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colectivul secto- 
Măsurile tehnico- 
luate în sprijini- 
miniere din aba- 
scurt deschise pe 
îngăduit acestora

Brigăzile sectorului 
111 Piscu obțin 

randamente mari
După o săptămînă de muncă 

'din luna iulie, realizările care 
atrag îndeosebi atenția și lau
dele la mina Aninoasa sînt cele 
■înregistrate de 
rului III Piscu. 
organizatorice 
rea brigăzilor 
tajele cu front 
stratul 13, le-a 
să realizeze randamente sporite. 
;Pe graficul întrecerii socialiste 
în cinstea Zilei minerului și a 
¡zilei de 23 August ies. în mod 
deosebit în evidență succesele 
dobîndite în domeniul creșterii 
productivității muncii și sporirii 
producției1 de către brigăzile ce 
aplică inițiativa minerilor din 
brigada tov. Tucaciuc Mihai. Bu
năoară, minerii Schneider Fran
cise și Cerghezean Alexandru cu 
ortacii lor au depășit randamen
tul cerut în primele 4 zile lucră
toare cu 26,9 șl, respectiv, 40,1

— - - ‘ de
loc 
co- 
au 
în-

la sută, extrăgînd un plus 
cărbune ce totalizează la un 
182 tone. Minerii din brigada 
munistului Tucaciuc Mihai 
fost exemplu mobilizator în ___ 
trecerea socialistă pentru depă
șirea planului în fiecare zi de 
fiecare post, dînd în afara pla
nului 103 tone de cărbune pe ba
za depășirii randamentului pla
nificat cu 33.2 la sută.

Munca spornică din abatajele 
de la Piscu s-a concretizat în 
depășirea planului pe sector cu 
peste 10 la sută. Sșcțorul III: 
Piscu conduce detașat lupta pen
tru mai mult cărbune.
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Reprezentanții tineretului romín 
la festivalul de la Viena

ț' Mii de tineri din toate colțurile 
lumii se îndreaptă în aceste zile 
spre orașul celui de-al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studențilo1' de la Viena.

Tineretul țării noastre întîm- 
pină Festivalul cu entuziasm, în 
tr-o atmosferă de avînt patrio
tic pentru realizarea angajamen
telor pe care și le-a luat în cin 
stea zilei de 23 August — a 15-a 
aniversare a eliberării tării noas
tre de sub jugul fascist — și a 
marii întîlniri prietenești de la 
Viena. La Viena, delegația tine- 

.retului din R. P. Romînă la Fes- 
'tival va reprezenta un tineret 
harnic, entuziast, devotat pat.rie> 
sale, poporului muncitor.

Reprezentanții tineretului ro- 
mîn la această mare sărbătoare 
a păcii și prieteniei fac ultimele 
pregătiri. Sînt 350 de tineri din 
fabrici, uzine, de la sate, din 

■ școli și facultăți aleși dintre 
fruntașii. în muncă, la învățătu
ră și în activitatea obștească. 
Printre ei se află, de asemenea, 
un grup de tineri soliști vocali, 
instrumentiști și balerini dintre 
cei mai. talentați, precum și 
membrii ansamblului artistic al 
Uniunii Tineretului Muncitor, co
lectiv distins cu Ordinul Muncii 
clasa I și laureat al Festivaluri 
lor Mondiale ale Tineretului și 
Studenților de la Berlin, Bucu
rești și Moscova. Din ansamblu 
fac parte corul, dirijat de artis
tul emerit Marin Constantin, or
chestra de muzică populară de 
sub conducerea lui Ionel Budiș- 
teanu, artist emerit, și o forma
ție de dansuri naționale. Din de
legația noastră nu lipsesc nici 
sportivii. Ei vor concura la bas
chet, volei, tenis de masă.

Membrii delegației tineretului 
romîn vor desfășura la festivalul

Citiți în pag., IV-a
* Opinia publică din toate 

țările se ridică în apăra
rea lui Manolis Glezos.

• Oameni de afaceri ameri
cani acordă un interes 
deosebit expoziției sovie
tice de la New Yerk.

Se intensifică acțiunile 
de înfrumusețare a localităților

LA LUPENI :

Inițiatorii întrecerii 
între sfaturile populare 

sînt în frunte
Sfatul popular al orașului Lu

peni a chemat la întrecere pentru 
înfrumusețarea localităților din 
raion toate sfaturile populare o- 
rășenești.

Rezultatele raportate de sfatul 
popular Lupeni pe ultima săptă
mînă îl situează pe acesta în 
fruntea celorlalte sfaturi popu
lare orășenești. Astfel, au fost 
prestate de la 1 iulie și pînă în 
prezefi de cei 1193 de partici- 
panți la acțiunile de înfrumuse
țare a orașului, 4850 ore muncă 
voluntară a căror valoare este e- 
valuată la 12.321 lei.

