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Pfoteteri din foaie .țările, J "U

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

im іевтапе tg
In lupta pentru îndeplinirea cu cinste a an

gajamentelor de întrecere luate pentru anul 
1962, colectivele exploatărilor carbonifere au 
repurtat și în luna februarie succese importan
te. Pe seama sporirii productivității muncii în 
abataje, toate minele (cu excepția minei Vul 
can) și-au depășit sarcinile de plan. In deosebi 
trebuie subliniat succesul colectivului de la Lu- 
peni care a dat peste planul lunar 2682 tone 
de cărbune cocsificabil. La această mină se 
duce cu succes acțiunea pentru ridicarea tutu
ror brigăzilor la nivelul celor fruntașe și pen
tru îmbunătățirea calitativă a cărbunelui ex
tras. In februarie minerii de la Lupeni au dat 
cărbune cocsificabil cu circa 0,2 la sută mai 
puțină cenușă decît norma admisă.

Este, de asemenea, demnă de remarcat mun
ca minerilor petrilenî pentru îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor de plan și a angajamentelor 
El au dat peste planul lunar 3231 tone de căr
bune.

Acum au început o nouă lună de muncă. A- 
cum este necesar să se muncească ța toate ex 
ploatările cu mai multă perseverență pentru 
îmbunătățirea calității producției, pentru ridi
carea tuturor brigăzilor la nivelul celor frun
tașe 1

f O

Minerii de la Petrila 
pu muncit rodnic la 
extragerea cărbunelui. I 
din prima zi a lunii fe ; 
Ьгцагіе, lună pe care au 
încheiat-o cu 3231 to- / 
ne de cărbune peste .
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înșirate ca niște mărgăritare pe malul sting 
al pîrîului Braia, blocurile din cvartalul III Vis- 
coza constituie una din mîndriile lupenenilor.

IN CLIȘEU: Blocul 23 care cuprinde 32 a- 
■partamente.
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Activiste obștești de frunte

In fata industriei locale 
sarcini importante I

Pe seama 
creșterii 

randamentelor

In luna trecută mi
nerii sectorului II de la 
Lonea s-au situat pe un 
loc de frunte în întrece
rea pe mină. Ei au dat 
peste plan 742 tone de 
cărbune. Din 
unde muncesc 
conduse de

plan. Randamentul pla
nificat pe exploatare a 
ffist depășit cu peste 10 
kg. cărbune pe post. 
Munca avîntată a mi
nerilor din sectoarele 11 
și III stă la baza acestor 
frumoase succese. Mine 
rit din sectorul 11 în 
frunte cu cei din brigă
zile conduse de tov. 
Rpibu Gheorghe, Mun 
tî'anu Petru, Firoiu Ioan 
du extras peste planul 
lunar mai bine de 2250 
tone de cărbune. Cu 
2301 tone de cărbune\ 
șl-a depășii planul și co
lectivul sectorului III un I 
de fruntașe în muncă | 
sînt brigăzile conduse de \. 
minerii Cîțlaru loan.\ 
Bartok losif și Purda 
Constantin, Olteanu Sil- j 
vestru. I

abatajele 
brigăzile 

Buhăiescu 
Vasile, Nedelcu Nicolae
și din celelalte abataje s-a 
dat numai cărbune curat. 
Sectorul n-are nici un 
vagonet rebutat pentru 
șist vizibil !

Ancore 
clin lemn

Galeriile săpate de mi
nerii sectorului de inves
tiții Uricani se susțin 
în totalitatea lor cu ar 
mături metalice. In urma 
unor studii efectuate, s-a 
trecut la susținerea cu 
ancore de lemn recupe
rabile. Aplicată pe o por
țiune de circa 20 m. ga 
lerie, susținerea se corn 
portă mulțumitor.

In ziua de 28 februa
rie a.c. a.avut loc adu- 

. narea generală pentru 
darea de seamă și ale
gerea Boute. comitet o- 
țășenesc al femeilor din 
Vulcan.

Darea de seamă pre
zentată de tov. Moldo
van Eleonora a înfățișat 
activitatea bogată pe 
rare a desfășurat-o co
mitetul orășenesc pentru 
educarea femeilor și mo
bilizarea lor la acțiuni 
de folos obștesc. Din da
rea de seamă a reieșit 
că de la ultimele alegeri" 
femeile din Vulcan au 
prestai mii de ore mun
că voluntară la lucrări 
gospodărești prifl cale 
au realizat economii în 
valoare de 220.000 lei.

Cu prilejul 
generale au fost 
țiate numeroase 
femei care se 
situează în frun
tea acțiunilor 
gospodărești de 
înfrumusețare și 
bună gospodă”

a
S-a

mai

adunării 
eviden -

leria, Mănescu , Reghina, 
Bălăceanu Olimpia și al
tele, munca femeilor din 
comitetul de sprijin de 
pe lîngă spitalul unificat, 
printre care tovarășele 
Kiss Aaa, Saldmie Ana, 
Orșa Victoria, Hogman 
Elena, precum și contri
buția prețioasă pe care o 
aduc la lucrările de. în
frumusețare a orașului, 
tovarășele Tutuianu Iu- 
liana, Gavriliu Lațjra, 
Bucucica Vilma. Rusu 
Elisabeta și altele.

In cadrul adunării ge
nerate . de. ateaen 
zentantele femeilor ff-au 
angajat ca în cinstea zi
lelor de 8 Martie și 1 
Mai să obțină noi succe
se în înfrumusețarea o- 

rașului.
VASILICA ARAMA 

ELENA ТОМА 
corespondente

©ongresul al ш-lea al parti
dului a pus în fața Industriei 
locale sarcini importante. In
dustria locală este menită să 
contribuie la satisfacerea ne
cesităților populației prin va
lorificarea resurselor locale, 
prin livrarea pe piață a unor 
sortimente care nu se produc 
sau se produc mai puțin în 
industria republicană. In lu
mina sarcihilor puse d* partid 
activitatea întreprinderi! de 
industrie locală „6 August" 
Petroșani se desfășoară în con
cordanță cu cererile unități
lor economice, ale populației 
și cu capacitățile de producție 
ale întreprinderii.

întreprinderea „6 August" a 
reușit să-și organizeze mai bi
ne producția și să obțină vi
nele succese în activitatea sa. 
In anul 1961, IJ.R „6 August" 
șl-a depășit planul producției 
globale eu 4,3 la sută, planul 
producției marfă cu 3 la sută, 
întreprinderea a livrat comer
țului cu 700.700 lei mai multă 
mobilă, cu 56.000 1. sifon, cu 
182 tone mai mult mălai decît 
in anul 1960.

Important de menționat este 
și faptul că creșterea produc
ției s-a obținut pe seama spo
ririi productivității muncii cu 
4,3 la srită — rod bl folosirii 
mai raționale a 
lucru.

In activitatea 
au existat insă 
deficiențe care vor trebui eli
minate. Nu a existat o preocu
pare permanentă pentru rea
lizarea planului în toate ra
murile și la toate sortimentele, 
întreprinderea a rămas datoa
re cu unele sortimente de mo
bilă cu 3880 m.p. binale nece
sare noilor obiective industria
le și social-culturale.

Neritmlcitatea producției, 
munca în salturi în unele pe
rioade a dus la supraîncărca
rea utilajelor și la produse de 
slabă calitate. Au fost produ- 

I se binale din cherestea ntto- 
•ee' * nzatoarr ca .grosime, in

suficient de uscată, unele sor
timente de mobilă au fost in
suficient consolidate, necores - 
punzător finisate și vopsite.

La preparatele de carne, deși 
calitatea produselor s-a îmbu
nătățit într-o oarecare măsu
ră față de anii trecuți, în u- 
nele perioade produsele n-au

timpului de

întreprinderii 
și o serie de

O briguaâ de tineri harnici

corespuns calitativ, fapt ce a 
nemulțumit consumatorii.

