborator, 
la muzeu, vizite, excursii etc.

Importanța alternării de obiecte 
în cursul unei zile se pune cu mai 
multă pregnanță în cadrul orarului 
săptămînal de lucru. Orele de edu
cație fizică, activitățile practice în
------  --------------- e-

ateliere etc. este bine să fie pro
gramate la mijlocul săpcăminii, de 
preferință miercuri sau joi, la 
sfîrșitul orelor, cînd randamentul 
muncii elevilor începe să scadă.

Deprinderea cu un anumit re
gim, cu ore fixe de culcare, de 
pregătire a temelor pentru acasă, 
creează la elev un caracter dina
mic, îl ajută în formarea sa pen
tru a deveni un om ordonat. Avan
tajele regimului sînt deosebite și 
pentru școală și pentru familie. 
Un elev pentru care a devenit o 
obișnuință efectuarea temelor pen
tru acasă, nu va depăși timpul 
stabilit pentru odihna în aer li
ber, ci se va preocupa să-și facă 
temele cît mai bine și conștiin
cios.

Deprinderea elevilor cu regimul 
de zi, cu planificarea timpului; 
trebuie începută de timpuriu, din 
primele zile de școală sau chiar 
din perioada preșcolară.

Școlii și diriginților în primul 
rind, Ie revine sarcina să desfă
șoare o intensă muncă de propa
gandă pedagogică în rîndul pă
rinților, să ajute familia în orga
nizarea rațională a regimului de 
muncă și de odihnă al elevilor și 
să-1 respecte cu rigurozitate. “

Sîntem convinși că, sub îndru
marea organizației de partid din 
școală, cu sprijinul colectivului pe
dagogic, al organizației de pionieri 
și al părinților, vom putea desfă
șura o activitate didactică și edu
cativă mai rodnică, dînd o pregă': 
tire temeinică elevilor noștri, prin-' 
tr-un program rațional de muncă 
și odihnă.

prof. C. PARASCHIVOIU 
directorul Școlii de 7 ani nr. 5 

Petroșani

INSTANT ANE E

EU SBINT PIONIER...
Elevul Ciorta Constantin 

este în clasa a Ш-a. Dar ca 
orice elev sîrguincios la învă
țătură și-a creat deja o bine
meritată „faimă'-' în lumea ce
lor mici.
, In carnețelul său găsești 
numai note de 9 și 10.

i — Cum faci, Costele, de ob
ții asemenea rezultate fru
moase la învățătură ?

— E simplu, răspunde el 
grăbit. învăț...

...De-asupra panoului cu cei 
mai buni elevi la învățătură 
de la Școala de 7 ani nr . 1 din

Petroșani, cineva a scris eu li
tere albe ca neaua: Cinste 
lor. Ceva mai jos, dintr-o fo
tografie Costel zîmbește fert- 
cit și plin de mîndrie. Bravo 
Costele !

Voiam să-1 cunosc pe Cos
tel. Să stau de vorbă cu el. 

L-am intîlnit mai zilele trecu
te la școală. Era lntr-о recrea
ție. începuse o aprigă luptă 
cu cițiva colegi de-ai lui. Erau 
toți albi ca un om Ae zăpadă. 
Dar clopoțelul a sunat cbe- 
mîndu-i In clase. Joaca s-a 
încheiat, de parcă nici n-ar fi 
fost... M-am apropiat de gru
pul de copii.

1 
i 4

J
Uricani, parcă și slovele sînt prinse cu mai multă ușurință. J 

Școala e tînără la fel ca și locatarii ei, care se străduiesc să obțină zi de zi noi suecese la învățătură. }
IN CLIȘEU : Elevele țintescu Sofica și Rațui Eugenia (in dreapta) studiind planiglobul. Elevii Văgan Elena și £ 

Hristov Valeria din clasa a П-a (In stingă) Ia o or* de limba romînă. ț

— E vreun băiat cu numele 
de Ciorta Constantin ? — am 
întrebat eu.

In fața mea s-a oprit ui 
copilandru cu ochii vioi, de cu 
loarea azurului. II recunoscu
sem. El era Costel, fruntașul 
la învățătură. M-a privit o 
clipă. Fața i se-it?bujorase 
toată, mai ceva decât cravata 
roșie de Ia gît. Pe piept îi 
seînteia o steluță purpurie — 
distincția pionierească, semn 
al prețuirii de care se bucură.

Mi s-a recomandat simplu : 
— Eu sînt Ciorta Constan

tin.
— Cum merge cu învăță 

tura ?
— Eu sînt pionier. Ințele 

geți ? Apoi a dispărut într-Unul 
din numeroasele coridoare ale 
școlii. I-am răspuns de parcă 
el ш-ar fi auzit :

— înțeleg Costele 1 Cum să 
tiu înțeleg !

