
Proletari din toate țările, unlți-yăl.

leagul roșii
-ДОг'-

Anul XIV 
X1X Nr. 3833

Vineri
9 februarie 

1962

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

Angajamentul anual — 
realizat In primul trimestru !

Colectivul sectorului III i 
de la mina Lupeni, sector 
fruntaș pe Valea Jiului, 
s-a. angajat să extragă < 
peste sarcinile de plan pe 
anul în curs 10.000 tone 
de uarcune. i

E. na organizare a lo
curilor de muncă, acor
darea unei asistențe teh
nice mai calificate brigă
zilor, antrenarea tuturor 
brigăzilor în întrecerea 
socialistă au permis co
lectivului sectorului III 
să extragă în luna ianua
rie a.c. mai mult de ju
mătate din cantitatea de 
cărbune luată ca angaja
ment pentru întregul an.

In primele 5 zile ale 
aceste luni, colectivul sec
torului III de la mina 
Lupeni a extras la supra- 
faț& peste sarcinile de 
p£ i 440 tone de cărbune.

Cu ocazia adunării ge
nerale de dare de seamă 
și degeri a secției sindi-

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

Moi succese ale ceferiștilor
In luna ianuarie, muncitorii ceferiști din ca

drul R.C.M. Petroșani au obținut rezultate de 
Seamă atît în îndeplinirea planului de trans
port în cele mai bune condiții de siguranță și 
regularitate cit și în realizarea 
unor indici de utilizare a mij
loacelor de transport superiori 
celor plașiificățl.

Astfel, planul de transport a 
foist realizat în proporție de 
108,3 la sută cu toate că este 
mai mare cu 10,2 la sută față 
de luna ianuarie 1961.

Regularitatea circulației a 
fost realizată în proporție de 
97,1 la sută și este cu 7,1 la 
sută mal mare ca cea plani
ficată.

Sarcina statică a fost îmbu
nătățită cu 3,8 la sută ceea ce 
Echivalează cu o economie de 

"685, vagoane.
Șase zile au trecut din luna 

februarie și rezultatele conti
nuă să fie la fel de frumoase.

Planul de încărcări a fost 
depășit cu 5,9 la sută, regula
ritatea circulației este de 98,5 
la sută, iar sarcina statică a 
foât îmbunătățită cu 4 la sută.

I. CRIȘAN
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cale colectivul sectorului 
III s-a angajat ca pe ba
za succeselor obținute în 
cele 35 de zile ale aces- 
tui an să realizeze anga
jamentul anual de 10.U00 
tone în primul trimestru 
al acestui an.

Fruntași în întrecerea 
socialistă sînt și colecti
vele sectoarelor II și IV 
В care în, primele 5 zile 
ale acestei luni au extras 
peste sarcinile de 
227 și, respectiv, 149 tone 
de cărbune.

De subliniat faptul că 
sectorul IV B, care în 
cursul anului 1961 și a 
lunii ianuarie a.c. a rămas 
cu sarcinile de plan ne
realizate, din primele zi
le ale lunii februarie se 
situează printre sectoarele 
fruntașe, realizîndu-și zil
nic sarcinile de plan.

plan

A. MICA
corespondent

Calcar pentru 
furnal iști•»

Gerul și viscolele nu au în- 
frînt voința muncitorilor pie
trari de la carierele Banița și 
Peștera Bolii de a extrage șl 
livra cantitățile de calcar si
derurgic cerute de furnaliști.

Astfel, în luna trecută ei au 
expediat la Hunedoara 8.018 
tone calcar, la Oălan 7.125 to
ne și la Reșița 154 tone. In 
primele 5 zile din februarie, 
au mai fost extrase 3114 tone 
de calcar siderurgic.

In această perioadă, la ca
rieră a fost executată o puș
care masivă a stîncii prin trei 
găuri de foreză, ceea ce a a- 
dus deodată cca. 3000 tone 
piatră de calcar sfărîmată și 
s-a executat lărgirea unui puț 
de însilozare, mărindu-i-se ca
pacitatea la 700 tone piatră 
de calcar.

Printre muncitorii care s-au 
evidențiat în aceste lucrări și 
operații se numără pietrarii 
Igna Gavrilă, Grădinaru 
hai, Ciomoș loan, Bartok 
nisie, Iusalim loan, Bîc 
nașe, Miculaș

I drei șt alții
Petru, Kiss

Mi- 
Dio- 
Tă- 
An-
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Citiți în pagina IV-a:
• Să fie eliberat Antoine Gizenga.
• O marc catastrofă minieră în Saar.
• Cuba este amenințată de o nouă agresiune — Declara

ția lui V. A. Zorin în Comitetul Politic.
• Răspunsul popoarelor Americii Latine.
• O nouă răscoală armată în Guatemala.

Indema în muncă

Ce poate constitui un În
demn mai valoros în munca 
brigăzilor de mineri decît e- 
xemplul înaintat al fruntași
lor în producție, succesele și 
experiența acestora! Iată de 
ce minerii din brigada comu
nistului Bartok Iosif, din sec
torul III al minei Petrila, ur
măresc în fiecare zi cu inte
res știrile publicate în presa 
locală despre succesele brigă
zilor de mineri de la celelalte 
exploatări miniere din Valea 
Jiului. Fotoreporterul nostru 
i-a surprins pe minerii'Ghe- 
tler Dumitru, Bucur Alexan
dru. Amagdi Iosif, Miatcscu 
Eftimie și Farkaș Ludovic ci
tind ziartil înaintea începerii 
unui schimb nou.

fotbalului 
de iubitori 

Lupeni sînt 
lor favorită 
R.D.G. Aici

Minerul Lupeni 
în R. D. Germană

й нац, oii гашш №“ 
nerii din brigada . artistică 
de agitație se aflau într
una din: sălile de repe
tiții ale clubului: munci
toresc din Vulcan. Aici 
urma să se înregistreze 
pe bandă de magnetofon 
noul program, pregătit 
pentru emisiunea locală 
a centrului de radioficcre 
din oraș.

Se fac ultimele , retu
șuri'. Și nu peste . rnidt 
timp pe bandă' se ’înregis
trează cîntecul cu care 
brigada a pornit să ara-, 
te ultimele noutăți din 
munca și viața minerilor 
și să-i „abțiguie" — cum 
spunea bătrînul pensio
nar — pe aceir ce mai 
împiedică uneori mersul 
impetuos al muncii:

L. LARA 
--------------:--------------- : ■ - 
(Continuare în pag. 3-a)

»«
Programul s-a încheiat, 

Aplauzele nu mai conte
nesc. Un bătrîn cu pă
rul nins de vreme se ri
dică. In ochi și-n zîm- 
'betu-i ce-i luminează fa
ța se citește mulțumirea.

— Copiii mei I Vă 
mulțumesc în numele tu
turor pensionarilor din 
această sală.. Mare- bu
curie ne-ați făcut. Mare 
cinste. De cînd mă știu 
n-am auzit să se dea pro
gram în cinstea pensio
narilor. Și uite că azi 
am avut bucuria asta. 
Programul vostru in care 
am gătfit bucuria mun
cii noi — pe care am a- 
vut și noi norocul s-o 
apucăm în ultimii ani —

Sămers la inimă.

O întîlnire instructiva
Fulgii de nea dansau în- 

tr-.un ritm de tango acope
rind pămîntul cu o mantie ar
gintie. In sala de festivități a 
școlii de gospodărie din Pe
troșani, tinerele gazde își pri
meau oaspeții, elevii școlii pro
fesionale din Petroșani.

La inițiativa comitetelor 
U.T.M. ale celor două școli, 
s-a hotărît ca în cinstea ani
versării a 40 de ani de la în
ființarea U.T.C. să se prezinte 
un spectacol omagial.
- In sală a vibrat plin de e- 
moție glasul tinerei eleve Băr- 
bulescu Doina care a recitat 
poezia „Utecistul".

Poezia „Partidul" de M. Be- 
niuc recitată de eleva Ciulai 
Ghizela a subliniat parcă șl 
mai mult dragostea nețărmu
rită a tineretului față de parti
dul nostru drag.e. I

A
vă și plăcută. După progra
mul artistic a urmat o fru
moasă reuniune tovărășească.

fost o intîinire instructi-

L GH. ROMULUS
corespondent

...S-a terminat un șut la mina Dîlja. Lămpile! 
se întorc una cite una în lămpărie. Piscureanu 
Ștefan le ia în primire și ie pregătește cu grijă 
și simț de răspundere pentru un nou șut. Pestei 
cîteva ore ele vor trebui să dea din nou lumină' 
pentru minerii de pe alt schimb, ajutîndu-i să 
lucreze cu spor în galerii.