De asemenea, depășind pre
țul de cost planificat cu 707.000 
lei și nerealizînd planul de be
neficii, situația financiară a în
treprinderii „6 August" în .ач 
nul 1961 a continuat să fie 
slabă. Cele mai mari depășiri 
la prețul de cost, de 409.000 
lei, au fost înregistrate la ca
riera de piatră și instalațiile 
de concasare prin plata de lo
cații pentru neincărcarea la 
timp a vagoanelor și cheltu
ieli mari de transport datorită 
aprecierii greșite a rezervelor 
carierei și calcului greșit al 
rentabilității la deschiderea a- 
cestui sector de către serviciul 
tehnic al întreprinderii.

Comitetul executiv al Sfatu
lui popular ăl orașului Petro
șani a luat măsuri pentru, o 
activitate financiară 
a acestei întreprinderi 
1962.

In anul 1962 I.I.L. 
gust" ăre toate condițiile pen
tru a-și îmbunătăți activita
tea economico-financiară. Pe 
baza planului de măsuri teh
nico-organizatorice întocmit în 
acest sens, întreprinderea va* 
trebui să urmărească perma
nent realizarea planului la 
toate sortimentele, îmbunătă
țirea calității produselor, apro
vizionarea ritmică . eu mate-

a

normală, 
înanvt

„6 Au-

I. MISCHIE
șeful secției de plan 

Sfatului popular al orașului 
Petroșani
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(Continuare în pag. 3-a)

♦
♦
♦
*
î La puțul auxiliar al nunei A~
* ninoasa cîțiva tineri așteptau să 
« intre în mină. După ce s-a fă- 
X cut și ultimul transport de lemn,
♦ cuplătorul Ștefănescu Luca li se
• adresă:
X — Pregătiți~vă!
X La cel de-al doilea semnal.
* colivia coborî cu viteză în adine.
♦

lucrează brigada de tineret con
dusă de Kibedi Franeisc. La ort 
se muncea de zor. Unii șoroledu 
lemnul, alții tncărcau cărbune
le pe crațer. De fapt ața se lu 
creazĂ întotdeauna , în abatajul 
tinerilor mineri din brigada lui 
Kibedi Franeisc — eu elan, cu 
hărnicie. Brigada iți organizea-

Mnlți din „licuricii" ce into-; 
vărășesc minerii din Anipoasa, 
pretutindeni în subteran, trec 
prin mina muncitoarei Con- 
statinescu Elena de Ia lămpă- 
rie. După cum se vede și din 
clișeu, privind lampa pusă la 
punct, ea zîmbește mulțumită, 
încă uri miner va avea- tova
răș bun în munca ce o desfă
șoară în subteran.

localită- 
subli* 

ales

rire 
ții 
niat 
activitatea boga
tă a responsa
bilelor celor 147 
cercuri de 
tit, printre 
tov. Smitko 
ria, Jura

Ia jielierul de bobinaj greu de la A.C.B.E. Vulcan s-au e- 
at hif irfle de reparare a rotorului de la statorul de 310 
aflat m separație. Repararea rotorului a fost încredin- 
flMriM teMaator Neveai Ladislau (în clișeu). El este 

flb* «a *■* As cei mai bani muncitori ai atelierului.
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♦ 
« 
♦ 
♦ 
« ♦ 
♦ 
« 
♦ *

Ză bine lucrul.»♦ 
pentru ca nici un ♦ 
minut să n. 
fie pierdut fără 
rost. Fiecare știa 
ce are de fă

cut. Pentru rezultatele frumoa • 
se ce le obține lună de lună, bri
gada se numără printre cele 
fruntașe ale sectorului.

In trei minute 
colivia a parcurs 
cei 400 de metri 
pînă la orizontul 
8, de unde ti
nerii s-au în-

dreptăt spre locurile lor de тип-
♦ că. Deodată în galeria direcțio- 
» nală îți făcu apariția o locomo- 
X tivă subterană de patru, tone est
♦ remorca un țug cu zeci de va-
♦ gonete.
X — Goale sau pline s —
X auzi de undeva vocea .maistrului
♦ de revir.
X — Pline! îi răspunse meca- 
X nicul. Maistrul se uită la ceas
♦ cu bucurie. Trecuseră mai puțin
♦ de 4 ore de la începerea schim- 
X bului l și din abatajul cameră
♦ nr. 5 de pe straiul 5 vest al sec-
♦ torului ГІ se îndreptau spre ziuă
♦ zeci de tone de cărbune. Mais-
♦ trul luă în mină un bulgăre da 
X iărbune șt se uită la el zîmbind. 
X — Fain cărbune! Nici un 
X strop de piatră. Iți cunoaște bi'
♦ n/ meseria Kibedi. Făcu apm
♦ sentr, cu lampa mecanicului fl-
♦ dispăru pe galerie în direcția din
♦ care venise țugui.

X ...La gura abatajului se zărea 
X o lampă de benzină, се-ți îw 
X praștia lumina. In acest abataj

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Pfaă la 24 februarie brigada J
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

lui Kibedi Franeisc a extras 833 
tone de cărbune peste plan. Prin 
folosirea rațională a materiale
lor > brigada reușește să obțină 
rezultate frumoase și în redu
cerea consumului de lemn, ex
ploziv, capse, energie electrică și X 
pneumatică- îndrumată . de orga- J 
nizația U.T.M. brigada extrage • 
cărbune de bună calitate. In X 
cursul lunii februarie, de рЯЛі, X 
brigăzii lui Kibedi Fn 
i. s~a rebutat mă n 
cărbune pentru sinii

Ii brigadă bena
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„Prietenii filmului“
De eurînd, la U.B.U.M.P., 

din inițiativa comitetului! 
U.T.M. pe uzină, a luat ființă 
un cerc denumit „Prietenii fil
mului". Cercul, din care fac 
parte peste 30 de tineri mun
citori din toate secțiile uzi
nei, este menit să ajute pe ti
neri în înțelegerea semnifi
cației și conținutului fiimrtw. 
sț contribuie la educarea ș* 
îmbogățirea eunoștmțeiar Mr 
de cultură 
prietenii

fastI Krcța.
U.TJbL pe

rin fi Bnaiu
- Pentru пЛгпЛ Iar ă

cură de aprecierea întregului со- * 
lect№. *

I. ARAMA X 
corespondent X
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STEAGUL

I цю-амснета Aspecte ale predării matematicii

I In cadrul raidulul-ancbetă întreprins dc redacție nost 
j ri in colaborare cu cadrele didactice de specialitate de la
• LM.F., In legătură cu predarea matematicilor și fizicii In 
I școlile do cultură generală, in numărul 3819 al ziarului a 
ț fost publicat materialul intitulat „Considerații generale * 
І supra predării lecțiilor de fialc* in școlile de cultură ge-
♦ nerală". In numărul de azi publicăm continuarea la raid-
* anchetă cu un material despre felul in caro se predau
♦ matomatidle și unele concluzii desprinse din raidul-an 
! chetă efectuat.

Vom împărți considerațiile 
noastre asupra predării mate
maticii in: considerații de 
conținut, metodologice, consi
derații asupra muncii cu clasa 
și considerații asupra muncii 
cu manualul.

I. Noțiunile matematică, ca 
oricare noțiuni științifice, au 
căpătat forma lor abstractă, 
conform procesului didactic, 
plecind tte la contemplarea 
vie. Flecare relație matemati 
oi cuprinde o sinteză a mai 
multor fenomene fizice, alcă
tuind un model al acestora șl 
acest lucru în predare trebuie 
ș& se reflecte pas cu pas. Fie-- 
care categorie de numere, de 
exemplu, corespunde unei ne
cesități de efectuare a unei o- 
perațiuni în cadrul unei clase 
de numere prealabil definite. 
De aceea nu credem indicat a 
se introduce clasele de nume
re, așa cum s-a observat la 
unele școli, fără a demonstra 
rolul operației in definirea 
unei clase de numere.

