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permite realizarea unor viteze mal 
mari de batere a găurilor de mină

de

Din realizările minerilor aninoseni
. ----- ----
Perseverînd 

pe tărîmul noului
Minerii din brigada condusă

tovarășul David Ioan din sectorul I 
al minei 
pentru perseverența cu care ei apli
că inițiativele valoroase, procedeele 
înaintate de extracție a cărbunelui. 
Din abatajul frontal în care lucrează, 
ei caută să extragă zilnic cîte două 
fîșii de cărbune, obținînd astfel ran
damente sporite și viteze mari de 
Avansare.

Iată însă că de curînd, ortacii lui 
David și-au reafirmat interesul pen
tru ceea ce este nou în minerit. Nu 
de mult, ei au trecut la podirea ve
trei abatajului lor frontal cu rețea 
dublă de plasă de sîrmă așezată în 
cruciș, avînd ca element de rezisten
ță o rețea de cabluri. Minerii brigă
zii și-au însușit 
tehnica aplicării 
care conduce la 
de cherestea, la 
dițiilor de muncă.

Aninoasa sînt cunoscuti

într-un timp scurt 
acestui procedeu, 

economii însemnate 
îmbunătățirea con-

Se extinde perlorajul 
umed

La locul de muncă al brigăzii 
conduse de tovarășul Plinge Alexan
dru s-a introdus, de curînd, perforajul 
umed — mijloc eficace de comba
tere a prafului silicogen. Această 
brigada deschide o transversală la 
orizontul X, în vederea punerii în 
exploatare a unor noi rezerve de. 
cărbune. Acum, la acest loc de mun 
₽ă, perforarea găurilor de pușcare 
se execută cu trei ciocane perfora
toare CP-17 prevăzute cu injecție 
axială de apă. De altfel acesta este 
primul loc de muncă de la mina 

-Aninoasa la care s-a introdus per- 
ierajul umed cu injecție axială, pro
cedeu care în comparație cu injecția 
laterală e mult mai economic și

de căr- 
angaja-

a con- 
abataje

Rifmic, cărbune peste plan
In sectorul IV al minei Aninoasa 

s-a depus o muncă susținută pentru 
învingerea greutăților care, în anu 
mite perioade, au împiedicat realiza
rea planului de producție. Acum, co
lectivul sectorului are condiții pentru 
a da cantități tot mai mari 
bune peste plan, în contul 
tnentului de întrecere.

Pentru folosirea din plin 
dițiilor create, minerii din
caută să asigure ritmicitatea reali
zării planului. Din prima zi a aces
tei luni, minerii brigăzii au dat căr
bune peste plan, depășirea ridicîn- 
du-se, în perioada care a trecut pină 
acum din luna noiembrie, la aproape 
400 tone. Brigăzile conduse de to
varășii Deliu Vasile, Iancu Victor, 
Stan Gheorghe și Rădoi Andronic a- 
duc contribuțiile cele mai însemnate 
la depășirea ritmică a planului sec
torului.

Pentru amatorii 
de excursii

Pentru amatorii de excursii, Ofi
ciul Național de Turism-„Carpați“ 
organizează pină la sfîrșitul anului 
călătorii cu 
în diferite 
excursii pe itinerariile Cernăuți 
Varșovia; Budapesta 
Budapesta — Praga. 
organizează excursii 
în cadrul cărora este 
bătorirea Anului nou. 
cursioniștii care pleacă timp de 14 
zile pe itinerariul Kiev—Leningrad— 
Moscova vor petrece Revelionul în 
capitala Uniunii Sovietice, iar cei 
care participă la excursiile de 5 zile 
organizate pe itinerariul Budapesta 
—Praga vor fi în noaptea de Anul 
nou în capitala R. S. Cehoslovace. 
La Varșovia vor întîmpina noul 
cei care fac excursii de 4 zile 
ruta Cernăuți — Varșovia. Alți 
riști romîni vor putea călători 
R. P. Bulgaria. R. D. Germană 
R. P. Ungară in excursii de 
zile. (Agerpres)

trenul sau 
țări.

cu' autocarul 
Sînt programate

— Bratislava;
Totodată, se 

în străinătate 
inclusă și săr- 
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an 
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tu- 
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Laboratorul electric al termocentralei Paroșeni. Fo
losind aparatură modernă, electricienii Suciu Constan
tin, Guiaș Alexandru și Călugăru Mihai verifică func
ționarea unor instalații.

Concert*spectaco!
de estradă a Teatrului de 
stat din Constanța. Regia 
artistică este semnată de 
Ion Drugan, iar conducerea 
muzicală aparține lui Au
rel Manolache.

Astăzi la ora 17 și la ora 
20 pe scena Teatrului de stat 
din Petroșani are loc con- 
certul-spectacol intitulat 
„Fără noi nu e spectacol*' 
susținut de o formație de

Program de muzică ușoară
Ieri seară la ora 20,30 în 

aula Institutului de mine 
din Petroșani, ansamblul de 
muzică ușoară „Optimiștii'* 
din București a prezentat 
un bogat program de muzi
că ușoară.

Spectacol
Opera maghiară de stat 

din Cluj a prezentat ieri în 
fața minerilor din Petrila 
opereta „lanoș Vitez". In 
zilele de 16 și 17 noiembrie

Evidenfiați
In ziua de 11 noiembrie, 

ia sectorul de transport al 
preparației din Lupeni a a- 
vut loc obișnuita consfătui
re de producție. Cu acest 
prilej, echipa de reparat lo
comotive, condusă de comu
nistul Popescu Ernest, deți-

Cîntăreața Marghita a 
interpretat muzică indiană. 
Conducerea muzicală a a- 
parținut lui Sașa

Au participat 
600 de studenți de

de operetă
artiștii clujeni vor 
acest spectacol în
menilor muncii din orașul 
Petroșani.

Cosmin. 
aproape 

la I.M.P.

prezenta 
fata Ha-

în muncă
năfoarea drapelului de evi
dențiată în întrecere a fost 
felicitată din nou pentru 
munca ireproșabilă pe care 
o desfășoară. In prezent, e- 
chipa evidențiată în între
cere execută revizuirea, re
pararea și spălarea locomo
tivei 50 037.

Cu destinația Hunedoara
Ieri a plecat din stația 

Petroșani cu destinația Hu
nedoara trenul nr. 2673 în
cărcat cu cărbune cocsifi- 
cabil.

Acesta este cel de-al 
3 300-lea tren cu tonaj spo
rit remorcat în acest an de 
către mecanicii depoului 
C.F.R. Petroșani.

Reparații
Executînd reparații în 

termen și de calitate, mese
riașii preparației din Lupeni 
au asigurat în acest an lu
nă de lună bunul mers al u- 
tilajelor și mașinilor. Prin-

de calitate
tre echipele care au contri
buit astfel la ritmicitatea 
producției se numără cele 
conduse de Erdos loan, 
Cziler Carol, Pop Vasile, 
Bedeanu Glieorghe, Drotzin- 
gher Andrei.

CU

♦

♦
♦
♦
♦

T

f
ț

Pasiunea pentru meserie, atribut al tinereții, te face repede cunoscut 
apreciat. Așa sînt electricienii Ciunga Constantin și Balica Martin de 
I.R.E.H., secția rețele Petrila-Lonea.

și 
la

Măsuri urgente 
pentru prezent și viitor

insă, după zece 
există o serioasă
atît la capitolul

șantiere, în asigurarea șantierelor 
cu utilaje din mica și marea meca
nizare din care cauză au suferit fie 
calitatea lucrărilor, fie termenele de 
predare. Așa de exemplu, blocul В 
cu 200 apartamente de la Lupeni, 
multă vreme nu a avut vibratoare, 
așezarea betonului făcîndu-se manual 
și în condiții necorespunzătoare. Șan- 

aHerul Petrila

social-cul-
1 ață
stare
cea
sesiune ordinară a Sfatului

de
de

de-a

însemnări de la sesiunea 
a XXIil-a 

a Sfatului popular 
al orașului Petroșani

A mai rămas puțin timp pină la 
încheierea unui an de activitate. Ma
rea majoritate a unităților economice 
de pe teritoriul Văii Jiului și-au 
creat din timp condițiile pentru rea
lizarea integrală a sarcinilor de plan 
In domeniul investițiilor și construc
țiilor de locuințe, 
luni de activitate, 
rămînere în urmă 
predări de aparta
mente cit și la ca
pitolele lucrări 
tehnico-edilitare și 
dotări 
turale.
această 
lucruri, 
XXII l-a
popular orășenesc Petroșani, care și-a 
desfășurat lucrările în ziua de 10 
noiembrie a.c.„ a hotărit luarea a o 
serie de măsprf menite să ducă la 
realizarea sarcinilor de plan ce stau 
în fața constructorilor.

