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Comitetul regional de partid 
Hunedoara are satisfacția de‘a 
raporta conducerii partidului 
că in regiunea noastră sarcina 
trasată de cel de-al III-lea 
Congres al F.M.R. privind co
lectivizarea agriculturii a fost 
înfăptuită cu succes. In pre
zent cele 318 gospodării colec
tive unesc peste 83.000 familii 
de țărani și dețin o suprafață 
de peste 190.000 ha. teren, ceea 
ce reprezintă 99,30 la sută din 
suprafața agricolă colectiviza 
bilă a regiunii.

Faptul că țărănimea a păși, 
pe calea gospodăriei colective 
demonstrează încrederea ei ne 
mărginită în politica partidului 
nostru, arată hotărîrea țărăni
mii de a contribui cu toate 
forțele la realizarea măreței 
sarcini trasate de Congresul al 
Ш-lea al partidului — desă- 
virșirea construcției socialismu 
Iui în țara noastră.

Cu ocazia vizitelor la gospo 
dării colective mai vechi cum 
sînt cele din Cîlnic, Apoldu de 
Sus, Gîrbova, Pricaz, Teiuș, 
Micești, țăranii întovărășiți și 
cu gospodărie individuală au 
putut vedea cu ochii lor ce 
mari posibilități oferă gospodă
ria colectivă de a spori recolta 
la hectar, de a dezvolta creș
terea animalelor și alte ramuri 
adueătoare de venituri. Gospo 
dăria colectivă din Apoldu de 

HSus, de exemplu, a obținut anul 
trecut în medie la hectar 1.875 
kg. grîu, 2.842 kg. porumb boa
be, 27.787 kg. cartofi, și-a du
blat numărul taurinelor, iar dir 
valorificarea produselor a rea
lizat 2.503.000 lei. revenind cite 
277.000 lei la suta de hectare 
de teren. La gospodăria colec 
tivă din Cîlnic s-au realizat cîțe 
7.700 kg. carne la suta de hec
tare, Iar de la cele 104 vaci 
s-au obținut in medie cite 2.865 
litri lapte. In cursul anului tre
cut. gospodăriile colective din 
regiune și-au sporit simțitor 
numărul de animale. Ele au a- 
cum cu 14.000 de bovine mai 
mult și in planurile de produc
ție au prevăzut ca în acest an 
să mărească numărul lor cu 
încă 22.000 capete.

Gospodăriile colective au fă
cut să se schimbe înfățișarea 
satelor. Din veniturile primite, 
numeroși colectiviști iși con
struiesc case frumoase, confor- 

/tabile. cumpără tot mai multe 
. articole care în trecut nu pu

teau fi văzute in case de ță
rani muncitori — aparate de 
radio, mobilă, mașini de spă
lat etc.

In munca de colectivizare și

de consolidare a gospodăriilor 
agricole colective am simțit în 
permanență îndrumarea și spri
jinul Comitetului Central al 
partidului. Organizația regio
nală de partid Hunedoara mul
țumește din inimă Comitetului 
Central al partidului pentru a- 
jutorul prețios și multilateral 
ce i se acordă 
activitate.

Ca rezultat al 
Aticii partidului, 
tră a cunoscut o puternică dez
voltare industrială : pe harta 
ei au apărut mari întreprinderi 
industriale moderne, care pun 
în valoare însemnatele bogății 
ale subsolului regiunii. Colecti
vizarea deschide largi posibili
tăți de sporire continuă a pro
ducției agricole animale și ve
getale, de înflorire economică 
și social-culturală a satelor 
regiunii noastre.

Atenția organelor și organi
zațiilor de partid, a sfaturilor 
populare se îndreaptă spre con
solidarea organizatorică și eco
nomică a gospodăriilor colecti
ve. Comitetul regional de partid 
va ajuta gospodăriile colective 
să-și elaboreze planuri 
voltare în perspectivă, 
o mai bună folosire a 
(ului, forței de muncă, mijloa
celor materiale și cadrelor de 
care dispunem. în perioada cc 
urmează vom îndruma pe co
lectiviști să unească gospodă
riile colective mici în gospodă
rii mai mari. Gospodăriile co
lective 
sească 
Hle de 
gricole 
tare a 
jurul orașelor și centrelor mun
citorești vor fi dezvoltate pu
ternice baze de aprovizionare 
a oamenilor muncii cu carne, 
lapte, ouă, legume.

Conștient! că sarcinile mari 
și complexe ce stau în fața 
noastră pot fi îndeplinite cu 
succes numai prin îmbunătăți
rea continuă a muncii de partid, 
vom acorda o atenție deosebită 
întăririi organizațiilor de bază 
din unitățile agricole socialiste 
și creșterii competenței lor în 
conducerea activității econo
mice.

Organizația regională de 
partid Hunedoara asigură Co
mitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn că nu-și va 
precupeți eforturile pentru în
deplinirea sarcinilor istorice 
trasate de Congresul al III-lea 
al partidului în vederea desă- 
vîrșirii construcției socialiste în 
țara noastră.

COMITETUL REGIONAL HUNEDOARA 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

în întreaga sa

înfăptuirii po- 
regiunea noas-

de dez- 
Pentru 
pămîn-

vor fi ajutate să folo- 
cu pricepere posibilită- 
sporire a producției a- 
și îndeosebi de dezvol* 
creșterii animalelor. In
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Stoiculescu Maria, 
este conducătoarea 
brigăzii de tineret 
din secția răsucit 
de la „Viscoza“ Lu
peni. Pentru rezulta
tele obținute și 'cali
tatea bună a pro
ducției, brigada a 
primit drapelul de 
brigadă fruntașă.

ale 
din

fruntașă 
(lucrările

program 
cinstea 
a fost 
intere-i 
ținută 
Sorno

Seară 
de odihnă

Cele 480 locuri 
sălii de spectacole
Petrila s-au dovedit 
insuficiente pentru lo
cuitorii care au venit 
miercuri seara să par
ticipe la Seara de o- 
dihnă închinată bri
găzii lui Somogyi Iu- 
liu, brigadă 
pe bazin la 
de investiții.

Variatul
artistic dat în 
acestei brigăzi 
precedat de o 
sântă relatare 
de brigadierul
gyi care a împărtășit 
din bogata sa expe 
riență acumulată la 
lucrările de deschide 
re din adîncul minei 
Petrila. Din reperto
riul soliștilor, a for
mației corale și a or
chestrei semisimfoni- 
ce pregătit 'pentru 
miercuri seara au fă
cut parte cîntece în
drăgite mult de mem
brii brigăzii lui Somo
gyi

Din munca ceferiștilor I, I N l O R 11
drept cuvint la C.F.R.g Pe

g se spune că instalațiile de 
g telecomunicații și centralizare 
g constituie sistemul nervos și 
g „auzul“ transportului fero- 
g viat. De felul cum funcția - 
g nează aceste instalații de- 
g pinde în mare măsură sigu- 
g ranța circulației trenurilor.
g Un dușman vechi, care pro- 
g voacă multe deranjamente în 
g telecomunicații, mai ales iar- 
g na, este vîntul.
g Intr-una din nopțile tre- 
g cuie, pe la orele 3,30, în firul 
8 RC apăruse un zgomot sus 
8 pect care împiedica desfășu- 
8 rarea normală a convorbiri- 
8 lor. A fost sculat imediat șe- 
8 ful de sector, Popescu Ema
8 noil. In citeva minute aces- 
8 ta a fost la RC. Cauza cons- 
8 tatată: între stația Merișor 
8 șl Crivadia văzuse ceva peste 
| fire. Cu trenul 2663 au fost 
ă trimiși la fața locului linio- 
8 rit Gross Aladar, lonescu 
I Traian și Strungaru loan. A- 
g junși la Crivadia ei își croiau 
8 си greu drum prin zăpada

neîncepută. Vîntul batea cu 
putere, aruncîndu-le zăpada 
in o,cîii, ceea ce-i împiedica 
șl mai mult pe liniori să îna
inteze prin noaptea de smoa
lă. Dar cuvintele comunista 
lui lonescu Traian ii îmbăr
băta necontenit, le întărea 
hotărirea de a înlătura cu 
orice preț defecțiunea.

— Ru mai avem de mers 
mult, țineți-vă bine fraților — 
răsună vocea lui lonescu.