-4z-v C. MARINESCU
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Discuții pline 
de conținut 

(Urmare din pag. l-a)
al comitetului sindicatului tov. Ba
log Iosif a muncit mai mult dc 
unul singur, nu a urmărit felul ia 
care cei 9 membri dia comitet își 
duc la îndeplinire sarcinile.
loc să lucreze colectiv, să discute 
cu întregul comitet problemele cele 
mai arzătoare care au stat în fața 
organului sindical, el a luat în 
multe cazuri hotărâri de unul sin
gur și a încercat să rezolve tot 
singur problem® de producție, cul- 

, turale, de protecție a muncii, asi
gurări sociale. El a distribuit cu de 
la sine putere mai multe bilete 
de odihnă și tratament diferitelor 
persoane care nu fac parte din co
lectivul uzinei, încălcând astfel ins
trucțiunile cu privire la acordarea 
biiet.'j't de odihnă $i tratament.

Tovarășii Indrei loan, Oprea A' 
lexandru, Fierea Nicolae și alții 
au arătat că nu a existat -suficientă 
preocupare din partea comitetului 
pentru organizarea consfătuirilor de 
producție, popularizarea și stimu
larea fruntașilor întrecerii socialis
te. Foarte rar membrii comitetu
lui au participat la consfătuirile 
de producție ale grupelor sindicale 
și a comitetelor de secție. In tot 
cursul anului trecut tov. Balog 
Iosif a participat doar o singură 
dată la consfătuirile de producție 
de la sectorul de transport, iar la 
consfătuirile comitetului de la hal
dă nu a participat niciodată. In 
micâ măsură membrii comitetului 

ț ajut participat la consfătuirile de 
țftoducție ale grupelor sindicale, nu 
s-au îngrijit de abonarea salaria- 
ților la ziare și reviste, nu au ur
mărit cu perseverență felul în care 
se rezolvă propunerile oamenilor 
muncii.

Comitetul sindicatului s-a ocupat 
insuficient și de mobilizarea sala- 
riaților la cor. la formațiile artis
tice de amatori ale clubului sindi
catelor din Petrila. Din efectivul 
total al uzinei numai 9 tineri par
ticipă la cor, iar în brigada artis
tică de agitație 4 tovarăși din cei 
25 înscriși. Dacă analizăm aceasta 
stare de lucruri, constatăm că atît 
tov. Lorincz Henrich, fostul res
ponsabil cu munca culturală cît și 
întreg comitetul a privit cu slab 
simț de răspundere mobilizarea 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor la desfășurarea unei munci 
cui tural - educative.

In încheierea lucrărilor conferin
ței a luat cuvîntul tov. Raczek 
Nicolae, secretarul comitetului de 
partid Petrila. El a apreciat di în 

_jp load a analizată organizația sin
dicală, Îndrumată în permanență 

de organizația de partid, a luptat 
pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al Ill-lea al 
partidului. După ce ă subliniat sar
cinile de viitor, tov. Raczek a dat 
indicații noului organ ales privind 
aplicarea principiului muncii co
lective, îmbunătățirea activității 
culturale și de educate a oameni
lor muncii, ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității sindicale.

In ală,-

prin 
de la I

(Urmare din pag. l-a)

■

I 
I

al tehnicii miniere. Au avut 
de luptat mai alee cu presiu
nea. Acest lucru s-a manifes
tat Îndeosebi la abatajul nr. 6 
est și de aceea inginerul Si- 
mota vizitează des acest loc 
de muncă și atrage mereu a- 
tenția minerilor asupra armă
rii suplimentare. Nu rămîne 
nici un colțișor al abatajului 
necontrolat.

...La abatajul nr. 4 est, unde 
lucrează brigada condusă de 
comunistul Crăsuc Mihai, se 
lucra la exploatarea părții su
perioare a cutei. Avînd 
condiții deosebite de lucru, ei 
se interesară de felul cum se 
va stabili norma la locul lor 
de muncă. Șeful sectorului îi 
lămuri că Ie va fi fixată o nor
mă specială.

interesante slnt soluțiile a- 
plicate pentru exploatarea 
stratului 5 la abatajul nr. 3 
est. Configurația stratului a 

creat aici multe situații nepre
văzute. La unul din fronturi, 
șeful sectorului a atras aten-

_=©=_ -------

Fiep vechi 
pentru oțelapii
Mobilizați de organizația 

U.T.M., muncitorii tineri de la 
sectorul X al minei Petrila au 
efectuat în luna ianuarie a. c. 
mai multe acțiuni patriotice.

Cu prilejul amenajărilor fă
cute în raza depozitului de 
lemne a exploatării ei au co
lectat o cantitate de 9.000 kg. 
fier- vechi pe care l-au predat 
I.Ș&M. Petroșani. S-au remar- 
cat^iprin activitatea depusă, 
tovarășii Smarandache Gheor- 
ghe, Bogdan Silviu, Oristea 
Gavrilă, Vlad Gheorghe, Vei- 
cea Dumitru.