Raportul prezentat în fața sesiunii 
de către Comitetul executiv al Sfa
tului popular orășenesc Petroșani a 
analizat in amănunțime situația pre 
zentă a investițiilor și construcțiilor 
de locuințe și dotări social-culturale. 
cauzele rămînerii în urmă, obiectivele 
către care trebuie îndreptată în pri
mul rînd atenția, cît și. o parte din 
măsurile urgente ce se cer luate. 
Din raport a reieșit că în domeniul 
construcțiilor nu s-â făcut tot ce 
se putea face cu forțele și mijloacele 
care au existat în șantiere. Raportul 
a scos în relief o serie de deficiențe 
în activitatea constructorilor.
in cursul iernii trecute, randamente
le
cauză că șantierele nu s-au pregătit 
suficient in toamna trecută penlru 
lucrul pe timp de iarnă. Au existat 
lipsuri in organizarea lucrului pe

Astfel,

au fost mult sub posibilități din

TONAJ SPORIT
Telefonul din biroul im

piegatului de mișcare al 
stației Lupeni sună prelung : 
dispecerul de transport de 
la preparația Lupeni îl a- 
nunță că are încărcate 25 
vagoane cu cărbune cocsi- 
ficabil pentru Hunedoara 
care ar trebui expediate cu 
trenul 26751

In stația Lupeni se afla 
atunci o singură locomoti
vă, 1501036, iar mecanicul 
ei, Șime Iosif, este un tinăr, 
fără experiență mare in re
morcarea trenurilor cu to
naje sporite. Totuși, impie
gatul ti explică situația, iar 
el acceptă. Avind conșim- 
țămlntul mecanicului, dispe
cerul. împreună cu impiega
tul de mișcare compuseră 
trenul cu cele 25 vagoane 
KUASF și încă un vagon 
descoperit pentru frina de 
semnal. Trenul avea deci

26 vagoane, 102 osii și 2101 
tone: cu. 601 tone mai mult 
clecit tonajul normal de la 
Lupeni la Petroșani și 451 
tone peste tonajul normă de 
la Petroșani la Simeria.

Pentru circulația in bune 
condiții a acestui tren, de 
la plecare și pină la desti
nație, pentru dublare, la Li- 
vezeni a fost trimisă loco
motiva 1501013 cu mecani
cul Marinescu Victor, care 
ore o vastă experiență în 
remorcarea trenurilor cu 
tonaje sporite. Dorința și 
priceperea celor doi meca
nici de a remorca tot mai 
mult, a făcut ca trenul 
2675 să sosească la timp in 
stația Petroșani.

Pentru remorcarea acestui 
tren de la Petroșani la Bă- 
nița s-au schimbat echipa
jele Au fost solicitați alt:

doi mecanici cu experiență; 
Gheorghe Ion și Grigor.e 
Gheorghe, iar alături de a- 
ceștia mecanicul Marinescu 
Victor.

...Trenul se puse . în 
mișcare. încet, viteza începu 
să crească. La restricție in
să,'ea trebui redusă incit la 
intrarea in stația Peștera 
Boli viteza era mică. Intra
ră însă in funcțiune tusi- 
parele și viteza începu să 
crească. Cele citeva minute 
pierdute intre Petroșani — 
Boli au fost recuperate pină 
la Banița, astfel că de aci 
trenul plecă mai departe 
conform graficului. Deși 
trenul avea un tonaj sporit 
cu 451 tone, rampele și 
curbele aspre dintre Petro
șani — Banița au fost în
vinse.

Г. CRIȘAN
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I suferit din lipsa 
unui buldozer și 
a unei sonete vi
bratoare din care 
cauză s-a întîr- 
ziat construcția 
coșului de fum la 
centrala termică și 
lucrările tehnico» 

semnificativ și anti- 
realizare a planului 
mult mai mari de» 
fizic, și câ există

edilitare. In raport s-a mai scos- în 
evidență un fapt 
me : șansele de 
valoric sînt cu 
cit ăle ptanului 
multe lucrări executate dar nepredate 
din cauză că nu s-au făcut unele re
medieri, cum e cazul conductei de 
apă Jieț — 
legătură de 
Aninoasa și 
ceasta ? Că 
în aceeași 
ale lucrărilor: cel valoric și*cel al 
predării complete — o practică veche 
și retrogradă a șantierelor. Numai 
astfel se explică de ce rămîn mereu 
în urmă lucrările de drumuri, ali
mentări cu apă, canalizări, amena- 

de spații libere, lucrări care în

I. CIOCLEI

Petroșani, conductei de 
la sursa Braia, captarea 
altele. Ce dovedește a- 

șantierele nu cuprind 
măsură ambele aspecte

jări

(Continuare in pag. 3-a)

Kilometri de tuburi de canalizare 1 
Sînt rodul activității echipei condu
se de Lulin Martin de la I.P.I.P, 
Livezeni.



STEAGUL R©SU

Primii pași, primele bucurii, primele greutăți ADUNARE DE UNITATE
1664... anul în care am reușit 

sB-mi văd realizată dorința cea mai 
mare — aceea de a fi profesoară. 
Pășind în clasă am observat cum 
spre mine se îndreaptă zeci de ochi, 
cu luciri copilărești plini de dorința 
de a le spune ceva nou.

Dar iată că o dată cu primele bu
curii au apărut și primele greutăți. 
Tot ce acumulasem in cei cinci ani 
de facultate trebuia să aplic acum. 
Practica pedagogică o făcusem nu
mai la clase mari.

Mi s-a întîmplat ca predînd la cla
sele V—VII să folosesc un cuvînt 
niai pretențios pentru vîrsta lor, ca 
imediat întrebările să se reverse ca 
o ploaie abundentă. Cu timpul aceas
tă problemă a fost înlăturată.

Am participat la consfătuirea pro
fesorilor, la cercul pedagogic. Peste 
tot ascultam și notam. Mi s-a în
tîmplat să fac comparație între cele 
învățate în facultate, la cursul de 
metodică sau pedagogie și cele ex- 
pușe de tovarășii profesori la aceste 
întîlniri. Acea lege a adaptabilității 
trebuia aplicată și aici. Nu rare erau 
ocaziile cînd discutam cu colegul meu 
I. Trancău, despre anumite planuri 
de lecții sau metode și procedee a- 
plicate la lecțiile ceva mai dificile, 
de la clasele a iX-a.

Cum mă pregătesc pentru lecție
Pregătirea profesorului pentru lec

ție este o chestiune de răspundere. 
Oricît de bine am cunoaște materia, 
lecția nu reușește, dacă nu lucrăm 
lă sistematizarea ei, nu ne pregătim 
în mod special pentru fiecare lecție.

Pregătindu-mă pentru lecție, nu 
mă mulțumesc cu studierea progra
mei și cu răsfoirea manualului. De 
obicei, citesc în prealabil metodica 
și literatura de specialitate corespun
zătoare lecției pe care o pregătesc. 
Dar pregătirea nu se rezumă numai 
la o singură lecție, caut să fac legă
tura între cele precedente și cele urmă
toare. Pregătirea pentru lecții for
mează un anumit sistem care constă 
în următoarele etape: a) planifica
rea materialului în urma studierii 
prealabile a literaturii cu privire la 
problemele generale de ordin instruc- 
tiv-educativ și la conținutul și me
todica materiei respective; b) prelu
crarea temei care va fi studiată ți- 
nmdu-se seama de realizările și lip
surile lecțiilor anterioare; c) alcă
tuirea planului pentru lecția urmă
toare.

Cred că o asemenea ordine în 
munca noastră dă posibilitatea să 
perfecționăm în permanență procesul

Uneori reușeam să respect indica
țiile teoretice. Dar se întîmpla și 
invers. De exemplu: în predarea ca
zurilor substantivului, la clasele a 
V-a, la o clasă am reușit să predau 
noțiunea de caz precum și definiția 
fiecărui caz într-o singură oră. Așa, 
am respectat programa, planificarea 
și mai cu seamă indicațiile concrete 
din cursul de metodică. La clasa pa
ralelă lucrurile s-au complicat. Doar 
la sfîrșitul orei, în urma analizei 
mi-am dat seama că la această cla
să era necesară, pe lingă recapitula
rea de la începutul anului, o reca
pitulare succintă a părților de pro
poziție. Pierzînd acest fapt din ve
dere și. conducîndu-mă după clasa 
cealaltă, tn-am văzut pusă în impo
sibilitatea de a-i face pe elevi să 
înțeleagă definirea cazului după func
ția în propoziție. A fost necesar ca 
în ora următoare, să-mi rezerv timp 
pentru a pune la punct această pro
blemă.