La km. dl) a fost găsit și 
deranjamentul. O bucată de 
slrmă luată de vînt se așeza
se 
de 
au 
de 
viscol defecțiunea a fost înlă
turată.

peste firele RC. Luminați 
trei facle cei trei liniori 
început lucrul. După o oră 
muncă încordată în plin

☆

Intre stația Hațeg ji Pă- 
clișa, vîntul a aplecat doi 
stilpi ce susțin firele P.T.T.R. 
Din această cauză legătura 
cu Timișoara și Caransebeș 
era întreruptă. Tren nu trecea

oc

Pentru anul 1962, con
structorii șantierului 7 
Lupeni, sub îndrumarea 
organizației de partid, și- 
au pus în plan să îmbu
nătățească continuu călită 
tea lucrărilor și ritmul de 
execuție. In prezent, cu 
tot anotimpul friguros ca 
re este un obstacol in 
munca constructorilor d<_ 
pe șantier, muncitorii și 
tehnicienii noștri depun 
eforturi pentru continua
rea în bune condițiuni a 
lucrărilor. Astfel, maiștrii 
Hevele Mihai, și Feleki 
Gavrilă urmăresc cu a- 
tenție felul cum. se exe
cută lucrările, dacă mor
tarele și betoanele au 
dozajele conform prescrip- 
țiunilor tehnice pentru 
timp de iarnă, cum 
se aprovizionau punctele 
de lucru. -I

Exemple de lucru de 
bună calitate putem da 
brigăzile conduse de San
du Tudor la zidăria blo
cului D, Ghebedi Iosif 
la zidăria blocului X, iac 
în ce privește ritmul de

de 
a lui Butucel 
echipele de beto-

---------------©

execuție al lucrărilor 
evidențiează echipa 
săpători
Andrei,

. o.u )

niști conduse de Varga 
Petru și Nebunu Dumitru 
II. La fel, maistrul ins
talator Forgo Iosif urmă
rește îndeaproape ca lu
crările de instalații să fie 
executate în ritm cu cele 
de construcții, înainte de 
tencuieli și finisaje. Prin 
aceasta se elimină unele 
spargeri și completări ca
re influențează negativ ca
litatea lucrărilor. împiedi- 
cînd totodată si preda
rea în termen a obiecti
velor. In executarea lu
crărilor de instalații la 
timp s-au evidențiat echi
pele lui Comsa Achim și 
Vasiu Petre — calorife- 
riști și Hărănguș Ariton 
— electrician.

Totuși, trebuie să ațâ
țăm și unele lipsuri în 
ce privește calitatea lu
crărilor. Astfel, din lipsa 
de supraveghere a mais
trului Stracovici Carol, 
betoatele la stîlpii exe
cutați la blocul D sînt 
c!e s'.șră calitate ; la a' 
ceasta au contribuit și 
cofra’jele executate de e- 
chipa lui Catrinoiu 
Gheorghe.

C. VAS IAN 
corespondent

it;

ZBORA CONSTAN
TIN, mecanic de 

locomotivă.
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OBEANU ТОМА, lă
cătuș .de revizie."

Fier vechi colectat de tinerii 
preparatori

in anul care a trecut tinerii de la prepara - 
țiâ Lupeni au colectat cu 510 tone mai mult 
fier vechi decît au avut prevăzut în plan. Da
torită acestui succes, organizația 
U T M. (secretar tov. Mazăre Vasile) a ocupat 
locul întii pe Valea Jiului în întrecerea pentru 
colectarea fierului vechi.

In acest an utemiștii de la preparația Lu
peni luptă pentru a dobîndi din nou acest suc
ces. Mobilizați de organizația U.T.M. ei au în
treprins pînă acum numeroase acțiuni patrio
tice. Brigada de muncă patriotică condusă de 
Seles Mihai II, de exemplu, a strîns pînă în 
prezent peste 35.000 kg. fier vechi. Din brigadă 
s au evidențiat utemiștii Ghențu Petru. Dosan 
Todor, Roștea Mircea, Radu Lazăr, Torok Mar
tin și alții. De remarcat că în anul trecut ti
nerii conduși de Seles Mihai II au trimis oțe- 
lăriilor patriei noastre peste 235.000 kg. fier 
vechi, obținind astfel drapelul de brigadă ute- 
mistă de muncă patriotică fruntașă pe bazinul 
Văii Jiului.

Rezultate frumoase la colectarea fie
rului vechi au obținut și utemiștii din 
brigada condusă de Spiridon Ioan care 
au strîns in perioada care s-a scurs din 
anul acesta 17.000 kg. fier vechi. Ac
țiuni asemănătoare au întreprins și ce- • 
ieialte brigăzi de muncă patriotică din t 
cadrul preparației Lupeni. >

LAZAR DEMETER S
------- ------ -----
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BENCHEA IOAN, tim
pi ar atelierul de zonă.

la acea oră tîrzie din noap
te, pentru a se deplasa cineva 
la locul cu pricina. Pentru a 
elimina defecțiunea, maistrul 
electromecanic Arteanu Gtie- 
orghe de la stația Subcetațe 
a plecat pe jos intr-acolo. 
Fără alte scule decît scările 
și un topor el a ajuns la cei 
doi stilpi. La început nu știa 
ce să facă : să aștepte pînă 
ce se fape ziuă sau să se îna
poieze și să ceară ajutor de 
la sector. Conștiința însă li 
șoptea : totul depinde de ti
ne, pînă îți sosesc ajutoare va 
fi tîrziu; siguranța circulației 
e în perifiol.

S-a apucat să asigure cei 
doi stilpi, apoi și-a pus scări
le și a început urcușul pen
tru a descurca sîrmele. Una 
cite una sîrmele au fost trase, 
tăiate și apoi legate la loc. 
Vîntul bătea cu furie, dar do
rința de a termina cit mai re- g 

o
I. CRIȘAN

s o O(Continuare în pag. 3-a)
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Frintun dintr*Ufi program
Cititorii rîndurilor de față au 

avut poate prilejul să fie spec
tatorii frumoaselor programe 
prezentate de membrii brigă
zii artistice de agitație de la 
clubul muncitoresc din Ani
noasa. Deplasările în localită
țile miniere din Valea Jiului, 
programele prezentate, proble
mele majore pe care le abor
dează, umorul pozitiv sau risul 
sănătos provocat de 
rea faptelor negative 
terpretarea reușită 
ca brigada de la 
să-și cîștige un loc 
printre formațiile artistice ale 
Văii Jiului. Mărturie a acti
vității frumoase stau și diplo
mele și fanioanele purpurii din 
sălile clubului din Aninoasa 
care vorbesc despre succesele 
obținute de această brigadă la 
ultimele trei concursuri pe 
țară ale artiștilor amatori 'din

satiriza- 
ca și in- 
au făcut 
Aninoasa 
de cinste

sindicate, la care brigada ar
tistică de agitație 
noasa a participat 
ori în faza finală.

Cum a reușit să 
îndrăgită și de așteptată bri
gada de către spectatori ? Toc
mai prin faptul că de la în
ceput, din 1954 de cînd a luat 
ființă, ea a prezentat tocmai 
ceea ce i se cere unei brigăzi 
artistice de agitație, 
vorbit despre munca 
cupările minerilor din 
sa, despre muncitorii 
strung sau de la menghină, 
despre cei care se îngrijesc de 
sănătatea oamenilor, despre 
cei care pregătesc pentru inli
ne cadre noi, despre acei care 
după orele de muncă învață,’ 
citesc sau îsi dezvoltă talentul

E. LARA

de la Anl- 
de două

fie atît de

Adică a 
și preo- 
Aninoa- 
de la

(Continuare In pag. 2-a) |



2 STEAGDt r5$U

Mecanizarea, un cuvînt familiar pentru 
constructorii noii mine de la Dîlja. Pe zi ce 
trece „zestrea*1 de utilaje moderne a minei' 
sporește тетей. Cele două graifere aduse 
pentru mecanizarea încărcării sterilului în 
puțul centru au stîrnit un interes deosebit 
în rîndurile minerilor. Mulți dintre ei au so
licitat de la conducerea minei amănunte 
despre caracteristicile tehnice alo‘acestor u- 
tilaje de mare productivitate.

Clișeul nostru înfățișează momentul elnd 
inginerul Farkas Emertc, mecanicul șef ai 
minei Dîlja, explică la doi tineri mineri tanc- 
ționarea gralferului.

A aparat:
smsPc $мйсгМ wM prepara^

Irînturi dintr-un program

Temperatura coborîtă din 
iarna acestui an nu împiedi
că cu nimic pe constructorii 
șantierului T.C.M.C. Coroiești 
să-și desfășoare din plin ac
tivitatea. Pe șantier domneș
te, ca de obicei, o mare for
fotă. Mașinile basculante par 
și ele a fi grăbite, alergind spre 
punctele de lucru de la un ca
păt la altul al șantierului.