Intr-o recentă adunare ge
nerală utemi’știi au cerut bi
roului organizației de bază să 
sporească numărul unor ase
menea acțiuni și s-au angajat 
să răspundă la toate chemă
rile.

La termocen
trala Paroșeni 
se lucrea
ză la punerea 
în funcțiune a 
sistemului de 
protecție a ba
relor de 
kV.

Clișeul 
turat îl înfăți
șează pe ing. 
Pătrașcu Ghe- 
orghe, șeful 
secției electri
ce, studiind 

de 
a lu

re spec-

'schema 
montaj 
crăril 
itive.

abatajele 
Petrila

no

ția că ortul este insuficient 
armat, lipsind grinda de la 
coperiș. Minerii, care se pre
găteau pentru pușcare, au tre
cut de îndată să înlăture de
fecțiunea semnalată.

La alt front al abatajului 
lucrează schimbul condus de 
Clmpeanu loan, miner cu ex
periență de 26 ani în muncă. 
Aici cuta este intersectată de 
o falie. De aceea șeful secto
rului atrase atenția lui Cîm- 
peanu asupra armării corecte, 
pentru a preveni pericolul de 
surpare. Oamenii ascultau cu 
atenție dispozițiile inginerului, 
întotdeauna cînd au pus în a- 
plicare îndrumările tehnice 
date s-au putut descurca bine 
în muncă.

Sectorul I al minei Petrila 
a încheiat anul trecut cu fru
moase rezultate, avînd un plus 
de 17.458 tone cărbune, 409 
m.l. și 1598 m.c. la pregătiri 
peste plan. A fost obținută o 
productivitate de 1,398 tone pe 
post față de 1.217 tone/post 
planificat. Economiile la pre
țul de cest au depășit 1.500.000 
lei. Minerii sectorului au pășit 
în noul an cu hotărîrea de a 
se menține pe locul fruntaș ce 
l-au deținut și în anul trecut. 
Cu toate că în sector au inter
venit condiții mai grele de 
muncă, colectivul s-a angajat 
ca în acest an să obțină rezul
tate și mai frumoase : să ex
tragă peste plan 5470 tone 
cărbune.

După o vizită în sectorul I, 
acolo unde se hotărăște soar
ta planului și a angajamente
lor, rămîî cu convingerea 
aspirațiile colectivului de 
rămîne pe loc de cinste în 
nul 1962 are o bază reală 
îndeplinire.

că 
a 

a- 
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А V AN C.8 ONiCĂ

„MARELE FLUVIU 
IȘI ADUNĂ APELE"

Artiștii amatori din cadrul clu
bului orășenesc Petroșani desfă
șoară o intensă activitate in vede
rea punerii în scenă a ppemulw. 
dramatic „Marele fluviu își adună 
apele" de Dan Tir chilă, premiera 
wmind să aibă loc in cursul aces
tei luni în cadrul concursului de 
teatru „I. L. Caragiale". Repeti
țiile se află intr-o fază avansată, 
majoritatea interpreților fiind deja 
in rol atit în privința jocului Sce
nic, cit și a dicției. Se fac retu
șuri în vederea asamblării unui 
spectacol omogen care să redea 
mesajul plin de poezie al dramei 
amintite. De pe acum se întreză
rește faptul că munca actorilor a- 
matori va fi încununată de succes, 
finind seama de siguranța lor sce
nică, de posibilitățile ce le au.

Sarcina dificila de a îndruma pe 
artiștii amatori in punerea în sce
nă e acestei piese și-au asumat-o 
tov. Stela Popescu și Lucian Te
melie, actori ai Teatrului de stat 
Petroșani, care au depus un însem
nat efort spre a izbuti crearea u~ 
nor personaje autentice. Din faza 
actuală Se poate constata că re
gizorii au înțeles pe deplin că 
montarea acestei piese este deosebit 
de pretențioasă, acordînd atenția 
cuvenită tuturor amănuntelor care 
ajută la reușita spectacolului.