Apelez la tovarășii profesori cu 
experiență într-o problemă ce mie mi 
se pare grea și amenințată de șablo- 
nism. Este vorba de problema fixă
rii scopului lecției. La orice materie 
trebuie să existe o continuitate între 
lecții. La fel și la limba romînă. A- 

de învățămînt și să privim fiecare 
lecție ca o verigă. în sistemul lec
țiilor.

Este bine, ca pentru fiecare lecție 
profesorii începători să alcătuiască 
un conspect amănunțit sau un plan 
de lecție, care să nu fie prea lung, 
dar să cuprindă în mod obligatoriu 
indicații cu privire la etapele funda
mentale ale activității profesorului și 
elevilor în clasă, precum șî o scurtă 
prezentare a conținutului lecției și 
a metodelor folosite.

Pentru ca lecția să reușească, în 
cursul pregătirii, mă gîndesc la des
fășurarea ei. Astfel, de exemplu, la 
lecția „Triunghiul și felurile lui" am 
asigurat din timp materialul didactic 
(modele articulate de poligoane, 
patrulater și triunghi, metru pliabil). 
După ce am controlat tema lucrată 
acasă, am verificat cunoștințele în
sușite de elevi (definiția și construi
rea unghiurilor opuse la vîrf; teo
rema unghiurilor opuse la vîrf; de
monstrația că directoarele unghiuri
lor adiacente formează un unghi 
drept). In a treia parte a erei am 
comunicat noile cunoștințe. Aceasta 
am făcut-o în mod intuitiv, cu aju
torul materialului didactic și cu de

ceastă continuitate poate fi realizată 
și prin fixarea scopului urmărit. Se 
întîmplă ca între unele lecții să nu 
existe o legătură. Atunci cum trebuie 
procedat ca, fie prin fixarea scopului, 
fie prin acea etapă de trecere la co
municarea noilor cunoștințe, să se 
realizeze o unitate ? Ridic problema 
peiitru că de multe ori scopul lecției 
are o formulare universală de felul: 
..formarea deprinderii de a... etc“. Se 
uită faptul că o deprindere nu se 
poate forma într-o oră. Repet, în a- 
ceastă problemă întimpin greutăți. 
Răspunsul dumneavoastră, tovarăși, 
îmi va folosi atît mie cît și celor
lalte cadre tinere !

Prof. CORNELIA STOICA
Școala medie Petrila

N.R. Măi multe cadre didactice, 
noi venite in învățămînt, au solici
tat publicarea unor materiale care sa 
răspundă la soluționarea unor proble
me ca cea ridicată de tovarășa prof. 
Cornelia Stoica. Am căutat ca îri 
pagina de față să răspundem dorinței 
formulate de tinerele cadre didactice, 
publicînd materiale din experiența 
celor cu o practică mai îndelungată 
la catedră.

senele făcute pe tablă folosind cretă 
colorată.

In etapa a patra a lecției am a- 
nunțat tema pentru acasă pe care 
am fixat-o din timp. Am încheiat 
lecția cu fixarea cunoștințelor folo- 
sindu-mă încă o dată de materialul 
didactic și de desenele colorate. Ca 
lecția mea să fie reușită mă pregă
tesc din timp. La lecția amintită, 
de exemplu, am repetai : noțiunea 
de linie dreaptă, segmentul, linia 
friptă convexă, conturul poligonului, 
perimetrul, diagonala și unghiul. In 
timpul transmiterii noilor cunoștințe 
deducțiile necesare le-am făcut tot 
cu ajutorul elevilor bazîndu-mă pe 
metoda intuitivă, reușind astfel să 
trezesc un interes activ la copii.

In munca mea caut să mă gîndesc 
nu numai asupra lecției ce o voi pre
da Imediat dar și asupra altor 2—3 
lecții de mai tîrziu. Acest procedeu 
contribuie la folosirea mai bună- a 
timpului, la o pregătire minuțioasă a 
elevilor care astfel pQt însuși cu mai 
multă ușurință lecția următoare.

Prof. VISKI ARPAD
Școala generală de 8 ani nr. 4 

Petroșani

Zilele trecute la Școala medie din' 
Petrila a avut loc adunarea pentru 
alegerea noului președinte de unitate.

La adunare au fost citite din jur
nalul unității cele mai importante 
activități desfășurate în cursul anu
lui școlar trecut. Au urmat apoi dis
cuțiile. Cei care au luat cuvîntul, au 
scos în evidență activitatea desfășu
rată de pionierii acestei unități pe 
timp de un an, au reliefat acțiunile 
bune și au criticat lipsurile manifes
tate în muncă. S-a trecut apoi la 
propunerea noului președinte al uni
tății. Prima care a cerut cuvîntul a 
fost pioniera Borcoci Irina, preșe
dinta detașamentului nr. 1.

în ce conită yețeela ?

CEEA CE NU-l PERMIS
He întrebăm adeseori care este iz

vorul apucăturilor rele ce se mani
festă in comportarea copiilor noștri.

Ca părinți, care, teoretic vorbind. 
nu greșim niciodată sintem înclinați 
să căutăm vinovatul In afara fami
liei, in mediul școlar sau în antura
jul de joacă al copilului. Nu ne gîn- 
dim că acest izvor se află in preaj
ma noastră, că el țișnește din chiar 
propria noastră atitudine,

13 n gest neconirolat, îndoielnic, 
nepermls e deajuns pentru ca copilul 
Să-l imite și să-l reproducă așa cum 
de fapt nu ar trebui. In asemenea 
situații logica lui e simplă: așa pro
cedează tata, așa mama, așa bu
nica...

Iată de ce e cazul să nu neglijăm 
acest element esențial pe care îl re
prezintă exemplul personal și să nu 
considerăm că atitudinea noastră nu 
mai are nevoie de retușări.

Spre exemplificare am să pornesc 
de la un fapt divers, în aparență 
lipsit de însemnătate, dar care nu 
trebuie trecut cu vederea.

Sini familii care obișnuiesc să-și 
facă vizite reciproc. Acest obicei este 
un rezultat al bunelor relații de prie
tenie care se statornicesc între oa
menii care lucrează în aceeași între
prindere și care sînt uniți prin ace
leași năzuințe și aspirații. Te încear
că o mare bucurie cînd ti auzi vor
bind cu mîndrie fie despre rezulta
tele muncii lor, fie comentlnd un 
film, fie discutînd despre o carte 
nouă.

Asemenea discuții, făclnd parte 
din etica omului nou, exercită o in- 
fltdență pozitivă asupra copiilor.

Se pregătește © șezătoare literară

Ea a propus ca președintă a uni
tății pe Ciriperu Veturia, elevă frun
tașă la învățătură, disciplinată și o 
pionieră activă, care constituie un 
exemplu demn de urmat pentru co
legii ei.

Propunerea pionierei Borcoci a fost 
susținută cu multă căldură de pio
nierii întregii unități. In unanimitate 
de voturi pioniera Ciriperu Veturia 
din clasa а ѴІІ-а C a fost aleasă 
președinta unității.

Adunarea s-a încheiat cu un fru
mos program artistic la care și-au 
adus aDortul pionierele Saueă Lucia, 
Toma Rada și grupele I-a din deta
șamentele 2 și 5.

Dar nu e greu de înțeles ce se în
tîmplă cînd vizitele au la bază dis
tracția ieftină, prin care oamenii vor 
doar, „să mai omoare timpul". După 
ce discută despre toate și despre ni
mic, în tovărășia unui „pahar de 
vorbă" își dezleagă apoi și traista 
cu glurqe, așa zise, cu sau fără per
dea. Și asta în prezența copiilor, (sau 
negii jind în mod voit prezența lor).

Drăi părinți sînt și mai ingenioși, 
cerîndu-le copiilor să reproducă o 
glumă proaspătă în prezența copiilor.

— Mihăiță, ia spune tu la nenea 
Popescu bancul cu olteanul care s-a 
luptat cu taurul...

Și copilul, cu vocea lui peltică, se 
execută spre hazul gazdei care ira
diază de fericire pentru „precocita
tea" odraslei sale.