Geometria analitică este un 
Instrument de calcul care vi
ne st ușureze rezolvarea unor 
probleme de geometrie fără a 
ta dezbrăca insă de conținutul 
lor geometric pur. De aceea 
credem că metoda Ioîo Hk de 
tov. 1. Goja 'de la Seoul* rap- 
Ше din Lupeni, de a interpre
tă relațiile analitice obținute 
pu ajutorul cunoștințelor de 
geometrie plănă pe caro ele
vii le aveau din anii anteriori, 
sete foarte potrivită.

Pregătirea matematică a e- 
tovuhii de invățămint 
credem că are două 
a) însușirea calculului 
neoesar in minuire* 
eelații, indiferent de

s-a observat 
toate școlile 
Petroșani se 
prea ușor, 
de clasa a 

de

că а • 
medii 
trece 
chiar 
XI a, 

caicul 
la a-

4 
4

t 
4 
I 

4
4
4
4

г

na tehnică și b) fixarea și In 
țelegarea unor noțiuni de sin
teză din analiza matematică 
și geometrică. Dacă fixarea 
noțiunilor din etapa a doua se 
continuă și In învățămîntul 
tehnic superior, minuirea cal
culului algebric trebuie termi
nată în cadrul învățămîntului 
mediu. Or, 
proape la 
din orașul 
cu vederea 
unor elevi
greșeli elementare 
algebric, apreciindu-se 
ceștia doar însușirea calculu
lui derivatelor.

2. Experiența ne arată că di
ficultatea mare pe care o în- 
timpină elevii In rezolvarea 
unei probleme de matematică 
constă in aceea că din mulți
mea formulelor învățate an
terior nu pot desprinde pe a- 
celea necesare problemei da
te. Este bine ca Înainte de a 
se rezolva o problemă să se 
reamintească formulele nece
sare, dar acestea să nu fie in
dicate de profesor. Credem că 
pentru a nu distruge inițiati
va și personalitatea elevului, 
alegerea formulelor trebuie lă
sată pe seama lui. O legare a 
rezolvării unei probleme de 
părți teoretice, făcute ante
rior, contribuie la o fixare mai 
bună a noțiunilor, o lămurire 
mat clară a relațiilor opera
ționale ce intervin.

De asemenea, formularea e- 
xactă fie h unei noțiuni, fie a 
unui raport operațional, este 
o dovadă a unei înțelegeri 
iuete. De aceea exigența întîi- 
nită la unii profesori pentru 
o exprimare clară o recoman
dăm tuturor

in Însușirea unul element 
de calcul, gradarea dificultă
ților este necesară. Această 
gradare a reușit-o printre al
ții. tov. I. Hendriks de la 
Școala medie din Lonea, ob- 
Unind din partea majorității 
elevilor calcule corecte ale u- 
nor derivate complicate.

3. Lucrările de casă consti
tuie munca Individuală a fie
cărui elev șl reflectă gradul 

chestiunilor 
metoda tov. 
Wlski de la 
Petroșani, a 
de la Școala

cărui elev șl i ' 
de Înțelegere a 
predate. De aceea 
prof, șlclovan șl 
Școala medie din 
tov. prof. Biendea____,_____
medie Lonea șl alții, de а în
cepe lecția printr-o lămurire 
a tuturor dificultăților intim-' 
pinate de elevi in rezolvarea 
temelor de casă este foarte ni
merită.

Antrenarea în timpul orelor 
a întregii clase în rezolvare» 
unei probleme tace posibilă o 
lecție activă. De aceea împăr
țirea lecției In două etape, o 
ascultare singulară, a unora 
Și o predare activă a mate
riei nOi, asigură numai o reu
șită parțială a lecției. Este ne
cesar deci ca lămurirea ches
tiunilor pe care elevul ascul
tat nu le cunoaște, să se facă 
cu ajutorul clasei. Astfel se 
reușește ca întreaga clasă să 
fie antrenată la rezolvarea 
problemelor.

4. Manualul constituie o e- 
tapă metodologică rezultată 
din experiența pedagogică pînă 
la un moment dat. Fiecare cla
să însă are un specific de în

țelegere pe care cadrul didac
tic trebuie să-1 sesizeze. Per
sonalitatea fiecărui profesor se 
manifestă in a ști nu să ur
mărească 
pas, ci In 
un ghid și 
sibilitățile 
clasei.

Manualul 
probleme care

Re'

r
Ж j

Orele de laborator sînt mult îndrăgite de elevi. Cîte lu~ 1 
cruri interesante nu au ei de văzut. Privind prin ochiul magii 
al microscopului, pătrunzi in tainele lumii, minuscule, a micilor 
viețuitoare, în secretele invizibile ochiului liber al vieții plantelor, •'

IN CLIȘEU : Elevele? Tînțarcu Sofica și Rațiu Eugenia din 
clasa a V-a a Școlii de 7 ani din Uricani, li o oră de laborator, '

Activitate bogată în unitatea noastră de pionieri 
bul G.F.R. cu tovarășul Moldagan 
Ioan, muncitor ceferist, care a 
luat parte la luptele din 1933. La 
această întîlnire au mai fost in
vitați și cei mai buni pionieri ai 
unităților nr. 1, 2, 3 și 5. A ur
mat un scurt program artistic. Ca 
mulțumire pentru cele vorbite 
nouă, pioniera Mihaly Antoneta 
a dăruit tov. Moldovan o carte, 
o cravată și o insignă pioniereas
ca.

mediu 
etape •; 

algebric 
oricărei 

dtaclplî-
★

CONCLUZII SI PDOPUNEDI
імооеммоем

Aproape la toate șco~ 
lUe s-a observat căci ca
drele didactice știu să 
stăpînească bine clasa, 
unii profesori au deja, 
în baza experienței pro
prii, metode originale în 
munca pedagogică iar la 
elevi se observă 
put de gîndire 
ti că.

Experiența în 
orelor de fizică, 
care vine să lămurească 
intuitiv noțiunile ți re
lațiile teoretice predate, 
este întrebuințată pe sca
ră largă în școlile medii 
ale orașului regional Pe
troșani.

Cu toate acestea la 
școli se mai observă și 
unele lipsuri în activita- 

и tea metodologici a ca- 
Я drelor didactice.

Deși în majoritatea 
cazurilor introducerea 
noțiunilor noi. ca și lim
bajul corect de exprima
re sînt în atenția profe
sorilor care predau, la 
pinii însă, predarea ele
mentelor teoretice nu es
te întotdeauna la nive
lul dezvoltării actuale a 
țtiințetor, respective, iar 
la aiți profesori de fizici 
se observă lacune în spe- 
âal în formularea pro
prietăților în ceea ce pri‘ 

j мдо rigoarea științifică.
міХісіаоіавоемвммхімамюойем^

un înce- 
matema-

cadrul 
element

ca-

Calculul algebric, ele
mentul de bază, a cărui 
însușire trebuie termina
tă definitiv în școala me
die, ml ie bucură de toa
tă atenția necesară. La 
un elev care poate înțe
lege și minut cu ușurință 
calculul derivatelor este 
inexplicabil faptul că mai 
pot persista unele lacune 
grave de calcul elemen
tar. Desigur că acestea 
provin încă din școala e~ 
lementară, dar prin lu
crări de casă speciale s> 
o muncă aparte în
drul meditațiilor acestea 
pot fi eliminate.

De asemenea, 
țiile și problemele de fi~ 
Zică, element care dă o 
consistență aplicativi for
mulelor învățate, nu sini 
folosite în măsură sufi
cientă de profesorii noș
tri.

Deși unele cadre didac
tice au reușit ca în mun
ca lor să folosească ax 
periența proprie metodo
logică, avind manualul 
doar ca un ghid și o sur
să pentru problemele de 
casă, există foarte mulți 
profesori care se folo
sesc prea mult de carte.