Poemul dramatic „Marele fluviu 
își adună apele" este un omagiu 
cald adus memoriei luptătorilor co
muniști din ilegalitate care, cu 
prețul vieții lor, au luptat pentru 
zilele însorite pe care le trăiește 
azi poporul nostru liber. Autorul 
dramei surprinde un episod din 
lupta poporului romin, condus de 
partid, dusă împotriva cotropito
rilor fasciști, împotriva războiului 
antisovietic, pentru înfăptuirea mă
rețului act al eliberării patriei de 
sub jugul hitlerist. Partitura dra
matică e deosebit de 
plină de poezie, bogată în idei și 
fapte care reliefează lupta celor 
mai buni fii ai poporului nostru 
pentru fericire, libertate și demo
crație-

Chipurile luminoase ale Cateri
nci, meșterului Eliad, ale lui Oni
ga Victor, Milan pin să sublimeze 
spiritul de sacrificiu al comuniș
tilor, dorința lor fierbinte de a 
transforma lumea. Stm oameni di
feriți, cu preocupări diferite, dar 
a căror destine Se unesc indisolu
bil în lupta pentru libertate. Ca
terina, fata din agil vîndută unui 
cîrciumar pentru un 
își găsește rostul în 
tunci cînd înțelege 
Eliad și muncitorul

sint oameni de o. factură deosebită 
pe care ntș-i poate înspiimîrtta ni
mic în lupta pe care o duc spre 
a atinge un țel măreț: fericirea 
poporului. Textul, deosebit de di
namic, zugrăvește lupta întregului 
popor, sugerează uriașa forță care, 
mobilizată de comuniști, va mă
tura orînduirea nedreaptă. Șeful 
gării sau acarul, vînzătorul de ziare 
Milan sint personaje care vin să 
sublimeze ci întregul popor este 
alături de lupta comuniștilor. în
crederea nestrămutată în Victorie a 
Caterinei, care în fața inchizitori
lor săi cîntă cu fruntea sus „por
niți înainte tovarăși", sacrificiul 
meșterului Eliad care moare în be
ciurile siguranței, jertfa adusă de 
Milan, curajul lui Oniga, subli
niază frumusețea sufletească, noble
țea comuniștilor, siguranța ca jert
fele lor nu sint zadarnice. Ei văd 
departe, văd Zorii noii societăți.

In opoziție cu aceste figuri lu
minoase, apar chipurile veridic zu
grăvite ale celor ce făceau parte 
din aparatul de represiune al bur- 
ghezo-moșierimii, copoii poliției și 
ai siguranței, îngîmfații „reprezen
tanți" ai bicisnicului fiihrer. urîți 
de popoare.

Acțiunea de luptă împotriva ne
dreptății e împletită in mod armo
nios cu povestea de dragoste ce 
se înfiripă între Caterina și Vic
tor. Frumusețea sentimentelor aces
tor tineri, dragostea ce caracteri
zează pe oamenii eu un profil mo
ral înaintat este cu atît mai preg
nantă cu cît autorul prezintă un 
aspect al „dragostei" cultivate de 
societatea burghezo-moștereascâ. ca
re în ultima instanță, se manifestă 
prin decădere morală și prostitu
ție.

Din distribuție fac parte țineri 
mineri, muncitori, studenți și func
ționari. In tolurile principale sint : 

valoroasă, , Teodora Bădiceattu și Perfida Tor- 
san (Caterina), lordache Stupa (Mi
lan), Florae Stimu (Victor), Gheor
ghe Țipeiu (Oniga), Anton Plo- 
peanu (Mihai), Ioan lonescu 
(Eliad). In alte roluri: Gbeorghe 
Văcăteanu, Adrian Smechea, Geor
ge Bonete Cornel Polboc, loan 
Păun, V iorel Lascu, Petru Filipi- 
naș, Clara Sgăkely, Petru lonescu,, 
Alexandru Marton, Lia Pădurea- 
nu, Ileana Kando, Stela Bozoi. 
Pavel Gulyas, Vladimir Levinski.

Fără îndoială că munca asiduă 
a tinerilor artiști amatori petro- 
șăneni se va solda tu un bineme
ritat succes, care va fi un îndemn 
spre noi realizări pe acest tărîm, 
în viitor. \

VICTOR FULKȘI

butoi cu vin, 
viață abia a- 
câ meșterul 

ceferist Oniga
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La Începutul anului, filatorul Geisler Nicolae, de 
cota Lupeni, s-a angajat ca lu 2000 bobine s& nu dea 
rebut. Ca mulți alți filatori afla ți în întrecere, Geisler

la Vis- 
ПІСІ un 
Nicolae, 

în cele două decade ale lunii ianuarie, a muncit cu hărnicie 
reușind să producă aproape 20.000 de bobine fără să rebuteze 
nici una.

IN CLIȘEU Filatorul Geisler Nicolae (dreapta) stând de 
vorbă cu maistrul filator Ripe anu Dumitru.
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ANUNȚ
Întreprinderea de explorări Lupeni CU Sediul îfl Lu

peni str. Avram lancu nr. 1, organizează pentru ziua de 
15 februarie 1962, Orele 16,30 CONCURSUL PENTRU 0- 
CUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MAIȘTRI SON
DORI ȘI MAIȘTRI SONDORI PRINCIPALI DE LA SEC
TOARELE URICANI, BARBATENI, LIVEEENI ȘI ROVI- 
NARI.