Vestea plecării echipei Mi
nerul Lupeni într-o vizită Ia 
prietenii de la Aufbau- Mag
deburg din R. D. Germană a 
produs multă bucurie în rîn- 
durile iubitorilor 
din Lupeni. Miile 
ai fotbalului din 
mîndri că echipa 
a fost invitată în
ea are un bun prilej de ași 
desăvîrși, în întreceri cu echi
pe valoroase, pregătirile în 
vederea reînceperii campiona
tului. Potrivit programului, 
lupenenii urmează să joace trei 
meciuri în compania echipelor 
Aufbau Magdeburg, Chimie 
Hale și Stendhal Hale. Succes 
dragi fotbaliști din Lupeni, 
iar prin comportarea voastră 
să ridicați șic mai sus presti
giul Văii Jiului, al patriei 
noastre dragi.

ine-a
trăiți dragii noștri și să 

fdați programe 
\bune. Pe cei vrednici să-i 

flăudați, iar pe 
| rămân în urmă 
1 ori fac cîte un 
I -„blau" la șut 
I să-i abțiguiți, 
' că zău nu

strică.
Tinerii îl

pl а и d ar ă în 
semn de mulțu
mire, apoi pă
răsiră sala de 
festivități 
ând cu 
nestăvilită .
curie.

Peste ăteva
minute

multe și

I

Calitatea indice neglijat la
Hotarul lunii ianuarie a ră

mas la timpul trecut. Colec
tivele miniere din Valea Jiu
lui fac bilanțul muncii pe pri
ma lună din anul 1962. Minerii 
de la Petrila se prezintă cu 
planul depășit cu o cantitate 
de 1700 tone cărbune. La ca
litate însă, mina Petrila nu 
s-a ridicat, la nivelul sarcini
lor. Cărbunele ce l-au extras 
din abataje minerii din Pe
trila, a avut în medie un con
ținut de cenușă mai mare cu 
2 la sută de cit norma admisă.

Un indiciu concret 
al cauzelor

in repetate rînduri, pe par
cursul lunii ianuarie, cînd la 
C.T.C. Petrila s-au întocmit 
buletinele de 
tații, acestea 
cărbunele de 
însemnate de 
tul blocuri.
sporit și conținutul de cenu-

Petriia s-au
analiză a cali- 
au indicat la 
Petrila sporuri 
cenușă la sor- 

Concomitent a

Iată 
l-a,

Au 
de 

s-a 
la

șă în producția globală; 
cîteva exemple. In decada 
conținutul de șist al cărbune
lui blocuri a fost de 51,7 la 
sută. Cenușa totală a cărbu
nelui brut a depășit și ea cu 
0,4 la sută cifra admisă, 
fost zile cînd conținutul 
steril în cărbunele blocuri 
ridicat cu mult peste 50
sută. Aceasta a influențat 
simțitor înrăutățirea calității 
întregii producții. , Astfel, în 
ziua de 20 ianuarie, conținu
tul de cenușă în cărbunele 
blocuri a fost de 52,7, iar în 
producția globală a întrecut 
cu 3,1 la sută norma admisă. 
In ziua de 25 cenușa cărbu
nelui blocuri a ajuns la 62,8 
la sută, iar cenușa totală a 
cărbunelui brut a depășit cu 
10 la sută cifra planificată. 
Toate acestea dovedesc că prin
cipala cauză căreia i se da- 
torește calitatea nesatisfăcă
toare a cărbunelui . la mina 
Petrila o constituie nealege-

mina Peiriia
rea șistului in abataje. Din 
cărbunele rezultat la pușcare 
în blocuri se poate alege in> 
bune condițiuni șistul vizibil 
în abataje. Faptele atestă însă 
că la mina Petrila această 
sarcină a fost mult neglijată. 
Și tot aceste fapte arată că1 
minerii petrileni au posibili
tatea de a îmbunătăți calita
tea cărbunelui. Acest lucru a\ 
reieșit limpede în zilele de 12, 
13 și 14 ianuarie cînd la inter 
venția organelor C.C.V.J. la 
mina Petrila sra înviorat preo
cuparea pentru alegerea șis
tului vizibil la locurile de 
muncă. Rezultatul : în ziua de 
13 ianuarie cărbunele blocuri 
a avut un conținut de cenușă 
de numai 24,7 la sută, iar pro 
ducția brută totală a înregis
trat o scădere a procentaju
lui de cenușă cu 0,8 la sută 
sub cifra prevăzută în plan.

I. BALAN

cei care
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Despre munca utemistuluî ț 
Pasăre Vasile de la URUMPî * 
se poate spune că ea dă * 
„grai" instalațiilor miniere. 
El lucrează la confecționa
rea clacsoanelor electrice de 
semnalizare acustică pentru 
manevra instalațiilor de la 
puțuri, plane înclinate, cra- 
țere etc. din subteran. IN 
CLIȘEU : Tînărul Pasăre Va- 
șile înontînd piesele unui 
clacson.

î*
*

♦
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organizez eu 
de diriginție

să fie variate ji atrac- 
conținutul și forma lor. 
ori n-am izbutit să ob
ce urmăream, dar am 
învăț din insuccese și 

viitor.

Pentru stimularea elevilor la 
învățătură, chiar în prima oră a 
celui de al II-lea trimestru, oră 
de analiză a muncii, personal am 
întocmit un grafic comparativ cu 
rezultatele obținute de fiecare elev 
la finele clasei а ѴШ-а, media 
generală și clasificarea in clasă, 
și cu cele din anul aoesta — deo
camdată din trimestrul I, media 
generală și locul pe care se cla
sifică în ordinea acestei medii.

AceC fel de analiză le-a trezit 
interesul, graficul înrămat și afi
șat in clasa constituind in perma
nență un stimulent, fiecare elev 
finind să depășeaeaă locul pe ca
re se află clasificat atît în anii pre
cedent! cit ?i pe primul trimestru.

Din temele expuse mai sus, deo
camdată nu am epuizat decît trei 
—• conform numărului săptăminilor 
trecute din trimestru. Restul se 
vor desfășura conform planului sub 
formă de referate, convorbiri etice

Rezultatele la învățătură trebuie 
fie mai bune Isa

de mult, comitetulMisiunea profesorului diriginte 
U creșterea unor cetățeni demni, 
instructori activi ai socialismului 
an țara noastră este nobilă. Ea im
plică o mare răspundere din par
tea profesorului diriginte pentru 
felul in care muncește el cu ele
vii; de felul cum le canalizeaza 
activitatea școlară și extrașcolată. 
depinde temeinicia convingerilor 
ior, respectul față de muncă, față 
de avutul obștesc, depinde —- în 
ultima instanță — întreaga ior 
formare ca cetățeni adevărați.

Ca dirigintă la dasa a IX-a 
zi, m-am preocupat încă din clasa 
а ѴШ-а ca să contribui la dez
voltarea armonioasă a tuturor tră
săturilor pozitive ce se cer tinere
tului de azi. Am căutat ca orele 
educative 
tive ptin 
De multe 
țin ceea 
căutat să
să muncesc mai atent în 
In cel de al II-lea trimestru al 
anului școlar, avînd 
proiectul experimental 
„Munca profesorului 
am căutat să planific judicios orele 
educative, respectând cele șapte 
modele de lecții, precum și varia
tele metode de muncă la aceste 
ore.

Urmărind să formez la elevi 
noțiuni și convingeri morale, am 
indus in tematica orelor educa
tive teme ca „Respectul față de 
muncă", „Respectul față de tine 
însuți", „Despre falsa și adevărata 
prietenie", „Comportarea civili
zată în școală și in afara ei". 
Prin teme ca : „24 Ianuarie — 
Unirea Țărilor Romine", ,,6 Mar
tie 1945", „40 de ani de la în
ființarea U.T.C." urmăresc să fa* 
miliarizez pe elevi’ cu ’tirielc eve
nimente sociale și politice pe care 
și le vor parcurge în Studiu în 
perioada trimestrului al II-lea.

