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Organ al Comitetului orășenesc P.M.ff. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc-----------------------

șantierele sâ lie Mnc pregătite 
pentru sezonul ac înlntâvarâ!

-J.

«

1 Sector fruntaș — 
i realizări de seamă

Continuînd tradiția anilor tre- 
cuți, minerii și tehnicienii sec
torului III al minei Lupeni con
tinuă să se situeze în fruntea 
întrecerii ce se desfășoară între 
colectivele sectoarelor acestei 
mari exploatări carbonifere. Pe 
baza sporirii randamentelor cu 
200 kg. de cărbune pe post, mi
nerii sectorului III au extras de 
Ia începutul anului și pînă în 
prezent mai bine de 8000 tone 
cărbune cocsiîicabil peste sarci
nile de plan, 
ducție sporită 
tate, minerii 
economisit în
timp 130 m. c. lemn de mină.

In primele rînduri ale luptei 
pentru înscrierea acestor reali
zări pe graficul întrecerii socia
liste se numără brigăzile condu
se de minerii Petre Constantin, 
Victor Butnaru și altele.

Paralel cu o pro- 
și de bună call- 

sectorului III au 
acest interval de

ЙМ CU GÎNDUL LA 3 MARTIE

primăverii încălzește tot mai 
inimile oamenilor. Cu deo- 
interes este așteptată primă- 

de către constructori. Pe șan-

săpătuiri de fundație 
pînă la zidărie. De

și be- 
aseme- 
pentru 
blocuri 
Alături 
șantier
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Blocuri noi, 
cu apartamente moderne

Zilele acestea, constructorii din 
Petroșani au dat în folosință un 
nou bloc cu 32 apartamente mo
deme, confortabile. Cu acest nou 
btoc numărul apartamentelor date' 
în folosință în acest an se ridică 
la 234.

In momentul de față alte blo
curi cu 80 apartamente sînt în 
curs de finisare și constructorii 

- 'muncesc cu stăruință pentru a le 
da în curînd în folosință. Noile a- 
partamente se disting prin lucrări 
îngrijite, de bună calitate, prin- 
tr-un colorit frumos al zugrăve
lilor.

Peste cîteva zile, de la un capă: 
la altul al țării, oamenii muncii 
iși vor alege gospodarii treburilor 
obștești, oameni de nădejde și în
credere — deputății în sfaturile 
populare. Zilnic, pe la punctele de 
agitație se perindă numeroși oa
meni ai muncii, veriiică dacă sini 
trecuți pe listele de alegători.

In clădirea clubului muncitoresc 
din noul oraș minier Uricani, în- 
tt-0 cameră curată, frumos orna
mentată, funcționează punctul de 
agitație nr. 2. Zeci de oameni in
tră și ies. Verifică listele de ale
gători, răsfoiesc reviste, ascultă 
muzică. Din cînd în cînd, Chițu 
Luereția, responsabila punctului de 
agitație, trece cite un nume în- 
tr-un caiet. Sînt numele celor care 
au fost omiși de pe listele 
totale..

Unii votează pentru prima
— Spune, Luereția — i se 

sează o prietenă, cum o. să 
votare? N-am votat niciodată.

Dat Luereția nu-i poate răspun
de. Și ea, ca atîția alți tineri din 
putria noastră va vota pentru pri
ma oară. De aceea așteaptă cu ne
răbdare ziua de 3 martie. Este 
stăpimță de emoții...

Deseori, seara, bătrînul Șzilagy, 
Ștefan, tatăl Lucjeției ii poves
tește fiicei despre alegerile de al
tă dată, despre viaja.grefi a mine- 
rilon ’ •

— Eu la virsta ta n-am cunos
cut asemenea bucurii. Minerii 
n-aveau posibilitatea de a merge 
la școală. Trebuiau să lucreze cile 
12—14 și chiar 16 ore pe zi, pen
tru a-și putea duce traiul de pe 
o zi pe alta. Atunci cînd n-au mai 
putut răbda s-au ridicat la luptă... 
Astăzi alta-i viața noastră. Sub 
odăi noștri fața patriei devine din 
zi în zi tot mai frumoasă. Actul 

nostru a 
Alături 
eu că

îl as-

de naștere - al orașului 
fost semnat în acești ani. 
de voi. tineretul, simt și 
întineresc.

De fiecare dată Luereția
cultă cu luare aminte. Cuvintele 
pensionarului Szilagyi îi pătrund 
adînc în suflet. Dar Luereția știe 
că acele vremuri au apus pentru 
totdeauna. Ea a avut altă copilă
rie dec it tatăl ei, plină1 de bucu
rii. iar acum este fericită în cămi
nul ei. De 
mtndne :

— De pe 
bate inima ' 
nei de vot. 
tru prima 
bucuroasă 
tru pace, 
nouă, pentru fericirea noastră $i 
a copiilor noștri. Gu siguranță, mi
cul nostru Adrian va tiăt vre
muri pe care bunicul său nici nu 
le-a visat.

Iarna își mai arată încă pute
rea din plin dar... speranța in so
sirea 
mult 
sebit 
vara
tierele Văii Jiului constructorii au 
întîmpinat o serie de greutăți în 
timpul acestei ierni i 
cu toate acestea, la 
tive s-a lucrat cu 
obținîndu-se rezultate 
îndeosebi la finisaje 
Astfel, în primele două luni din 
acest an au fost 
un număr de 6 
îndu-se totodată 
luna martie 
încă cinci 
partamente 
Petrila.

In lunile 
rii vor trebui să intensifice acti
vitatea pe șantiere. Odată cu slă
birea iernii și începerea dezghe
țului se lărgesc simțitor posibilită
țile pentru executarea de lucrări 
terasiere, canalizări, taluzări, dru
muri, finisajele interioare pot fi 
executate fără a fi condiționate 
de încălzirea încăperilor și chiar 
la tencuielile exterioare se poate 
lucra în zilele mai călduroase.

Pe șantierele de construcții din 
Valea Jiului, s-au făcut 
multe pregătiri pentru 
unui volum sporit .de 
sezonul 
Lupeni 
A 1, A 
află in

cu ger. Dar 
unele obiec- 
perseverență 
meritorii — 

interioare.

date în folosință 
blocuri noi, cre- 
premize ca in 
mai fie predate 

a-
să

blocuri noi cu 121 
Ia Lupeni, Petroșani și

următoare, constructo-

pînă acum 
executarea 
lucrări- în 
Astfel, la 

6 blocuri:

©

Se extinde refeaua 
de apă potabilă

In orașul Petrila au început noi 
lucrări pentru extinderea rețelei 
de apă potabilă pe tot mai multe 
străzi. In bugetul pe acest an al 
Sfatului popular al orașului Petrila 
s-a prevăzut pentru îmbunătățirea 
aprovizionării cu apă a populației, 
suma de 596.900 lei.

In cadrul acestor lucrări va fi 
montată o nouă conductă de a- 
ducțiune în vederea măririi debi
tului de apă pentru alimentarea 
noilor cartiere Mihail Eminescu, 
6 August, 7 Noiembrie și altele. 
De asemenea, se creează Condiții 
pentru extinderea rețelei de apă 
potabilă în Cimpa.

de la 
tonări 
nea, este trasat ■ terenul 
blocul В 4 iar alte trei 
vor fi începute în curînd. 
de aceste obiective pe
mai sînt în lucru o școală și ci
nematograful nou. .Front de lucru 
deschis este suficient. O situație 
asemănătoare se găsește și pe 
șantierul Vulcan,, unde blocurile 
1, 2, 5, -6, 7 și 8 sînt în diferite 
faze (de la săpături la zidărie) iar 
alte patru blocuri — 3, 4, 9 și 10 
— urmează să fie începute în săp- 
tămînile următoare. La Petrila sînt 
trasate două blocuri noi, D și 
iar șantierul Petroșani are in 
cru peste 10 blocuri, în afară 
construcția casei, de cultură;.

E, 
lu
de 

a
școlii cu 8 săli de clasă și fabricii 
de produse lactate din Livezeni.

După cum se vede, frontul de 
lucru este asigurat pe toate șan
tierele atît pentru muncitorii ca< 
re lucrează la roșu cit și pentru 
cei de la finisaje. Aceasta se da- 
torește preocupării organelor lo
cale care au asigurat constructori
lor documentația, necesară au hiat 
măsuri să fie eliberate terenurile 
respective, incit să nu mai existe 
piedici în acest domeniu.