Cererile de înscriere la concurs se depun 
unității cu 10 zile înainte de data concursului, 

următoarele acte :
a) Pentru ocuparea postului de maistru : 

—- certificat de naștere tip R.P.R. (copie),
— diplomă de maistru in specialitate iau a 

echivalente,
— autobiografie,
— certificat medical.
b) Pentru ocuparea postului do ■ maistru 
prezenta în plus :
-- acte doveditoare din care s& rezulte că a ocupat 

funcția de maistru în specialitatea respectivă timp de 001 
puțin 5 ani,

— aprecierea scrisă asupra activității ca maistru 
data de directorul și inginerul șef al întreprinderii și do 
șeful secției de producție.
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î Exploatarea 
minieră Vulcan

ține pe data de 20 mar- 
‘ tie 1962, la sediul exploa
tării un concurs pentru o* 

cuparea următoarelor pos
turi de maiștri :
— maigfri mineri prin

cipali
I — maiștri, mineri
I Informații suplimentare 
i se pot primi la Serv. Mun- 
I Că și Salarii de la mini 
I Vulcan, unde se vor depu- 
I ne cererile și actele nece* 
I sare pentru participarea Ia 
J concurs.
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T. С. M. C. — Grupul dc șantiere Coroiești Vulcan 
ANGĂJEARA

— ingineri constructo ri,
— maiștri constructc rt, 

tehnicieni construcții —» atașamonte.
Condițiile de studii și stagiu sint cele prevăaute de 

lege.
Lămuriri suplimentare se primesc la Grupul de șan

tiere T.C.M.C. Coroiești-V ulcan.
0— >a
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1. С» R. Л.

— Filiala Petroșani -»-

Angafeâză
un Inginer alimentar
Ctmdiții de angajare :

1. Diploma de inginer 
alimentar.

2. Vechime în funefie 
de 4 an\
пжмммммымммммшйешмммммн
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Avioane sovietice ț 
în drum spre patrie i

DELHI 1 (Agerpres) — TASS ț 

transmite :
Avioanele expediției antarctice * 

sovietice „IT 
re se întorc din Antarctida 
patrie, au aterizat cu bine 
aeroportul din Delhi.

In cursul zilei de 31 ianuarie 
avioanele sovietice pilotate de 
cunoscuții aviatori polari Alexan- 
dr Poleakov, Mihail Stupișin, Bo
ris Osipov și Piotr Rogov au 
acoperit i finer ariul Djakarta— 

în

ÎL-18" și „AN-10" ca-
în
pe

- Rangoon Calcutta — Delhi, 
lungime de 5.300 km. Ei au par
curs acest drum în aproximativ 
Zece ore de zbor.

Expediția antarctică aeriană so
vietică a parcurs pînă în pre
zent în 35 ore de zbor aproape 
19.000 km. adică patru cincimi' 
din întregul itinerariu.

După alimentarea cu carburan
ți, verificarea mașinilor și după 
o scurtă odihnă expediția își va 
continua drumul spre patrie.

N. ’S. Hrușciov propus 
candidat în alegerile 

pentru Sovietul Suprem
MOSCOVA 1 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 1 februarie, N. S. Hrușciov, 

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele ~ ..................... . ’
al U.R.S.S., 
la alegerile 
tul Suprem al U.R.S.S.

Candidatura lui N. S. Hrușciov 
a fost propusă la uzina metalurgică 
„Serp i Molot" din Moscova.

-=0=—
Suvanna Fumma 
a sosit în Laos

HANOI 1 (Agerpres)
Postul de radio „Vocea Laosu- 

lui“ a anunțat că primul ministru 
al Laosului, prințul Suvanna Fu
mma, a sosit la 31 ianuarie în 
Valea Ulcioarelor înapoindu-se de 
la Geneva.

Consiliului de Miniștri 
a fost propus candidat 
de deputați în Sovie-
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Pregătiri în vederea Adunării naționale 
generale a poporului cuban

HAVANA 1 (Agerpres)
Agenția Prensa Latina anunță că în întreaga Cubă continuă pre

gătirile în vederea celei de-a doua Adunării naționale generale a popo
rului cuban, care va constitui răspunsul la conferința de la Punta del 
Este și care va avea loc la 4 februarie în Piața Jose Marti din ca
pitala cubană. Uniunea organizațiilor revoluționare integrate, diferite 
organizații sindicale, studențești, țărănești, precum și comitetele pentru 
apărarea revoluției, 
genți și altele, au 
acestei Adunări, la 
persoane.