Evident, greșeala provine din falsa 
apreciere a situației. Părinții se con
sideră posesorii unor „taine" soco
tite. inaccesibile celor mici și uită că 
„mititelul" este înzestrat cu suficien
tă receptivitate pentru a pătrunde în 
semnificația unor asemenea glume,

Și-atunci, n-ar fi de mirare ca o 
discuție întte tată si fiu să ia urmă
toarea întorsătură :

— Mihăiță, îmbracă-te repede și 
fugi la chioșc să-mi iei ziarul. z

Ca în loc să-i îndeplinească po
runca, Mihăiță să-i arunce ca din se
nin întrebarea: •

— Tăticule, mata știi bancul cu 
grăsimea “?

— ? I!
—• Mai slăbește-mă!

N. ARGEȘEANU

Folosirea materialului didactic asigura însușirea 
mai temeinica a cunoștințelor

general toate disciplinele șco- 
dar în mod deosebit cele prac- 
necesită, pentru buna lor înțe-

în 
l«re 
tice 
legere folosirea unui bogat material 
didactic în fața elevilor.

Școala noastră este dotată cu » 
mare varietate de material didactic. 
Totuși, uneori, acesta este insuficient 
De aceea, în fiecare an, am confec

ționat singură sau împreună cu elevii, 
obiecte noi. simple, dar absolut ne
cesare lecțiilor de științele naturii. 
Astfel am confecționat planșe, pre
parate în formol, ierbare, preparate 
sub sticlă, semințare etc

Pentru cunoașterea perfectă a frun 
zelor, care prezintă caractere diferite 
pe cele doua epiderme, am confecțio
nat tablouri din pereți de sticlă, care 
închid ermetic în mijlocul lor, frun
za vizibilă pe ambele fețe. Pentru 
cereale s-au confecționat suporți din 
lemn care susțin spicele. Fructele căr 
noase au fost, la rîndul lor, conser
vate în formol. Tot în formol au 
fost conservate o serie de organe In
terne ale mamiferelor, material deose
bit de important pentru orele de a- 
natomie. Cu scopul de a-1 
folosi la lecțiile de anato
mie, am alcătuit un tablou cu 
diferite oase de mamifere ca de exem
plu : femur, stern, vertebre etc. Реп 
tru înviorarea lecțiilor am strîns, cu 
ajutorul elevilor, o colecție de ghea<

am

re ale diferitelor păsări pentru a de
monstra legătura dintre organismul 
viu și mediul înconjurător. împreună 
cu elevii am confecționat o mulțime 
de planșe pentru fiecare lecție în 
parte. Gu ajutorul lor, elevii își con
trolează singuri cunoștințele. Momen 
tan sîntem în curs de organizare a 
unui mic muzeu de științe naturale 
care, la rîridul lui, va ajuta elevii hi 
însușirea cunoștințelor.

Anumite lecții necesită experiența 
simple, fără care nu este posibilă 
înțelegerea științifică a diferitelor fe
nomene, 
elevi ai 
laritate 
deră că 
tici cu rădăcinile secundare 
tei. Deși participă cu atenție la ex
plicarea- lecției, își iau notițe co
recte, răspund prompt la întrebări, 
cînd sînt solicitați să facă distincția 
între cele două feluri de organe, co
mit aceeași greșeală. Aici intervine 
necesitatea unei demonstrații.

Observînd această greutate la mai 
multe serii de elevi ai claselor a V-a 
am distribuit elevilor semințe încol
țite, cu sistemul radicular destul de 
dezvoltat. Fiecare a privit numeroasele 
rădăcini secundare de diferite mă
rimi. Apoi, copiii au luat bobul în
colțit în mînă șî, privind cu aten-

Astfel, în fiecare 
claselor a V-a fac 
aceeași confuzie : 
perișorii absorbanți

an, noii 
cu regu- 
ei const 
sînt iden- 
ale plan

ție, 
fir de 
eoperit uimiți și cu multă îneîntare 
perișorii fini și deși ca peria. Pentru 
o mai bună intui- 
re, perișorii au 
fost observați și 
la microscop. In 
plus, am efectuat 
o experiență ușoa
ră introducînd în- 
tr-un pahar cu u- 
lei bobul de fa
sole cu perișori și 
alte boabe cu peri
șori absorbanți în 
apă. In cîteva zi
le primul bob s-a 
uscat, în timp ce 
celelalte au conti
nuat să se dezvol
te. in acest fel 
am înlăturat con
fuzia din gîndirea 
copiilor și 
contribuit la o 
sușire corectă 
cunoștințelor.

în lumină puternică un singur 
rădăcină secundară, au des-

am 
în- 

a

Prof. E. GORDIN
Școala generală de 
8 ani n* 2 Petro

șani

Golectivul bibliotecii
Școlii generale de 8 
ani nr. 1 din Lupeni 
pregătește o șezătoare 
literară consacrată lui 
Tudor Arghezi. La pre
gătirea șezătorii vor 
participa elevi ai clase
lor a VH-a și a VIII-a.

In program este inclusă 
expunerea unei conferin
țe, cuprinzînd viața și 
opera poetului. Ea va fi 
urmată de recitări 
scurte prezentări 
poeziilor respective, 
cătuite de elevi.

Șezătoarea urmărește 
să trezească interesul e- 
levilor pentru poezia Iul 
Tudor Arghezi.

și 
ale 
al-

Prof. M. ZAHAR1A 
Prof. I. VORONGA 

responsabile 
ale bibliotecii școlare

Elevii clasei a IX-a de la Școala medie Lupeni se pregătesc intens pentru orele de ma
tematică. Iată pe Tomșa Mariana și Poenaru Gabriela, din această clasă, rezolvînd cu ușu- 
rință exercițiul dat.
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NOTA

Discuție la... chioșcul 
de difuzare a presei

Ziarul are valoare numai atunci 
ciad este difuzat de îndată după a- 
pariție. Numai așa ne putem bucura 
și noi — locuitorii Petroșaniului — 
de posibilitatea de a citi în ziua apa
riției ziarele centrale.

Această bucurie, insă, se transfor
mă de multe ori în necazuri. Și a- 
ceasta din cauza grabei celor de la 
difuzarea presei. Bar să relatăm o 
scenă de la unul din chioșcurile de 
vlnzare a ziarelor.

— Vă rog o „Kominia liberă".
— Nu am! Numai „Scînteia" ne-a 

adus astăzi.
— Atunci dafi-mi o „Sclnieie" și 

„Munca".
— Nici „Munca" nu-i.
Această scenă s-a repetat de două 

off in săptămlna trecută și a treia 
oară in seara zilei de 3 noiembrie.
Curiozitatea m-a îndemnat să merg 
pînă la centrul de difuzare a presei 
petdru a mă convinge dacă intr-ade
văr a venit numai „Scînteia". Sosiseră 
toate ziarele centrale. Din comodi
tate însă, ele nu s-au difuzat la 
chioșcuri.

Tovarășul Bonea, responsabil cu 
difuzarea presei, ar trebui să ia mă
suri operative, mai ales că nu e pri
ma dată cină se întimplă acest lucru.

Să sperăm că nu va mai fi nevoie 
de o altă discuție pe această temă.

M. CSIKI
Petroșani

Pe urmele materialelor 
publicate 

Problema se va rezolva 
definitiv

€a urmate a publicării articolu
lui „Probleme privind distribui
rea combustibilului, în care zia
rul nostru cerea organelor compe
tente din cadrul C.C.V.J. să urgen
teze lucrările de acces spre depo
zitul de combustibil din Petroșani, 
la redacție a sosit un răspuns sa
tisfăcător.

Conducerea G.G.V.J. ne infor
mează că executantul lucrării — 
I.P.L.S.T. — s-a obligat să rezol
ve în cel mai scurt timp această 
problemă. Prin executarea unui 
drum din strada Cărbunelui cu pa
saj peste C.F.R. va fi realizată le
gătura cu depozitul de combustibil. 
Odată cu terminarea acestei lucrări 
problema accesului spre depozit va 
fi rezolvată definitiv.

Motorina nu mai lipsește
lntr-o scrisoare publicată în 

„Steagul roșu" din 25 octombrie a.c. 
corespondentul nostru voluntar Nagy 
Ștefan a sesizat că la brutăria nr. 
35 din Lonea lipsește motorina pen
tru injectoarele cuptorului. Ca răs
puns la adresa noastră, întreprin
derea orășenească de industrie lo
cală, ne-a informat că sesizarea 
este justă. In ziua de 16 octombrie 
brutăria din Lonea a primit 900 
kg de motorină.