. Acum este rîndul conducerilor 
tehnice ale șantierelor să ia mă
suri in vederea bunel organizări 

muncii. In această direcție maia

ștefan mihai

(Continuare în pag. 3-a) -
aceea spune plină

sini 
pen-

Dar 
vota

de primăvară, 
un număr de
2, A 3, H, В 5 și В 6 se 
-diferite faze de lucru —

elec-

D. GHIONEA

acum simt cum inii 
cînd voi fi în fața 
E firesc. Voi vota pen- 

I oară 1
că voi
pentru viata noastră

Propuneri pentru activitatea 
de viitor

Si

propuneri făcute pînă 
de alegători se referă 
de șosele, construirea 

înființarea de noi uni- 
deservire a

puneri asemănătoare au făcut și 
locuitorii din circumscripțiile e- 
lectorale 3, 4, 27, 48, 49, 50 etc. 
care s-au angajat ca împreună cu 
viitoții lor depiitați să. dea o am
ploare amenajării 
ronduri de flori, 
în orașul Petrila 
suprafața zonelor
10 000 m. p. și se vor planta mai 
bine de 5 000 - arbuști ornamentali

de parcuri și 
In anul acesta, 
se ' va extinde 
verzi cu încă

In întîlnirile lor cu candidați) 
de deputâți, numeroși alegători 
din orașul Petrila au propus vii
torilor deputâți, comitetului exe
cutiv al sfatului popular din lo
calitate executarea unor noi .lu
crări pentru dezvoltarea orașului 
și înfrumusețarea cartierelor 
satelor aparținătoare Petrilei.

Majoritatea din cele aproxima
tiv 100 de 
în prezent 
la reparări 
de poduri,
tăți comerciale de 
populației, pavări de străzi și al
tele.

La întîlnirile avute cu candida
te lor Smidă Iosif I, Baci Maria 
și Gergely Iliana, cetățenii din 
circumscripțiile electorale ; nr. 66, 
67 și 68 au propus nivelarea te
renului viran dintre blocuri pentru 
amenajarea unui parc pentru co
pii, precum și asfaltarea străzii ce 
duce spre școala din Lonea. Pro-

(Continuare In pag. 3-a)
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Fotografii noi au apărut pe panoul preparației Lupeni, panou 
care ilustrează în ' imagini petrecerea plăcută și totodată utilă a tim
pului liber de • către colectivul preparației.

Excursie la Uricani cu săniile; ascensiune în munții încotoșmănați 
in pufoasa mantie a iernii; vizionări .colective de filme și spectacole 
— sînt doar cîteva ’ din mijloacele de recreare folosite de muncitorii, 
tehnicienii, inginerii și funcționarii preparației, și redate în fotografiile 
de pe panou. ......

Clișeul iie-o înfățișează pe tînâra laborantă Miclea Maria cerce- 
tînd cu atenție panoul.
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8 7 4^ 7 w 7 • v Iui diferă' ftiță de abatajele came- gluna de munea rodnica «.succese
8 Prin- hărnicia întregului colectiv,

cu o depășire de 104,4 la 
sectorul' s-i situat рё locul III în 
întrecere.

IO lună de muncă rodnică sînt asemănătoare.

a minus
cum c început 
din februarie, 

sectorului

Lăcătușul Mateescu loan lucrînd la întreținerea mașinilor, de fi
lat ale întreprinderii „Viscoza" Lupeni. Iată-1 i montînd o pompetă la 
una din mașinile de filat. Grija pentru scurtarea timpului de executare 
a lucrărilor, răspunderea de care dă dovadă, asigură buna funcțio
nare a mașinilor.

Ia plus 
prima zi de 
se părea că 
î ai minei 

vreme ul- 
Din cauza 
intr-o sin- 

minusul sectorului s-a 
t 171 tone de cărbune.

Așa 
• muncă 
colectivul 
Petrila va deține multă
timul loc în întrecere, 
unor greutăți obiective, 
gură zi, . 
ridicat la
• — Ce ne facem — și-au spus 
alarmați cu toții, începînd de la 
șeful sectorului pînă' la muncito
rii auxiliari.

Ajutați din punct de vedere teh- 
nico-organizalotie, minerii au por
nit ofensiva pentru recuperarea 
minusului, in abata/e se muncea 
cu hărnicie. Pe grafic însă,- deși 
cifra care h Urma era mai mică, 
semnul minus mai persista încă, 
in ziua de 7 fnsd a apărut primul 
semn de plus. E drept că plusul 
era numai de 16 tone dar a um
plut inimile întregului colectiv de 
bucurie.

— Acum să-l facem să crească 
— a fost hotărîrea unanimă. Și in
tr-adevăr plusyi a crescut, în fie
care zi. In 26, ale lunii el s a ri
dicat la 562 tone cărbune extrase 
peste plan, fant ce a situat ‘ co-

lectivul pe locul T în Întrecerea 
dintre sectoarele minei. La acest 
succes a uus umărul' Întregul co
lectiv, dar mai ales brigăzile con
duse de Stan Constantin șl Cio
pleau Emilian din a căror abata
je a ieșit cărbune mult și bun.

Hărnicia din
In abataiele sectorului II ai mi

nei Petrila, ■ brigăzile de mineri 
muncesc cu multă hărnicie. Mobi-' 
Uzați de exemplul personal al 
comuniștilor, minerii se întrec 
pentru a extrage cărbune mult și' 
bun. Potrivit rezultatelor provizo
rii, in fruntea întrecerii s-a- situat 
brigada membrului de partid Toth 
Ioan. Dir, ubatajul cameră nr, 8 
vest, unde lucrează brigada, au 
fost extrase pînă la dața de 25 
februarie inclusiv, 246 tone de 
cărbune de bună calitate in aia- 
ra sarcinilor de plan. Realizări ce 
trec de 159 tone a obținut și 
brigada din abatajul cameră nr. 3, 
In fruntea căreia se află membrul 
de partid Cristea Nicolae. Briga
da iui Buduroiu Ioan lucrează 
intr-un abataj in figuri pe stratul 
7, Deși aici'exploatarea cărbune-

.aa.

sută,

In sectorul celor 
mai mari randamente

• Sectorul III. al minei Petrila se g 
poate, mindri pe drept cuvînt seu g 
obținerea ,unor randamente demne g 
de invidiat. Aici randamentul pla- 8 
nificat în cărbune se ridică la g 
5,411 tone de cărbune pe post. El 8 
s-a dovedit însă mic în compara- 8 
ție cu hărnicia minerilor. In pe ■ 8 

, rioada 1—26 februarie, randamen- 8 
tul realizat în abataje s-a ridicat 8 
la 6,039 tone pe post, deci cu mai 8 
bine de 600 de kg. peste cel pla- 8 
hiticat.. Randamentele cele mal 8 
mari le-a înregistrat, în această 8 
lună brigada membrului de, partid « 
Laszlo Ștefan. Din abatajul came- 3 
ră hr. 1 vest unde lucrează au 8 

. ieșit in liecare șut peste 8 tone 3 
de cărbune., pe , post. Brigada lui 8 
Cișlaru loan . a extras: •Ia-, rîndul 8 
ei 7 tone de cărbune pe post, iar 8 
a Iul Bartok Iostf 6,7.50 tone pe 8 
post Randamentul planificat pe g 
sector a tost depășit cu 108 kg. g 
pe post. 8
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Dezvoltarea la elevi a deprinderilor 
de comportare disciplinată

Una din laturile importante ale 
profilului moral pe care învățătorii 
și profesorii caută să-l formeze e- 
iavilor, îl constituie disciplina con
știentă, deprinderile de conduită 
disciplinată.

Școala noastră se preocupă în 
mod permanent de găsirea celor 
mai juste metode și procedee cu 
ajutorul cărora să se poată obține 
o disciplină cit mai bună.