Pentru a se îmbună
tăți metodele pedagogice 
an de an, pentru a exista 
un cadru în care profe

exerci-

sorii să facă intre ei un 
scbimb de experiență me
todologică, pentru a exis
ta o ocazie de informare 
științifică și un contact 
cu cercetările actuale în 
disciplinele respective, es
te indicat ca Secția de 
irrvăfămînt și cultură a 
Sfatului popular al ora
șului Pet-oșani, în cola
bora e cu Subfiliala aso
ciației de matematică Șt 
fizică, să organizeze Cel 
puțin 
tr*o 
cerc
care
cadrele didactice din Va
lea Jiului de la discipli
nele de matematică și fi
zică.

De asemenea, este bi
ne ca între cadrele di
dactice de la institut și 
cele de la școlile medii 
tă existe un permanent 
contau și un schimb de 
experiență. Pentru aceăs 
ta e necesar ca profesorii 
dc la l.M.P. să fie invi
tați la cercurile pedago 
gice unde să-și poată a- 
duce aportul lor la îmbu
nătățirea metodelor pe
dagogice, iar la rîndui 
lor cadrele didactice din 
învățămîntul mediu să
participe la orele de ma
tematică și fizică din ca
drul I.M.P.

manualul pas cu 
a-I folosi doar ca 
a-1 adapta la po- 
de Înțelegere al' 

S 
conține diverse 
s formează un 

izvor al lucrărilor de clasă. 
Exercițiile care se rezolvă în 
clasă ca exemple, trebuie să 
conțină un anume specific ca
re să permită rezolvarea In 
cadrul unui exercițiu a cit 
mai multor aspecte. De aceea 

faptul că tov. 
prof. I. Șiclovan 
îșl compune sin
gur aceste e- 
xemple permite 
pe de o parte 
economie mare 
de timp, pe de 
alta atinge mai1 
just scopul ur
mărit prin a- 
ceste exemple.

8
§

odată pe lună, în- 
după-amiază, un 

pe specialități, la 
să participe toate

Iii ultimul timp în unitatea 
noastră s-a desfășurat o activi
tate bogată. Detașamentul nr. 5, 
de exemplu, a ținut o adunare 
pionierească pe tema „Cravata ro
șie”. Și în detașamentul nr. 2 a 
avut loc o adunare model pe te
ma „Viața pionierească". Pentru 
această adunare pionierii. Ungu- 
reanu Suzeta, Popa Traian, Dan 
Ionel, June Emil și David Ani- 
șoara au prezentat referate în care 
au redat aspecte din viața pionie
rească, despre ajutorul pionieresc.

Ia ziua dc 15 februarie -unitatea 
noastră a avut o întîlnire la du-

TRAIAN POPA
pionier — școala de 7 ani ar, 2

Petroșani

©
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LA ȘCOALA VIITORILOR MUZICIENI
Nu a trecut decît un an și ju

mătate de cînd în orașul Petroșani 
a luat ființă o școală elementară 
dc artă, unde elevii de la școlile 
de 7 ani din localitățiile Văii Jiu
lui au posibilitatea să-și dezvolte 
aptitudinile artistice.

La început școala a avut 22 
elevi cu un profesor de pian și 
unul de vioară. Astăzi școala este 
amenajată intr-un local corespun
zător, fiind frecventată de 204 e- 
levi din care 92 la pian, 78 la 
vioară, 2 la violoncel și 32 la arte 
plastice (desen, pictură, modelaj).

Școala are în prezent 4 piane, 
20 de viori, 4 violoncele și mai 
multe instrumente de suflat, pre-
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in fiecare joi după-amlază, la biblioteca clu
bului minier din Lupenl pot fi lntllnlțl multi 
copii, elevi ai școlilor din localitate. In această 
ai, așa cum prevede și programul de activitate 
al bibliotecii, se distribuie cărți pentru elevi.

IN CLIȘEU : Pionierele Visiovski Rodica și 
ChiOreanu Mariana din clasa a VI-а, intr-o joi 
după amiază in sala de lectură a bibliotecii 
clubului din Lupeni.

cum ți un bogat material didactic 
adecvat fiecărei specialități.

Pentru verificarea cunoștințelor 
obținute de elevi în fiecare «îm
bată seara se organizează audit 
ții muzicale, Ja care iau parce și 
părinții și colegii elevilor.

Pentru luna aprilie elevii școlii 
pregătesc un program musical mai 
amplu, din care se va putea vedea 
felul cum muncesc elevii acestei 
școli pentru a pătrunde în tainele 
artei

prof. P. BARBAROȘlE 
directorul școlii elementare de artă

І Excursie cu săniuțele 
’ De curind, din inițiativa 
I Comitetului orășenesc ÎI.TJA. 
I - - - ------------
Ț
f pentru elevii școlilor din #e- 
J trnfldîif
j
ț cuî"de întîlnire. In jurul erei
* 0 au sosit două sânii cu 0*1
* care ne-au remorcat săniu

țele șl am pornit spre Gam- 
brinus. Din față Mtea un 
vînt tăios care Insă nu no-a 
umbrit veselia.

Insfirșit ajungem la Gam
brinus. De după tufișuri a- 
pare echipajul primei sânii 
care ne-o luate înainte, ta- 
proșcindu-ne cu zăpadă. Du
pă o bătaie strașnică eu bul
gări de zăpadă pornim Îna
poi spre Petroșani, excursir 
noastră luind sfirșit.

A fost intr-adevăr o ex
cursie plăcută șl veselă de 
care ne vom aminti Încă 
mult timp cu bucurie.

a fost organizată o excursie 
cu săniuțe pe traseul Petro
șani — Gambrinus și hxtvoi

troșani.
Plecare* s-a dat de 1* 

școala nr. 4 unde a foet le*

ADRIAN anghel 
clasa Vii-а В 

Școala nr. 1 Petroșan’
»-9».
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Io lata iaflasîriei locale - 
шііпі IffiDorlante I

Instruirea organelor noi alese — 
în atenția comitetului sindicatului

Din vlafa organizațiilor dc baza 
dc la mina Petrila

(Urmare din pag. l-a) 
riale. Se cere o mai strînsă 
colaborare intre Întreprindere 
Și unitățile comerciale în ve
derea cunoașterii cerințelor 
populației.

in cursul acestui an între- 
prinderii 1 se vor pune la dis- 
poaițle spații corespunzătoare 
pentru depozitarea unor pro
duse finite, ca de pildă, o ma
gazie pentru binale, magazie 
pentru făină de mălai etc. în
treprinderea va primi, de ase
menea, un spațiu corespunză
tor pentru atelierul mecanic.

Secțiunilor statului popular 
orășenesc le revine sarcina să 
vegheze la respectarea obliga
țiilor contractuale între între
prinderile de pe raza terito
rială a orașului nostru și să 
întărească colaborarea între 
ele, să asigure ca I. F. șl 
I.R.I.C. Petroșani să livreze la 
timp și In cantități suficientă 
materiile prime necesare In
dustriei locale.

In luna ianuarie a.c., LIX. 
„6 August11 a depășit cu 12 la 
sută planul de producție și 
s-a Încadrat în sarcina de re
ducere a prețului de cost. A- 
cest lucru prezintă garanția 
că întreprinderea merge pe un 
drum bun șl că pînă la sfîrșî- 
tul anului va obține succese 
Importante in realizarea tutu
ror indicilor de plan, îmbună
tățirea calității produselor sale 
și, prin aceasta, va contribui 
la ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii din Va- 
ZC.U Jiului.

— --

S P p R T
»Cttf>a campionilor europeni* 

ia baschet
intr-un meci contînd pentru 

Sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni11 la bas
chet feminin, echipa S. K. Le
ningrad a învins cu 63—61 
(33--28) pe Slăvla Sofia. Be- 
turul va avea loc la 21 mar
tie la Leningrad.

Fotbal ; Fiorentina a dispus 
de Dine mo Zilina

In meci retur pentru sfertu
rile de finală ale „Gupei cu
pelor" la fotbal Fiorentina a 
invite cu 2—0 pe Dinamo 
Zllina (R. S. Cehoslovacă) și 
s-a calificat in semifinale.