LA I. С. M. DUPĂ 10 LUNI
Colectarea și expedierea fierului 

vechi către oțelării este sarcină a 
tuturor unităților economice, a tutu
ror instituțiilor. La întreprinderea de 
colectare a metalelor din Petroșani 
bilanțul făcut după 10 luni de acti
vitate prezintă realizări care oglin
desc preocuparea permanentă a unor 
unități pentru colectarea și predarea 
fierului vechi.

Să facem c scurtă intrare in lumea 
cifrelor. Ele ne vor indica mai bine 
cine, cum și cit a muncit. După 10 
luni, colectivul I.C.M Petroșani a 
predat peste prevederile planului o 
cantitate de 245 tone de meial — 
fier, fontă sau neferoase, depășiri 
față de prevederi realizîndu-se la 
toate cele trei sortimente. Cum s-uu

Măsuri urgente pentru prezent 
și viitor

țUrmare din pag. l-a)

general nu sînt de valori prea mari 
dar care condiționează buna funcțio
nare a noilor cartiere de locuit.

In cuvîntul lor, participanții la se
siune, dintre care multi conducători 
de întreprinderi, au propus numeroa
se măsuri pentru a aduce la normal 
situația existentă, propuneri cu atîi 
mai valoroase, cu cit ele au fost 
însoțite de oferte de sprijin cu efec
tive și materiale.

In cadrul sesiunii au luat cuvîntul 
tovarășii Lazăr David, prim-secrețăr 
al Comitetului orășenesc de partid 
i ciroșani, ing. Ghioancă Victor, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, ing. Ramba Mircea, 
vicepreședinte pentru problemele eco
nomice al Sfatului popular regional 
Hunedoara. In unanimitate vorbitorii 
au fost de părere că situația se poate 
îndrepta și că pentru aceasta șantie
rele trebuie ajutate.

In cuvîntul său tovarășul Lazăr 
David, pTim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani, a ară
tat o serie de deficiențe în organiza
rea șantierelor, cauze ale rămînerii 
în urmă, a indicat conducerii șan
tierelor și organizațiilor de partid și 
sindicat căile de înlăturare a aces
tor deficiențe. In continuare tovară
șul Lazăr David a arătat că la indi

Cînd nu sînt folosite 
toate rezervele

Dintre sectoarele productive ale 
minei Lupeni, după 10 luni, de ac
tivitate, cel mai mare minus a înre
gistrat colectivul de la sectorul V 
— 10608 tone de cărbune. Și la 
ceilalți indicatori principali sectorul 
a înregistrat insuccese. Productivita
tea planificată n-a fost realizată de- 
cît in lunile ianuarie și iunie, ia 
prețul de cost au rezultat pierderi 
de peste 500 000 lei, iar cantitatea 
de cărbune rebutată pentru șist se 
ridică la 2 078 tone de cărbune.’

Este adevărat, în mare parte ex
plicația acestor rămîneri în urmă se 
găsește în greutățile obiective pe care 
le-a întîmpinat în acest an sectorul 
V. îndeosebi lucrările vechi prin 
care se trece în stratul 3, zăcămîn- 
tul capricios, cu falii și laminări ce 
nu pot fi prevăzute, cantitatea mare 
de apă care se infiltrează în sector, 
toate produc mari neajunsuri în 
munca oamenilor de aici. De aseme
nea, în prezent sectorul este extins 
pe patru orizonturi și deci trebuie 
întreținute multe lucrări. Alături de 
aceste cauze obiective, există și altele 
de natură subiectivă. Sînt perioade 
în care sectarul duce lipsă de ma
teriale ; mai zilele trecute brigăzile 
care lucrează la suitorul nr 0 din 
stratul 3 și la suitorul din stratul 
15 duceau lipsă de cadre pentru ar
mare.

Planul de pregătiri n-a fost realizai 
in nici unul din cele trei trimes
tre. In primul trimestru s-au săpat 
mai puțin cu 320 m 1, in trimestrul 
И cu 111 ml, iar în trimestrul Ill 
cu 263 m 1 decît a fost preliminat. 
Aceasta a avut drept rezultat întir- 
zierea punerii în exploatare a stra
tului 15 est. Din numărul mediu de 
9 brigăzi care au funcționat de-a 
lungul anului, lună de lună au ră
mas sub plan cile 4 — 5. Partea me
canică nu se achită mulțumitor de 
sarcini, montările de tuburi de ae- 

achitat de sarcini diferitele întreprin
deri și instituții din Valea Jiului 
care au avut plan de predare la 
tier vechi ?

Din 27 de întreprinderi cu plan de 
predări, 18 și-au depășit sarcinile pe 
10 luni, iar 9 au rămas sub plan. 
Printre cele care s-au achitat conș
tiincios de această sarcină se numă
ra E.M. Lupeni cu un plus de 145 
tone, preparația Petrila cu 45 tone, 
preparația Lupeni cu 76 tone. 
IEMH — sectorul explorări — cu 
288 tone, l.P.l.P. Livezeni cu 97 tone, 
TC.M.E. Paroșeni cu 190 tone și alte 
unități industriale sau economice la 
care s-a văzut o susținută preocupare 
pentru această acțiune. Nu toate în
treprinderile însă au muncit după 

cația Biroului Comitetului regional 
de partid, unitățile din cadrul GJ0.V.J. 
sau subordonate Sfatului popular oră
șenesc Petroșani, vor trebui să ajute 
pe constructori cu efective și mate
riale. Măsurile ce se vor lua vor fi 
coordonate de un comandament ce 
va fi creat pe lingă comitetul oră
șenesc de partid. Unitățile care vor 
ajuta șantierele de construcții cu e- 
fective vor trebui să întocmească din 
timp situația efectivelor pe care le 
pot împrumuta, iar dacă e necesar 
să sisteze lucrările la anumite obiec
tive mai puțin importante. Ele vor 
trebui să trimită echipe și brigăzi 
gata" constituite care o dată ajunse 
Ia șantier, să înceapă imediat lu
crul. Se vor folosi pe șantiere și 
elevii de la școlile profesionale, a- 
flați în practică. Comitetul de fe
mei va sprijini acțiunea de curățe
nie a blocurilor ce se pregătesc pen
tru predare. Pe de altă parte, atît 
unitățile care trimit efective, cit și 
șantierele să vegheze Ia buna orga
nizare a lucrului pentru ca muncitorii 
împrumutați șantierelor să-și poată 
realiza cîștigul la fel ca în unita
tea de unde au venit.

Prin ducerea la îndeplinire punct 
cu punct a hotăririlor luate de se
siune, șantierele își vor putea rea
liza pînă la sfîrșitul anului, în mare 
parte sau chiar integral planul fizic.

raj și transportoare se execută cu 
întîrziere, se pierde din presiunea 
aerului comprimat datorită numeroa
selor suflări. Vechea conducere n-a 
controlat in suficientă măsura felul 
cum se achită personalul mediu de 
sarcini, cum sînt îndrumate și apro
vizionate brigăzile. La sectorul V 
mai sînt muncitori ca Simon Adal
bert, Odor Eugen și Simon Ioan 
care continuă sa lipsească nemotivat.

La sectorul V al minei Lupeni 
muncesc mulți oameni cu o bogată 
experiență în munca din subteran. 
Tehnicienii Nucă llariu. Pătrugan 
Gheorghe, Szorger losif, Armeanu 
Dumitru, Crețu Mihai, Onti loan, 
brigadierii Molnar Ștefan, V incze 
Ștefan, Glodaru Gheorghe și Bercea 
Petru, minerii Dumitraș Nicolae, 
Siasovski Ioan. Popescu Constantin, 
Petre loan sînt oameni de nădejde 
ai sectorului care oferă convingerea 
că acest colectiv este capabil de re
zultate mult mai bune. Noua con
ducere a sectorului — care are în 
frunte pe tînărul inginer Meiuș Du
mitru trebuie să ia in scurt tirnp 
măsuri, țintnd seama de lipsurile 
semnalate pînă în prezent, care să 
ducă la remedierea deficiențelor. Or
ganizației de partid din sector (se
cretar tov. Sâlceanu Petru) îi revine 
sarcina ca prin întărirea muncii po
litice să mobilizeze întregul colectiv 
la îndeplinirea integrală a sarcinilor 
de plan. Un bun prilej pentru anali
zarea lipsurilor, a greutăților care 
mai persistă în activitatea sectoru
lui îl oferă adunarea generală de da
re de seamă și alegeri care urmează 
să aibă loc Ia jumătatea lunii noiem
brie. De asemenea, conducerea ex
ploatării are datoria de a sprijini cu 
mai multă eficiență colectivul de la 
sectorul V îndeosebi prin control și 
îndrumare sistematică si permanen
tă.