Pe șantier muncesc multe 
brigăzi, far cele mai multe 
tintre ele sint fruntașe in În

trecerea socialistă. Dacă vreți 
să cunoașteți cite ceva din 
activitatea brigăzilor de aici 
este necesar să urcăm citeva 
scări pină la cota 16,20, așa 
cum i-au dat denumirea con
structorii. Aici, ești întîmpinat 
de o adevărată ploaie. Construc
torii do aici folosesc aburii care 
vin prin conducte de la uzina e- 
lectrică in spălătorie. Prin o- 
rificii speciale, aburul este in
trodus In încăperile de la cota
16,29 și este folosit în scopul 
de a crea temperatura necesa
ră turnării betoanelor. Urcînd, 
ajungem la cota 28.40. Aici lu
crează le zor brigada de beto- 
niști condtisă de Gihroiu loan. 
Brigada este formată din mun
citori destoinici ca Duliman 
Ioan, Cejecara Gheorghe, Jipa 
Vasile, Iertagan Alecu, Huszar 
Emil și alții. Muncind cu en
tuziasm brigada a reușit să 
obțină Însemnate depășiri de 
plan. In luna ianuarie, de e- 
xemplu, brigada a turnat cu 
100 m. c. mai mult beton, față 
de cit a avut planifieat. Prin- 
tr-o muncă susținută brigada 
a realizat și însemnate eco
nomii de materiale.

Și la cota 27,45 viața pulsea
ză din plin. Aici lucrează bri
gada de ferari-betentști con
dusă de tev. Chiabura Vasile, 
care se întrece cu brigada de 
dulgheri condusă de Mate A- 
lexandru șl cu cea a ferarilor- 
betoniști condusă de Năstase 
Dumitra. Toate aceste brigăzi 
obțin rezultate frumoase. In 
luna ianuarie cele două bri
găzi de ferari-betoniști au mon
tat 90 tone fler beton, iar 

brigăzile de dulgheri au mon
tat 4900 m.p. de cofraje. Des
pre membrii acestor brigăzi se 
pot spune numai lucruri bu-

Fierarul betonist Horvath Lu
dovic montează armăturile la 
construcția amfiteatrului de la 
institut.

ne: Dunum Alexandru, Nico- 
lae Fierea, Năstase Petru, Van- 
eea Іоан, ЗГПтасіи Gheorghe, 
Șimon Petru sint numai cițiva 
dintre cel mai harnici și price- 
Puți constructori.

Multe cuvinte frumoase se 
vorbesc pe șantier și despre 
brigăzile de zidari ce lucrează 
pe șantierul noii spălătorii a 
cărei ziduri cresc pe zi ce tre
ce. încă puțin și ele vor ajun
ge la cota 23,40. Numai în 
cursul lunii trecute cele 3 bri
găzi de zidari de pe șantier 
au realizat peste 275 m.c. zi
dărie. Nu peste mult timp vor 
in de pe lucrările de construc
ție și la cota 42. Aici, la 42 m. 
Înălțime, se fac pregătiri in
tense. Dulgherii montează co- 
frajele și eșafodajul, iar fera- 
rli-betoniști pregătesc fierul 
pentru armătură. Cu toții sînt 
mîndri de munca lor. In luna 
trecută colectivul șantierului
T.C.M.C. Coroiești a realizat e- 
eonomii la prețul de eost de 
peste 40.000 lei.

Antrenați în lupta pentru 
realizarea de cît mai multe e- 
conomii,... prin folosirea rațio
nală a materialelor, construc
torii șantierului T.C.M.C. Co
roiești siist hotărî ți ca lună de 
lună să obțină rezultate tot 
mai frumoase, să lupte cu în
suflețire pentru a da în exploa
tare, înainte de termen, noua' 
instalație de preparare a căr
bunelui — obiectiv de seamă 
înscris în Directivele celui de-al 
Ш-lea Congres al partidului.

I. ARAMA 
corespondent

Considerații generale asupra predării lecțiilor 
de fizică în școlile de cultură genera»

Fizica îl învață pe elev 
să-și explice științific fenome
nele naturii, să înțeleagă ba

zele teoretice ale tehnicii.
Predarea fizicii în condiții 

cît mai bune trebuie să ur
meze anumite criterii incit e- 
levii să-și însușească dialec
tic legile fundamentale ale fi
zicii, să Înțeleagă sensul lor 
profund și general, să le a- 
pllce în diferite domenii ale 
practicii.

In lumina celor de imai sus 
vom aminti unele aspecte din 
lecțiile de fizică predate în 
școlile din Valea Jiului și vom 
încerca să stabilim în <ce mă
sură corespund cerințelor im
puse de dezvoltarea actuală a 
tehnicii.

Luăm în considerare lecția 
He fizică din următoarele 
puncte de vedere: conținutul, 
{metodologia, munca cu clasa, 
munca cu manualul.

1). Incepind cu verificarea 
cunoștințelor elevului trebuie 
să i se pretindă un răspuns 
'corect și cuprinzător. In cazul 
în care expune lecția, expu
nerea trebuie să se facă 
cursiv urmărindu-se înlănțui
rea logică a ideilor. Greșelile 
făcute de elevi, în timpul ve
rificării cunoștințelor 'chiar 
dacă nu sint grave, trebuie 
corectate imediat cu ajutorul 
celorlalți elevi de așa .manie
ră Incit să se Întipărească în 
mintea lor, sensul corecturii.

întărim considerentele de 
mai sus prin exemplificări. La 
întrebarea: „Ce este un elec

Cauza pe care 
o slujești
de IUBI GHERMAN

Romanul „Cauza pe care o 
slujești1*, apărut la Leningrad 
în 1958, este opera scriitorului 
sovietic Iuri Gherman, cunos
cut cititorilor noștri ca autor 
al romanului „Tlnăra Rusie** 
— o admirabilă frescă a Ru
siei din vremea lui Petru cel 
Mare.

Lucrarea zugrăvește drumul 
în viată al unui tînăr, Volo- 
dea Ustimenko : școala medie, 
institutul de medicină, prac
tica medicală, apoi munca în- 
tr-o republică asiatică vecina, 
unde Volodea este trimis îm
preună cu un grup de specia
liști sovietici.

Cartea tratează cele mai vi
tale probleme legate de for
marea; fizionomiei morale a 
tînărului. educat de societatea 
socialistă. Tema centrală a 
lucrării este pasiunea pentru 
meseria aleasă, abnegația In 
muncă, simțul răspunderii, fa
ță de popor, față de patrie. 
Cartea are valoare instruc
tivă, întrucît în paginile 
ei cititorul face cunoștință cu 
cele mai proeminente figuri ale 
medicinii ruse și mondiale.

Problemele pe care le abor
dează scriitorul nu sînt trata
te pe un ton sec sau morali
zator, ci realizate prin mijloa
ce cu adevărat artistice. în
treaga acțiune a romanului se 
desfășoară cu intensitate, cap- 
tivîndu-1 pe cititor.

tromagnet" ?, un elev din cla
sa a x-a В a Școlii medii Lu- 
peni a răspuns „un electro
magnet se naște datorită tre
cerii unui curent în jurul unui 
miez de fier1*. Răspunsul nu 
a fost corectat de profesor cu 
toate că .nu era întrutotul co
rect. Răspunsul trebuia să 
arate cum este format elec- 
tromagnetul și care sînt po
sibilitățile lui. Am observat o 
deprindere mecanică a elevi
lor de a răspunde tprlntr-o 
frază sau chiar printr-o Sim
plă propoziție.

Considerăm că verificarea 
cunoștințelor trebuie făcută 
în așa fel incit din aceasta 
elevul să rețină esențialul.

Trecind acum la lecția nouă, 
este necesar ca aceasta să fie 
bogată in conținut științific, 
dar în același timp accesibilă 
televilor.. Pentru predarea ei, 
va trebui aleasă metoda cea 
mai potrivită, folosind din 
plin experiența. Definițiile yor 
fi cuprinzătoare și riguroase. 
Ele trebuie date fluent — fă
ră paranteze care abat a- 
tenția elevilor.

Legile găsite experimental 
sau prin deducție logică, tre
buiesc interpretate, insistln- 
du-se asupra faptului că mă
rimile care intervin in experi
mentarea lor .pot varia, pre- 
cizindu-se întotdeauna unită
țile de măsură ale mărimilor 
folosite în formulă.