Ca învățătoare la clasa l-a încă 
din primele zile ale acestui an, 
am căutat să dezvolt la elevi dis
ciplina conștientă. Pornind de la 
fapte concrete intîmplate în cla
să, de la intuirea unei ilustrații 
din abecedar, de la cunoștințele 
copiilor referitoare la activitatea 
părinților și fraților lor am putut 
să discut cu elevii asupra îndato
ririlor ce le revin lor, explicîn- 
du-le in cuvinte simple că pur
tarea bună a unui școlar se carac
terizează prin conștiinciozitate și 
disciplină. Pe* baza unor exemple 
concrete cunoscute de copii sau 
oferite de viața clasei am organi
zat unele discuții în care am in
sistat asupra educării în spiritul 
disciplinei conștiente, am acordat 
o mare atenție formării următoa
relor deprinderi de comportare 
disciplinată: deprinderea de a
munci independent, punctualitatea, 
ordinea și curățenia, politețea, res
pectul față de colegi și față de 
cel mai mari, păstrarea bunuri* 
lot obștești.

In vederea formării deprinderii 
copiilor de a duce o viață orga
nizată am întocmit un regim zil
nic de viată și muncă pentru e- 
iovi.

In scopul verificării modului In 
care se respectă regimul zilnio 
mi-am organizat pe bază de pion 
controlul periodic personal. Am 
constatat că acolo unde s-a res
pectat regimul zilnic acesta a o- 
fertt posibilitatea elevilor din cla* 
■a I*a să-și dezvolte spiritul de 
organizare, să se deprindă cu o 
viată organizată.

Cu prilejul predării lecției „Bu
nicul" din abecedar am discutat cu 
aăeviî asupra atitudinii pe care ei 
trebuie s-o aibă față de cei bă- 
trlni și fată de cei mici.

Avînd în vedere faptul că ele
vii stau sub directa supraveghere 

a învățătorului numai 4 ore zil
nic, iar restul timpului și-l petrec 
în afara școlii, o condiție foarte 
importantă In realizarea discipli
nei conștiente a copiilor o consti- 
tue unitatea de metode folosite 
de către cadrele didactice și fa
milie. Aceasta, cu atît mai mult, 
cu cît se mai ivesc cazuri Cînd 
unii părinți, In loc să asigure e- 
ievilor timpul normal pentru somn 
îi duc în vizite. Ia spectacole, la 
filme, ce durează pînă noaptea 
tîrziu. Am arătat acestora că ast- 

, fel de abateri produc tulburări în 
modul regulat de viață al copilu
lui, îl distrag de ia preocupările 
vîrstei lui și-l obosesc inutil.

Măsurile luate de școala noas
tră pentru îndrumarea părinților 
privind antrenarea copiilor la mun
că fizică (diferite treburi gospo
dărești), trimiterea copiilor la ta
bere, în colonii precum și reco
mandările făcute în legătură cu 
lectura extrașcolară și regimul zil
nic în timpul vacanței urmăresc și 
asigură continuitatea necesară în 
activitatea educativă.

înv. ANA STANCU
Școala de 8 ani nr. 1 Petroșani

Eleva Axenie Marilena de la Școala de 8 ani din Uricani este 
considerată ca fiind o elevă bună. Notele din catalog, de 8, 9 și 10, 
dovedesc cu prisosință acest lucru.

IN CLIȘEU: Eleva Axenie Marilena de la Școala de 8 ani din 
I Uricani în timpul unei lucrări de control la o oră de сішпіе.

Belli imlisii — 
la jUNtatea analii tulai
Astăzi, elevii de la școlile me

dii, secția serală încheie primul 
semestru de învățătură din acest 
an școlar, după care vor intra în- 
tr-o scurtă vacantă. Mulți elevi 
muncitori, ai școlii medii serale din 
Petroșani cum sînt Beserman loan 
$1 Văduva Constantin din clasa a 
XI-а A, Soții Gărău — Adriana și 
Zaharia din clasa а XI-а B, Fis- 
guss Victor, Turcu Emil și Voicu 
Radu din clasa a X-a A, Narița 
Pompiliu din clasa a IX-а B, Ba
ciu Mihai, Hoțea Gheorghe și Bur- 
lec loan din clasa a VIII-a В au 
obținut rezultate bune la învăță
tură. Alții însă ca Aeftimie Gheor
ghe și Pătrașcu Florica din clasa 
a XI-а B, Stoian Gheorghe și Gali 
Vasile din clasa a X-a B, Borcan 
Mihai din clasa а IX-a В și alții 
nu s-au străduit să obțină rezul
tate corespunzătoare. Aeești elevi 
vor trebui să învețe cu perseve
rență încă din prima zi a semes
trului II. Cei dintr-a Xl-a nu tre
buie să uite că au în față un e- 
xamen greu — examenul de ma
turitate.

Munca cu părinții ia școala noastră
Un rol de seamă in realizarea 

educației comuniste a elevilor îl 
are colaborarea dintre școală și 
familie. De aceea, conducerea 
școlii noastre, cadrele didactice a- 
cordă o mare atenție acestei pro
bleme. Atît în activitatea desfă
șurată la orele de curs, cît și la 
ședințele și lectoratele cu părinții, 
cadrele didactice tratează probleme 
importante privind educația și 
comportarea elevilor în școală și 
în afara școlii. Astfel, la unul din
tre aceste lectorate, ținut recent, 
tovarășa profesoară Florea Maria, 
a prezentat referatul. „Probleme 
de educație", tovarășul prof. Man
ta Nicolae referatul „Educația în 
familie și educația muncii", iar re
feratele „Lupta contra minciunii" 
și „Exemplul părinților în educa
ția copiilor" au fost susținute de 
tovarășa prof. Toth Magdalena.

La alte lectorate cu părinții au 
fost expuse referate cum sînt: 
„Folosirea timpului liber al elevi
lor", „Educația patriotică în fa
milie", „Lupta împotriva supersti
țiilor", „Recompense și pedeapsa 
în familie" și altele, din care pă
rinții elevilor au tras Învățăminte 
prețioase pentru educarea copiilor 
lor. O grijă deosebită pentru elevi 
o manifestă învățătorii și profe
sorii dlriginți prin vizitele pe ca- 
re le fac elevilor la domiciliu pen
tru a cunoaște condițiile de viață 
și învățătură !n familie; stau de

-----------©-----------

Din activitatea pioniereasca
începutul noului trimestru а în

semnat pentru pionierii unității 
noastre și începutul unor noi suc
cese la Învățătură $1 activitatea 
cultural-artistică.

Cele mai bune rezultate la în
vățătură pînă în prezent le-au ob
ținut elevii claselor а VI-a A, a 
ѴІ-а В și I-a, iar printre învăță
toarele care s-au ocupat cu dragoste 
de elevii lor, se numără Suba Di- 
dina, Cicu Aurelia și altele.

Alături de învățătură, ne-am 
propus să desfășurăm o susținută 
muncă educativă în rîndul elevi
lor.

Printre formele folosite în acest 
scop se numără: adunările tema
tice. convorbirile politice, diferite 
manifestări culturale, acțiuni de 
muncă patriotică și altele. Ѳ parte 

vorbă cu părinții elevilor, discută 
despre comportarea copiilor în . 
școală și in afara școlii. Această 
muncă permanentă dusă de cadrele 
didactice cu familiile elevilor n-a 
intîrziat să-și arate roadele. Ast
fel, mulți elevi că Lustru Lucian, 
Albert Olga, Onisie Iosif, Precup 
Ioan, Paysz Ioan și alții, corigenți 
la 5—6 materii pe primul trimes
tru, au reușit să-și Îndrepte me
diile la majoritatea materiilor.

Deși am obținut rezultate in 
procesul de învățămînt și în e- 
ducarea comunistă a elevilor, in 
școala noastră mai persistă unele 
lipsuri pentru a căror lichidare 
vor trebui luate cele mai eficien
te măsuri. Conducerea școlii va 
trebui să ducă o muncă mai sus
ținută de antrenare a tuturor pă
rinților la munca de educare și în
drumarea permanentă a elevilor, 
să-i convingă pe părinți de impor
tanța colaborării lor cu școala. 
Părinții trebuie să fie exemple 
vii de urmat pentru copiii lor,‘ în
drumătorii lor în viață și societate.

Numai printr-o colaborare sus
ținută între conducerea școlii, ca
drele didactice și comitetul dțț , 
părinți al școlii se pot obține re' 
zultate bune in munca de educa
re comunistă a elevilor, în for
marea unui tineret nou, bine pre
gătit, demn de zilele noastre.

prof. LUCIA VORONCA
Școala de 8 ani nr. 1 — Lupeni 

din aceste acțiuni, ca de exem
plu, adunările tematice „Ținuta 
pionierului", „învață tu, dar aju- 
tă-ți și colegii", „X^ața fericită a 
copiilor patriei noastre" au și a- 
vut loc.