^TRENUL A PLECAT LA TIMP
Toată noaptea ninsoarea nu în

cetase. Odată cu ivirea zorilor se 
mai oprise un pic, dar în schimb 
a început să bată un vînt, vije
lie nu altceva. Cu tot timpul ne
prielnic, în stația Petroșani acti
vitatea nu încetase o clipă.

Soseau trenuri, plecau trenuri. 
La posturile de macazc, acarii 
abia puteau face față înlăturării 
zăpezii. Printre linii, manevraoții 
înaintau prin zăpadă 1,4 compu
nerea sau descompunerea vreunui 
tren ți odată cu ei și lăcătușii 
de revizie.

La revizii de serviciu era tura 
condusă de comunistul Susan loan. 
Se apropia ora 11 și ei nu mai ter
minau lucrul. Sosiseră trenurile 
2664, 2897, se compuseră trenurile 
2889, 2898 a cărot revizie se ter
minase. Era așteptat să sosească 
trenul 2665 care urma să tranzi 
teze.

— încă puțin și o să putem ră
sufla și noi niței — și-au zis lă
cătușii. La 2o65 cate tranzitează, 
o să fie mai ușor. De unde puteau 
ei să știe că tocmăi la acest tren 
îi așteaptă greul.

Tn timpul acesta, in biroul șe
fului de tură de la revizie tele
fonul sună prelung.

— Cu cine doriți să vorbiți ?
*“• Cu șeful de tură.

Da, eu sînt — spuse Susan.
— Aici lăcătușul de revizie din 

stația Lupeni. Vă anunț că la tre
nul 2665 au căzut 6 frîne defecte 
din lipsă de saboți. Ce putem 
face -

Situația nu era dc loc plăcută. 
Trenul era compus din vagoane 
Encărckte cu cărbune cocsificabil

Noul comitet ales de conferința 
membrilor de «indicat de la mina 
Petrila a pornit la muncă pentru 
îndeplinirea uneia din cele mai 
importante sarcini care îi stau în 
față : instruirea noilor organe a- 
lese. In acest scop, in cea de a 
doua plenară a sa, comitetul «in
dicatului a stabilit planul de acțiu
ne cu privire la repartizarea sar
cinilor în comitet, formarea comi
siilor pe probleme precum și în
ceperea instruirii organelor sindi
cale nou alese, S-a stabilit ca ins
truirea noilor organe sindicale să 
înceapă cu organizatorii de grupe 
sindicale. Astfel, în ziua de 26 
februarie, în cadrul primului ins
tructaj. s-a ținut expunerea ; „Sar
cinile organizatorului de gtupă sin
dicală". La prelucrare au partid' 
pat 42 organizatori de grupe sin
dicale din totalul a 52 tovar&s: 
aleși în această funcție, restul 
fiind absenți motivați. Ia cadrul 
discuțiilor purtate de particifianți; 
la instructaj, s-ău ridicat ptoble 
me privind modul în care trebuie 
să acționeze grupele sindicale pen
tru intensificarea întrecerii socia
liste in vederea îndeplinirii an 
gajaraentelor de întrecere luate pe 
amil 1962. pentru protecția mun
cii ți respectarea riguroasă a nor
melor de tehnică a securității 
muncii, gospodărirea fondului de 
asigurări sodale etc.

In continuarea instructajelor, se 
vor ține expuneri în fața delega
ților din grupe cu asigurări soda 
le, în fața delegaților cu protecția 
muncii precum și a delegaților cu 
munca culturală.

La întocmirea expunerilor care 
se țin în cadrul instructajelor 
cu organizatorii ți delegații din 
conducerile grupelor sindicale, se 
nune un deosebit accent pe ge
neralizarea experienței pozitive do 
hindi te pînă acum in activitatea 
lot de grupele sindicale. In ședin
țele de instructaj, tovarășii din 
activul obștesc al grupelor sindi
cale care au fost realeși în aceste 
funcții, vor fi solicitați să împăr
tășească din experiența lor tova
rășilor care au fost aleși acum 
pentru prima oară în conducerile 
grupelor sindicale.

In continuare s-a stabilit ca îh 
ziua, de 9 martie să fie instruirii 

pentru Hunedoara. Să se anuleze 
trenul nu se putea, cărbunele era 
doar așteptat.

După un scurt răgaz de gîndire 
Susan dădu răspunsul.

— Trenul va veni pînă la Pe
troșani cu procentul de frinare de 
36 la sută, iar noi, in timpul de 
oprire, vom înlocui saboții uzați 
pentru a asigura procentul de fri 
nare de 41 la sută dt este nece
sar.

Șeful de tură a anunțat întrea
ga tură despre ceea ce era de fă
cut.

Lăcătușii s-au înarmat eu sa
boți și așteptau sosirea trenului. 
Nici nu a oprit bine trenul șt va
goanele cu pricina au și fost luate 
în primire. In cele 26 de minute 
de oprire trebuiau înlocuiți sabo 
ții și executată și proba frînei 
Trecuseră aproape 20 de minute 
ți nici un lăcătuș nu ieșise încă 
de sub vagoane.

Șeful de tură privi îngîndurat 
ceasul. Dar lăcătușii începuseră si 
«e ivească unul cite unul, semn că 
terminaseră treaba. A urmat proba 
(rinelor. La terminare, șeful de 
tură notă 25 de minute. Mai rl* 
măsese disponibil un minut, timp 
suficinet pentru ca impiegatul de 
mișcare să facă expedierea trenu
lui.

Exact la ora plecării, trenul se 
puse în mișcare.

De o parte și de alta a trenului, 
mai mulți lăcătuși ca de obicei a- 
sistau la defilarea vagoanelor. Pe 
fețele loc transpirate se citea mul
țumirea datoriei împlinite.

I.
corespondent 

comisia pentru munca de masă io 
producție și ridicarea calificării 
profesionale. Expunerea în cadrul 
ședinței de instructaj va fi făcută 
de tov. ing. Donin Francisc și se 
vi, înfățișa în mod concret și a* 
mănunțit rolul comitetelor secții 
lor sindicale în îmbunătățirea des
fășurării procesului de producție 
antrenarea muncitorilor la cursu- 
rU* de ridicate a calificării, mo
dul cum trebuie urmărită înfăp
tuirea propunerilor făcute de mun
citori șl tehnicieni în consfătuirile 
de producție.

In ziua de 11 martie se va face 
instructajul comisiei culturale, iar 
in zilele următoare vor fi instrui
te comisiile de asigurări sociale 
ți de protecție a muncii.

Fiecare ședință de instructaj va 
pregătită temeinic de către co

mitetul sindicatului minei noastre 
deoarece aceasta va ajuta orga 
rtele alese de membrii de sindicat 
în îndeplinirea sarcinilor de, răs 
punrlete care le stau în față.

Paralel cu instruirea noilor or- 
папе. comitetul sindicatului Va în
druma concret, zi de zi, activi
tatea comitetelor secțiilor sindi
cale, a activelor grupelor sindicale, 
astfel ca ele să-și îndeplinească 
cu succes, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, rolul de mo
bilizatori ai colectivului minei la 
înfăptuirea sarcinilor puse de cel 
deal Пі-lea Congres al P.M.R. 
în fața industriei carbonifere.

CAROL MUNTEAN
secretarul sindicatului minei 

Petrila

- —^Q=—

NOTĂ

De ce nu se distribuie 
ziarele la timp?

Muncitorii ce lucrează pe 
șantierul de la Teatrul de stat 
Petroșani au o justificată ne
mulțumire.

Deși sînt abonați la o serie 
de ziare, nu au primit in luna 
februarie nici un ziar.

La acest șantier lucrează 
numai vreo 15 muncitori, to
tuși trebuie găsită o modali
tate ca aceștia să-și primească 
ziarele.