Să analizăm acum pe scurt 
o lecție predată la clasa a 
X-a В a Școlii medii din Lu-

(Lrmaie din pag. l-a)

în diferitele cercuri create 
pentru ei.

Dar despre cine și despre ce 
nu a vorbit brigadă artistică 
a aninosenilor ? Dacă vom 
pune această întrebare mine
rilor Barzu Gheorghe, Cristea 
Aurel. Mănăilă Vasile, David 
loan, Ungureanu Vasile ne vor 
putea răspunde că brigada ar
tistică de agitație a constituit 
pentru ei și pentru ortacii lor 
de muncă îndemn la fapte 
noi, fapte tot mai frumoase, 
demne de zilele noi pe care le 
trăim.

Cei care poartă responsabi 
îitatea Întreținerii tunelului A- 
ninoasa—Piscu, ‘sau care se o- 
cupă de buna aprovizionare a 
magaziei de materiale cu hai
ne de uzură, ca și unii din bi
rouri ce nu dau atenția cuve
nită rezolvării cererilor oame
nilor muncii, pot spune că pro
gramele brigăzii de agitație 
i-a supărat la Început dar... 
le-a prins bine. îndată ce află 
fapte noi în întrecere ori întîl- 
nește deficiențe, brigada pre
gătește în cîteva zile un nou 
program și-1 prezintă acolo 
unde pot fi găsiți cei vizați.

Ca să cunoaștem mai în
deaproape un program de bri
gadă să intrăm în sala de fes
tivități a clubului, acolo unde 
se desfășurau lucrările confe
rinței de dare de seamă șl a- 
legeri a comitetului sindica
tului minei.

In pauză brigada și-a pre
zentat programul pregătit 
special pentru acea zi. Pe sce
nă, o mină de tineri. Minerul 
Ștefănescu Constantin, gospo
dina Fodor Viorica, responsa
bila emisiunilor locale Cosma 
Florica muncitoarea Cocman 
Maria, directorul clubului Ne- 
graru George și încă doi. In 
program pe o melodie adecva
tă se prezintă o ghicitoare.

„Ghici, ghici, ghici
cine ghicește oare

Prea mult timp
aici nu-i de gîndit 

Cine e fruntaș
între sectoare ?

E Priboiul 1
— Văd că ați ghicit.

Minerii, tehnicienii și ingi
nerii de la Priboi se află în 
sală. Fețele lor radiază de bu
curie. Intr-adevăr sint frunta

peni. Lecția a început cu o 
experiență. S-a cercetat dacă 
un magnet acționează (asupra 
unui conductor străbătut jde 
curent. S-a constatat existen
ța forței electromagnetice. 
Totodată profesorul a enunțat 
regulile mlinii stingi pentru 
stabilirea 'sensului forței. Din 
definiția dată de profesor a 
reieșit că forța electromagne
tică acționează asupra unui 
conductor introdus în cîmpul 
magnetic. N-â specificat insă 
că conductorul trebuie să fie 
străbătut de curent, ceea ce 
constituie o lipsă. Apoi a fost 
scrisă pe tabiă formula forței 
(electromagnetice.

Considerăm că lecția a fost 
săracă in conținut din mai 
multe motive. Forța electro
magnetică, care la prima ve
dere rezultă din acțiunea mag
netului asupra conductorului 
străbătut de ouret, este în 
esență forța de interacțiune 
dintre cele două ctmpuri mag
netice — cel produs de mag
net și cel produs de curent.
Acesta este un fenomen fun

damental în electromagnetism 
cu aplicații multiple în tehni
că. Credem că este o lipsă a 
profesorului că n-a aprofun
dat fenomenul lăsînd elevii să 
constate doar acțiunea mag
netului asupra conductorului.

Din experiență și explicații 
a rezultat că forța este exer
citată de .cîmpul magnetic, de
ci de magnet asupra conduc
torului. In realitate însă exis
tă o interacțiune. Cîmpul 

șii, ei au fost și în anul tre
cut șl țin să păstreze cu cin
ste acest titlu.

O veste atrage atenția tu
turor :

— La exploatarea noastră 
atletismul e în floare. Cursă 
de viteză, întrecere ca toate 
întrecerile... Toți rămîn sur
prinși. Despre ce cursă să fie 
vorba ?

— Cei mai buni la curse, la 
mina noastră, continuă Negra- 
ru George, sint schmiiovscbl 
Anton și Kiko Ludovic.

— La ce concurează, la 100 
m. ?

— Nu. La „înaintări". S-au 
clasat primii la viteza de îna
intare a galeriilor realizînd o 
performanță de 3 m. — 3,5 m. 
în 24 ore.

Sala se umple de aplauze și 
privirile multora se îndreaptă 
spre acei care acum, pentru 
rezultatele muncii se bucură 
de respectul tuturor celor a- 
flați la conferință.

In cînt și vers programul 
continuă aducînd multe bu
curii celor de față. Bucurii ca- 
re-și găsesc izvorul în faptele 
lor pline de semnificație. Deo
dată un anunț surprinde pe 
toți :

— Licitație. Care cît dă ?
— Plăviță 90; Roman 95: 

Horvath 125.
— O clipă tovarășe. Nu prea 

înțeleg ce a cîștigat Horvath 
cu cele 125 puncte.

— Vă răspund. Nu-i o lici
tație obișnuită, nici puncte 
nu-s. 125. sînt kg. de șist p- 
xistent într-un vagonet încăr
cat cu cărbune de grupa con
dusă de Horvath. Nu a ciști- 
gat nimic. Dimpotrivă, a pier
dut la calitatea cărbunelui.

Programul continuă. Aduce 
cuvinte de laudă tuturor celor 
care au întîmpinat conferința 
sindicală cu rezultate bune. 
Dar nu-i uită nici pe acei care 
pe ici pe colo împiedică încă 
mersul impetuos al muncii.

Un cîntec mobilizator umplu 
sala iar :

„La mina noastră
ca-n oricare

Dă colectivul „rucăl tare"
Și muntelui mereu străpuns 
ІІ i-a comoara ce-a ascuns 
învingător e omul nostru nou 
Се-și făurește-n muncă, 

cunune de t erau".

magnetic acționează asupra 
conductorului și reciproc con
ductorul străbătut de curent, 
acționează asupra cîmpului 
magnetic. Profesorul trebuia 
să facă apel la principiul ac
țiunii și reacțiunii învățat de 
elevi în clasa a VlII-a pentru 
a adinei și îmbogăți fenome
nul studiat, mai ales că apli
cațiile în tehnică se bazează 
pe această interacțiune.

Formula forței n-a fost des
tul discutată și mai ales nu 
s-a spus nimic despre factorul 
К. I s-a . dat doar valoarea. 
Este cunoscut că cei mai mulți 
absolvenți de școală medie nu 
Înțeleg ce este un factor de 
proporționalitate și de ce in
tervine în majoritatea formu
lelor. Credem că este necesar 
ca această lipsă să fie re
mediată.

Pe de altă parte — deși s-a 
amintit că F se exprimă In 
dyne nu s-a precizat unită
țile de măsură ale celorlalte 
mărimi, care 'intervin în for
mulă. Acest lueru este nece
sar așa cum dovedesc exame
nele de admitere din învăță- 
mintul superior.

Și în predarea altor lecții 
de fizică s-au întîlnit lipsuri 
și chiar greșeli ca de pildă, la 
Șcpala medie din Lupeni sau 
la Școala medie din Lonea.

S-a observat că acolo unde 
profesorul nu este riguros in 
definiții, elevii nu-și însușesc 
corect noțiunile predate. Ast
fel la Școala medie din Lu
peni profesorul a definit vite
za lineară astfel: „viteza este 
un vector tangent la traiecto
rie în punctul unde se găsește 
punctul material — avind a-
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Colectivul bibliotecii de la 
școala de 7 ani nr. 1 din ora
șul Lupeni, secția romlnă, des
fășoară o rodnică activitate 
cu cititorii.

Lunar, colectivul bibliotecii 
organizează standuri de cărți 
cu vînzare, cu scopul formării 
unor biblioteci personale ale e- 
levllor.' La standul de cărți din 
luna ianuarie, de exemplu, 
copiii oamenilor muncii din

Mai multă exigentă în organizarea 
lucrărilor de pregătiri!

LINI
(Urmare dîn pag. l-a)

Biblioteca — sprijin 
permanent al elevilor
•* ee •etjoeeooeeoooeooeoeeooaoooeooc 

Lupeni și-au cumpărat cărți 
In valoare de 1440 lei.