Lărgirea orizontului cultural și 
științific al elevilor, înarmarea lor 
cu unele cunoștințe privitoare la 
dezvoltarea artei, literaturii rotnî- 
oe și universale, au fost obiectele 
ce m-au determinat să prevăd te
me ca „Scurtă privire asupra ci- i 
nematografiei romînești", „Un ma
re titan al literaturii sovietice — 
Maxim Gorki”, recenzia recentu
lui rotnan învățătorii" de Șcrban 
Nedelcu —- inspirat din lupta in 
ilegalitate a învățătorilor comu
niști și altele.

La începutul trimestrului II; 
pentru aprecierea activității depuse 
de eteri în trimestrul I ți apoi 
în trimortrul II am prevăzut două 
one de analiză a muncii.

îndreptar 
intitulat 

diriginte".

formă de referate, convorbiri 
sau prelegeri.

Se știe însă că succesul 
ore de diriginție depinde în pri
mul rînd de pregătirea ei. Avînd 
clară această cerință, mă voi 
strădui și pe viitor ca orele de 
diriginție să decurgă în condiții 
normale, clasa în întregime fiind 
pregătită și in primul rînd, con
ducătorul ei — dirigintele.

unei

prof. ELENA STOIC AN 
Școala medie mixtă Lonea

Nu
U.T.M. din școala noastră a 
ținut o ședință in care s-a a- 
nalizat situația la învățătură 
și disciplină a elevilor pe pri
mul trimestru. Tot în cadrui 
acestei ședințe, a fost anali
zată și activitatea comitetu 
lui U.T.M. pe școală șl a or 
ganîzațiiior de bază pe ani.

Din referatul prezentat cit 
șl din discuțiile purtate а те 
Ieșit că mulți din elevii școlii 
noastre au obținut rezultate 
bune la Învățătură, au fost e 
xemplu în disciplină. Elevii 
P icier I., Ardeleanu R„ Opri- 
șln C., Komody E., Panteli- 
mon ML, Irimie I., Nemeș M„ 
Marinescu E., Pokol E., Szabo 
C., Fenyddi C., Sendroiu Șt.. 
Moldovan N., Paicu I., Nylas 
E., Popa R., Biro Z„ Duncea 
L., Rotaru C., Piso I. și mulți 
alții sint elevi cu care se mîn- 
drește școala și organizația de 
U.T.M. Ei au fost exemplu 
pentru ceilalți atît la învăță
tură și disciplină, cit și în ceea 
ce privește îndeplinirea sarci- 
n'lor trasate de către organi 
zația de U.T.M.

Gu toate acestea 
și cazuri de elevi 
buni la învățătură, 
jează unele dintre sarcinile ce 
le revin. Pe drept cuvînt au 
arătat participanții la diScU-

mai avem 
care, deși 
își negli-

Una din materiile mult îndrăgite de elevii școlii medii din 
Vulcan este limba rusă. Profesoara Iațenko Maria de la această 
școală (în clișeu) pune multă străduință pentru ca copiii mineri
lor din Vulcan să învețe limba marelui popor sovietic.

IN CLIȘEU : Un aspect de la ora de limba rusă la clasa 
a IX-a de Ia școala medie din Vulcan.

Activizarea și îmbogățirea vocabularului 
la copiii de vîrstă preșcolară

Ift vederea formării la copii 
a unui vocabular bogat și va
riat, grădinița de «copil joacă 
un rol Important deoarece 
aici se folosesc mijloacele cele 
mal variate pentru a forma la 
copil o vorbire și exprimare 
corectă. In perioada preșco
lară copilul face progrese mari 
In ceea ce privește Însușirea 
Umbli materne. Formarea u- 
nel vorbiri corecte se realize»- 
Să in cadrul Întregii activități 
din grădiniță.

Formele speciale prin care 
se realizează aceste sarcini 
sint: observări, lecturi după 
imagini, convorbiri, jocuri di
dactice, povestiri, repovestiri, 
memorizări și dramatizări. In 
aceeași măsură vizitele, plimr- 
bările și excursiile contribuie 
la îmbogățirea vocabularului.

In timpul observărilor se lăr
gește și precizează reprezentă
rile copiilor, îmbogățind șl 
precizînd totodată vocabula
rul lor, în convorbiri se fixea
ză, se consolidează și se acti
vizează reprezentările pe care 
Copiii Ie-au însușit în timpul 
ObSfervăriTor

Examinarea ilustrațiilor (lec
tură după imagini) este calea 
ce duce la fixarea șl activiza
rea vocabularului. Astfel, fă- 
cind analiza unei ilustrații, 
copiii repetă o serie de cu
vinte prin redarea amănunți
tă a imaginii pe care o pri
vesc.

Urmărind dezvoltarea vorbi
rii copiilor, jocurile didactice 
le sistematizează cunoștințele 
atît de necesare pentru dez
voltarea lor multilaterală.

Prin redarea expresivă a po
vestirilor, a basmelor, a re-< 
povestirilor, poeziilor sau dra
matizărilor se urmărește În
sușirea conținutului operelor 
literare, copiii invățînd Să as
culte, să Înțeleagă vorbirea 
altor persoane, să-și corecte
ze șl activizeze propriul lor 
vocabular.

Tot pentru extinderea voca
bularului, 
iar pune 
ganizarea 
prinderi, 
etc. Prin 
se familiarizează ou procesul 
muncii. lire cunoștință cu de-

învățămîtttul preșco- 
o mare bază 
vizitelor la 

șantiere de muncă 
aceste vizite

pe or- 
între

copilul

numirea diferitelor munci, u- 
nelte și mașini.

Ctmosclnd toate aceste me
tode, am căutat să le aplic la 
grădiniță de copii la care ac
tivez și în special la grupa pe 
care o conduc. Iar roadele nu 
s-au lăsat așteptate. Copii! 
au început să-și exprime tot 
mai clar glndurile. In practi
ca mea 
sebită 
plastice 
imediat 
vat în 
odată atenția copiilor de a se 
feri pe viitor de asemenea 
greșeli.

Foarte mult mi-au folosit 
vizitele pe care le-am făcut 
cu copiii la întreprinderile 
din orașul nostru. La întoarce
re i-am pus pe copii să po
vestească despre cele văzute 
de ei, urmărind In mod spe
cial o cunoaștere a locului de 
muncă pe care l-am vizitat, 
ce lucrau și cum lucrau to
varășii pe care i-am întîlnit. 
Aceste vizite î-a ajutat pe 
copii să-și formeze o imagine 
asupra muncii, să-și îmbogă-

am dat o atenție deo- 
vorbirii expresive și 

a copiilor, corectînd 
pe loc defectul obser- 
vorbire, atrăgînd tot-

ții că nu este suficient ca un 
elev să fie numai fruntaș la 
Învățătură. El trebuie să dea 
dovadă în același timp că 
este și un elev disciplinat, să 
aibă o conduită morală sănă 
>oasă atît în școală cit și In 
afară, să-și ajute colegii ră
mași în urmă la învățătură și 
Să ia atitudine hotărîtă îm
potriva acelora care mai în
calcă disciplina școlară.

Dacă disciplina s-a îmbu
nătățit, nu aceleași rezultate 
s-au obținut la învățătură pe 
primul trimestru. Mulți elevi 
au rămas corigenți la una, 
două sau mai multe materii. 
Printre aceștia sint elevii Ba 
log N., Muzuran Gh., Brăilea 
nu M., Țăndărică Gh., Hoffman 
S., Sibișan I., ConstantiHldls 
E„ Pralea ML, Mrazec E., Mă 
gureanu I., Ostrovschi L., Le 
pădatu M., Scorțea R., Kibedy 
M., Meszaros M. și alții.