FRANC1SC VETRO

exemplul celor de mai sus. Sînt o 
serie de întreprinderi care au rămas 
serios in urma cu planul de colectare și 
predare a fierului vechi. întreprin
deri care au posibilități de realizare 
a sarcinilor. In fruntea acestora se 
situează U.R.U.M.P.. cu un minus 
de 1 321 tone, urmată de E.M. Vul
can cu 67 tone, T.C.M.C. Coroești 
cu 118 tone, I.C.O. cu 20 tone. l.F. 
Petroșani cu 20 tone. După cum am 
mai spus, toate aceste unități, cît și 
altele au minusuri mai mici — pe 
care nu le-am enumerat aici — au 
posibilități de a colecta și preda că
tre I.C.M. o cantitate chiar mai 
mare de fier vechi. Trebuie numai o 
preocupare mai susținută în această 
direcție.

Un aport substanțial în realizarea

I CATANA VA SI LE
ІЯ dimineața чйеі de 12 noiembrie 

a.c. a încetat subit din viață Cătană 
Vasile, membru supleant al Biroului 
Comitetului orășenesc de partid Pe- 
troșeni, lucrător în 
aparatul de stat.

Născut la 1 ia
nuarie 1926 în 
comuna lernut, 
raionul Luduș, re
giunea Mureș Au
tonomă Maghiară, 
dintr-o familie de 
muncitori ceferiști, 
Cătană Vasile a 
cunoscut de la o 
vîrstă fragedă 
greutățile vieții 
din acele vremuri. 
Rămas orfan de 
tată, după absol
virea cursurilor 
primare, el este 
nevoit să lucreze 
ca muncitor prin 
mai multe uzine 
din orașul Brașov, apoi ca lăcătuș 
de revizie în stația C.F.R. Teiuș.

După eliberarea patriei de sub ju
gul fascist, alături de muncitorii ce
feriști participă la numeroase acțiuni 
organizate și conduse de partid, iar 
în anul 1946 devine membru al 
P.C.R. Incepînd din anul 1949 i se 
încredințează mai multe munci de 
răspundere pe linie de partid și de 
stat.

Sicriul cu corpul neînsuflețit va fi 
depus in sala clubului sindicatelor 
din Petroșeni. Accesul publicului. între 
orele 13 —17 în ziua de 13 noiembrie 
a.c., iar în ziua de 14 între orele 
10-13.

Multi it diri № mul si
Săptămîna trecută, la Școala me

die din Petrila s-au desfășurat adu
nările generale pentru alegerea or
ganelor conducătoare U.T.M. pe cla
se. Astfel, pe data de 5 noiembrie 
s-a ales biroul organizației de bază 
U.T.M. al celor două clase a Xl-a. 
Duminică, 8 noiembrie, a avut loc 
alegerea comitetului U.T.M. pe școa
lă. Cu acest prilej utemiștii prezenți 
la adunare, au ales în noile organe

Ore de consultație
Pentru elevii care s-au înscris la 

cursurile fără frecvență pentru a-și 
completa studiile, conducerea Școlii 
medii din Petroșani organizează săp- 
tamînal ore de consultații.

Începute în luna octombrie pentru 
elevii claselor VIII—XI, aceste ore 
vin în ajutorul celor care-și comple
tează studiile. In prezent sînt stabi
lite ore de consultații și pentru elevii 

claselor V—VIII a cursurilor fără frec
vență. La consultațiile organizate 
pînă acum la obiecte ca : limba ro- 
niînâ, limba rusă etc. s-au prezentat 
un număr apreciabil de elevi din 
întreprinderile și instituțiile orașului.

sarcinilor I.C.M. a adus și sectorul 
particular. Se poate scoate în evi
dență activitatea depusa in această 
privința de colectivele depozitelor 
Petroșani, Lonea pi Lupeni.

Pentru cele mai puțin de 
două luni . care au mai ră
mas din acest an, e necesar ca 
întreprinderile vizate ca rămase in 
urmă cu planul de predări cît și cele 
care și-au realizat planul să-și spo- 
rasca preocuparea in direcția colec
tării și predării unor cantități spo
rite de fier vechi. Să descopere me
talul aruncat sau uitat prin anumite 
colțuri și să-l valorifice prin I.C.M. 
Astfel atît întreprinderile cit și I.C.M.- 
ul -se vor putea achita de sarcinile 
de plan și vor ajuta în acest fel 
oțelăriile patriei în realizarea sarci
nilor tor.

I. MUNTEANU
șef centru I.C.M. Petroșani

In întreaga sa activitate tovarășul 
Gătană Vasile s-a dovedit ua fiu cre
dincios al clasei noastre muncitoare 
și al partidului, un muncitor 

și luptător neobo
sit pentru făuri
rea vieții nei în 
patria noastră so
cialistă. Diferitele 
munci de răspun
dere care i-au fost 
încredințate atît 
pe linie de partid 
cît și ca ofițer 
M.A.I., Gătană 
Vasile le-a dus 
cu devotament la 
îndeplinire. Ener
gia, spiritul de 
abnegație care 
l-au caracterizat și 
le-a dăruit în în
tregime cauzei 
construcției socia
lismului și întă
ririi patriei. Pen

tru meritele sale în muncă a fost dis
tins cu ordine și medalii ale R.P.R.

Față de tovarășii cu care a lucrat 
a fost întotdeauna un exemplu de 
comportare, corectitudine și modestie 
reușind să-și cîștige simpatia, stima 
și încrederea oamenilor muncii.

Amintirea lui va rămîne veșnică 
în inimile tovarășilor săi și ale tu
turor celor care l-au cunoscut.

BIROUL COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID 
PETROȘEN1

★ • ★ ★

Mitingul de doliu va avea loc în 
ziua de sîmbătă, 14 noiembrie a.c., 
orele 15, la sediul clubului sindica
telor din Petroșeni, strada Mihai Vi
teazul nr II —13, după care va avea 
loc înhumarea la cimitirul orașului 
Petroșeni.

de conducere pe elevii cei mai buni 
la învățătură, pe cei care prin acti
vitatea obștească șj comportare în 
școală și societate constituie un 
exemplu demn de urmat.

PROGRAM DE RADIO
14 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Melodii de 
excursie, 8,00 Sumarul presei* 8,06 
Muzică populară, 9,00 Pagini din o- 
perete, 9,30 Muzică distractivă, 10,20 
Muzică populară, 10,50 Estrada me
lodiilor, 11,25 Soliști romîni de ope
ră, 12,03 Din folclorul muzical al 
popoarelor, 14,10 Soliști de muzică 
ușoară, 15,30 Actualitatea literară în 
ziarele și revistele noastre, 16,30 E- 
misiune muzicală de la Moscova, 
18,OU Pe teme internaționale. 18,30 
Almanah științific, 18,55 Melodii 
populare, 19,10 Emisiunea „Dialog 
cu muzica ușoară", 20,30 Muzică de 
dans, 21,30 Seară de romanțe cu 
Ioana Radu și George Niculescu, 
22,15 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8,35 Pagini orchestrale din ope
rete, 9,03 Melodii populare, 9,30 Roza 
vînturilor (reluarea emisiunii din 13 
noiembrie), 11,03 Arii și duete din 
opere, 11,30 Muzică ușoară romî- 
.nească, 12,30 Lecția de limba engle
ză. Ciclul II (reluarea emisiunii din 
13 noiembrie), 13,08 Cîntă corul de 
copii al Radioteleviziunii, 13,25 Con
cert de muzică ușoară, 15.05 Cîntece 
și jocuri populate, 16,00 „Frunze de 
toamnă" — muzică ușoară, 16,30 
Muzică cerută de ascultători : frag
mente din opereta „Secretul lui Marco 
Polo" de Lopez, 18,30 Melodii popu
lare din America Latină, 19,05 Mu
zică de dans, 19,30 Capodopere ale 
literaturii universale: „Ghilde Ha
rold" de Byron. Prezentare de Leon 
Levițchi, 20,10 Melodii populare ce
rute de ascultători, 21,15 Muzică de 
dans, 22,30 Soliști romîni de operă.