O modalitate ar fi ca dimi
neața clnd maistrul de șantier 
se deplasează la biroul șan
tierului nr. 6 pentru a prezen
ta raportul, la înapoiere, să 
ia șl ziarele. Dar nimeni nu 
s-a glndit la așa ceva pină in 
prezent. Ar fi bine să se gîn- 
dească cineva măcar de acum 
Înainte.
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In apele Ocea
nului Pacific 
navighează In 
prezent, pes
cuind crabi și pești nava „An
drei Zaharov" — prima din 
seria de nave-fabrici unice, 
cum nu există deocamdată îu 
nici o altă țară din lume. Na
va a fost construită pe Șan
tierele navale ale Amiralită
ții din Leningrad, de unde a- 
cum trei ani a fost lansat la 
apă primul spărgător de 
gheață atomic „Lenin".

Recent a pornit fn cursă 
peste șase mări și trei ocea
ne o a doua fabrică plutitoa
re — nava „Pavel Cebotnea- 
ghin". înzestrată cu utilajul 
cel mal modern, ea poate na
viga în orice condiții de timp, 
oricit de capricioasă ar fi vre
mea.

Nava are 850 de încăperi 
— de locuit și pentru diferi
tele servicii. Proiectant!! s-au 
îngrijit să asigure fiecărui 
membru al echipajului o ca
bină separată, confortabil 
mobilată, cu aer condiționat, 
cu chiuvetă cu apă caldă și 

fij tele.f<hT« гясНл

Mineri de frunte primiți
In rîndui comuniștilor

La ord:nea dc zi a adunării ge 
nerale extraordinare a organizației 
de bază ar. 1 de la mina Petrila, 
care a avut loc recent, a figurat 
următorul punct: discutarea cere
rilor de primire în partid înain
tate organizației de bază de mai 
mulți muncitori din sector.

Pe rînd, au fost discutate cere
rile de primire în rîndui candi1- 
daților prezentate de muncitorii 
mineri Breazu Marin și Buzdugan 
loan, amindoi fruntași în produc* 
ție, precum și cererea de primire 
în rîndui membrilor de partid 
Înaintată de candidatul Stăncic 
Gheorghe, ajutor miner, al cărui 
stagiu a expirat recent.

Discutînd în jurul cererilor ce
lor trei tovarăși, membrii de partid 
djn sectorul I al minei Petrila au 
apreciat că toți sînt muncitori frun
tași, exemple înaintate, care fac 
cinste colectivului.

Pentru educarea partinică 
a membrilor și candidaților 

de partid
Membrii și candidații de partid 

din organizația de bază nr. 2 de 
la mina Petrila au dezbătut, într-o 
recentă adunare generală, hotă- 
rîrea Conferinței regionale de par
tid. In centrul atenției discuțiilor 
purtate în adunare au stat mă
surile ce trebuie luate în cadrul 
sectorului pentru înfăptuirea sar
cinilor economice puse în fața ex
ploatărilor carbonifere de Confe
rința regională de partid. S-au 
stabilit noi măsuri pentru intensi
ficarea întrecerii socialiste in ve

In camera de comandă a termocentralei Paroșeni se află 
macheta termocentralei Nu de mult, macheta a suferit modi
ficări. Tovarășul Vulpe Victor, unul din desenatorii uzinei, In 
orele șale libere a vopsit in culori locurile unde în incinta ter
mocentralei vor apare noi spa ții verzi.

FABRICI PLUTITOARE
„Рлѵеі Cebatneaghin" este 

de fapt un adevărat oraș. Are 
un cinematograf de 140 de 
locuri, magazine de mărfuri 
industriale șl produse alimen-

DIN U. R. S. S.

tare, oficiu poștal, cfiib, bi
bliotecă, policlinică cu nume
roase cabinete. Pe vas se pot 
face băi de mare, de carbon, 
de radon etc.

Fiecare din aceste fabrici 
plutitoare au cite trei secții: 
dd tranșare, de fiert și de 
prelucrare. In afară de aceas
ta, există aici și depozite spa
țioase, unde se pot păstra 
concomitent 100.000 de lăzi 
cu cutii de conserve.

...De fabrica plutitoare s-a 
apropiat un trauler de pes
cuit. Peștele este repede debi- 

pe transportor, care îl a- 

derea Îndeplinirii angajamentelor 
luate de colectivul sectorului pe 
1962.

In cadrul aceleiași adunări ge
nerale, tov. Felea Mircea a ex
pus conferința „înaltul titlu de 
membru de partid. Fizionomia 
moral-politică a , comunistului ". 
Această conferință face parte din 
ciclul de expuneri ce se fac in 
cadrul organizațiilor de bază pen 
tru ednearea partinică a membrilor 
și candidaților de partid.

La mina Petrila — 
numai 45 de agitatori 1

Zilele trecute, la cele trei cu#Sttti 
pentru agitatori organizate la mi
na Petrii» în vederea ridicării а&- 
tației politice de masă la nivehil 
actualelor sarcini, s-a ținut ІМДО 
„Sarcinile agitatorilor în lupta tW- 
teu extinderea tehn'cii noi și ORI' 
tru aducerea tuturor grupelor la a 
producție peste plan". Lecția a 
fost expusă în cele trei cercuri de 
către tovarășii Kovașanski lemn, 
Grecu Simian și Laszlo Ștefan.

Deși lecția predată a avut te
lul de a înarma pe agitatori CU 
cunoașterea modului în care tre
buie muncit pentru rezolvarea u* 
neia din cele mai importante sar
cini ce stau în fața exploatărilor 
carbonifere, la cele trei cursuri 
n-au participat derit 45 de agit*' 
tori, adică mai puțin de jumătate 
cîți sînt încadrați în aceste eșe
curi. Comitetul de partid al minei 
Petrila, birourile organizațiilor de 
bază trebuie să analizeze cauzele 
slabei frecvențe la cursurile cu 
agitatorii și să ia măsuri de re
mediere.

duce pini In 
secția de tran
șare. Aici peș
tii sînt luați în 

primire de niște mașini, care 
au capacitate de a tranșa 100 
tone pe oră. Lungimea totală 
a transportoarelor navelor - 
fabrici este egală cu distanța 
dintre Moscova și Leningrad. 

Avantajul navelor-fabricl 
constă în faptul că, de îndată 
ce s-au întors din cursă, ele 
pot preda pe loc organizații
lor comerciale producția de 
conserve. Dar in afară de 
conserve, aceste originale în
treprinderi produc și untură 
de pește, icre, făină furajeră 
și alte produse, folosite rtu 
numai in industria alimenta
ră, ci și în agricultură, in 
medicină.

. La șantierele navale ale A- 
mlralltățil din Leningrad se 
fac in prezent pregătiri in 
vederea lansării la apă a unei 
noi nave-fabrici — „Bvgheni 
Nikișln". Iar pînă la sfîrșitul 
anului 1965, ta șantier se vor 
construi alte cîteva asemenea 
nave-giganți.
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Victoria in alegeri a frontului 

din R. P. Bulgaria
Patriei

Ѳ
Sesiunea Consiliului Uniunii asociaților 
sovietice de prietenie cu țările străine

Telegrama О. I. Z.

SOFIA 1 (Agerpres).
Agenția B.T.A. transmite rezultatele definitive ale 

în Adunarea Popularei și sfaturile populare, 
de judecători și asesori populari care a 
1962 în R. P. Bulgaria, 
numărul total al alegătorilor înscriși pe 
99,71 la sută dintre care 
Frontului Patriei.

alegerilor 
precum și a 
avut loc la

listele electorale
99,90 la sută și-au dat votul can-

25 februarie în R.P. Bulgaria s-au 
adevărată sărbătoare a întregului

deputați 
legerilor 
februarie

Din
au votat 
didaților

Alegerile care au avut loc la 
transformat pretutindeni într-o 
popor. Rezultatele alegerilor demenstrează în mod grăitor unitatea 
moral-politică a oamenilor muncii din Bulgaria 
Comunist Bulgar.

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
TASS transmite :

La 28 februarie s-a deschis 
Moscova cea de-a 3-a sesiune 
Consiliului 
sovietice de 
culturale cu țările străine.