In cercul cititorilor sînt pro
gramate lecturi din viața lui 
V. I. Lenin, fragmente din tre
cutul de luptă al partidului și 
clasei noastre muncitoare. Ci
titorii cei mal entuziaști ai 
bibliotecii sint elevii și elevele 
clasei a V-a, care Îndrumați 
de dirigintele clasei au citit 
cele mai multe cărți. Printre 
cititorii fruntași se numără 
pionierii Crainic Maria, Moagă 
Florentina, Goanță Grigore, 
Barbu Marcela, Vălădeanu 
Georgeta.

La indicația organizației de 
partid din școală, colectivul 
bibliotecii a trecut la prezen
tarea mai multor recenzii. De 
exemplu, în ziua de 18 februa
rie 1962 va fi prezentată în 
fața elevilor recenzia asupra 
cărții „Drumul împăratului" 
de C. Prîscov și se pregătește 
o altă recenzie asupra cărții 
„Expediția Kon-Tiki“ de Thor 
Heyerdahl. Prima, în scopul 

''Cunoașterii muncii depuse pen
tru construirea canalului Ma
rea Albă —Marea Baltică, iar 
a doua recenzie pentru cu
noașterea originei poporului 
din Tahiti și a faunei ocea
nului Pacific.

Biblioteca școlii este un spri
jin permanent al elevilor pen
tru a-și completa cunoștințele 
la toate obiectele de învăță- 
mînt, pentru a se pregăti pentru 
viață. Biblioteci școlii este un 
mijloc Important de trezire și 
dezvoltare a gustului de citit 
în rindurile viitoarei genera
ții. de cunoaștere a fenomene
lor naturii, de 
misticismului și 
mulul.

combatere a 
cosmopolitis-

ZAHAKIAProf. MARIA
bibliotecară la Școala de 7 ani 

nr. 1 — Lupeni

îndeplinirea ritmică a pla
nului la lucrările de pregătiri 
constituie pentru minerii de 
la Aninoasa unul din_prlnci- 
paiele obiective de întrecere. 
Colectivul de aici este intere
sat ca pregătirea de noi fron
turi de lucru în zăcămlnt să 
fie făcută la timp șl în bune 
condițluni, pentru că de a- 
ceasta depinde în mare măsu
ră sporirea producției de căr
bune, îndeplinirea sarcinilor de 
extracție, Conducerea minei și 
conducerile sectoarelor au pre
conizat, de altfel, pentru acest 
an aplicarea unor măsuri efi
ciente care să asigure realiza
rea ritmică a lucrărilor de pre
gătiri și deschideri planifi
cate.

Luna trecută, la lucrările de 
pregătire în steril de la mina 
Aninoasa planul a fost reali
zat in proporție de 148 la su
tă. Ou toate astea nu se poate 
spune că este un succes, iată 
de ce. Analizînd rezultatele 
obținute pină în prezent, reies 
o serie de lipsuri in ce pri
vește activitatea la lucrările 
de pregătire. Depășirea pla
nului de pregătiri în steril nu 
se datorește nici creșterii vi
tezelor de avansare și nici 
sporirii productivității muncii. 
Nici un sector nu și-a realizat 
la aceste lucrări randamentul 
prevăzut, iar viteza medie de 
avansare obținută este mai 
mică decit cea planificată cu 
9 m.I./lună. Depășirea planu
lui la pregătiri cu 48 la sută 
s-a făcut datorită faptului că 
In loc de 9 brigăzi cîte erau 
prevăzute s-au plasat И bri
găzi la pregătiri In steril. Pla
sarea unui plus .de efectiv la 
pregă.irile în steril a dăunat 
și lucrărilor de pregătire In 
cărbune. La aceste lucrări deși 
s-a muncit cu o productivita
te mai mare ca cea planifica
tă cu 0,020' m.c./post și s-a ob
ținut o viteză de avansare spo
rită cu 2 m.I./lună față de cea 
prevăzută, planul a fost înde
plinit in proporție de numai 
70 ia sută. Aceasta din cauză 
că în cărbune s-au plasat mai 
puține brigăzi decit erau pla
nificate. La total lucrări de 
pregătire planul a fost înde
plinit numai Ia metri cubi ex
cavați, iar la metri liniari s-a 
soldat cu un minus de 80 m. 
Din cele 21 de brigăzi de la

pregătiri 7 au fost sub plân. 
Printre acestea sînt cele con
duse 
loan

de Biro Mihai. Stănescu 
și Vale Gavrilă. Oele mal 

bune rezultate au fost obți
nute de minerii din brigăzile 
conduse de Solac loan, S \mi- 
levski Anton, Pistol Gheorghe 
și Dragotă Eugen.

Rămînerea sub plan a peste 
33 la sută din brigăzile de la 
pregătiri, nerealizarea planu
lui la metri liniari și la pre
gătirile in căTbune 
rește și faptului că 
narea brigăzilor cu 
și goale s-a făcut in mod de
fectuos, că brigăzile nu 
fost sprijinite efectiv.

Pentru remedierea acestor 
lipsuri, care se manifestă șl în 
prima parte a lunii In curs, e 
necesar să se treacă de indată 
ia o organizare mai temeinică 
a lucrărilor. Trebuie aplicate 
măsurile cele mai potrivite 
care să asigure o plasare ra
țională a forțelor de muncă, 
aprovizionarea din timp a bri
găzilor cu cele necesare. Brigă
zilor de la pregătiri să li se 
creeze posibilități de muncă ca 
ele să obțină viteze de avan
sare sporite și randamente 
mari.

se dato- 
aprovizio- 
materiale

au

ȘT. EKART
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că 
cu 
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ceeași direcție cu semnul 
.rotație".

j Se observă printre altele 
direcția este confundată 
sensul. Elevii au confundat
proape întotdeauna în desfă
șurarea lecției direcția cu sen
sul și invers. Se pare că nu le 
pot deosebi ca noțiuni distinc
te.
. Lecțiile aparținind diferite
lor capitole ale fizicii sint așa 
de variate îneît și metodele 
proprii de predare sînt varia
te. Nu se poate impune o me
todă ca general valabilă deo
arece am greși. Totuși se cons
tată că aproape in toate cazu
rile se poate folosi cu succes 
experiența, care, bine condu
să de profesor, dă rezultate 

foarte bune. Dacă experiența 
este făcută la început, sau 
dacă ea urmează și verifică 
cele spuse de profesor aceasta 
Se apreciază de la caz la caz. 
întotdeauna însă din expe
riență trebuie să tragem toa
te concluziile care rezultă.

Ceea ce trebuie să folosim 
din plin este experiența acu- 
.muiată .ie elev in viața de 
toate zilele. Profesorul tre
buie să apeleze mereu la a- 
ceastă experiență pentru a-1 
face pe elev să observe feno
menele înconjurătoare ,'mai cu 
luare aminte și să gîndească 
asupra lor.

Am observat că la țoate 
școlile din Valea Jiului lecțiile 
sînt însoțite de experiențe. Așa 
de pildă, la Școala medie din 
Lonea la clasa â VII-a am a- 
slstat la o concludentă lecție 
experimentală despre bateria 
de elemente și acumulatori. 
Sigur că experiențele ar pu-

tea fi mereu Îmbunătățite, 
deci, și conținutul lor prin 
străduința profesorului.

Referindu-ne ia munca cu 
clasa — munca profesorului 
va fi încununată cu succes 
cînd va putea stăpini și con
duce clasa, antrenlnd-o in 
judecarea fenomenului cerce
tat. Posibilitatea de stăpinire 
a clasei depinde de măiestria 
profesorului, de felul Intere
sant și atrăgător in cate va 
prezenta lecția, adică de stil. 
Orice lecție de fizică poate 
fi făcută interesantă, fie prin
tr-o scurtă introducere isto
rică, fie prin arătarea marii 
importanțe practice a fenome
nului studiat. Atenția elevilor 
trebuie ținută mereu concen
trată prin întrebări scurte al 
căror răspuns decurge ilogic 
din desfășurarea lecției. între
bările trebuie să fie clare pen
tru a nu produce confuzii în 
mintea elevilor

Profesorul trebuie să se pre
ocupe de stăpînirea clasei in 
tot timpul orei chiar atunci 
clnd controlează temele de 
casă.