Federația femeilor cubane, Asociația tinerilor insur- 
desfășurat o largă acțiune de mobilizare în vederea 
care se așteaptă participarea a circa un milion de

împotriva prezenței iui Heusinger 
în comandamentul H.A.T.O.
BRUXELLES 1 (Agerpres)
Foștii luptători din rezistență din 

Belgia și-au exprimat la 31 ianua
rie protestul împotriva prezenței 
generalului nazist Heusinger în co
mandamentul militar al N.A.T.O. 
Secretariatul național al Asociației 
foștilor luptători din rezistență a 
dat un comunicat în care demas
că rolul mîrșav jucat de generalul 
nazist Heusinger în timpul . celui 
de-al doilea război mondial.

LA LIMA
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Victoria unor greviști 
englezi

LONDRA 1 (Agerpres)
La 31 ianuarie greva muncitori

lor de la Institutul de cercetări 
atomice din Aldermaston declarată 
în urmă cu zece zile în semn de 
protest împotriva încălcării drep
turilor sindicatului, s-a încheiat cu 
victoria greviștilor. Greva a în
cetat în urma consimțămîntului ad
ministrației de a satisface reven
dicările muncitorilor.

Ciocniri între stndenți și poliție
LIMA 1 (Agerpres) latărilor agenției Prensa Latina, la
Pe străzile centrale ale capitalei atacul poliției studenții au 'răspuns 

Perului au avut loc ciocniri vio- aruncînd cu pietre. S-au înregis- 
lente între studenți și poliție, care trat numeroși răniți, 
a folosit grenade cu gaze lacrimo
gene și bastoane de cauciuc, pen
tru a împrăștia o demonstrație dz 
protest împotriva arestării unor 
conducători ai studenților în tim
pul unui miting de solidaritate 
cu revoluția cubană. Potrivit re-

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

In legătură cu aceste incidente, 
numeroase organizații de tineret 
din Peru au dat publicității 
clarații în care afirmă că vor 
tinua lupta pentru eliberarea 
denților arestați.

de-
con-
stu-

Declarații semnificative

PUNTA DEL ESTE 1 (Ager
pres)

După 
Prensa Latina, 
ceri Externe ai 
liei, Mexicului, 
dorului, care au refuzat să voteze 
pentru excluderea Cubei din orga
nismele O.S.A., și-au fundamen
tat în ședință poziția lor imediat 
după aprobarea rezoluției.

Primul a vorbit ministrul de A- 
faceri Externe al Argentinei, Mi
guel Angel Carcano, care a sub 
liniat că „carta O.S.A. nu conține 
nici o normă expresă care să ser
vească drept bază hotărîrii adop
tate de majoritate". Carcano a 
adăugat că actuala conferință de 
la Punta del Este nu are facul
tatea de a impune suspendarea sau 
excluderea unui stat membru al 
sistemului inter-american și a a- 
preciat drept „extrem de grav" 
precedentul care a fost creat.

Francisco Acosta Yepez, minis
trul de Afaceri Externe al Ecua
dorului, a făcut o analiză a hotă
rîrii privind excluderea Cubei, sub
liniind că „nu există nici o bază 
juridică" pentru aplicarea tratatu-

cum anunță agenția 
miniștrii de Afa 
Argentinei, Brazi- 
Boliviei și Ecua-

0

Se

DOMINGO 1 (Ager-SANTO
pres)

Intr-o declarație radiodifuzată 
Mișcarea pentru eliberarea Repu-

a-

ill IVUMliV MV WeVella

lui de asistență reciprocă dintre 
țările americane în acest caz.

In continuare a vorbit Maanuel 
Tello, ministrul de Afaceri Externe 
al Mexicului, care, în numele ță
rii sale, a cerut ca în rezoluția fi
nală a conferinței să fie inclusă o 
declarație exprimînd concepția me
xicană că excluderea unei țări din 
O.S.A. nu este' posibilă fără mo
dificarea' anterioară a cartei aces
tei organizații.

Santiago Dantas, ministrul de 
Afaceri Externe al Braziliei, a 
exprimat deplinul său acord cu te
zele susținute de colegii săi din 
Argentina, Ecuador și Mexic și a 
adăugat că țara sa nu admite „ex
cluderea unei națiuni din O.S.A. 
fără existența unei norme juridice 
care să autorizeze acest act“.

In sfîrșit, Jose Fellman Velarde, 
ministrul de Afaceri Externe al 
Boliviei, a sprijinit, de asemenea, 
fundamentarea juridică privind in
competența conferinței de la Punta 
del Este de a exclude Cuba și a 
adăugat că O.S.A. nu este îndrep
tățită să ia măsura pe care a luat-o 
grupul de țări condus de Statele 
Unite.