Cinematografe
14 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Moral ’63; REPUBLICA: Ciociara; 
LONEA — MINERUL: Cei șapte 
magnifici; CR1VIDIA : Divorț italian; 
PAROȘENI: Cu toții acasă;
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Plecarea delegației de partid și de stat 
de la Moscova

MOSCOVA 12. — Corespondentul 
Agerpres, Silviu Podină, transmite:

Joi seara, delegația de partid și 
de stat a R.P. Romîne, condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, care 
a participat la sărbătorirea celei de-a 
17-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, a părăsit Mos
cova îndreptîndu-se spre patrie.

In gara Kiev, delegația a fost con
dusă de A. N. Kosîghin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., D. S. Poleanski, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S.. vice
președinte al Consiliului de Minișțri 
al U.R.S.S., K. N. Rudnev, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., P. V. Dementiev, membru 

ministru, A. V. 
A. G. Egorov, 
centrale de re- 
secție al C.G.

T. Astavin, șef 
la Ministerul Afacerilor 

al U.R.S.S.
fost de față șefi ai unor 
diplomatice acreditați la Mos-

a R. P. Romine
M0SGOVA 12. — Corespondentul 

Agerpres, S. Podină, transmite :
In timpul vizitei in Uniunea So

vietică, la sărbătorirea celei de-a 
47-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, delegația de 
partid și de stat a Republicii Popu
lare Romine, compusă din tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, con 
ducătorul delegației. Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.MîR., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al C.C. al P.M.R., 
al secției de Propagandă 
agitație a C.C. al P.M.R., și 
colae Guină, membru al C.C.
P.M.R., ambasadorul R,P. Romîne 
la Moscova, a avut întîlniri cu con
ducători ai P.C.U.S. La 10 noiembrie, 
delegația a fost primită de către to
varășul L. I. Brejnev, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., la 12 noiembrie 
s-a întîlnit cu tovarășii : L. 1. Brej
nev, prim-secretar al C.C. ăl P.C.U.S., 
N. V. Podgornîi. membru al Prezi
diului și secretar al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

. Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească și cordială.

șef 
și 

Ni-
al

Primirea ile titre Nn Cljeo 
i delegației П.Т.И.

PEKIN 12 (Agerpres).
După cum transmite China Nouă, 

în după-amiaza zilei de 11 noiem
brie, Pîn Cijen, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, a 
primit delegația Uniunii Tineretului 
Muncitor, în 
tor, secretar 
care a avut

■că, cordială.
Iao-pan, prim-secretar al C.C. 
Uniunii Tineretului Comunist 
China, și Lu Țin-dun, membru 
Secretariatului G.G. al U.T.C. 
fost, de asemenea, prezent Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul R.P. Romîne 
în R.P. Chineză.

Pîn Cijen a oferit o masă în cins
tea oaspeților.

frunte cu Octavian Nis- 
al C.C. al U.T.M., cu 

o convorbire prieteneas-
Au fost prezenți Hu

al 
din

al
A

de
Ex-

mi-

al C.C. al P.C.U.S., 
Sidorenko, ministru, 
membru al Comisiei 
vizie, șef-adjunct de 
al P.C.U.S., S.
secție 
terne

Au
. siUni 

cova.
Delegația a fost condusă, de ase

menea, de către Nicolae Guină. am
basadorul R.P. Romîile la Moscova, 
și de membrii Ambasadei R.P. Ro- 
mîne la Moscova.

Antonin Novotny reales președinte 
al R. S. Cehoslovace

PR AGA 12. Corespondentul Ager
pres, Horia Liman, transmite :

La 12 noiembrie. în sala Vladislav 
din Hardul din Praga a avut loc 
sesiunea solemnă a Adunării Națio
nale a R.S. Cehoslovace, consacrată 
alegerii președintelui Republicii So
cialiste Cehoslovace.

La sesame au participat membrii 
guvernului, membrii Comitetului Cen
tral al P.C. din Cehoslovacia, repre
zentanți ai partidelor Frontului Na
țional și ai organizațiilor de masă, 
precum și membri a: Corpului diplo» 
matic acreditați la Praga.

Deschizînd sesiunea, Bohuslav Las-, 
fovicka, președintele Adunării Națicwl 
nale, a anunțat că Comitetul Central 
al P.C. din Cehoslovacia, Comitetul 
Central al Frontului Național și un. 
grup de deputați au propus ca An-i 
ton in Novotny să fie reales preșe
dinte al R.S. Cehoslovace. Deputății 
Adunării Naționale au votat în unaJ 
nimitate pentru această propunere.

După depunerea jurămîntului. pre
ședintele Antonin Novotny a mulțu-l 
mit Adunării Naționale pentru încrej 
derea acordată.

Conform Constituției R.S. • Ceho 
slovace, alegerea președintelui se 
face pentru o perioadă de cinci ani.

Manifestările organizate 
de asociația de prietenie 

Danemârca-Romînia
COPENHAGA 12 (Agerpres).
Asociația de prietenie Danemarca— 

Remînia a organizat la Copenhaga 
o ședință festivă, în cadrul căreia 
Gunnar Heerup, președintele Asocia
ției, a vorbit despre succesele obți
nute de poporul romîn în cei 20 de 
ani de la eliberare.

Cu acest prilej a fost organizată 
o tombolă cu obiecte de artă popu
lară romînească, un fotomontaj cu 
aspecte din Republica Populară Ro 
mînă și cu reproduceri de lucrări 
de grafică și pictură. Au fost pre
zentate filmele romînești de scurt 
metraj „Hallo-Hallo" și „Poiana ur
șilor".
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PIN ȚĂRILE SOCIALISTE
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In locuitor modern 
al lămpii de miner

MOSCOVA 12 (Agerpres).
Pentru mineri a fost realizat

dispozitiv electronic care emite o 
lumină de trei ori mai puternică 
decît obișnuitele lămpi de miner. 
Noul dispozitiv este alcătuit din- 
tr-o lampă luminiscentă, un trans
formator de tensiune cu transisfori 
și o schemă de dirijare cu semicon
ductor!. Alimentația se face de la 
o baterie obișnuită.

tronomie teoretică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. El conține date 
despre poziția Soarelui, Lunei, pla
netelor și stelelor precum și știri 
despre diferite fenomene care vor 
avea loc în sistemul solar peste 
4 ani. In anul 1968 vor avea loc 
două eclipse de Soare și două 
Lună.

Dispeceratul centrai 
automat de la mina 
„General Zawadzki"

de

Două aparate noi 
de radio cu transisfori

WUHAN 12 (Agerpres).
Fabricile de aparate de radio din 

Wuhan, R.P. Chineză, au predat 
recent comerțului două tipuri noi 
de aparate de radio cu transisfori. 
Pînă în 1962, aceste fabrici nu pro 
duceau decît aparate de radio cu 
lămpi. In prezent, ele produc a- 
parate cu nouă transisfori, de di
mensiunea unui pachet de țigări, 
pentru unde mijlocii și scurte.

Anuarul astronomic 
al U.R.S.S. pe anul 1968

LENINGRAD 12 (Agerpres).
A ieșit de sub tipar Anuarul as

tronomic al U.R.S.S. pe anul 
1968, alcătuit de Institutul de as-

Tulburări grave 
în Uganda

KAMPALA 12 (Agerpres).
In. apropiere de capitala Ugandei 

au avut loc grave tulburări. Natura 
acestor tulburări nu a fost dezvăluită. 
De cîtva timp domnește o anumită 
încordare in Uganda, datorită unui 
diferend existent între două princi
pate care intră în componența acestei 
țări în privința unor ținuturi pe care 
fiecare dintre ele le revendică. Po
liția a deschis focul asupra 
mulțimi, ucigînd șapte persoane. S-a 
anunțat că autoritățile au deschis o 
anchetă asupra acestui

Explozie la o 
de rachete din

unei

incident.

uzină
S.U.A

din secțiile uzinei de ra- 
apropierea orașului Sa- 

statul California, .a explo- 
combustibilul

NEW YORK 12 (Agerpres).
Intr-una 

chete din 
cramento. 
dat marți
rachete. Doi muncitori 
pau cu pregătirea unei 
combustibil au murit, 
ziei este necunoscută.

solid pentru 
care se ocu- 
noi șor:e de, 
Cauza explo-

VARȘOVIA 12 (Agerpres).
La mina „General 

idin bazinul carbonifer Dabrowskii 1
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Zawadzki", ♦

a fost dat în exploatare un dis- ♦ 
pecerat central automat, compus ț 
dintr-o serie de instalații moderne ț 
de comunicație, semnalizare și te- * 
leviziune industrială, care permit » 
conducerea activității unei întregi t 
întreprinderi. Noua aparatură asi- ț 
gură o legătură directă între dife
ritele puncte ale minei, îndepli
nind circa 100 funcții de control. 
Controlează munca în abataj; înre
gistrează mișcarea aerului în gale
rii, semnalizează apariția gazelor 
arse, determină calitatea cărbune- « 
lui extras, informează despre ac- • 
tivitatea diferitelor instalații.
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[-двгіЕап a hoiiili ia no вгеіипдваиа 
nazista

ilelor politice vest-germane. Acest 
acord -- a spus ei — nu a putut 
fi însă realizat din cauza opoziției 
partidului social-democrat.