De asemenea, sub îndrumarea 
permanentă a instructorilor, pio
nierii au pregătit frumoase pro
grame artistice. 1 •

Programul artistic al pionierilor 
de la școala noastră, prezentat nu 
de mult în cadrul fazei orășenești 
a festivalului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor, s-a bucu
rat de mult succes, iar formația 
de dansuri a ocupat primul loc pe 
orașul Vulcan.

ILEANA SICOMAȘ 
instructoare superioară de pionieri 

Școala de 8 ani Vulcan
W*»* ** A--*--' .... ------ ~

îndrumarea lecturii elevilor 
in afara clasei

Dezvoltarea multilaterală a ele 
vifor se realizează nu numai în 
timpul orelor de curs, ci și prin 
atenta organizare și supraveghere 
a unor activități desfășurate în a- 
fara clasei, și înafara școlii. Lec
tura din afara clasei este un im
portant auxiliar al procesului ins
tructiv-educativ care are loc în 
orele de clasă. Valabilă pentru 
majoritatea obiectelor de învăță- 
ulînt, lectura capătă o semnificație 
deosebită cînd e raportată la stu
diul literaturii in școală.

Studiul literaturii cuprinde un 
domeniu foarte vast, care nu poa
te fi parcurs numai în orele de 
Clasă. De aceea lectura individua
lă adîncește și completează tnate- 
И* predată după programe și ma
nuale. in general, ea sporește în- 
țelegeree textului literar, lărgeș
te orizontul istoric-literar al ele
vilor și posibilitățile de orientare 
liberă ta istoria literaturii noas
tre, oferă prilej de comparare in
tre opere, dezvoltînd capacitatea 
de formulare a unor condorii și 
deducții personale.

In articolul de față mi-am pro
pus să înfățișez cîteva aspecte ale 
■macii de îndrumare a lecturii din 
■fan clasei pe care o desfășor 
ca profesor de literatură roiaina 
la Școala medie mixtă din Petro
șani.

De la început am considerat că. 

raportată direct la programele 
școlare, lectura din afara clasei 
devine absolut necesară fiind Im
pusă, de însăși alcătuirea manua
lelor școlare, care nu acordă ace
lași spațiu tuturor scriitorilor stu- 
diați. In acest caz, lectura între
gește imaginea personalității unor 
scriitori, cunoscuți uneori prin a- 
naliza unei singure opere literare.

Pentru buna desfășurare a lec
țiilor de literatură romînă am stu
diat cu atenție programele școlare 
și am trecut la planificarea judi
cioasă a materiei. La rubricatura 
obișnuită am adăugat in plus ru
brica : bibliografie, unde am în
scris materialul bibliografic de stric
tă necesitate pentru fiecare scrii
tor în parte și l-am comunicat e- 
levilor la începutul anului școlar. 
Pe baza acestei liste elevii au 
avut posibilitatea să-și procure din 
vreme materialul . necesar, fie 
direct din librării, fie consultînd 
bibliotecile care Îs stau la dispo
ziție și să-l studieze pe îndelete 
tnaipte de tratarea scriitorului in 
clasă. Iată, spre exemplu, biblio
grafia pe care am fixat-o pentru 
studierea scriitorului I. L. Caragia- 
le la clasa a X-a: Caragiale: 
Teatru, E.S.P.LA., 1960; Caragia
le : La hanul lui Minjoală,
E.S.P.L.A., i960.- C. D. Gherea r
Stadii critico, voL Ц, E.SJ’X.A., 
1956, pag. 66—151 ,- revista „Viața

Romînească" nr, 6 din 1962; Sil- 
vian Iosifescu : Caragiale.

Se știe că alături de cerințele 
programelor școlare care stabilesc 
lista lecturii obligatorii a unor o- 
pere literare figurează preferin
țele elevilor. Garanția succesului 
în orientarea lecturii elevilor stă 
in cunoașterea interesului acesto
ra și în capacitatea de a pune de 
acord- preferințele elevilor cu sar
cinile școlii. Ținînd seama de a- 
cest aspect al problemei am cons
tatat că îndrumarea directă, prin 
care i se recomandă elevului anu
mite cărți spre a fi citite are în 

general o eficacitate mai scăzută 
în raport cu îndrumarea indirectă, 
îndrumarea indirectă prin discuție 
liberă asupra unei cărți este mai 
plină de efect de cît cea directă, 
stîrnește la эіеѵі o curiozitate fa
ță de opera sugerată de profesor 
și ii determină să îndeplinească 
cerințele programei nu ca o obli
gație, ci ca o necesitate care se 
îmbină armonios cu preferințele 
lor. Trăinicia cunoștințelor însuși 
te la lectura unei cărți este strîns 
legată de consemnarea lor în ca
iete personale de lectură. Fără a- 
ceastă consemnare cititul devine 
inconsistent și superficial. La cla
sele pe care le conduc fiecare e- 
lev posedă un caiet de lectură in 
afara clasei întocmit după indi
cații date în prealabil. Astfel,

Înainte de consemnarea impresii
lor personale referitoare la cartea 
in cauză, la esența acțiunii, și la 
personajele principale, elevii de
senează un chenar dreptunghiular 
împărțit în trei compartimente. 
La mijlocii chenarului notează cu 
litere de tipar titlul cărții, în com
partimentul din stingă numele au
torului, iar în compartimentul dirt 
dreapta editura, anul apariției și 
semnatarul prefeței (in cazul cînd 
cartea are o prefață). Acest proce
deu îl obligă pa elev să cerceteze 
nu numai conținutul ei, ci și au
torul, forma exterioară, realizarea 
tipografică, execuția grafică, for
matul etc. Neglijarea acestor la
turi duce la răsplndlrea unui fe
nomen atît de frecvent șl anume: 
sînt mulți cititori care redau cu 
lux de amănunte conținutul unei 
cărți și fac chiar aprecieri elo
gioase, dar întrebat cine-i autorul 
ridică din umeri descumpănit. Un 
astfel de cititor va uita cartea cu 
aceeași ușurință cu care a citit-o.

Ultima problemă asupra căreia 
aș avea de discutat are în vedere 
modul de realizare a controlului 
lecturii elevilor în afara clasei 
Controlul îndeplinirii sarcinilor de 
lectură individuală 11 efectuez în 
două forme: in legătură cu obli
gațiile școlare Curente din proce
sul de învățămînt Și periodic, în 
ore special afectate de progra
mele școlare. Controlul curent al 
lecturii individuale este un auxi
liar al celor mat multe din lec
țiile de literatură, mai ales atunci 
cînd o operă de caracterizat sau 

de analizat in clasă, neputlnd fi 
citită integral în timpul afectat a- 
nalizei el, a fost recomandată, cu 
termen precis și cu titlu de obli
gativitate, ca lectură în afara cla
sei. De asemenea, controlul cu
rent se efectuează și cu prilejul 
lucrărilor scrise, cînd se poate 
constata măsura in care operele 
recomandate au fost citite precum 
și ecoul pe care l-au avut ele în 
sensibilitatea elevilor. Controlul 
periodic ai lecturii îl realizez în 
lecții speciale potrivit numărului 
de ore acordat trimestrial lecturii 
din afara clasei de programele 
școlare. In cadrul acestor ore u- 
tilizez ca metodă de bază convor
birea, In care elevii își exprimă 
liber și adeseori, în condițiile lup
tei de opinii, impresiile despre 
cărțile citite. Acest procedeu îmi 
oferă prilejul să cunosc tempe
ramentul elevului, Înclinațiile, pu ■ 
terea de observație, maturitatea 
gîndiril și concepția lui despre lu
me și viață. Cercetarea fișelor de 
cititori de la biblioteca școlară 
este un alt mijloc de a realiza 
controlul lecturii din* afara clasei, 
fie și sub aspectul evidentei.

Firește că posibilitățile de în
drumare a lecturii din afara 'la
șei sînt multiple. Respectarea par
ticularităților concrete ale fiecărei 
clase și ale fiecărui elev în par
te, precum și organizarea și Indru 
marea muticii în mod creator sînt 
premize ale formării omului nou, 
demn de epoca socialistă.