La sesiune participă reprezen
tanți de seamă ai vieții publice, 
oameni de cultură, oameni de 
știință, fruntași

Nina Fbpova, 
«idiului Uniunii

la 
a 

Uniunii asociațiilor 
prietenie și relații

oameni 
în producție, 
președinta Pre- 
asociațiilor de

prietenie, a prezentat raportul cu 
privire la activitatea și sarcinile 
Uniunii.

Participanțîi la sesiune au adre
sat tuturor organizațiilor și frun
tașilor vieții publice din țările 
străine care se pronunță pentru 
prietenie și pace între popoare un 
apel în care îi cheamă să-și spo
rească eforturile în lupta pentru 
înțelegere și încredere reciprocă 
între popoare.

■O*

Grava criza din cadrul

în jurul Partidului

C.E.C.O.
Pentru tratative

29 (Agerpres).
540 de persona-

LUXEMBURG 29 (Agerpres).
înalta Autoritate a „Comunită

ții Europene a Cărbunelui și ,O- 
țelului" (C.E.C.O.) a publicat la 
Luxemburg un raport din care re
iese că producția de cărbune a 
țărilor membre ale acestui orga
nism — Franța, Germania occi
dentală, Italia, Belgia, Olanda, 
Luxemburg — a fost la sfîrșitul 
anului 1961 cu 7 la sută mai mi
că decît în anul 1958. In această 
perioadă de timp, se spune în ra
port, peste 100 de mine de căr
buni au fost închise în țările mem
bre, în cadrul planurilor de com
batere a Crizei de desfacere a 
cărbpnelui care bîntuie în Euro-

pa occidentală 
22 la sută din 
lor din minele 
concediați.

In ciuda măsurilor „de sacrifi
ciu” adoptate în momentul de față 
există milioane de tone de căr
bune care nu sînt vîndute. Situa
ția este agravată și de faptul că, 
în conformitate cu acordurile im
puse țărilor vest-europene de
S.U.A., în fiecare an sînt impor
tate mari cantități de cărbune din 
Statele Unite. In raportul orga
nului de conducere a „C.E.C.O.” 
se lasă să se înțeleagă că nu se 
întrevăd în viitorul apropiat 
Iuții pentru actuala criză.

și un procent de 
numărul muncitori- 
de cărbuni au fost

»

so-
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Sifuafia grea a oamenilor muncii 
din Coreea de sud

detere a închis 21 de institute 
învățămînt superior. Peste 25.000 
studenți au fost lipsiți de posibi
litatea de. a învăța, ia'c profesorii 
lor au rămas fără serviciu.

BRUXELLES 
Un număr de 

lități din viața publiaă a Belgiei, 
reprezentînd diferite orientări po
litice, au adresat guvernului de 
la Bruxelles un manifest în care 
îi cer să sprijine încheierea unui 
pact de neagresiune între N.A.T.O. 
și Organizația Tratatului de la 
Varșovia. Un asemenea pact, se

-©-----------------

între Est și Vest
subliniază în manifest, ar urma 
apoi să pregătească terenul pentru 
dezarmarea internațională. Mani
festul a fost prezentat la Ministe
rul de Externe de către o delega
ție a organizației belgiene pentru 
destinderea încordării internațio
nale și pentru interzicerea expe
riențelor cu armele atomice.

©----------------

Străz&e orașelor Oran și Mger au fost 
din nou înroșite de sîngele unor cetățenipașnici

Libertate Ui boli; Giezis I
PRAGA 1 (Agerpres).
Organizația Internațională a 

ziariștilor cere eliberarea lui 
Manolis Glezos, anunță agen
ția CETERA.

Secretariatul O.I.Z. a adresat 
primului ministru al Greciei, 
Karamanlis, o telegramă în 
care în numele celor 70.000 de 
ziariști grupați în această or
ganizație, cere guvernului să 
satisfacă cererea partidelor 
politice grecești cu privire la 
eliberarea lui Glezos. Conside
răm, se spune în telegramă, că 
este timpul ca ziaristului, e- 
roului din rezistență din tim
pul ocupației naziste a Gre

ciei, omului cu care poporul grec 
se mindrește pe bună dreptate 
să i se redea libertatea și să 
i se dea posibilități să-și exer
cite mandatul de deputat al 
parlamentului.

Ne exprimăm ferma convin
gere că cererea partidelor po
litice din Grecia, sprijinită a- 
tît de opinia publică greacă 
cit și de cea internațională, va 
fi satisfăcută, scrie O.I.Z.

ALGER 1 (Agerpres).
După cum relatează agențiile 

de presă, la 28 februarie străzile 
orașelor Alger și Oran au fost 
din nou înroșite de sîngele unor 
cetățeni pașnici nevinovați.

Ca urmare a numeroaselor г~ 
tentate săvîrșite de bandiții fas
ciști din „Organizația armată se 
cretă” au fost uciși și răniți multi 
algerieni. Din datele oficiale re
iese că numai în după-amiaza zi
lei de 28 februarie la Oran în ur
ma exploziei a o serie de bombe 
în plin centru al cartierului mu-

©
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SEUL 29 (Agerpres).
Situația oamenilor muncii din 

Coreea de sud devine din ce îa 
cî mai grea. Numărul șomerilor 
totali și parțiali depășește 6.000.000 
de oameni. Salariile celor care au 
de lucru reprezintă mai puțin de
o treime din minimum necesar 8 
traiului. Peste un milion cinci sute 8 
de mii de locuitori din orașele 8 
Seul, Pusan și Teagu sînt amenin- 8 
tați să moară de foame. In aceas- 8 
tă situație disperată mulți dintre 8 
ei recurg la sinucidere. Potrivit 8 
relatărilor presei sud-coreene nu 8 
mai la Seul au fost înregistrate 8 
în ultima lună peste 130 de ase 
menea cazuri.

Aceeași situație domnește și în 
satele Coreei de sud. -„In sate, 
scrie ziarul sud-coreean „Daily 
Mail Sinmun“, răsună plînsetele 
copiilor și bătrinilor flămînzi“... 
Potrivit datelor ziarului „Kukce 
Sinbo" din Pusan, peste 40 la sută 
din numărul total al gospodăriilor 
țărănești din județul Cianvon și_au 
terminat toate rezervele de ali
mente încă la sfîrșitul anului tre
cut.

Ziarele i;Pusan Ilbo“ și „Kukce 
Sinbo“ descriu, de asemenea, si
tuația grea a cadrelor didactice 
și a studenților din Coreea de sud. 
Junta militară care se află la pu~

I1*- F-& Fapte 
Tot mai mulți naziști 
își găsesc loc în poliția 

vest-berlineză
BONN 29 (Agerpres/).
Pentru a-și asigura dominația 

lor în Berlinul occidentali mono
polurile americane și vest-ger- 
mane se sprijină tot mai mult pe 
vechii naziști aleși cu grija. Sem-

8
8
8 о оО --- -- ,. ... о _
g nificativă în acest sens este numi- 
g rea fostului comandant de regi- 
g ment din armata hitleristă, Duen- 
g sing, în funcția de comandant al 
g poliției din Berlinul occidental. 
o Și altor foști naziști, notorii li 
6 '-au încredințat posturi influente 
8' ................ . ” ” ”
8
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1.000.000 de șomeri 
în Venezuela

CARACAS 29 (Agerpres).
După cum relatează agenția

»Prensa Latina, numărul șomerilor 
din Venezuela a crescut în ultimul 
timp în mod îngrijorător, ajun- 
gînd la peste 1.000.000 persoane. 
Numai în Caracas, capitala țării, 

. numărul șomerilor este de aproxi
mativ 350.000 de persoane. Situa
ția economică din ce în ce mai 
grea a țării, ca urmare a subor
donării față de imperialismul ame-’ 
rican, este reflectată nu numai de 
numărul șomerilor în creștere, dar 
și de scumpirea rapidă a costu
lui vieții. Potrivit aceleiași agen
ții, costul vieții a crescut cu 64 la 
sută în ultimele 6 luni.