Situația cea mai slabă la În
vățătură, pe primul trimestru, 
este în clasa Xl-a. Peste cîte- 
va luni, elevii acestei clase 
vor avea de susținut examene 
grele, de sfîrșit de an și ma
turitatea. Or, din repetatele 
analize care s-au făcut a re 
ieșit că elevii claselor a Xl-a 
se prezintă sub nivelul cerin
țelor. Dacă privim procenta
jul de promovați vom vedea 
c,ă cele relatate sint bine În
temeiate. Așa de exemplu, la 
clasa a Xl-a A procentajul de 
promovați este doar de 46.2

la 
68 
la 
la

♦ 
I
♦
4

sută, la clasa a Xl-a В de 
la sută, ia а ХІ-а C de 65 
sută. Costinaș V. e corigent 
6 materii, Borca H., Herlea 

D., Cita D. corigenți la 4—5
•materii, Sughițki Z., Bănică 
I., Băncilă Gh.. Rizopol O., 
Tehaniuc G., Suță C., sint co
rigenți la 2—3 materii, fără a 
mai vorbi de numărul mare de 
corigenți 12 cite o materie.

Cu aceștia organizațiile 
U.T.M., birourile acestora, ca
drele didactice au stat de vor
bă de nenumărate ori, dar re
zultatele nu s-au prea obser
vat pînă in prezent. Const 
derăm că discuțiile purtate cu 
ei au fost sporadice, necon
vingătoare.. că nu au fost trași 
serios la răspundere și in a- 
ceastă direcție o vină mare o 
purtăm si noi comitetul de 
U.T.M.

Recenta analiză a rezulta
telor la învățătură pe primul 
trimestru și a muncii comite
tului U.T.M. și-a atins scopul 
propus.

Pentru noul trimestru comi
tetul U.T.M. împreună cu con
ducerea școlii și-au fixat Zrn 
plan comun pentru a-i 
jini mai mult pe acești elevi, 
pentru a-1 ridica și pe el la ni
velul fruntașilor, sperăm că 
vom reuși acest lucru.

GHEORGHE NAGY 
locțiitor al secretarului 

comitetului U.T.M. de la 
Școala medie mixtă Petroșani

••

— Un, doi, trei și:
— Re, re, mi, re, fa, fa, la 

sol, fa, fa, mi, mi, re, re...
— Bine. Reluăm... Așa. nAcum 

trecem la exercițiul următor...
In caietele cu portative se mai 

întoarce o filă. Zece pereebi de 
ochi urmăresc cu atenție notele, 

mînuțele copiilor prind să mi- 
nuiască arcușurile pe coardele 
viorilor.

Zece copii învață. Învață să 
cinte la un instrument muzical. 
La cel mai frumos și mai greu 
instrument — vioara. Sînt fii de 
mineri, de lăcătuși, de electri
cieni, fii ai muncitorilor din 
Vulcan. In sala de repetiții, în 
banca întii stă Peter Gergey. 
Tatăl lui lucrează la mină. E 
miner. Deunăzi Gergey l-a aștep
tat în prag și i-a spus că s-a

I* «O« *9* I

Я l-a trimis să se

alături de Gergey. 
fiul lăcătușului Szi- 
Uzina electrică Vul- 
lăsă pentru o clipă

ѴІПORII MUZICIENI
deschis un cerc de muzică pen
tru copii. Tatăl l-a îmbrățișai 
cu căldură 
înscrie.

In bancă, 
stă Z olt an, 
idgy de la 
can. Zoi tan
arcușul și inmînă instructoarei o 
adeverința semnată de conducerea 
secției maghiare a Școlii Ле 7 «к/ 
din Vulfyn. Instructoarea își plim
bă ochii pe adeverință și zîmbi.

— Frumos, Zoltan. Văd că 
nota cea mai mică e... 10. Iar 
la Haidu Maria, Peter Gergey și 
la ceilalți nota cea mai mică 
e 9. Să reluăm repetiția.

4
ț
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ț
4
4
4
4
4
4

.4

V

țească vocabularul cu noțiuni 
noi care înainte nu le erau 
cunoscute.

Desigur că metodele folosite 
în munca cu preșcolarii nu 
sint date ca ceva fix, de ne
schimbat. In mare ele rămîn 
aceleași, completîndu-se însă 
continuu zi de zi cu experien
ța practică și priceperea edu
catoarei respective.

Munca noastră, a educatoa
relor nu e o muncă ușoară. 
Ea cere mult calm, răbdare șl 
căldură prietenească, multă 
pricepere. De aceea, pe lingă 
învățămintele pe care noi 
căutăm zilnic să le insuflăm 
copiilor, la rîndul nostru și 
noi educatoarele avem 
ria de a ne perfecționa 
dele pedagogice, de a 
înșine bine pregătite, 
lucru îl putem realiza 
prin studiu, prin ridicarea ca
lificării noastre profesionale. 
Numai astfel ne putem achita 
de misiunea 
crește 
de a-i 
viitorii 
noi.

elisabeta stamatoiu 
educatoare 

grădinița de copii nr. 2 Lupeni

M

...Intr-o sală a clubului di» 
Vulcan repetiția continuă. Acum 

exersează copiii care au ales vi
oara. Peste o oră se vor strîngc 
în jurul pianului zeci de elevi. 
Iar peste 2 ore alții își vor 
plimba cu pricepere degetuțele 
lor pe claviatura acordeoane- 
lor.

De trei ori pe săptâmînă; pes
te 100 de copii din Vulcan se 
îndreaptă veseli spre club. La 
școală sîm cei mai buni — frun~ 

, lașii la învățătură — pentru că 
numai aceia sint primiți și pot 

• activa în numeroasele cercuri in- 
' ființate pentru cei mici. Aici ei 
' sînt prietenii muzicii. Cei mai 
' mici și mai tineri prieteni di 
, zidi dintre care mulți poate 
, deveni viitori muzicieni.

LUCIA LlCItJ
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dato- 
meto- 
П noi
Acest 

numai

noastră, de a 
copii ordonați, educați, 
crește de pe acum pe 
constructori al vieții

Conferințe științifice
Marți după-amiază la Școa

la de 7 ani din Aninoasa s-a 
deschis în cadrul lectoratului 
cu părinții un ciclu de confe
rințe științifice.

in prezența a numeroși pă
rinți a fost susținută confe
rința „Timpul și calendarul”. 
In viitoarele ședințe ale lec
toratului vor fi prezentate 
conferințele „Apariția vieții pe 
pămînt", „Somnul și visele”, 
„Lupta împotriva superstiții
lor", „Natura in slujba omu
lui" și multe altele. __ ,
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Calitatea 
la mina

(Urmare din' pag. l-a)

Dar în allele ce au urmat, slă
bind acțiunea pentru alegerea 
șistului, calitatea cărbunelui 
s-a diminuat din nou.

Calitatea nu rezultă 
spontan !

In sectoarele de producție 
ale minei Petrila există, c»j-j 
drept, unele cauze obiective 
care grevează calitatea căr
bunelui. La sectorul II, de e- 
xemplu, exploatarea stratului 
12 (avir.d coperișul friabil; 
implică posibilitatea creșterii 
conținutului de steril în ’ căr
bune, datorită desprinderii și 
căderii acestuia din coperlș. 
La sectorul 1V, piatra de ram
bleu cauzează la fel neajun
suri în privința calității căr
bunelui. Ce-i adevărat, e a 
devărat : colectivele din aces 
te două sectoare au greutăți, 
dar cu atit mai mult se cere 
ca ele să acționeze mai ener
gic, prin toate mijloacele pen
tru eliminarea sterilului din 
cărbune, la locurile de muncă 
unde acest lucru e posibil. In 
realitate însă, în loc să se pro
cedeze așa, se recurge la jus
tificări, la văicăreli, pe seama 
greutăților obiective.
I avea în ziua de 26 
o depășire a normei 
la cenușa cărbunelui
5 la sută. „Avem greutăți o- 

- biective la Stratul 5 : zăcămînt 
-^capricios cu întortocheli și in

tercalați! sterile în strat. A- 
junge multă piatră în cărbu
ne", se justifică conducerea 
sectorului I. Un lucru uită însă 
tovarășii de la Petrila : că ri
dicarea calității cărbunelui nu 
se face spontan 1 Pentru îm
bunătățirea calității trebuie 
acționat din afară, și în pri
mul rînd prin pușcarea selec
tivă, alegerea șistului vizibil 
In abataje etc. Maiștrii rrtinefî 
trebuie să-și faeă din această 
sarcină importantă obiectivul 
de căpetenie al activității lor 
în producție șl, împreună cu 
șefii de brigăzi și de schimb, 
să caute cu insistență cefe mai 
potrivite metode de eliminare 
a sterilului din cărbune. Dar 
pentru aceasta este 
un permanent sprijin 
trol tehnic și politic, 
mina Petrila, în luna 
rie, au existat multe
în această direcție. Nici mă
car probele la șistul vizibil 
din vagonetele cu cărbune 
ieșite la suprafață nu s-au fă
cut toată luna ianuarie; A- 
ceasta din cauză că sectorul 
VIII transport a tărăgănat 
schimbarea transportorului cu 
raclate T.P.-l de la probele 
de șist, care nu mai cores
pundea și se defecta tot des. 
Din această
putut ști care sînt brigăzile 
ce neglijează alegerea șistu- 

maiștri nu dovedesc 
in controlul produc-

Sectorul 
ianuarie 
admise 

brut cu

indice neglijat 
Petrila

Aproape inexistentă și fără 
țintă precisă este și agitația 
vizuală axată pe ridicarea ca
litativă a producției. Ea se li
mitează în speță la clteva lo
zinci generale ca de pildă cea 
care cheamă minerii să aplice 
inițiativa „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist“. 
Un panou sau o pancartă cu 
un text mobilizator, din care 
să se desprindă care sint an
gajamentele minerilor privind 
calitatea și cum și le vor rea
liza, nu pot fi întîlnîte la Pe
trila.