Am observat că acest lu
cru nu se face întotdeauna. 
La clasa а ѴІП-а В de la 
Școala medie din Lupeni In 
timp ce profesorul controlea
ză temele, elevii se scoală pe 
rînd în picioare provOcînd o 
oarecare dezordine, iar elevul 
scos la tablă desenează 
cerc și un diametru 
firmă că diametrul 
este axul de rotație, 
nu a fost corectată.

La clasa a XI-a A, la pre-1 
darea lecției defectele lenti
lelor, s-au pus unele întrebări

un 
apoi a- 
cercului 

Greșeala

nupede lucrul îl făcea să 
simtă frigul. Abia la sfîrșit, 
cină deranjamentul fusese în
lăturat, și-a dat seama că era 
aproape înghețdt. Drumul 
înapoi, și mulțumirea datoriei 
împlinite l-au încălzit repede

in ziua de 31 ianuarie a.c.. 
pe la orele 8 dimineața. în 
timp ce iși făceau obișnuita 
revizie, liniorii strungaru 
loan și lonescu Troian au gă 
sit la kilometrul 71 intre sta
țiile Peștera Bolii și Bănită 
un stîlp rupt de vini. Susți
nut de sirme. acesta nu că
zuse la pămtnt. Orice rafală 
de vlnt mai puternică l-ar ft 
doborît jos. Liniorii n-au stat 
mult pe gtnduri. Au trecut

ORII
de-ndată să consolideze pro
vizoriu stilpul apoi au icerut 
ajutorul sectorului. Primul; 
tren spre Simeria 2889 «-al 
oprit în dreptul locului și un 
stîlp nou a fost coborit din 
tren. Pămintul înghețat făcea ’ 
anevoioasă săparea gropii. Cu i 
ajutorul tovarășilor Gross A- 
ladar și Nicșa Nicolae într-o ( 
ord și jumătate stilpul a fost 
ridicat sus și slrmele trecute: 
pe el. Liniorii au fost evi- , 
dențiați. Uite așa zi de zi,; 
liniorii din Complexul C.F.R,, 
Petroșani stau necontenit da ;

■ veghe la liniile de telecomuni-,: 
cații și intervin prompt, clnd 
acestea sint deranjate, сиЛ- 
gurind astfel funcționarea lor 
neîntreruptă pentru menține
rea siguranței circulațiet tre
nurilor.

-Q.
PE URMELE MATERIALELOR PUBLiCATE

„ЕМоенгйе au
Nota apărută la 17 ianuarie cu 

titlul „Blocurile au și subsoluri"... 
arată că subsolurilor din blocuri li 
se dă o atenție mică în cadrul 
gospodăririi cartierelor noi. La 
cele relatate, conducerea I. L. L. 
Petroșani răspunde : „Sau dat dis
poziții administratorilor la toate 
sectoarele pentru a depista defi
ciențele și a lua măsuri de justă

și subsoluri64...
folosire a spațiilor anexe (boxe, 
uscătorii etc.), cerîndu-se în acest 
sens și ajutorul comitetelor de 
blocuri. S-a dispus totodată ce pe 
măsură ce ne vin materialele elec
trice necesare, să executăm repa
rarea și punerea la punct a ins
talațiilor electrice din boxe, pe 
cheltuiala locatarilor respectivi".

ii* 19 4

IN CLIȘEU : Un grup de * 
mineri din brigada lui Popa 7 
loan, din sectorul II al mi- * 
nei Lupeni, în fața graficu-; 
lui, cu puțin timp înainte de 1 
a intra în șut. І

>

PUBLICAȚIE DE CONCURS
I. M. P. anunță scoaterea la concurs 

a următoarelor posturi didactice: .

confuze la care elevii n-au 
știut să răspundă produeîn- 
du-se astfel oarecare nedume
rire intre ei.

Manualul trebuie să serveas
că profesorului drept ghid și 
nu ca material de bază pen
tru pregătirea lecțiilor. Aceas
ta deoarece materialul cuprins 
in manual 
Citeodată 
greșeli sau 
cazul intii 
să atragă atenția elevilor, iar 
in cazul al doilea trebuie să 
completeze la lecție lipsurile 
din manual, in manualul de 
clasa a X-a fluxul magnetic 
este definit ca numărul de li
nii de forță care trec printr-o 
suprafață așezată perpendicu
lar pe direcția cîmpului. De
finiția nu este generală deoa
rece suprafața poate avea 
orice orientare față de cîmp. 
Manualele nu sint editate a- 
nual de aceia ele nu pot o- 
glindi ultimele progrese ale 
fizi’cii. Profesorul însă trebuie 
să-și modernizeze mereu lec
țiile amintind întotdeauna ul • 
timele progrese 
știință.

este foarte sumar, 
manualul
este incomplet. In 
profesorul trebuie

conține

făcute de

(Din raidul 
școlile de 
nerală din 
lui regional Г ' 
cu sprijinul unor 
dre didactice de 
M P. printre care E. Do- 
brescu, Gh. Masca, D. 
Milcoveanu, W. Kecs, V. 
Maria, E. Rozinger, St. 
Szabo, L. sofonie și M. 
Tocaci. Se vor publica și 
alte materiale în legă
tură cu acest raid).

efectuat la 
cultură ge- 
raza orașu- 

petroșani 
ca

la I.

1) . Un post profesor, poziția 
de la disciplina mecanisme

și organe de mașini, din ca
drul catedrei de mecanică a- 
plicată.

2) Un post conferențiar, 
poziția 2, de la disciplina de 

geometrie descriptivă, din ca
drul catedrei de geometrie 
descriptivă și desen.

3) Un post preparator prin
cipal, poziția 12, de la disci

plina economie politică, din 
cadrul catedrei de științe so
ciale.

4) Un post preparator prin
cipal, poziția 13, de la disci
plina socialism științific, din 
cadrul catedrei de științe so
ciale.

5 5) Un post șef de cabinet,
' poziția 11, de la disciplina so- 
< cialism științific, din cadrul 
. catedrei de științe sociale.
) La concurs pot participa: 
; a) Pentru funcția de pro- 
( fesor, persoanele care posedă 
I titlul științific de doctor In 
i științe sau gradul didactic de 
l profesor In tnvățămintul su- 
' perior.
• ț,) P, 1 ’
? rențiar, persoanele care post 
f dă titlul de doctor in știint 
( candidat in științe sau gradi

b) Pentru funcția de confe
rențiar, persoanele care pose-

( candidat in științe sau
l ‘ - -f

î

didactic de conferențiar.
Pot fi admiși la concurs 

pentru funcția de profesor 
sau conferențiar și fără titlu
rile științifice sau gradele di
dactice superioare mai sus 
menționate, specialiști de 
Înaltă valoare, cu vechime in 
producție sau in aparatul de 
stat, care posedă studii supe
rioare de specialitate. ,

c) pentru funcțiile de șef 
de cabinet, preparator prin-

cipal, persoanele care func
ționează în instituțiile de tn- 
vățămint superior în posturi 
de șef de cabinet, preparator 
principal sau persoane din 
producție care posedă diplo
ma de examen de stat in spe
cialitatea corespunzătoare ca
tedrei la care Se ține con
cursul.

Persoanele care doresc să 
participe la concurs, vor de
pune in termen de o lună de 
la apariția prezentului anunț, 
la Secretariatul Institutului 
de mine Petroșani, str. Insti- l 
tufului nr. 20, următoarele < 
acteî

— copia legalizată de 
actele de studii,

— copie legalizată de 
diploma de doctor sau de < 
didat In științe,

— copie legalizată de pe 
atestatul de profesor sau con
ferențiar,

— lucrările științifice ale 
candidatului, intr-un exem
plar.

— memoriul de 
didactico-ștlințificS, 
de candidat,

— certificatul de 
zare a activității profesionale 
șl sociale a candidatului, eli
berat de instituția (întreprin
derea) in care își are funcția 
de bază,

— autobiografia. '
Concursul va avea loc la

I.M.P. după o lună de la a- 
parlția prezentului i ; 
Data concursului se va comu 
nica fiecărui candidat.