Prof. NICOLAE CHERCIU 
Școala medie mixtă Petroșani
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Energeticieni ai
Mai ales în perioada de iarnă, 

colectivului termocentralei Paro- 
șeni — una din principalele u- 
nități energetice ale patriei noas
tre — i-au revenit sarcini deose-

A bit de importante. Asigurarea 
funcționării perfecte a uriașelor 

instalafii, sporirea producției de 
energie electrică in vederea aco--1

Sifuafîe grea în domeniul ocrotirii sănătății 
tn S. U. A.

In ultimul său mesaj cu privire 
la starea uniunii, președintele 
S.U.A., Kennedy, spune la un mo
ment dat: „Toate miracolele cer
cetărilor noastre medicale nu vor 
avea mare preț dacă nu vom pu
tea schimba starea de lucruri în 
ce privește lipsa crescîndă pe scară 
națională de medici și infirmiere, 
și lipsa foarte frecventă de clinici 
și posibilități de acces in spitale 
urbane moderne". Intr-adevăr, în 
S.U.A., cea mai bogată dintre ță
rile capitaliste, asistenta medical! 
suferă de racile cronice care sînt 
tot mai evidente. Se simte din ce 
în ce mai mult lipsa de cadre 
medicale și spitale.

Cei 7 500 de medici care termi 
ră anual institutele de medicină 
din S.U.A. nu pot satisface nici 
p-> departe cerințele crescînde de 
cadre medicale. încă în anul 1959. 
spitalele americane aveau nevoie 
de circa 45 000 de medici în plus 
Atunci existau în S.U.A. 13,3 medici 
la 10 000 de locuitori. In ultimii 
ani acest număr a scăzut și mai 
mult. Deosebit de gravă este situa
ția în ceea ce privește numărul 
cadrelor medicale din rîndul ne 
grilor. Cu toate că, din cauza si
tuației materiale proaste, populația 
de culoare este expusă mai des 
la diferite boli, numărul medicilor 
proveniți din rîndul ei reprezintă 
doar 2 la sută din numărul total 
de medici existenti în S.UA

In ultimii ani. în S.U.A. se sim
te și o mare lipsă de paturi de 
spital. Astfel, în anul 1958 la 1 000 

peririi vîrîului de iarnă au cerut 
din partea muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor uzinei price
pere, hărnicie, grijă sporită. Tur
binele termocentralei au funcțio
nat din , plin cu o putere mai 
mare decit cea nominală. La obți
nerea acestor rezultate și-au adus 
din plin contribuția muncitorii din 
toate secțiile uzinei.

Iată-і pe cițiva dintre harnicii 
energeticieni ai Paroșeniului, la 
locurile lor de muncă.

1. O mare răspundere pentru 
buna Întreținere a instalațiilor ter
mocentralei revine brigăzii de re
parații condusă de tovarășul Bu- 
garu Andronic. Iată-1 pe respon
sabilul acestei brigăzi, lucrind ia 
revizia unui prelncălzitor al insta
lației de pornire a turbinelor.

2. Săvoiu Traian, mecanic prin
cipal de turbină, urmărește cu a- 
tenție indicațiile aparatelor tab
loului de comandă. Turbina nr. 2 
pe care o conduce lucrează în a- 
ceste iile cu o putere de 56 MW 
față de 50 MW cit este puterea p 
ei nominală, pentru a acoperi ce- | 
rințele sporite de energie impuse \ 
de perioada vîriului de iarnă. In) 
fiecare ord, 230 tone aburi trec i. 
prin turbina , condusă de el, trans- > 
formînd energia calorică a căr- ij 
bunelul în energie electrică ne- 
cesară economiei naționale. f 

de locuitori reveneau numai 4,8 
paturi, adică cu aproape 50 la 
sută mai puține decît în anul 1945. 
Numărul lor continuă să scadă. In 
fiecare an tot mai multe spitale 
își încetează activitatea din cauza 
lipsei de fonduri pentru renovate 
și întreținere. Pentru aceasta ar fi 
nevoie de circa 1 . miliard dolari, 
dar statul și proprietarii particu
lari — în S.U.A. numeroase insti
tuții spitalicești se află în mlinile 
particularilor — nici nu se gîn- 
desc la așa ceva.

In același timp crește foarte re
pede costul asistenței medicale. 
Potrivit datelor publicate în revista 
„United States News and World 
Report', în anul 1962 costul asis
tenței medicale a crescut cu 64,2 
la sută. Fiecare familie’ americană 
este nb voită să cheltuiască anual 
pentru asistența medicală în medie 
278 de dolari. In ceea ce privește 
familiile mai puțin înstărite, care 
se hrănesc mai prost și de aceea 
se îmbolnăvesc mai des, cheltuie
lile lor pentru asistenta medicală 
depășesc cu mult această medie. 
Este suficient să arătăm că, potri
vit acelorași date, numai în 
cursul unui singur an 500.900 de 
familii americane sint nevoite să 
plătească pentru asistenta medi
cală sume ce depășesc veniturile 
lor anuale.

Consecințele grele ale crizei în 
domeniul ocrotirii sănătății sînt re
simțite în primul rînd de oamenii 
muncii. Diferite boli, în special 
cele infecțioase sînt răsnîndite

Propuneri peotn асііііШи 
lie «liter

(Urmare din pag. l-a)

și trandafiri. Deunăzi, alegătorii 
din Jiet au propus înființarea unui 
dispensar medical in sat, iar cei 
din Cimpa și Răscoala au cerut 
<za și in localitățile lor să fie a- 
menajate biblioteci sătești.

Cetățenii din circumscripția nr. 
40 au cerut candidatului de depu
tat Bucur Vasile să-i sprijine 
pentru extinderea rețelei de ra- 
dioficare și în cartierul Traian 
Vuia. Țăranii muncitori din satul 
Taia au solicitat extinderea ilumi
natului electric.

Aceste propuneri constituie un 
valoros sprijin dat de cetățenii pe- 
trileni sfatului popular în vederea 
ridicării nivelului urbanistic al o- 
rașului. Ținînd seama de acest a- 
jutor, sfatul popular a întocmit un 
plan de măsuri cu obiective con
crete, pe baza căruia a trecut la 
mobilizarea cetățenilor la acțiunile 
de curățire a canalelor și pîraie- 
lor, alinieri de garduri, nivelări 
de terenuri. In toate cartierele și 
satele orașului, sfatul popular des
fășoară o activitate intensă pentru 
ca pînă la 3 martie, cînd vor a- 
vea loc alegerile, să dobîndească 
noi suceese pe linia bunei gospo
dăriri și înfrumusețări a orașului.

Șantierele să fi 
pentru sezonul

(Urmare din pag. l-a)

sint unele probleme nerezolvate. 
Bunăoară, acum la Lupeni, la blo
curile F și D și la Petroșani la 
blocurile din seria C, ar trebui 
să fie puternic intensificate lu
crările de montare a acoperișuri
lor din plăcuțe de beton și praf 
hidrofob. Din păcate, acestea se 
execută intr-un ritm prea lent. Se 
așteaptă oare sosirea... ploilor de 
primăvară cînd praful hidrofob nu 
se poate pune deloc la montarea 
acoperișului ?

Betonul constituie de pe acum 
o problemă pentru șantiere: sta
țiile de preparare din Lupeni, 
Vulcan și Livezeni împreună cu 
serviciul de transport auto con
strucții nu reușesc să asigure a- 
provizionarea în bune condițiuni a 
șantierelor. Din această pricină la 
unele obiective ca școala cu 8 
săli de clasă din Petroșani, fabri
ca de produse lactate din Livezeni. 
bloeprile 1, 6, 8 din Vulcan și 

mai ales în rîndul populației 
muncitoare, deoarece ea nu are 
posibilitatea de a beneficia de a- 
sistență medicală. După cum se 
știe, în S.U.A. practic nu există 
asistență medicală gratuită. Toată 
povara cheltuielilor uriașe pentru 
asistenta medicală o suportă cei 
ce muncesc. De aceea, după cum 
recunoaște însuși ministrul sănătă
ții, învățămînțului și asigurărilor 
sociale al S.U.A., „Teama oame
nilor de a se îmbolnăvi nu-i pără
sește nici o clipă".