Colectivului minei Petrila li 
revin sarcini de răspundere ce 
rezultă din Directivele C.O. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socia
liste. Minerii petrlleni s-au 
angajat să extragă în acest 
an 25.000 tone de cărbune e- 
nergetic peste plan și să îm
bunătățească calitatea cărbu
nelui, reducînd conținutul de 
cenușă al acestuia în medie 
cu 0,5 la sută. Pentru înde
plinirea acestui obiectiv de 
întrecere este necesar ca or
ganele conducerii exploatării, 
sub îndrumarea comitetului ds 
partid și cu sprijinul organelor 
sindicale să adopte cele mai 

‘potrivite și hotărîte măsuri 
tehnico-organizatorice pentru 
alegerea șistului din cărbune. 
Iar măsurile politice să ur
mărească atit prin agitația 
vizuală Cit și prin munca po
litică dusă de la om la om, 
crearea unei largi opinii de 
masă în rîndul minerilor șl 
maiștrilor pentru îndeplinirea 
cu simț de răspundere a a- 
cestei importante sarcini de 
producție. Calitatea să devină 
la mina Petrila principalul sec
tor de luptă și de afirmare în 
întrecerea socialistă pentru 
realizarea și depășirea sarci
nilor de plan și a angajamen 
telor pe 1962 I

necesar 
și con- 
Or, la 
ianua- 
lacune

cauză nu s-a

lui, care 
exigență 
țtei.

hidraulică pentruPresă
recondiționat armături metalice

Recent, la atelierul mecanic al 
minei Aninoasa, a fost instalată o 
presă hidraulică pentru reprofila
rea armăturilor metalice de gale
rii. Noul utilaj, importat din R. 
P. Polonă, va ajuta la recondițio- 
narea armăturilor metalice defor
mate, în urma întrebuințării lor în 
subteran.

Din activitatea organizațiilor 
de partid

mirii de noi membri și candidați 
de, partid din rîndurile celor mai 
vrednici prepar&tori. Din toamna 
anului trecut, respectiv de la adu
narea generală de dare, de seamă 
și alegeri și pînă în prezent or
ganizația de bază a primit în 
rîndurile sale 19 membri și can
didați de partid. Printre cei pri
miți se numără Biro Alexandru, 
Hagiu Sabin, Dodoc Ilie, Brînzan 
Ștefan, Șaghi Alexandru și alți 
muncitori de frunte de la prepa- 
tație.

Invățămîntul de partid — 
în discuția comuniștilor

In ultima adunare generală a 
organizației de bază de la Depoul 
C.F.R. Petroșani s-a analizat mo
dul în care se desfășoară invă
țămîntul de partid. Referatul pie- 
zentat în fața adunării de către 
tov. Comșa Mihai, a oglindit în 
bună parte activitatea celor 6 
cursuri și cercuri de la depou, ; 
preocuparea biroului organizației 
de bază, a propagandiștilor pen
tru îmbunătățirea continuă a ca
lității lecțiilor și seminâriilor, pen
tru mobilizarea cursanților la în 
vățămînt.

In privința frecvenței, cele mai 
bune rezultate le-au obținut cursul 
seral anul II al cărui propagan
dist este tov. Cazacu Aurel, cercul 
de studiere a istoriei P.M.R. anul 
I condus de propagandistul Puțoi 
Constantin precum și cercul de 
studiere a Statutului P.M.R. con
dus de tov. Borosan Alexandru 
la care frecvența e de 95—98 lă 
sută. In adunarea generală au 
fost citați tov. Dascălu loan, Grio- 
ber Adalbert, Bușoi Gheorghe, 
Bătrîn loan, Dulcă Gheorghe, Na- 
tița Toma și alții care participă 
cti regularitate ia învățămînt se 
străduiesc să-și însușească temei
nic materialul predat. în scopul 
îmbunătățirii frecvenței la toate 
cercurile și cursurile, comuniștii au 
stabilit că biroul organizației de 
bază să cheme pe tov. Rudeanti 
Francisc, lacobescu Dumitru, Do- 
bai Gavrilă, Ciugan loan, Rentea 
loan, Aioji Nicolae, Bariu loan și. 
alții și să-i tragă la răspundere 
pentru nepatțicipârea cu regulari
tate la ședințele de învățămînt.

de
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Măsuri pentru îmbunătățirea 
procesului de prouucțiv

Recent, membrii și candidații 
partid din sectorul II al minei 
ninoaca au dezbătut, în cadrul
nei adunări generale, felul în care 
conducerea administrativă a secto
rului se preocupă de asigurarea de 

- condiții optime de lucru minerilor 
în vederea îndeplinirii angajamen
telor de întrecere. J.uînd cuvîntul 
în fața adunării tov. Asmarandci 
Augustin, Kîbedi Francisc și alți 
comuniști au arătat că inginerii ți 
tehnicienii sectorului au depus e- 
forturi susținute pentru sprijinirea 
brigăzilor. Acest lucru a făcut ca 
luna trecută minerii 
extragă aproape 300 
peste plan.

Adunarea generală 
dat conducerii 
dă iluminatul 
și ramificațiile 
tizontul IX,
presiunea aerului comprimat prin 
etanșarea perfectă a conductelor.

De asemenea, s-au stabilit măsuri 
pentru răpirea lemnului de mină 
de către echipele de întreținere și 
refolosirea lor la confecționarea 

, stivelor pe figuri, pentru cecondițio- 
■ narea măceșelor vechi ți л tuburilor 

de aerai, pentru reducereâ consu
mului specific de exploziv.

sectorului să 
tone cărbune

a recoman- 
seceorului să extitr 
electric în galeriile 
principale de Іа o- 

sâ îmbunătățească

• реш-матлтЕ
î. I. P. I. Piiwaii 

Anunță publicul consu
mator că:

Mile Mii mu îiiilc 
la prînz și seara 
la restaurantul 

CINA LUPENI 
Complet renovat și 

bine încâlcit.
Seara muxicâ sub 

conducerea maestrul 
Dobrica Constantin.

Refrenele vocale de 
Florlca Nicolae.

Pieparaion ue frunte 
primiți în partid

Organizația de bază de ia pre - 
parația,. Petrila acorda atenție pri-

SPORT

IN TRECERI DE SCHI
Intrecerile de schi din cadrul 

Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui sînt în toi. Recent, gazdă și 
organizatoare a concursurilor a 
fost secția de schi a asociației spor
tive Preparatorul Petrila. Au răs
puns 20 de schiori care s-au în* 
trecut pe pîrtiile de pe dealurile 
ce împrejmuiesc orașul. N*au lipsit 
nici spectatorii care și-au încura
jat favorîții, aplaudînd în final pe 
învingători.

La proba de fond seniori, locul 
întîi a fost dștigat de Inel Ioan

Q^i—

In cinstea conferinței 
pe tară U- C. F. S.

Pe patinoarul din Lupeni, dumi
nică 11 februarie la ora 9 se va 
disputa un interesant meci de ho
chei pe gheață — seniori între re
prezentativele orașelor Petroșani ?i 
Lupeni.