I în aparatul polițienesc din Berli-
> nul occidental.
; Unul din ucigașii cei mai în-
• răiți din timpul războiului fascist.
• fostul SS-Hauptsturmfiihrer și ad-
1 jutantul de gardă al comandantu
lui suprem SS din Croația și Da
nemarca, Wilbelm Gr aur o ck, este 
astăzi conducătorul serviciului de 
organizare din aparatid poliție
nesc al lui Brandt, primarul Ber
linului occidental. Răspunzător 
pentru instruirea poliției vest'ber- 
\neze este fostul SS-Hauptsturm- 
uhrer, Franz Birr.

In ultimul timp, numeroși func
ționari din poliția vest-berilneză 
au fost înlăturați din posturile 
lor) fiind considerați „elemen
te nedemne de încredere", adi
că oameni care nu s~au remarcat

> prin fidelitatea lor față de re- 
j gîmul nazist.

și consecințe
mann, deputat din partea P.S.D.G, 
în Bundestagul de la Bonn și fost 
ministru de Interne al R.F. Ger
mane; s-a pronunțat cu energie 
împotriva înarmării atomice a 
Germaniei occidentale. Heine
mann a subliniat aa este necesară 
crearea unei zone de destindere _ 
militară în Europa centrală și a | 
cerut cu insistență guvernului de t 
la Bonn să evite orice fel de ac- c 
țiune politică de natură să ducă | 
la o încordare în situația interna- | 
țională. Dr. Heinemann a arătat € 
că politica de pînă acum a guver | 
țiului Adenauer a înregistrat un | 
eșec total și că planurile lui A I 
denauer de înarmare atomică a.ț 
R.F.G. ca un mijloc de „intimi- ■ 
dare“ sînt sortite și de acum în- | 
colo falimentului.
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sulman din acest oraș, au fost o- 
morîte peste 41 de persoane, iar 
alte 60 au fost rănite. Printre cei 
uciși și răniți se numără multe 
femei și copii.

Pe străzile acestui cartier, scrie 
corespondentul agenției France 
Presse se puteau vedea miercuri 
după-amiază adevărate bălți* de 
sînge, cadavre de bărbați, femei 
si copii înfiorător mutilate, cu 
miinile și picioarele smulse, cu ca
petele sparte. In acest cartier în 
urma suflului provocat de explo
ziile bombelor s-au prăbușit cîte- 
va clădiri. Tot la Oran numeroa
se conducte de apă s-au spart 
ceea ce a provocat inundarea u- 
nor străzi. De asemenea la Alger 
bandele O.A.S. au săvîrșit 18 a 
tentate care s-au soldat cu moar
tea a 12 persoane și rănirea a 16.

Tot la Alger bandele O.A.S. 
au incendiat cu ajutorul uaei 
bombe Palatul de justiție. Incen
diul a provocat clădirii serioase 
pagube materiale. Potrivit relată
rilor agențiilor de presă la Alger 
și Oran ultracolonialiștii au je
fuit cîteva bănci de unde au sus
tras peste 200.000 franci noi.

Referindu-se la intensificarea 
acțiunilor teroriste ale O.A.S., în 
urma cărora mor zilnic zeci de oa
meni nevinovați, observatorii sînt 
de părere că scopul imediat al 
acestor acțiuni este de a zădărnici 
tratativele în problema algeriană. 
carz» după cum s-a mai anunțat 
urmează să fie reluate în cuînd.

IN FRANȚA
Crește numărul accidentelor 

de circulație
PARIS 29 (Agerpres).
După cum a comunicat Minis

terul Afacerilor Interne al Fran
ței, în anul 1961 în Franța au mu
rit din cauza accidentelor de cir
culație 9.337 persoane, iar alte 
214.000 au fost rănite. Numărul 
total al victimelor accidentelor 
de circulație a crescut în Franța 
cu 13 la sută față de anul 1960.

—=©=

Consiiiuiui de miniștri 
al Franței

1 (Agerpres).PARIS
La 28 februarie la Paris a avut 

loc o ședință a Consiliului de Mi
niștri al Franței prezidată de» pre
ședintele

După 
ministru 
ministru, 
măsurile 
rea ordinei publice. Ministrul A- 
facerilor Externe, Couve de Mur- 
ville a făcut o comunicare în le
gătură cu situația internațională.

Terrnoire a declarat că în cîte 
va zile „va avea, loc o întîlnire 
publică” între reprezentanții gu
vernului provizoriu al Republicii 
Algeria și reprezentanții guvernu
lui francez.

de Gaulle.
cum a anunțat Terrnoire, 
delegat pe lingă primul 
la ședință s-au disputat 

adoptate pentru țntfvne-

A
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Politica lui Adenauer 
a eșuat

BONN (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul

miting organizat de Partidul so- 
cial-Democrat din Germania în 
orașul Essen, dr. Gustav Heine-

Producția industrială S 
scade continuu | 

BERLINUL OCCIDENTAL | 
(Agerpresț). S

Potrivit cifrelor unui raport | 
dat publicității de Senatul Ber- f 
linului occidental, producția in- <| 
dustrială a orașului reprezenta la 
sfîrșitul lunii ianuarie 1962 nu 
mai 74,5 la sută din nivelul pro
ducției în aceeași perioadă a a- 
nului precedent. In același timp 
costul vieții a crescut simțitor.

Creșterea prețurilor este sensi 
bilă mai ales, la prețurile pro 
duselor alimentare de larg con 
sum cum ar fi cartofii, care s~au 
scumpit cu 8,6 la sută, în com
parație cu ianuarie 1961, legu
mele (cu 33 la sută mai scumpe), 
pîinea, peștele, carnea etc,

эоооооооооооооооооооооо> «00000000060
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PROGRAM DE RADIO
3 martie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
8,00 Muzică, 8,30 Concert de 
dimineață, 9,00 Roza vînturilor, 
9,30 Muzică populară rominească 
interpretată 
Ion Oprea 
Mirea — 
pentru cei ш»ѵі, . 
primăverii, 12,00 Muziaă din o- 
perete, 12,30 Melodii populare 
romînești, 13,05 Muzică simfo
nică, 14,40 Muzică de estradă, 
15,45 Actualitatea literară în zia
rele și revistele noastre, 
Vorbește Moscova 1 17,15 
creația de muzică ușoară a com
pozitorilor sovietici, 18,00 ~ 
gram muzical pentru fruntași în 
producție din industrie și agri
cultură, 19,15 Muzică populară 
romînească, 20,40 Cîntă orches
tra de muzică populară „Lazăr 
Cernescu” din Caransebeș, 21,45 
Muzică de estradă, 22,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 12,15 
Muzică de estradă interpretată de 
orchestre de coarde, 13,00 Melodii

de Dan Moisesou, 
— nai și Constantin 

vioară, 10,08 Cîntece 
mici, 11,03 Estrada

populare romînești și ale minori
tăților naționale, 14,03 Concert de 
prînz, 14,30 Muzică populară so
vietică, 15,30 Muzică simfonică 
preclasică, 16,15 Cîntece revolu
ționare din Cuba, 17,00 Cîntece 
din folclorul nou și jocuri popu
lare romînești, 19,00 „Programe 
muzicale alcătuite de ascultători11, 
20,10 Melodii populare romînești, 
20,40 Muzică de dans, 21,15 Mu
zică populară din R. P. Bulgaria, 
21,45 Muzică de dans.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269-

16,15 
Din

Pro-
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CINEMATOGRAFE
3 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie; 
Flăcări în taiga ; Al. Sabia : Oa
meni pe gheață ; PETRILA : Ce
rul Balticei ; LIVEZENI: Setea ;r 
ANINOASA : La ordin să trăiți ; 
VULCAN : Lumină la fereastră ; 
LUPENI : întîlnire pe cablu ; 
BĂRBĂTENI : Greul : URI- 
CANI : Urmașii.
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