Actuala 
minalilor 
tează în 
mai 1965 
franceză și după l iulie în zona a- 
mericană.

După cum transmite agenția As
sociated Press, proceduri legale au 
fost deschise în urmă cu cîtva timp 
împotriva mai multor importante per- 

. sonalități naziste care sînt date dis
părute, astfel încît ele vor putea fi 
judecate orieînd în 
acestea 
Hitler, 
poului, 
gărului 
gele, adjunctul lui Adolf Eichman, 
Rolf Gunther, generalul; SS Christian 
Wirth, inventatorul camerelor de ga
zare și alții.

бдѵмі 
lata йиіиіі trinelor de Ш mo

BONN 12 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt guvernamen

tal a anunțat miercuri, în cadrul 
unei conferințe de presă, că guver
nul vest-german a hotărît să nu 
prelungească data prescrierii crimelor 
de război de care s-au făcut vinovate 
persoanele de cetățenie germană în 
timpul perioadei naziste. El a de
clarat că guvernul a luat această 
hotărîre întrucît o extindere a pe
rioadei de 20 de ani în care tfmp 
pot fi urmărite persoanele acuzate 
de crime „ar fi 
chiar dacă ar fi 
alte motive". El 
odată că hotărîrea 
în cazul acelor persoane care vor 
fi anchetate de tribunale înaintea 
datei expirării legii.

Purtătorul de cuvînt 
deși această hotărîre 
marți de guvern ea nu 
țață imediat, deoarece 
nat obținerea acordului tuturor parti-

neconstituțională, 
de dorit pentru 

a menționat tot- 
nu va fi aplicată

indicat că 
fost luată 
fost anun- 

s-a intențio-

a 
a
a

w.

lege pii. ..d urmărirea cri- 
de război naziști își înce- 
acest fel valabilitatea la S 
în fostele zone engleză și

viitor. Printre 
se află fostul adjunct al lui 

Martin Borman, șeful Gesta- 
Heinrich Miiler, medicul Ia
de la Auschwitz, Josef Men-

Schimbul de vederi dintre de Gaulle 
și Jean

PARIS 12 (Agerpres).
Președintele Franței, de Gaulle, l-a 

primit miercuri pe Jean Monnet — 
unul din principalii promotori ai 
ideilor unificării politice a Europei 
occidentale - și. a avut cu acesta 
un schimb de vederi asupra evolu
ției tratativelor din cadrul Pieței co
mune în vederea așa-zisei „unificări" 
politice a celor „șase".

La sfîrșitul întrevederii. Monnet a 
refuzat să facă vreo declarație pre
sei, precizînd doar că Consiliul minis
terial al Pieței comune, aflat în se
siune la Bruxelles, se străduiește 
să găsească o soluție pentru diver
gențele curente dintre Franța și 
R.F.G. „Nu cred ca dificultățile fran- 
co-vest-germane, a declarat Monnet, 
să nu poată fi soluționate la Bruxel
les".

Se știe că principalele divergențe 
dintre R.F.G. și Franța au ca obiect 
fixarea unor prețuri comune la ce
reale în cadrul C.E.E. și crearea for
țelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.

Monnet
Observatorii politici din capitala 

Franței consideră tratativele dintre 
Monnet și- președintele de Gaulle 
drept o încercare de a scoate din im
pas evoluția celor „șase" spre o 
unificare politică. Aceiași observatori 
amintesc că Monnet, este conducă
torul unui grup denumit „Gomitetul 
de acțiune pentru Statele Unite ale 
Europei" (occidentale N.R.). Acest 
comitet militează pentru realizarea 
unei „Europe federale", în care să 
fie cuprinsă alături de alte țări eu
ropene și Anglia.

In sprijinul 
independenței populației 

unor teritorii

In eîfeya rlnduri
LUXEMBURG. — Marea duce

să Charlotte de Luxemburg a ab
dicat joi de la tron în favoarea fiului 
său, prințul Jean, care devine ast
fel Marele duce al Ducatului de 
Luxemburg.

NEW YORK. — Reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
N. T. Fedorenko, a avut o între
vedere cu 
ganizației 
Thant. în 
dezbătute
gate de apropiata 
nării Generale.

KIEV. — Nicolae Zaharia. so
list al Operei din Timișoara, a 
evoluat la Kiev — capitala Ucrai
nei — în rolul lui Manrico din 
„Trubadurul" de Verdi, bucurîn- 
du-se de succes.

N. Zaharia este al treilea cin- 
tăreț romîn care a cîntat în acest 
sezon la Kiev.

secretarul general al Or- 
Națiunilor Unite, 
cadrul

o serie

и 
căreia au fost 
de probleme le- 
sesiune a Adu-

ATENA. — Un avion militar 
francez, avînd la bord 13 persoa
ne, s-a prăbușit miercuri seara în 
flăcări, 
rizeze 
insula 
pierdut 
ușor rănite.

NICOSIA. — Mediatorul O.N.U, 
In Cipru, Galo Piaza, care s-a 
înapoiat la Nicosia după o absen
ță de o lună, a început miercuri 
o nouă serie de tratative în sco
pul reglementării crizei ciprio
te. El s-a întîlnit cu pre
ședintele Ciprului, Makarios, ci. 
ministrul cipriot al afacerilor ex
terne, Spyros Kyprianu, precum și 
cu ambasadorul Greciei la Nico 
sia, Menelaos Alexandrakis.

JOHANNESBURG. — Poliția 
rasistă din R.S.A. a arestat mier
curi pe d-па Margaret Smith, una 
din cele mai cunoscute ziariste sud- 
africane.

în timp ce încerca să ate- 
pe aeroportul Iraklion din 
Creta. Nouă persoane și-au 
viața, celelalte patru fiind

de 90 de zile fără jtt-

- - Ministrul afacerilor 
Greciei, Kostopulos, a 
noiembrie o declarație

Ziarista a fost întemnițată în 
baza prevederilor legii reacționare 
care permite deținerea unei per
soane timp 
decată.

ATENA, 
externe al 
făcut la 10
la Atena în care a arătat că Gre
cia sprijină în principiu crearea 
forței nucleare multilaterale a 
N.A.T.O. și și-a dat consimțămîn- 
tul să participe la această forță, 
relatează ziarul „То Vima“.

KUALA LUMPUR. — La Kua
la Lumpur a sosit miercuri o de
legație militară americană însăr
cinată să 
chipament 
malayeze.

ROMA.

NEW YORK 12 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen

tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor co
loniale a adoptat o rezoluție în care 
se reafirmă dreptul inalienabil al 
populației insulei Guam la autodeter
minare și independență. Rezoluția 
cheamă Statele Unite — puterea tu- 

, telar.ă — să aplice în privința acestui 
teritoriu Declarația cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale. Totodată, rezolu
ția consideră utilă trimiterea unei 
misiuni O.N.Uf* în Guam.

REDACȚIA Șl ADMIN1S1 RAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322. automat 269.

☆

studieze 
militar

Premiile

nevoile în e- 
ale Federației

internaționale 
de medicină „Feltrinelli" 
loare de 25 milioane lire 
fiecare, au fost decernate 
rilor americani Robruce
pentru științele medicale și chirur
gicale aplicate și Wallace O. Fenn 
pentru medicina experimentală.

în va- 
italiene 

profeso
Sabin,

NEW YORK 12 
Comitetul special

De- 
in-
eo-

pri-

(Agerpres). 
al O.N.U. pentru 

examinarea problemei aplicării 
clarației cu privire la acordarea 
dependenței țărilor și popoarelor 
loniale a aprobat un raport eu
vire la Nauru, Papua, Noua Guinee 
și insulele Cocos, reafirmînd dreptul 
populației din aceste teritorii, la au
todeterminare și independență. Ra
portul Comitetului subliniază că 
popoarelor din aceste teritorii, depen
dente de Australia, trebuie să li se 
acorde dreptul exprimării libere a 
voinței, pe baze democratice și sub,- 
controlul O.N.U.
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