Din formații nu vor lipsi jucă
tori consacrați ca Mogoș I. 1 Pop 
Petru, Szoke St., Pop B., Hitter 
A., Smărăndescu V., Imre B., 
Matyas I., Simotă Constantin, Vej- 
del Gh. Voiculescu A., Laszlo 
Aleaxndru și tineri ca Lorincz, 
Boniș I, Bonîș II, Wagner, Lefter 
etc. Arbitri Mărilă și Tellmann.

de la Jiul Petrila, urmat de. 01- 
teanu Octavian și Hoțea Ștefan, 
ambii de la preparatorul.

Proba de coborîre juniorii a 
dat cîștig de cauză schiorilor de la 
Jiul Petrila care au ocupat primele 3 
locuri prin Gavriși Alexandru, Peti 
Ștefan și Cîmpeanu Ionel. La se
niori 
fost 
Ioan 
Inel

in 
tie, secția de schi a asociației Pre
paratorul a organizat un nou con
curs, invitînd la întreceri 
de la Voința și 
șani, Preparatorul 
gul Lonea și Jiul

în schimb locurile I și 11 au 
ocupate de preparatorii Ѵсяа 
și Hoțea Ștefan, urmați de 

Ioan de la Jiul.
zilele de .8, 9 și 10 februa-

Parîngul 
Lupeni, 
Petrila.

schiorii 
Petro 
Patîn-

E. GHEORGHE
corespondent

instruirea agitatorilor

Una din preocupările de Seamă 
ale comitetului de parrid șl orga
nizațiilor de bază de la mina Vul
can este instruirea agitatorilor. 
Imediat după apariția Directivelor 
C.C. al P.M.R. cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii pe 
anul 1962, Comitetul de partid a 
organizat instruirea agitatorilor din 
toate sectoarele minei. Cei aproa
pe 400 de agitatori de la E.M. 
Vulcan au fost lnsctuiți de tov. 
Dubinskl Carol, Mănescu Sfetczar, 
Drob Gheorghe, Cuduc Profir și 
alți secretari și membri ai birou
rilor organizațiilor de bază. La 
rîndul lor agitatorii Tucaciuc Mi
hai, Gall Iosif, Surulescu Ioan, 
Costea loan și alții au organizat 
convorbiri Ia locurile de mutică un
de au vorbit muncitorilor despre 
sarcinile ce le revin din aceste 
Directive.

I.C.O. Petroșani 
cu sediul pe tir. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 72

ANGAJEAZÂ
LA PETROȘANI :

— ȘEF SERVICIU IN- ' 
VESTIȚII,

— INGINER PROIECTANT 
CONSTRUCTOR,

— INGINER,
— TEHNICIAN I NOR- 

MATOR,
— FUNCȚIONAR TEHNIC 

PRINCIPAL,
— ȘEF DE GARAI;

LA LUPENI: i
— TEHNICIAN I APA- : 

CANAL;
LA PETRILA t

— FUNCȚIONAR TEHNIC 
PRINCIPAL,

— TEHNICIAN I REȚELE 
ELECTRICE;

LA ANINOASA:
— TEHNICIAN I AFA- 

CANAL.
ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea următoa
relor posturi vacante da 
maiștri în specialitățile’
— MAISTRU APA-CANAL 

la Petroșani 1 post; la 
Vulcan 1 post;

■— MAISTRU REȚELE E- 
LECTRICE la Lupeni < 
două posturi;

— MAISTRU MECAtftc 
AUTO la Petroșani 1 
poet.

Concursul se va ține In 
ziua de 15 februarie 1W2 ' 
la sediul întreprinderii.

Actele se depun Ia aer- 1 
viciul cadre pină la ÎS fe- , 
bruarie 1862.

☆ !
Condițiile de studii și ; 

stagiu, precum și salari- , 
zarea sînt în conformitate ' 
cu prevederile legale.

Relații suplimentare la ; 
telefoanele S57 șl 643.

De ce sîngereazâ gingiile ?

№ Uliii. să daji piogiame loi mai te"♦ »

(Urmare din pag. l-a)

„Prin vii scenete noi acum vom arăta 
Că omul e stimat prin munca sa"... 
Și faptele minerilor, ale acelora 
care de la adîncimi de sute de 
metri trimit la ziuă căldură și lu
mină, sînt arătate în versurile și 
Cintecele tinerilor care, cu fețele 
îmbujorate de lumina tinereții și 
bucuriei sînt mîndri să vorbească 
despre munca și viața nouă a pă
rinților lor vrednici.

Sîmbătă seara, ai patrulea pro-

gram de brigadă va fi prezentat 
la centrul de radioficare din Vul
can. Din nou ascultătorii emisiu
nilor locale vor afla despre cei 
mai buni și harnici de la mină, 
și din întreprinderile din oraș. 
Dintre ei nu vor lipsi, cu siguran
ță, ortacii minerilor Mor ar и Ni
colae, Bojte Pavel, Gagyi loan, 
Drob Gheorghe și toți acei care 
în noul an au pornit la muncă cu 
dorința de a aduce din adine, de 
D '-■ring sau nicovală nu
mai bucuria muncii împlinite.

Gingia este porțiunea din mu
coasa cavității bucale (a gurii) 
care acoperă osul situat în ime
diata vecinătate a dinților. Gin
gia este supusă ?n timpul vieții 
la o serie întreagă de iritații me
canice, chimice și termice. In plus 
la marginea gingiei îți gătesc loc 
o serie de resturi alimentare și 
microbi. Acești microbi, care te 
găsesc în mod normal în cavitatea 
bucală nu au acțiune dăunătoare 
atlta timp cît organismul în genere 
este sănătos, iar local este res
pectată igiena cavității bucale. 
Deși gingia posedă mijloace de 
apărare atît împotriva microbi
lor aduși din afară cît și îm
potriva propriilor ei microbi. In 
mod normal, gingia prezintă un 
aspect roz-pal și nu sîngerează 
spontan sau la atingfere. Sîngera- 
rea apare odată cu inflamația 
gingiei, deci odată cu produce
rea gingivitei.

Cauzele care 
givita sînt de 
ordin general.

Intre cauzele

portant îl are piatra de pe dinți 
care, iritlnd permanent gingia, 
produce singerarea ei și în cele 
din armă chiar pierderea dinților. 
Fără înlăturarea pietrei de pe 
dinți, tratamentul gingivitei nu 
are efect. Reținerea resturilor a-

Sfatul medicului

pot provoca gin- 
ordin local șl de

locale, un rol im-

limentart în mod exagerat in 
gură datorită cariei dentare, din
ților rupți, rădăcinilor de dinți 
netratați, favorizează produce
rea gingivitei și apoi sîngerarea 
gingiilor.

Printre alte cauze locale care 
produc sîngerarea amintim faptul 
că nu se mestecă pe toți dinții 
și astfel porțiuni de dinți care 
nu se curăță natural precum și 
periajul incorect și neregulat al 
dinților.

(buzele generale cate pot pro* 
Vota «ingerarea gingiilor simt:

lipsa din alimentație a vitamine
lor С, PP, К ți A, apoi anemiile, 
unele intoxicații (cum ar fi cea 
cu plumb, mercur etc.).

Pentru a preintîmpina sîrigefă- 
Гба gingiei trebuie luate o serie 
de măsuri și anume: întreținerea 
unri igiene ‘ riguroase a calității 
bucale prin periajul dinților so- 
rect și la timp, făcut cu mișcări 
verticale, obligatoriu după masă 
de seară, apoi curățirea pietrei 
de pe dinți, extragerea rădăcini
lor dentare infectate și tratamen
tul cariei. Periodic te va face un 
control stomatologic indiferent de 
starea de sănătate a dinților și a 
gingiei pentru a descoperi din timp 
eventualele surse de infecție.

Se va administra o alimentație 
echilibrată, bogată în vitamine: 
legume proaspete și fructe bogate 
în vitamina C (ardei verde, per4- 
toca ie, etc.). In toate cazurile de 
(ingerare a gingiei este necesar ca 
oamenii să se adreseze din timp 
medicilor specialiști pentru a se 
înlătura eventualele complicații., .