Informații suplimentare se ( 
pot lua zilnic de la rectoratul )
Institutului de mine Petro- < 
yeni, str. Institutului nr. 20 J 

__________________ l
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Prezențe romînești peste hotare O.N.U.
O expoziție și un bazar 

de artă populară 
romînească la Tokio

TOKIO 15 (Agerpres).
Sub auspiciile Asociației de 

prietenie Japonia - Romînia 
s-a deschis recent la Tokio, în 
holul clădirii Sindicatelor mun
citorilor de la căile ferate, o 
expoziție și un bazar de artă 
populară romînească. Au fost 
expuse peste 300 de obiecte 
din ceramică, lemn, piele și 
textile, precum și fotografii, 
cărții și timbre romînești.

londra^ Rușinosul proces intentat - - - - - - . .. •- . . . . . . . . . . . . . .  eeIer w.unor memtaii ai „Comitetului
LONDRA 15 (Agerpres).
De trei zile la tribunalul 

„Old Bailey” din Londra con
tinuă rușinosul proces ințen- 
teat unor membri ai „Comite
tului celor 100“ pentru că au 
participat la demonstrația de 
protest împotriva înarmării 
nucleare care a avut loc la 9 
decembrie 1961 la baza mill 
tară americană de la Weat 
hersfield.

Acestora li s-a adus acuza
ția absurdă că au „încălcat le
gea păstrării secretului de 
stat”. Ei sînt amenințați cu 
închisoare pe termen pină la

ѳ

(Ager-

Demisia ministrului adjunct 
al Afacerilor Externe al Argentinei

BUENOS AIRES 15
pres).

După cum anunță agenția 
americană United Press Inter
national, la 14 februarie mi
nistrul adjunct al Afacerilor 
Externe al Argentinei, Oscar 
Camilion, și-a prezentat de
misia. Camilion a făcut parte 
împreună cu Angel Carcano, 
ministrul de Externe al Argen
tinei, din delegația Argentinei 
care a participat la Conferin
ța de la Punta del Este.

După cum se știe, conducă
torii militari reacționari din 
Argentina au cerut, după ab-

Ce se ascunde îndărătul ref uzului occidental
Ideea participării directe a 

șefilor de state și de guverne 
la discutarea problemei dezar
mării generale și totale cores
punde într-o asemenea măsu
ră năzuinței de pace a popoa
relor, incit președintele Ke
nnedy și premierul Macmil
lan nu au îndrăznit să opună 
un refuz fățiș propunerii gu
vernului sovietic cuprinsă în 
mesajul lui N. s. Hrușciov ca 
Comitetul celor 18 state să-și 
înceapă la 14 martie la Ge
neva lucrările la nivelul cel 
mai înalt. A fost însă folo
sită o stratagemă arhicunos
cută ! cei doi conducători oc
cidentali au declarat că sînt 
dispuși să participe la discu
tarea problemei dezarmării 
dacă la Geneva se vor înre
gistra progrese.

Așadar, „în principiu" con
ducătorii occidentali nu pot 
obiecta nimic inițiativei gu
vernului sovietic, dar ridică ob
stacole în privința alegerii da
tei, asupra procedurii și chiar 
a componenței conferinței. Po
ziția puterilor occidentale nu 
poate fi apreciată ăecît ca o 
încercare 
fruntare 
înalt în 
legate de 
și totală. Tărăgănarea apare 
în actualele condiții cu atît 
mai primejdioasă cu cit în 
Occident se intensifică dincolo 
ăe orice limită cursa înarmă-

de a scăpa de o con- 
la nivelul cel șnai 
privința problemelor 
dezarmarea generală

Pierind din Atena cosmonautul 
Gagarin a sosit la Nicosia

ATENA 15 (Agerpres).
La 14 februarie pe bordul u- 

nui avion special „IL-18”, pri
mul cosmonaut din lume, ma
iorul Iuri Gagarin, a plecat 
de la Atena în Cipru.

La întîlnirile cu pilotul cos
monaut au participat sute de 
mii de atenieni și locuitori ai 
altor orașe și sate din Grecia, 
sosiți special la Atena.

In dimineața zilei de 14 fe
bruarie a avut Ioc o conferin 
ță de presă a lui Gagarin care

chiar unii din re- 
poliției au recu- 

organizînd o de- 
această bază

14 ani. Dar 
prezentanții 
noscut că, 
monstrație la 
acuzații nu și-au propus să 
culeagă informații secrete 
pentru a le transmite duș

manului".
„Scopul nostru, a spus unul 

din acuzați, a fost să-i facem 
pe oameni să înțeleagă că în 
cazul folosirii armei nucleare 
ar putea pieri milioane de 
oameni și noi am încercat să 
preîntîmpinăm acest asasinat 
în masă“.

Procesul continuă.

ținerea Argentinei de la votul 
de excludere a Cubei din or
ganismele O.S.A., ca toți mem
brii delegației argentiniene la 
Punta del Este să demisione
ze. Potrivit agenției U.P.I., de
misia lui Oscar Camilion este 
considerată de cercurile poli
tice din capitala Argentinei 
ca datorită presiunilor făcute 
de militari. Agenția anunță că 
în curînd se așteaptă prezen
tarea demisiilor lui CăYcano, 
precum și altor personalități 
care au făcut parte din de
legația Argentinei la recenta 
conferință a O.S.A.

rilor. Dacă in rezoluția adop
tată la a 14-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., pro
blema dezarmării generale și 
totale este recunoscută ca fiind 
de maximă importanță, aceas
tă apreciere este .cu atît mai 
valabilă astăzi cină acumula
rea de arme de distrugere în 
masă sporește inevitabil pri 
mejdia de război.

Desigur, că îndărătul refu
zului '— exprimat cu precauție 
pentru a nu prejudicia și piai 
piuit poziția șubredă a Occi
dentului în fața opiniei publi
ce — stau interesele celor ce 
promovează cursa înarmărilor.

Pentru imensul ecou al pro
punerii guvernului sovietic ca 
problema dezarmării 'să fie a- 
bordată la cel mai înalt nivel, 
este semnificativ faptul că în 
conferința sa de presă de 
miercuri, președintele Ken
nedy a anunțat că efectuarea 
experiențelor nucleare ameri
cane în atmosferă nu va fi 
reluată înaintea conferinței de 
la Geneva. Desigur că acest 
prim su.cces nu înseamnă nici 
pe departe că în S.U.A. cer
curile agresive ar fi abandonat 
planurile care țintesc să du
că la perfecționarea armelor 
americane. Acest lucru este 
confirmat și de faptul că la 
întîlmrea de miercuri convo
cată de reprezentantul sovie
tic la Geneva, S. K. Țarap- 
kin, care a depus un nou e- 
fort pentru a se ajunge la o

reprezen- 
Grecia și

la nume- 
de cores- 

la zbo-

a suscitat un deosebit interes 
ziariștilor. In sală au fost pre- 
zenți cîteva sute de 
tanți ai presei din 
de peste hotare.

Gagarin a răspuns 
roase întrebări puse 
pondenți, referitoare 
rul său în Cosmos, despre lu
crările care se desfășoară în 
Uniunea Sovietică pentru cu
cerirea continuă a cosmosului 
'în interesele păcii și ale între
gii omeniri.

Vizita lui 'Gagarin a consti
tuit tema principală a ziare
lor grecești. Materiale despre 
Gagarin au ocupat primele 
pagini ale ziarelor. Influen
tul ziar burghez „Eleftheria” 
scrie că primirea făcută lui 
Gagarin de către poporul grec 
„a fost triumfală... impresio
nantă ca proporție și entu
ziasm”. Niciodată și nimeni 

fost întîmpinat la Atena 
de înflăcărat, atît de cor- 
ca eroul poporului sovie- 
Gagarin, scrie la rîndul 
ziarul ,,Avghi“.

☆
Populația capitalei Ciprului, 

Nicosia, a făcut o primire en
tuziastă oaspetelui mult aștep
tat — primul cosmonaut Iuri 
Gagarin. In cinstea lui a avut 
loc un mare miting care s-a 
transformat într-o demons
trație de simpatie și prietenie 
față de poporul sovietic.

n-a 
atît 
dial 
tic, 
său

(A-

de 
ar-

------ _____________________ =------- — 

încercările S.U.A. de a constrînge
Chile să rupă relațiile cu Cuba

SANTIAGO (Chile). 15 
gerpres).

Ziarul chilian „Noticias 
Ultima Hora” publică un
ticol în care dezvăluie încer
cările guvernului S.U.A. de a 
constrînge Chile să rupă rela
țiile cu Cuba exercitînd pre
siuni asupra guvernului chi
lian și desfășurînd diferite ac- 
ețiuni subversive.

Ziarul anunță că guvernul 
S.U.A. a contramandat vizita 
în Chile a unei delegații nord- 
americane condusă de Robert 
Woodward, secretar de Stat ad- 

in continuare pe o po
ne constructivă.