Această teamă este cit se poate 
de justificată. Din cauza lipsei de 
măsuri pentru protecția muncii nu
meroși oameni ai muncii ameri
cani din fabrici și uzine sînt ex
puși la diferite accidente. In în
treprinderile din S.U.A. șe înre-' 
gistrează anual 14 000—16 000 de 
accidente mortale și peste 2 mi
lioane de accidente mai mult sau 
tnai puțin grave. Potrivit datelor 
publicate în presa americană, circa 
90 la sută din aceste accidente 
ar fi putut fi preîntîmpinate dacă 
patronii întreprinderilor ar fi acor
dat atenția cuvenită ocrotirii să
nătății oamenilor muncii. Consta- 
tînd că numărul accidentelor în în
treprinderile din S.U.A. este extrem 
de mare, o comisie specială pen
tru studierea proiecției muncii în 
fabrici și uzine subliniază: „In 
cei trei ani ai războiului din Co
reea am pierdut 32 000 de oameni 
și am avut 111 000 de răniți. în 
timp ce în aceeași perioadă înlăun- 
trul țării au fost omorîți 45.000

„MARȚiȘOARE"
Țesătoarelor fruntașe de Ia 

Viscoza Lupeni 
La-nceput de primăvară 
Consemnăm cu mulțumire 
Că pentru a multa oară 
Sînt fruntașe, chiar din™. fire I

Unităților O.A.D.LF. din
Petroșani cu rugămintea să 
nu întîrzie aprovizionarea 

cu trufandale de primăvară 
Un disc, cu muzică ușoară. 
Ca mărțișor, primiți în dar: 
(Deși afară-i primăvară) 
— „E toamnă iar, la aprozar" J

Unor telefoniste, care deser

---------------©----------------

In sprijinul brigăzilor de mineri
Era 'la începutul lunii ianua

rie. Consfătuirea de producție de 
la secția reparații mecanice a 
U.R.U.M.P. a luat sfîrșit. In min
tea zeeilor de participant mai stă
ruiau cuvintele șefului de secție 
care îi îndemna pe muncitori la 
executarea unor lucrări de calita
te. In această ședință, colectivul 
secției hotărise ca reparațiile la 
utilajele miniere să fie executate 
de brigăzi de specialitate. Roadele 
acestei hotărîri n-au întîrziat să se 
aratei Așa de exemplu, brigada

I bine pregătite 
de primăvară!
A 2, H, В 5, В 6 din Lupeni, exe
cutarea fundațiilor se tărăgănează 
mult. încă o problemă o consti
tuie funcționarea stațiilor de be- 
tonare care își așteaptă de mult 
rezolvarea. Mai sînt și alte pro
bleme : toate șantierele au nevoie 
de muncitori săpători, tranzitele 
trebuie descongestionate de ma
teriale pentru a putea primi alte 
transporturi, pe șantiere trebuie 
stins cit mai mult var că să existe 
var; stins suficient cînd se va tre
ce din plin la zidării și .tencuieli 
interioare și exterioare, se cer e- 
xecutate drumuri de acces la blo
curi, canalizările ete. Toate aceste 
probleme trebuie rezolvate urgent, 
pînă la venirea primăverii.

Făcînd din timp toate pregăti
rile necesare pe șantiere se creea
ză condițiile necesare desfășurării 
din plin a muncii în sezonul de 
primăvară, pentru a se intensifica 
ritmul de lucru și grăbi termina
rea și darea în folosință a obiec
tivelor social-culturale.

și răniți 6 milioane de muncitori".
Situația grea a oamenilor mun

cii, care sînt nevoiți . să ceară 
ajutor medical, se datorește și fap
tului că diferite companii farma
ceutice recurg la tot felul de ma- 
șinațiuni pentru a putea obține pro
fituri uriașe din vînzarea medica
mentelor. Astfel, firma „Parc Da
vies and Company" a fost nevoită 
recent să recunoască că a cumpă
rat în Italia cloromicetină la pre
țul de 1,52 dolari flaconul, iar în 
S.U.A. l-a vîndut cu 51 dolari fla
conul. Cu toate că în S.U.A. in
dustria chimică este dezvoltată, 
prețurile acelorași medicamente sînt 
aici de 4—5 ori mai mari decît 
în alte țări capitaliste.

In ciuda acestei situații grele, 
in S.UA alocațiile pentru ocroti
rea sănătății sint mizere, în timp 
ce alocațiile pentru înarmare în
sumează zeci de miliarde dolari. 
De pildă, toate alocațiile pe un 
an pentru cercetările în domeniul 
combaterii bolilor canceroase nu 
depășesc sub raport valoric costul 
a patru bombardiere moderne. A- 
ceastă situație comparativă arată 
cit de mult ar avea de cîștigat 
starea sănătății din S.U.A. de pe 
urma unor măsuri, măcar parțiale, 
de dezarmare.

In goana lor după profituri cit 
mai mari, monopolurile capitaliste 
reduc la minimum cheltuielile pen
tru asistentă medicală și protecția 
muncii, intensificînd în același 
timp la maximum procesul de pro
ducție și încasînd sume fabuloase 
din comenzile militare. Toate aces
tea au urmări foarte grave asupra 
vieții și sănătății oamenilor muncii 
din S.U.A.

D. RADOVAN

vesc publicul după „bunul;
< lor plac" ,

Cînd vorbesc; la telefon. 
Simt că mă cuprind frisoane 
Telefonul are ton,
Dînsa insă, are... toane.

Pentru înaintașii echipei i 
Minerul Lupeni care au ra-1 

tat multe ocazii de gol 1 
Multe goluri ați ratat
Trăgînd imprecis șl-ncet. 
Mărțișorul preierat
Ar fl„. o „poartă cu... magnet1*.

ION CUJBESCU

tovarășului Tefeleș Gheorghe com
pusă din 8 persoane a terminat cu 
10 zile înainte de termenul fixat 
repararea a 5 locomotive cu acu
mulatori pentru exploatările mi
niere din Valea Jiului. De aseme
nea, echipa tovarășului Ștefan Va
sile a terminat cu 5 zile mai de
vreme repararea a două culbutoa- 
re vibrante pentru mina Aninoa- 
sa și mina Lupeni. Asemenea e- 
xemple pot fi date multe de la 
secția reparații mecanice a 
U.R.U.M.P. Brigada tovarășului 
Farkas Petru a dat în funcțiune 
două pompe centrifuge de 3000 
litri pe minut cu mult înainte de 
termenul fixat, pentru minele Pe- 
trila și Aninoasa.

Colectivul acestei secții este 
mereu preocupat de găsirea Unor 
metode cit mai bune 'de reparare 
a utilajului minier cit și de rea
lizarea de noi economii.

— Tovarășe maistru — se adre
să înțr-o zi șefii! de echipă Stai
ner Iosif, tehnicianului Hebedean 
loan — ce ar fi dacă am trece pis
toanele de Ia compresoarele vechi 
la compresoarele care se aduc la 
reparat ?

— E foarte bine, înseamnă să 
facem economie de material.

Si trecînd să aplice^ în prac
tică această inițiativă, șeful de e- 
chipă Stainer Ioșif, prin refolosi- 
rea pistoanelor de compresor șl 
a axelor de locomotivă, a izbutit 
să facă în lunile ianuarie și fe
bruarie economii de material în 
valoare de peste 5000 lei.
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cu sediul în Petroșani 
str. Republicii nr. 27 

angajează
i • ȘEF SERVICIU PLAN; І= 
i se cer studii economice ii 
! superioare și 6 ani ve- ;; 
; chime în funcții econo* îi
i mice. Salarizarea: 1400- ii

1600 lei.
ii • PLANIFICATOR ІІ 
ii PRINCIPAL; se cer stu- ii 
ji dii medii și 2 ani vechi- ii 
ii me în funcții economice, ii 
i Salarizarea : 925-1000 lei. ii
■ Informații suplimentare ji 
i se pot primi la serviciul i 
І de cadre al O.A.D.L,F. | 
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Petroșani
anunți cumpărătorii tdl a 
pus în vînzare prin ma
gazinele sale de speciali

tate t
— toate tipurile 
mărimile de acordeo- 
ane fabricate în (ari, 
plata cărora se poate 

face fi în rate.
Condiții de plată foar

te avantajoase.

S.UA
S.UA
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латша а расп 
în Grecia

ATENA 28. Corespondentul A- 
gerpres transmite :

După cum. scrie presa greacă, 
„Liga tineretului pentru dezarma
re atomică" din Anglia, va orga
niza în Grecia o „Săptămînă a 
păcii".