Dr. T. MARCU



STEAGUL ROȘU

N. S. Hrușciov . l-a primit 
pe însărcinatul

cu afaceri al Braziliei
SOCI 8 (Agerpres). — TASS 

transmite:
N. S. Hrușciov, președintele 

Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află la odih
nă la Soci (Caucaz), l-a pri
mit pe Roberto L. Assumpsao 
de Araujo, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Statelor 
Unite ale Braziliei în U.R.S.S. 
și a avut cu el o convorbire, 
car» s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

_=©=_

IBR1 GAGARIN 
VA VIZITA GRECIA
ATENA 8 (Agerpres). TASS 

transmite:
Primul cosmonaut din lume, 

Iuri Alexeevici Gagarin, a ac
ceptat invitația' Asociației pen
tru prietenia greco-sovietică 
de a vizita Grecia. La 12 fe
bruarie cosmonautul sovietic 
va sosi la Atena. Organizațiile 
obștești și populația Greciei 
li pregătesc o primire entu
ziastă. Știrea despre sosirea 
lui Gagarin a făcut ocolul A- 
tenei și a întregii Grecii cu 
iuțeala fulgerului. Ziarele pu
blică fotografii și ample mate
riale consacrate lui Gagarin.

—=■©-=—
SPORESC RINDURtteE 

P. C. FRANCEZ
PARIS 8 (Agerpres).
In organizațiile locale ale 

Partidului Comunist Francez 
se desfășoară preschimbarea 
documentelor de partid, ac
țiune caracterizată prin creș
terea continuă a rîndurilor 
sale. Pînă la 1 februarie a. c. 
în rîndurile partidului au in
trat încă 15-000 de membri, 
creîndu-se 629 de noi' organi
zații locale de partid din care 
433 în întreprinderi indus
triale.

Să fie eliberat Antoine Gizenga
— O dezbatere furtunoasă în camera deputaților 

de la Leopoldville —
LEOPOLDVILLE 8 (Agerpres). 
Agențiile de presă occiden

tale anunță că la 7 februarie 
parlamentarii aparținînd Miș
cării Naționale Congoleze, 
partidul lui Antoine Gizenga, 
au impus o dezbatere in Ca
mera Deputaților și hu cerut 
ca Gizenga „să fie eliberat 
imediat".

A urmat o dezbatere pe ca
re agenția U.P.I. o califică 
„furtunoasă". Deputății din 
partea Mișcării Naționale Con
goleze au dat citire unei scri
sori pe care Gizenga a adre
sat-o la 27 ianuarie primului 
ministru al guvernului central, 
Adoula'. „Sînt pus în situația'
unui animal ce urmează să fie 
ucis, închis într-o cușcă ca să 
nu scape", scrie A. Gizenga'. 
In continuare Gizenga dezmin-; 
te afirmațiile că ar fi cerut 
protecția primului ministru. 
„Nu sînt un deținut de drept 
comun, nu sînt nici alienat 
mintal și vă rog să dați or
din să fiu eliberat din aceâstă 
cușcă", cere Gizenga. Agenția 
France Presse arată că în mo
mentul lecturii scrisorii s-a

_=©=_
S.U.A. cer aliaților lor din NATO 

să rupă relațiile comerciale 
cu Cuba

COPENHAGA 8 (Agerpres). 
Intr-un articol intitulat 

„Trebuie să spunem nu", in
fluentul ziar social-democrat 
danez „Demokraten" se pro
nunță cu hotărîre împotriva 
insistenței S.U.A. ca aliațil lor 
din N.A.T.O. să rupă’ relațiile 
comerciale cu Cuba. Ziarul 
scrie, că poporul Cuban are 
dreptul de a-și hotărî singur 
forma de conducere. Și ame
ricanii trebuie să recunoască 
aceasta dar ei procedează 
altfel. 

produs un „tumult general" 
deoarece deputății nu avuse
seră cunoștință mai înainte de 
conținutul ei. Președintele Ca
merei a încercat în zadar să 
restabilească ordinea.

Pînă la urmă, cu o majori
tate de numai trei voturi a 
fost adoptată o moțiune de a- 
mlnare a dezbaterile»: primită 
cu huiduieli de partizanii lui 
Gizenga. Agenția France Presse 
consideră că dezbaterile în 
problema situației lui Gizenga 
vor fi reluate în momentul 
eind Adoula, care se află' în 
SÎU.A., se va reîntoarce la 
Leopoldville.

Cuba este amenințată de o nouă agresiune
— Declarația lui V. A. Zorin în Comitetul Politic —

new; (YORK 8 (Agerpres).
Cuba este amenințată de o 

nouă agresiune, i-a avertizat 
Ia 7 februarie pe delegații la 
cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., re
prezentantul U.R.S>S., V. A. 
Zorin. Luînd cuvîntul în Co
mitetul Politic V. A. Zorin a 
subliniat

In prezent, guvernul S.U.A. 
face ultimele pregătiri pentru 
dezlănțuirea unei noi agre
siuni împotriva poporului’ Cu
ban.

Folosind aparatul Organiza
ției Statelor Americane (OSA), 
S.U.'A. au făcut în ultimele 
săptămîni tot ce a depins de 
ele pentru a încerca să izole
ze Cuba împotriva căreia pre
gătesc o nouă agresiune.

S.U/A. continuă pregătirea 
unor unități destinate inter

Răspunsul popoarelor Americii Latine

0 mare catastrofă minieră în Saar 5
răniți și 100 blocați — <
în stare gravă și, potrivit a- ? 
genției France Presse, există 
puține speranțe ca viața lor Л 
să fie salvată. După cum a- 'i 
nunță aceeași agenție direc- ; 
ția minei nu a putut furniza

— 279 mineri morți, 85 
SAARBRUCKEN 8 (Ager- 

' preș).
' După cum s-a mai ănun- 
' țat, miercuri dimineața la 
, mina de cărbuni „Luisenthal" 
, din Voelklingen (bazinul Saar) 

a avut loc o tragică catas- 
* trofă. Potrivit celor mai noi 
1 date relatate de agențiile de 
1 presă, numărul minerilor ca- 
‘ re și-au găsit moartea în a- 
' ceastă groaznică catastrofă 
, se ridică la 279. Sînt dați dis- 
I păruți 20 de mineri.
I Din cei 85 de răniți care 
) au fost spitalizați, 20 se află 

venției în cadrul forțelor lor 
armate. Totodată asemenea u- 
nități sînt pregătite pe terito
riul Guatemalei, Nicaraguei și 
Panama.

Uniunea Sovietică, guvernul 
sovietic și-au expus clar și 
fără echivoc poziția, sprijinul 
hotărît acordat cauzei revolu
ției cubane a fost din nou con
firmat în mesajul președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. s. Hrușciov, adre
sat primului ministru al Re
publicii Cuba, Fidel Castro la 
3 februarie.

V. A. Zorin a chemat pe toți 
care — nu în vorbe ci în fapte 
— sînt interesați în preîntîm- 
pinarea primejdiei serioase 
care amenință regiunea Mării 
Caraibilor, să sprijine proiec
tul de rezoluție al Romîniei și 
Cehoslovaciei.

nici un fel de informații în i 
legătură cu soarta minerilor ■ 
dați dispăruți, precum și a < 
celor aproape 100 de mineri < 
care au rămas blocați în mi- ' 
nă după catastrofă. Pînă în 1 
prezent autoritățile nu au dat1 
nici un fel de explicații refe- ' 
ritoare la cauzele care au i 
provocat explozia. ,

La ședința Comitetului Po
litic au mai luat cuvîntul de
legatul Cubei, Garcia Inchaus- 
tegui, precum și' reprezentan
ții Guatemalei și S.U.A.

Delegatul Cubei a atras a- 
tenția Comitetului Politic a- 
supra faptului că delegația a- 
mericană recurge la O.N.U. la. 
aceleași presiuni fățișe și gro?^ 
soiane asupra delegațiilor al
tor țări, ca și la conferința de 
la Punta del Este.

Poziția Cubei, a spus el, co
respunde în întregime Cartei 
O.N.U., în timp ce S.U.A., ac- 
ționînd ca agresor, încalcă 
Carta și principiile dreptului 
internațional. Delegatul Cubei 
a cerut ca O.N.U. să acorde 
Cubei protecția sa, în cazul 
unor acțiuni agresive ale 
S.U.A.

U.R.S.S. sprijină India în dezvoltarea 
industriei grele

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite :

După cum se anunță, pro
iectul centralei electrice de Ia 
Bihar a fost aprobat de gu
vernul Indiei.