țmod inevitabil, o 
la cel piai înalt

va aborda problema de-
confe-

nivel

ințelegere în privința interzi
cerii controlate a experiențelor 
cu arma nucleară, reprezentan
ții S.U.A. și Angliei s-au si
tuat 
ziție

In 
rință 
care 
zarmării generale și totale sub 
uri strict control’ internațio
nal va polariza atenția popoa
relor din lumea întreagă, iar 
pariicipanții nu ar putea sub 
puternicul reflector al opiniei 
publice m°ndiale să evite să 
dea un răspuns răspicat da\că 
sînt pentru 'sau împotriva de 
zarmării.

Atrage atenția faptul că re
fuzul conducătorilor occiden
tali vine in contradicție cu 
poziția exprimată chiar în pro
priile lor țări. Agenția Reuter 
relata că „observatorii din 
Washington sînt de părere că 
din moment ce faza de înce
put a tratativelor privind de
zarmarea indică unele semne 
de succes, iar atmosferă gene
rală indică o continuă destin
dere a încordării situației in
ternaționale, conferință la ni
vel înalt din acest an promi
te să ducă la rezultate îmbu
curătoare". La rîndul ei agen
ția France Presse relata că 
„In cercurile britanice se ma
nifestă dorința de a se între
ține climatul de destindere pe 
care îl ilustrează torsul conci
liant și forma constructivă a

i

NEW YORK 15 (Agerpres). 
TASS transmite :

Luînd cuvîntul la ședința 
din 14 februarie a Comitetu 
lui Politic, reprezentantul
U.R.S.S., V. A. Zorin, a subli
niat că în timp ce delegatul 
S.U.A. declară în Comitetul 
Politic al celei de-a 16-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. că S.U.A. nu ar pre
găti o nouă agresiune împotri
va Cubei, guvernul S.U.A. con
centrează în apropiere de 

Cuba puternice forțe militare.
Reprezentantul U.R.S.S. a 

subliniat (contradicția evidentă 
între cuvintele și acțiunile gu
vernului S.U.A. și a ’cerut ex
plicații în legătură cu aceasta

In continuare V. A. Zorin 
s-a referit la „teza“ elaborată 
de S.U.A. și de țările latino- 
americane dependente de ele. 

fncompatibi- 
existente 

interame ■

despre așa-zisa 
litate” a orînduiril 
în Cuba cu sistemul 
rican.

Fondul 'chestiunii
„teza” despre „incompatibili
tatea” ’orînduirii din 'Cuba 
constituie doar un paravan i- 
deologic pentru acei care vor 
pur și simplu să găsească un 
pretext pentru acțiuni repre
sive, pentru a continua să se 
amestece în treburile Cubei.

Poziția țărilor mari din A- 
merica Latină ,care în decla-

este că

junct al S.U.A. pentru proble
mele interamericane. Washing
tonul a lăsat să se înțeleagă 
prin - această măsură că nu 
vrea să acorde statului Chile 

cadrul 
pentru 

„ajutor” economic în 
programului „Alianței 
progres”.

Ziarul menționează că în
totdeauna guvernul S.U.A. a 
folosit acest program ca, ins
trument de șantaj în vederea 
înfăptuiri planurilor sale cu 
privire la o nouă agresiune îm
potriva Cubeî“.

scrisorii lui Nilcita Hrușciov". 
Se pune întrebarea firea că, 
de vreme ce liderii occident aii 
afirmă că sînt animați de bu
ne intenții în .ce privește rea
lizarea dezarmării de ce „con
ferința la nivel înalt din acest 
an" să nu fie convocată toc
mai la 14 martie, cînd se în
trunește la Geneva organul 
celor 18 state ? Este evident 
că orice amînare comportă 
asumarea unei răspunderi se
rioase din partea puterilor oc
cidentale. Cit privește expri
marea acordului de principiu 
pentru convocarea conferinței, 
este concludent că „New York 
Times" scria miercuri: „Ofi
cialitățile de la Washington 
au declarat că ele nu cred că 
vor avea capacitatea să re
ziste propunerii de a se con
voca o conferință la nivel înalt 
Către sfirșitul anului in curs, 
dacă Hrușciov va persista în 
propunerile

Popoarele 
ca factorii 
răspundere 
puterii să 
grabnic ei ; 
xime pentru ca problema de
zarmării să fie urnită din 
punctul mPH unde se află din 
pricina poziției obstrucționiste 
manifestate pină în prezent de 
puterile occidentale, pentru ca 
in felul acesta mult așteptata 
dezarmare generală și totală 
sub un strict control inter
național rsă devină realitate.

sale".
întregii lumi cer 

de cea mai mare 
care dețin frinele 
depună cit mai 

înșiși eforturi та-

ZĂNEL FLOREA
Comentator. Agerpres , 

rațiile lor în comitet au (rea
firmat că sprijină principiul 
neamestecului în treburile in
terne ale statelor — a spus
V. A. Zorin — demonstrează 
în mod clar că aceste țări își 
-au singure seama de caracte
rul echivoc, perfid al așa-zisei 
teze cu privire la faimoasa 
„incompatibilitate” a Cubei cu 
sistemul interamerican, formu
lată la conferința de la Punta 
del Este.

Sprijinind proiectul de re
zoluție al Romîniei și Ceho
slovaciei care cere încetarea 
amestecului S.U.A. în treburi
le (Cubei și reglementare paș
nică, V. A. Zorin a spus : în
deplinirea acestui proiect va 
însemna că O.N.U. este gata 
să apere cu hotărîre princi
piile fundamentale pe care se 
bazează întreaga ei activitate, 
că O.N.U. nu intenționează să 
lase o țară mică la (discreția 
unei mari puteri, care pregă
tește împotriva ei o nouă a- 

gresiune.
Nesocotind faptele citate de 

către delegați, delegatul S.U.A. 
Stevenson, care a luat apoi cu- 
vîntul, a declarat că „nu 
există nici un fel de dovezi” 
că S.U.A pun la cale o nouă 
agresiune împotriva Cubifi. 
Stevenson a recunoscut însă’ 
că contrarevoluționarii cubani 
sînt primiți in cadrul forțelor 
armate ale S.U.A.

In același timp, Stevenson 
a trecut sud tăcere întrebarea 
pusă de reprezentantul Uniu
nii Sovietice, V. A. Zorin: In 
ce scop concentrează S.U.A. 
nave port-avion în apele teri
toriale ale Cubei.

In ședința din 14 februarie 
a Comitetului Politic au luat 
cuvîntul, de asemenea, dele
gații Marocului și Nepalului 
care s-au 
pentru
O.N.U., principiului neameste
cului, reglementării pașnice.

pronunțat ferm 
respectarea Cartei

PR06RAM DE ШІ0
17 februarie

PROGRAMUL I. 7,00* Radio
jurnal. Sumarul presei centra
le, 8,00 Din presa de astăzi,
8.30 Concert de dimineață, 
9,00 Roza vînturilor, 9,30 Mu-Z 
zică populară din țări socia
liste, 11,03 Muzică distracti-. 

vă, 12,30 Cîntă Sofia Popa si 
clarinetistul Iliuță Rudăreanii, 
13,05 Muzică simfonică, 14,40 
Piese oe estradă, 15,10 Din 
muzica popoarelor, 16,15 Vor
bește Moscova! 17,15 Cîntă 
orchestra „Mantovani”, .18,00 
„Din viața muzicală a orașului 
Brașov”, 19,05 Retransmisiu- 
nea operetei „Văduva veselă” 
de Franz Lehar, 23,00 Muzică. 
PROGRAMUL II. 12,15 [Melodii 
de estradă, 13,Q0 Muzică popu
lară sovietică. 15,00 Interpreți 
romîni de muzică ușoară, 16,15 
Cîntăm marea prietenie, 16,55 
Melodii populare romînești și 
ale minorităților naționale,
18.30 Din comoara folclorului 
nostru, 19,00 „Programe muzi
cale alcătuite de ascultători”,
19.30 Pe teme internaționale,
20.30 Muzică de dans, (21,15 
Noi înregistrări de muzică 
populară ale acordeonistului 
Ilie Udilă, 21,45 Muzică de 
dans.
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CINEMATOGRAFE

17 februarie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Ultimul meu tango; Al Sahiaz 
Zece pași spre răsărit; PE-; 
TRILA: Patru în potop; LI-* 
.VEZENI: Vremea Ghioceilor; 
ANINOASA: Lylli; LUPENIY 
Lumină la fereastră; BARBĂ-: 
TîNl: Insula în flăcări; URI-* 
CÂNI: Te iubes'c viața.
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