In cadrul acestei săptămîni vor 
avea loc o serie de manifestări 
importante ca: un maraton al pă
cii pe drumul clasic Marathon— 
Atena, o adunare internațională 
la Delfi, pe locurile unde se ți
neau amfictioniile (adunările popu
lare ale vechilor greci în scopuri 
politice și religioase unde dele
gații poporului deliberau în inte
resul comun), o reprezentație a 
unei vechi tragedii la Delfi și un 
concert.

©

TRATAT COMERCIAL 
POLONO-ITALIAN

VARȘOVIA 28 (Agerpres).
C*jpă cum transmite agenția 

P.A.P. la 27 februarie la Varșovia 
s-au încheiat tratativele comerciale 
polono-italiene prin semnarea 
protocol privind schimbul de 
furi între cele două țări pe 
1963.

Potrivit acestui protocol 
nia va livra Italiei produse
cole, strunguri, mașini de construc
ții și rutiere, laminate 
alte produse.

Italia va exporta în 
lonă mașini și unelte 
dustria chimică și
prelucrare a peștelui, mașini pen
tru industria textilă, precum și 
unele produse agricole ca: ulei- 
de măsline, citrice etc.

unui 
măr- 
anul

Polo- 
agri-

și diferite

Po-R. P. 
pentru in- 

industria de

loc 
ce
de

LUSAKA 28 (Agerpres).
In prezent, la Lusaka are 

o întîlnire a reprezentanților 
lor trei partide din Rhodesia
nord: Partidul Unit al indepen
denței naționale, Congresul Națio
nal African și Partidul Federal 
Unit, la care a fosb invitat și gu
vernatorul Richard Luyt. La 
ceastă întîlnire, după cum s-a 
nunțat, se discută propunerea 
privire la adoptarea unei legi 
drepturilor în conformitate cu pre

a- 
a

CU

©

vederile noii constituții, în virtu
tea căreia, în luna octombrie 1962, 
au avgt loc alegerile din Rhode
sia de nord. După cum reiese din- 
tr-o declarație oficială, liderii 
partidelor africane cer ca noua 
lege să prevadă garantarea liber
tăților personale, înlăturarea dis
criminării rasiale, libertatea de ex
primare și acțiune 
lația africană, care 
joritatea populației 
da nord.

pentru popu- 
reprezintă ma
dia Rhodesia

Reppimanea sîngepoasă 
a unei gpeve in Columbia

Consfătuirea miniștrilor apararn 
ai țărilor Tratatului de la Varșovia

tuația armatelor și planurile de 
măsuri pentru coordonarea pregă
tirii de luptă a trupelor pe a- 
nul 1963.

Discuțiile au decurs într-p at
mosferă de unitate și înțelegere 
reciprocă deplină

VARȘOVIA 28 (Agerpres).
I.a 28 februarie 1963 a luat 

sfîrșit consfătuirea miniștrilor a- 
părării ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La consfătuire au fost exami
nate probleme curente privind si-

---------------©
Prînz oferit în cinstea lui A. A. Gromîko

OSLO 28 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, ca

pitala Norvegiei găzduiește pe 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S.

La 27 februarie guvernul 
gian a oferit un prînz în 
înaltului oaspete sovietic,
cest prilej H. Lange, ministrul a- 
facerilor externe al Norvegiei, și

-----------©

norve 
cinstea 
Gu a

BOGOTA 28 (Agerpres).
La 23 februarie unități militare 

columbiene au tras asupra mun
citorilor greviști de la fabrica de 
ciment „El-Cairo", din comuna 
Santa-Barbara. Muncitorii cereau 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că și majorarea salariilor. După 
cum. relatează corespondentul din 
Bogota al agenției Prensa Latina, 
11 muncitori au fost uciși și 42 
răniți.

Guvernul și presa burgheză 
încercat să treacă sub tăcere 
ceste represiuni sîngeroase.

La 27 februarie de îndată
oamenii muncii din capitala Co
lumbiei au aflat despre „sîmbăta 
sîngeroasă" de la 
ei au 
zat o

au
a

ce

care
10 000

0

încetat lucrul 
demonstrație 

au participat
de muncitori și studenți.

Santa-Barbara, 
și au organi- 
de protest la 

aproximativ

Rezoluție de neîncredere în guvernul 
Macmillan

LONDRA 28 (Agerpres).
La 26 februarie fracțiunea par

lamentară a Partidului laburist a 
prezentat în parlament o rezolu
ție de neîncredere în guvern în 
legătură cu cheltuielile militare. 
In rezoluție se subliniază că con
tribuabilii englezi sînt nevoiți să

de

suporte cele mai mari cheltuieli 
militare din timp de pace din în
treaga istorie a Angliei.

Rezoluția a fost semnată
Harold Wilson, liderul partidului 
laburist, și de alți conducători ai 
partidului. Ea va fi pusă în discu
ție în timpul dezbaterilor din Ca
mera Comunelor la 4 și 5 martie.

A. A. Gromîko, au rostit cuvîntări 
în care și-au exprimat hotărîrea 
de a dezvolta relațiile de priete
nie între cele două țări.

La 28 ’februarie A. A. Gromîko 
a fost primit în audiență de re
gele Olaf V. 
la un dejun 
de Consiliul

iar apoi a participat 
oferit în cinstea lui 
municipal din Oslo.

Se intensifică lupta patrioților 
sud-vietnamezi

menite să ducă 
agresiunii împo- 

sud-vietnamez, 
continuă să res

SAIGON 28 (Agerpres).
In ciuda măsurilor luate de au

toritățile diemiste 
la intensificarea 
triva poporului 
forțele patriotice
pingă și să lanseze atacuri împo
triva avanposturilor diemiste.

După cum anunță agenția Asso
ciated Press, în provincia din delta 
fluviului Mekong, un grup de 300 
de partizani au atacat avanpostu
rile diemiste, provocînd morți și 
răniți în rîndurile apărătorilor. 
Un purtător de cuvînt guverna
mental arăta că asemenea atacuri 
au avut loc și în provinciile Kien 
Fong și Don Fuk. In localitatea

Donk Xuan, situată la 240 mile 
nord-est de Saigon, patrioții au fă
cut să deraieze un tren și au a- 
runcat în aer care blindate apar
tinînd trupelor diemiste.

Pe de altă parte, populația 
provinciile regiunilor centrale 
vietnameze, în colaborare cu 
trioții, au respins mai multe 
duri întreprinse -de trupele
miște și americane și au distrus 
mai multe „sate strategice". Nu
mai în luna ianuarie, relatează a- 
qenția de presă „Eliberarea", au 
fost distruse 76 de asemenea „sate 
strategice" adevărate lagăre de 
concentrare în care a fost băgată 
cu forța populația pașnică.

rai- 
die-

©

ESCROCHERII CU MEDICAMENTE
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uruguayan. Acest gu- 
fapt un consiliu gu- 
format din 9 persoa- 
partea partidului ma-

Crește mișcarea grevistă în Uruguay
MONTEVIDEO 28 (Agerpres).
La 1 martie își preia funcțiile 

noul guvern 
vern — de 
vernamental 
ne (șase din
joritar și trei din partea minori
tății) — a fost format cu prile 
jul alegerilor din luna noiembrie 
anul trecut. In fruntea guvernului 
se află Daniel Fernandez

Referindu-se la situația 
ră în momentul preluării 
lor de către noul guvern,
Associated Press menționează va
lul de greve care a cuprins în ul 
tima vreme întreaga țară. „Greva 
a 12 000 de muncitori de la 
tratele electrice și serviciile 
telefoane... Trupele au fost

Crespo 
din ța- 
funcții- 
agenția

mate pentru a prelua locul mun 
citorilor... Muncitorii din transpor 
turile auto au paralizat transpor 
turile printr-o grevă care a durat 
mai mult de o săptămînă... Func
ționarii bancari declară numeroa
se greve de scurtă durată...", sînt 
doar cîteva acțiuni ale oamenilor 
muncii, citate de A.P. Grevele, ex
plică agenția, sînt generate de pro
gramul economic nerezonabil și 
de faptul că „balanța de plăți a 
țării înregistrează an de an defi
cite crescînde".

Explozie la o uzină producătoare 
de rachete din S.U.A.

NEW YORK 28 (Agerpres).
Agenția Associated Press anun

ță că la centrul de cercetări al 
uzinei din Pomona (statul Califor
nia) apartinînd societății „General 
Dynamics", unde se produc rache
te, cu prilejul încercării unei ra
chete, aceasta a explodat provo- 
cînd un incendiu. Agenția anunță 
că 12 persoane au fost rănite, u- 
nele aflîndu-se în stare gravă. 
Cauza exploziei nu se cunoaște 
încă. Majoritatea răniților au ar
suri sau au fost loviți de schije.