Proiectul tehnic al acestei 
termocentrale a fost elaborat 
de specialiști sovietici. Uniu
nea Sovietică va furniza pen
tru ea întregul utilaj, va asi- 

agura conducerea tehnică 
construcției.

Capacitatea centralei va 
de 350.000 kW. Prima parte 
oentralei (100.000 kW) va 
construită pînă la începutul 
anului 1964. Centrala va asi-
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Pentru -tratative în problema 
Berlinului, pentru dezarmare

BRUXELLES 8 (Agerpres).
Un grup de 66 Йе deputați 

belgieni — comuniști, liberali, 
social-democrați și catolici — 
au semnat apelul celor 800 de 
fizicieni din aproximativ 20 
de țări care se pronunță pen
tru tratative privind Berlinul 
occidental și pentru încheie
rea unui acord cu privire la 
dezarmare.

fi 
а 
fi

gura cu energie electrică uzi
na constructoare de mașini 
grele din Ranchi, care se con
struiește cu ajutorul U-R-S.S.

Cu ajutorul tehnic al U.R.S.S. 
se vor construi alte cîteva 
centrale electrice cu o capa
citate totală de circa 1.500.000 
kW.

Uniunea Sovietică va acorda 
Indiei un ajutor tehnic și la 
construirea uzinei constructoa
re de mașini electrice grele.

Uzina de utilaj electric greu, 
precum șl o serie de alte în-, • 
țreprinderi constructoare de 
mașini, care se construiesc cu 
ajutorul U.R.S.S., „vor ajuta 

;-India să devină independentă, 
și să-și dezvolte propria ei in
dustrie grea", scria nu de mult 
revista indiană „Socialist Con
gressman".

•I

SANTIAGO 8 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, numeroase or
ganizații de masă și ziare chi
liene protestează împotriva 
intențiilor S.U.A. de a orga
niza o nouă agresiune Urma
tă împotriva Cubei. Declara
ții de sblidaritate cu Cuba au 
fost date publicității de către 
Uniunea tineretului radical, 
Comitetul de solidaritate cu 
Cuba, Uniunea . femeilor din 
Chile si altele, ziarele „EL 
siglo", „Ultima hora" și 
„CLARIN" publică editoriale 
în care salută cea de-a 2-a 
Declarație de la Havana, de- 
mascînd in același timp carac- 

i terul imperialist al rezohiții- 
’lor adoptate Ia Punta def Este 
sub presiunea delegației S.U.A. 
„Cea de-a 2-a Declarație de 
la Havana — scrie într-un e- 
ditoriăl „ULTIMA HORA" —i 
a arătat popoarelor din țările- 
surori ale continentului ame
rican și în special poporului

chilian necesitatea adoptării 
unor metode diferite in lupta 
lor pentru apărarea și spriji
nirea Cubei". Referindii-se la 
Declarația de la Havana, se 
natorul SALVADOR ALLENDE 
a declarat că aceasta este 
„Magna Charta emancipării e- 
conomice a popoarelor latino - 
americane". „In lupta împo
triva inamicului comun, impe
rialismul american, a subli
niat Allende — Declarația de 
la Havana reflectă spiritul e- 
roic al strămoșilor popoarelor 
Americii Latine în lupta lor 
împotriva colonialiștilor spa
nioli".

CARACAS 8 (Agerpres).
Referindu-se Ia lucrările A- 

dunării Naționale generale a 
poporului Cubei la care au 
participat, deputății din VE
NEZUELA ELOY TORRES șl 
HECTOR RODRIGUEZ BAU-

ZA, au declarat unor cores
pondenți de presă că aceasță 
Adunare „a fost unul din cele 
mai grandioase evenimente din 
întreaga istorie a Americii La
tine. Poporul cuban și-a de
monstrat hotărîrea de a res
pinge orice intervenție impe
rialistă". „Declarația de îs 
Havana — au subliniat cei doi L. 
deputați — a constituit un 
răspuns demn al popoarelor 
Americii Latine la rezoluția 
josnică {ie care imperialiștii 
nord-americani au strecurat-o 
cu atita greutate la Punta del 
Este cu sprijinul guvernelor 
unor țări latino-americane". 
Poporul Venezuelei care nu 0- 
dată a luptat eroic pentru In
dependență, au declarat el, 
va primi cea de-a 2-a Decla
rație de Ia Havana ca pe o che
mare la luptă pentru elibera
rea de asuprire și exploatare".
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DOMINGO 8 (Ager-
Associated Press a- 
cei 5000 de docheri

Docherii dominicani au obținut 
sporirea salariilor

SANTO 
pres).

Agenția 
nunță că
dominicani afiliați Federației 

. naționale a docherilor care au 
declarat grevă acum trei zile, 
au reluat lucrul. Greviștii au 
obținut sporirea salariilor din 
partea societăților de navi
gație.

O nouă păsooală armată 
în Guatemala ‘

GUATEMALA CITY 8 (A- 
gerpres).

Potrivit relatărilor agențiilor, 
americane de presă, precum și 
comunicatului guvernului gua
temalez, în Guatemala s-a 
produs o nouă răscoală arma
tă împotriva guvernului Ydl- 
goras Fuentes. Răsculații au 
cucerit un post militar guver
namental situat la Entre Rios 
in provincia Izabal. De ase
menea, a fost atacat sediul 
societății americane „United 
Fruit" din apropiere. Autori
tățile au trimis în grabă în
tăriri. In cursul ciocnirii pro
duse s-au înregistrat morți și 
răniți de ambele părți. Insur
genții s-au retras apoi in 
munți. Comunicatul guverna-

Presse anun- 
șefului poll- 
colonelul Al- 
a fost încer- 
nereușit. A-

doilea atentat

mental afirmă că insurgenții 
sînt membri ai mișcării 13 No
iembrie, care au mai încercat 
să răstoarne guvernul pro- 
american al lui Fuentesi în no
iembrie 1960.

Agenția France 
ță că împotriva 
ției guatemaleze, 
fredo Castaneda, 
cat un atentat 
cesta este al
după ce la 24 ianuarie a fost 
ucis Ranulfo Gonzalez, șeful 
poliției secrete. Alte trei bom
be âu explodat in suburbiile 
capitalei guatemaleze. Guver
nul a decretat prelungirea in
terdicției de circulație în tim
pul nopții, măsură care a fost 
aplicată începînd de la 24 ia
nuarie.

PROGRAM DE RADIO
10 februarie

Formații de muzică ușoară, 
14,30 Din cele mai cunoscute 
melodii populare romînești, 
15,00 Muzică ușoară, 15,30 
Lucrări de Paul Constantines- 
cu, 16,30 Melodii distractive, 
18,05 „Pușkin și opera rusă", 
montaj muzicai-literar, 19,00 
Muzică de dans, 19,40 Muzică 
ușoară, 20,30 Muzică de dans, 
21.00 Actualitatea Radio, 21,45 
Muzică de dans.
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\ CINEMATOGRAFE

10 februarie
PETROȘANI — 7

BRIE: —
SAHIA : 
TRILA : 
SA: învierea, seria I-a; 
PENI: Două vieți, seria H-a; 
BARBATENI: Policarp, mais
tru caligraf; URIC ANI: Am 
supraviețuit morții mele.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00 Roza vînturilor, 
9,30 Muzică populară romî- 
nească, 10,20 Concert ghicitoa
re (12) (reluare), 11,03 Muzică 

l-ușoară, 12,00 Muzică din ope
rete romînești, 14,00 Concert 
de muzică ușoară, 15,10 Din 

. folclorul popoarelor, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,15 Muzică 
ușoară romînească, 18,00 Pro
gram muzical pentru fruntași 
în producție din industrie și 
agricultură, 18,30_ Concert de 
estradă, 19,15 
preți de muzică 
mînească, 19,45 
dans, 20,30 Ce e 
rii, 20,40 Album 
21,10 Muzică de 
GRAMUL II. 12,30 Muzică dis
tractivă interpretată de fan
fară, 13,00 Cîntece și jocuri 
populare romînești și ale mi
norităților naționale, 13,30

Tineri inter- 
populară ro- 

Muzică de 
nou în libră- 
de romanțe, 
dans. PRO-

NOIEM-
Pînze purpurii; AL. 

Porto Franco; PE- 
Eroismul; ANINOA- 

LU-
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