Conferința de presă a președintelui 
Kennedy

(Agerpres) 
a președin- 
avut loc la

de

I
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Raportul reprezentanților O.N.U. în Congo 
despre situația din această țară

NEW YORK 1 
La New York 

blicității raportul 
O.N.U. din Congo cu privire la 
modul în care sînt îndeplinite re
zoluțiile din 21 februarie și 24 
noiembrie 1961 ale Consiliului de 
Securitate. Aceste rezoluții conțin, 
după cum se știe, prevederi pre
cise privitoare Ia alungarea din 
Congo a mercenarilor străini și a- 
sigurarea unității și independenței 
acestei țări. Cum era de așteptat, 
autoritățile O.N.U. din Congo nu 
au putut menționa vreo măsură efi
cientă menită să asigure elimina
rea mercenarilor din Katanga. O 
mare parte din voluminosul raport 
enumeră întîlnirile care au avut 
loc între reprezentanți ai O.N.U. 
și Chombe în cursul cărora s_ar 
fi insistat asupra necesității eva
cuării mercenarilor. Rezultatul a- 
cestor „insistențe" este cunoscut : 
nu numai că Chombe nu are de 
loc de gînd să se dispenseze de 
mercenari, dar, dimpotrivă, el con
tinuă să primească armament și 
chiar avioane de luptă de la pro
tectorii săi occidentali. După cum 
au declarat chiar reprezentanții 
O.N.U. la Elisabethville, în Ka
tanga au sosit la 29 ianuarie un 
număr de avioane de luptă des
tinate trupelor lui Chombe. Ele au 
ajuns în Katanga prin colonia por
tugheză Angola. Corespondentul 
din Elisabethville al agenției Uni
ted Press International a transmis 
că majoritatea pieselor avioanelor 
poartă mărci americane. Celelalte 
piese erau de fabricație belgiană 
sau canadiană.

Raportul reprezentanților O.N.U. 
în Congo dovedește, pe de altă

pregătește o nouă agresiune 
împotriva Cubei

blicii Dominicane demască scopul 
trimiterii de către S.U.A. în
ceasta țară a unei misiuni mili
tare. „Scopul misiunii militare a- 
mericane în țara noastră — se 
spune în declarație —este acela de 
a pregăti o nouă agresiune împo
triva Cubei".

WASHINGTON 1
Conferința de presă 

delui Kennedy, care a 
31 ianuarie la Washington, a fost
consacrată în mare parte proble
melor interne ale S.U.A<

La începutul conferinței 
presă, președintele Kennedy l-a
prezentat celor adunați pe A. I. 
Adjubei, redactorul șef al ziarului 
„Izvestia"; care se află în S.U.A.

Kennedy și-a exprimat convin
gerea că orice fel de schimb de 
informații, de puncte de vedere, 
și orice fel de colaborare între 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
vor fi utile. El și-a exprimat spe-

ranța că pe măsura îmbunătățirii 
acestor contacte problemele care 
provoacă încordarea și creează un 
pericol la adresa păcii se vor ate
nua.

Referindu-se la posibilitatea u- 
nei călătorii în Uniunea Sovietică; 
J. Kennedy a spus că ea va de
pinde de slăbirea încordării rela
țiilor americano-sovietice.

(Agerpres) 
a fost dat pu- 
reprezentanților

ce secesioniștii 
să-și întăreas-

s-a rezervat lui 
șef al opera- 
Congo schim- 
cu dteva zile 
tocmai Linner

parte, că în timp 
katanghezi continuă 
că pozițiile și să se înarmeze, au
toritățile O.N.U. își consacră efor
turile luptei împotriva forțelor pa
triotice din Congo și îndeosebi 
străduințelor de a-1 izola pe Gi- 
zenga.

Căutînd să stăvilească uriașa 
mișcare de protest a opiniei pu
blice internaționale împotriva ares
tării lui Gizenga, autoritățile 
O.N.U. din Leopoldville au pus 
la cale o nouă farsă în care un 
rol important i
Sture Linner, fostul 
țiunilor O.N.U. în 
bat din acest post 
în urmă. Se știe că 
este unul din principalii răspun
zători pentru arestarea ilegală a 
lui Gizenga. După o convorbire 

cu primul ministru Adoula, Lin
ner l-a vizitat pe Antoine Gizenga. 
In raportul său privitor la această 
vizită, Linner caută din nou să a- 
crediteze ideea că Gizenga nu ar 
fi de fapt arestat și că ar locui 
în condiții „confortabile" și ar fi 
„bine hrănit". Potrivit lui Linner 
Gizenga nu ar fi prezentat nici o 
doleanță, deși chiar autoritățile 
O.N.U. au recunoscut că i-au fost 
impuse numeroase restricții. In _ a- 
fară de aceasta, Linner a pretins 
că Gizenga i-ar fi înmînat o scri
soare în care își exprimă părerea 
că „O.N.U. nu poartă nici o 
răspundere în privința securității 
sale". După cum se vede, Linner 
caută să se spele dinainte pe 
mîinî pentru cazul in care Gizenga 
va avea aceeași soartă ca Patrice 
Lumumba.