WASHINGTON 28 (Agerpres) 
Escrocheriile cu medicamente 

produc anual cumpărătorilor cre
duli din America pierderi evalua
te la cel puțin un miliard de do
lari, a declarat în fața unui Co
mitet special al Senatului, George 
P. Larrick, membru al Administra 
ției pentru produsele alimentare 
și farmaceutice.

Larrick a citat în sprijinul afli 
mafiei sale 
semnificative, 
de săruri de
cenți a fost prezentat ca 
dicament „miracol" care 
un mare număr de boli de la can
cer și pînă la... insuficiență min-

numeroase 
Astfel, un 
baie, care

exemple 
pachețel 
costă 12
un me
vindeca

©==_

cen- 
de 

che-

Declarațiile 
lei Francisco Juliao

„Revolucion" el s-a referit 
apropiatul „Congres continen- 
de solidaritate cu Cuba", care 
avea 
lunii

loc în Brazilia la sfîrși- 
viitoare. El a relevat că 

congres vor participa nu- 
personalități de vază din
Latină, Europa, Asia și

HAVANA 28 (Agerpres).
In prezent în Cuba se află în- 

tr-o vizită Francisco Juliao, pre
ședintele Ligii țăranilor din Bra
zilia. Intr-un interviu acordat zia
rului 
la 
tal 
va 
tul
la acest 
meroase 
America 
Africa, între care filozoful englez
Bertrand Russell, fostul președinte 
al Mexicului, Lazaro Cardenas, și 
scriitorul francez Jean Paul-Sartre.

Juliao, care a vizitat Cuba în 
patru rîndurî după victoria revo
luției cubane din 1959, a subliniat 
în interviul său progresul pe care 
l-a constatat în dezvoltarea țării. 
Referindu-se la cea de-a doua de
clarație de la Havana, el a cali- 
ficăt-o drept „un fel de constitu
ție cate trebuie să orienteze lupta 
popoarelor. . din Ameriea Latină 
pentru eliberarea lor de sub im
perialism".

TEL AVIV. Comitetul izraelian 
de luptă pentru dezarmarea ato
mică a organizat la 26 februarie 
Ja Tel Aviv o conferință de presă 
în cursul căreia a protestat împo
triva cenzurii stricte instituite de 
autorități, care împiedică să se a- 
ducă la cunoștința opiniei publice

- din Izrael primejdia pe care o re
prezintă înarmarea atomică.

NEW YORK. Philip Randolph, 
veteran al mișcării sindicale ame
ricane, a chemat pe muncitorii de 
culoare la un marș de masă spre 
Washington pentru a atrage aten
ția autorităților asupra șomajului 
înspăimîntător în rîndurile negri
lor. Deși numărul negrilor in 
populația S.U.A. este de aproxi
mativ 11 la sută, ei constituie 26 
la sută din muncitorii care sînt 
șomeri, de mai bine de o jumătate 
de an

LONDRA. Intre S.U.A. și Anglia 
a fost 
privind 
luptă a 
riene a
toriui Angliei, 
vatorul ziarului 
care publică această știre, arată că 
în virtutea acestui nou acord, cele

- patru baze principale din Anglia 
ale armatei aeriene americane vor 
fi folosite de către S.U.A. pînă în 
anul 1968.

MOSCOVA. Ivan Spiridonov,

încheiat un acord secret 
întărirea capacității de 

celei de-a treia armate ae- 
S.U.A., dislocată pe teri- 

Thompson, obser- 
„Daily Express",

tală, vînzîndu-se la prețul de 1,50 
dolari. Un alt „leac" împotriva 
cancerului al cărui preț revenea 
la 9,5 dolari lingurița, nu era alt- . 
ceva decît ulei mineral. VitamiA, 
și tablete de bicarbonat prezentate 
drept leacuri universale au fost 
vîndute la prețuri întrecînd de 
cinci ori prețul lor obișnuit. „Nec
tarul zeilor", un produs desfăcut 
pe scară largă de inițiatorul unei 
„școli medicale", s-a dovedit a nu 
fi altceva decît miere.

Pentru a proteja pe cumpără
torii naivi, a spus Larrick, admi
nistrația pentru produsele alimen
tare și farmaceutice întocmește 
acum un catalog al șarlataniei".

președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
primit la cererea lor, pe partiza
nii păcii indieni Prabhakar Menon 
și Satiș Kumar, care întreprind 
marșul păcii Delhi—Moscova—Wa
shington.

BERLINUL OCCIDENTAL. La 27 
februarie a încetat coaliția formată 
din reprezentanții Partidului So
cial Democrat și creștini democrațt 
care au guvernat in ultimii nouă 
ani Berlinul occidental. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
socialiștii, conduși de primarul 
vest-berlinez, 
creștini 
tății i> 
că nu 
vechea 
considerind că această coaliție 
mai poate continua in 
circumstanțe".

LONDRA. Comunistul J. Mitchel) 
șef de secție de la o uzină a so
cietății Ford din Dagenham (Es
sex), a fost ales secretar al Co
mitetului regional al sindicatului 
unit al constructorilor de mașini 
din cobiitatul Essex de sud-est.

BRUXELLES. Președintele Comi
siei executive a pieței comune, 
Walter Hallstein, a plecat la 28

de
Willy Brandt, și 

democrații au dat publici- 
declarație în care anunță 
au intenția să reînnoiască 
coaliție, ambele partide 

„nu 
actualele

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșanii Str. Republicii or. 56 TeL interurban 322i automat 269.

februarie la Washington pentru a 
purta tratative cu 
guvernului S.U.A. 
rifelor comerciale 
economice dintre 
pieței comune.

BONN. Luînd

reprezentanții 
in problema ta
in schimburile 

S.U.A. și țările

cuvîntul în ca
drul unei conferințe de presă, mi
nistrul economiei al R. F. Germa 
ne, Ludwig Erhard, a declarat că 
economia vest-germană va conti
nua să înregistreze un regres în 
cursul anului 1963, Erhard a în
cercat să explice această stare de 
lucruri printr-o pretinsă „creștere 
excesivă" a salariilor în timp ce 
productivitatea muncii a rămas în 
urmă. El 
unei noi 
Germană, 
germană
creșteri tot mai intense a concu
renței atît pe piața internă cît 
și pe piața mondială.

WASHINGTON. Departamentul 
de Stat a anunțat că studiază dacă 
statele sub al căror pavilion na
vighează acele vase care continuă 
să acosteze în porturile cubane 
aducînd mărfuri, mai pot să pri
mească „ajutor american". Decla
rația Departamentului de Stat re
prezintă o nouă presiune pxerci-

s-a pronunțat Împotriva 
sporiri a salariilor în R.F. 
arătînd că economia vest- 
trebuie să facă fată unei

tată asupra aliaților S.U.A., pentru 
a-i determina să împiedice ca na
vele aflate sub pavilionul țărilor 
care primesc „ajutor american" 
să acosteze în porturile Cubei.

NEW YORK. In noaptea de 27 
spre 28 februarie, un avion-cister- 
nă, folosit pentru alimentarea 
bombardierelor, a luat foc la baza 
Eielson a forțelor aeriene ale 
S.U.A., 
Fairbanks 
soldat cu 
soane.

ATENA.
gobotul grec „Egli", de 1964 de 
tone, cu un echipaj de 22 de per
soane, s-a scufundat în Marea E- 
gee, în apropiere de insulele Spo- 
rade. A fost găsit numai radiote
legrafistul vasului. Avioane și vase 
militare patrulează în regiunea res
pectivă in căutarea altor supravie
țuitori, deși sînt slabe speranțe de 
a mai găsi pe cineva în viață.

LONDRA. Intr-o declarație a 
Comitetului Executiv a partidului 
laburist, care s-a întrunit sub pre
ședinția lui Harold Wilson, dată 
publicității la 27 februarie, acesta 
preconizează începerea de trata
tive în vederea stabilirii unor zone 
denuclearizate în regiunile unde se 
face cel 
darea în 
nează în 
trală.

forțelor aeriene 
din apropierea localității 

(Alaska). Catastrofa s-a 
moartea a șapte per-

mai mult simțită încor- 
lume. Declarația mentlo- 
acest sens Europa cen- г
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