-------- 1 ----- -—-------
Muncitori japonezi îngropați de o avalanșă

TOKIO 1 (Agerpres)
După cum anunță ziarul „A- 

sahi“; 11 muncitori care lucrează 
la construcția unei centrale elec
trice în regiunea Niigata au fost

îngropați de vii în zăpadă în 
unei avalanșe. Șapte dintre 
murit, doi sînt grav răniți 
doi nu au fost încă găsiți.

ur- 
ci
Și

LISABONA. In seara zilei de 
31 ianuarie, în orașul Porto — cel 
de-al doilea oraș ca mărime din 
Portugalia — a avut loc o impre
sionantă. manifestație a luptători
lor antifasciști împotriva regimu
lui dictatorial al lui Salazar. A~ 
ceastă manifestație a fost anun
țată prin manifeste clandestine, cu 
prilejul aniversării a 11 de ani a 
Mișcării republicane portugheze din 
31 ianuarie 1891.

acești ofițeri, anchetînd în noap
tea de 24 spre 25 mai 1960 pe 
algeriana Saadi Mebarek" au mo
lestat-o pricinuindwi răni morta
le". Tribunalul militar a achitat 
pe criminali, cu toate că procurorul 
cerea condamnarea lor pe termene 
între 5 și 10 ani.

LONDRA. Ministerul de Război 
al Angliei a anunțat la 31 ianua
rie că feldmareșalul Francis Fes
ting șeful statului major general 
imperial urmează să plece la Sin
gapore pentru a studia posibilită
țile creării unui comandament unic 
în Extremul Orient, 
pleca din Londra la 
5 februarie.

Festing va
Singapore la

publică din 
cu indignare 
Tribunalului

PARIS. Opinia
Franța protestează 
împotriva hotărîrii 
militari care a achitat trei ofițeri
vtnovați de uciderea unei femei al
geriene în timpul anchetei. După 
cum reiese din actul de acuzare,

LONDRA. Săptăminalul britanic 
„News Statesman" publică în ul
timul său număr un articol în care 
prezintă unele aspecte privind mi
litarizarea din ce în ce mai accen
tuată a economiei Statelor Unite. 
După ce descrie dificultățile eco
nomiei americane care nu foloseș
te întreaga sa capacitate de pro
ducție, ziarul relevă că unele cer
curi de afaceri, puternic reprezen
tate în Congresul american, pre
conizează o sporire a cheltuielilor 
militare pentru „’redresarea" eco
nomiei americane. In acest sens, 
ziarul subliniază sporirea comenzi
lor militare cît și „perspectiva ca 
aceste comenzi să crească și mai 
mult". Ziarul 
70.000.000.000 dolari alocate 
bugetul S.U.A. pentru cheltuielile 
militare reprezintă 14 la sută din 
venitul național.

PROGRAM DE RADIO
3 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 7,45 Muzică ușoară, 
8,30 Concert de dimineață, 9,30 
Muzică populară romînească, 41,03 
Instrumentiști de muzică ușoară, 
12,00 Scene din operete, 12,30 So
liști și formații artistice de ama
tori, 14,00 Pagini alese din mu
zică ușoară, 15,10 Muzică popu
lară romîneasc, 15,45 Actualitatea 
literară în ziarele și revistele noas
tre, 16,00 Muzică de estradă 16,15 
Vorbește Moscova !, 16,45 Piese in
terpretate la chitară, 17,15 Con
cert de muzică ușoară romînească, 
18,00 Program muzical pentru 
fruntași în producție din industrie 
și agricultură, 19,45 Muzică de 
dans, 20,40 Din folclorul popoa
relor, 21,10 Muzică de dans, 21,45 
Muzică ușoară de compozitori es
tonieni, 22,30 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 13,00 Cîntece 
și jocuri populare romînești și ale 
minorităților naționale, 13,30 Mu
zică 
Iară 
mîni 
nata 
can, ...
19,40 Muzică ușoară, 20,30 Muzică 
de dans, 21,15 Tineri interpreți de 
muzică populară romînească, 23,15 
Muzică de dans.

ușoară, 14,30 Muzică popu- 
romînească, 15,00 Soliști ro
de muzică ușoară, 18,05 So- 
pentru pian de Mauriciu Ves- 
18,30 Mujică populară rusă,

=0

arată că cele
în

CINEMATOGRAFE
3 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Vînt de liberatate ; AL. 
SAHIA : Vîrsta dificală ; ANI- 
NOASA : Confidentul doamnelor ; 
VULCAN : Flăcări la graniță ; U' 
RICANI : Defileul. (Responsabilii 
cinematografelor Petrila, Lonea, 
Livezeni, Crividia, Lupeni și Băr- 
băteni n-au trimis programatea fii- 
melor pe luna februarie).
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