Tinerii din organizațiile U.T.M 
ale școlilor medie și profesiona
lă, de la U. E. Lupeni, țăranii din 
Braia, femeile mobilizate de co
misia <fe femei, deputății și sa- 
lariații sfatului popular, au exe
cutat în acest interval de timp un 
volum mare de lucrări. S-a lu
crat la amenajarea a patru par
curi, la montarea rețelelor elec
trice și punerea lor sub tensiune 
pentru iluminatul pieții orașului, 
la transportul și așternerea de 
piatră -roșie în parcul it,6 Au 
gust“, îndreptarea rondurilor în 
acest parc, ? amenajarea unui 
drum de acces pe muntele Mutu 
Ș.a.

de la Viena o bogată activitate. 
Ei vor participa la numeroase 
întîlniri prietenești cu tineri din 
alte țări, la întîlniri pe profesii, 
pe preocupări similare, la mani
festări închinate păcii, prieteniei 
și solidarității cu tineretul din 
țările coloniale și care și-au cu
cerit de curînd independența etc.

Formațiile noastre artistice 
vor susține la Viena un spectacol 
de gală și vor participa la nu
meroase programe naționale și 
internaționale din cadrul festi 
valului. Artiștii romîni vor avea 
prilejul să facă cunoscut bogă-

(Continuare în.pag. 3-a)
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Acțiunile de înfrumusețare a 
orașului Lupeni în vederea în- 
tîmpinării Zilei minerului și a 
zilei de 23 August continuă. Ga 
fiecare zi numărul participași* 
lor Ia aceste acțiuni crește.

PETROSAN+:

In două săptâmîai — lucrări 
în valoare de 5.739 lei

Brigăzile U.T.M. de muncă pa
triotică, deputății și cetățenii din 
orașul Petroșani au participat în 
ultimele două săpțămîni cu în
suflețire la acțiunile întreprinse 
pentru înfrumusețarea orașului 
lor. Cei 30.234 de partidpanți la 
aceste lucrări de la începutul a- 
cestui an au prestat 93.614 ore 
de muncă voluntară a căror va
loare este apreciată de Sfatul 
popular al orașului Petroșani 
suma de 248.848 lei.

Valoarea lucrărilor prestate 
ultimele două săptămîni de 
neri, de cetățenii cartierelor 
de deputății orașului este 
5.739 lei.
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SI LA VULCAN :

Cu grijă de buni gospodari
In vederea înfrumusețării ora

șului lor, cetățenii din Vulcan, 
mobilizați de deputății sfatului 
psfililar, au desfășurat -în ulti 
mele 14 zile o-intensă activitate 
Astfel, în parcul I* V. Stalin din 
cartierul muncitoresc Kakașvar 
care pînă nu de mult a fost ne
glijat, s-au executat lucrări de 
amenajare a rondurilor de flori, 
de reparare a fîntînei arteziene, 
de împrejmuire a parcului cu 
gard nou și de iluminat.

¿Muncind voluntar, tovarășele 
Ardeleanu Rozalia, Sicomaș E 
leonora, Orșa E., deputatul An
tal Alexandru,- precum și alți 
cetățeni au reușit să facă din a- 
cest parc, un plăcut loc de odih
na pentru oamenii muncii. Pe 
lîngă aceste acțiuni, cetățenii din 
Vulcan au mai participat și la 
lucrările de curățire a incintei 
«colii elementare maghiare la 
care au fost terminate de curînd 
reparațiile capitale. Pe artera 
principală a orașului aproape 
zilnic pot fi văzuți 1—*~-! 
blocurilor care 
înfrumusețarea 
deja existente.

orașului r;---- 7"
locatari ai 

se îngrijesc de 
spațiilor verzi

I. C.

Petece de umbră se plimbă la 
voia intimplarii peste codrii de 
brad și fag. La cota 1500 me
tri vîntul tiage puternic culclnd 
la pămînt puf ut de iarbă deasă și 
tufele de afine. Asculți: se aude 
un foșnet ce iese pa-că din pă
mînt. lnt>e pămînt și cer, norii 
călătoresc grăbiți. De-i privești 
rămîi cu impresia că' pămîntul îți 
alunecă dP sub picioare

Străii puternice formate din pis-

Luca Nicolae a aflat că vînzarea confecțiilor cu plata în 
rate a fost prelungită pînă la 31 decembrie 1959 și s-a hotă- 
rit să-și facă formele necesare pentru cumpărarea unui costum 
semtcamgam ele care și-au luat și tovarășii săi de muncă de 
la sectorul VII investiții ai minei Lupeni.

Pentru aceasta s-a prezentat la unitatea industrială numă
rul 32 confecții din Lupeni șt a cerut să i se întocmească ac
tele de cumpărare în rate a costumului ales. , .

Iată-1 în magazin urmărind cu nerăbdare întocmireai actelor 
de cumpărare în timp ce ajutorul miner Szántó Alexandru «Hn 
brigada Iui Nagy Adalbert de la sectorul V sud îșî alege ún 
balonseid. J'

Să pregătim temeinic încă de pe acra 
noul an de invățămint de partid

încheierea anului de învăță- 
mînt de partid nu micșorează, ci 
dimpotrivă, mărește volumul de 
muncă al comitetelor de partid 
și al birourilor organizațiilor de 
bază în ceea ce privește condu
cerea învățămîntului politic al 
membrilor șl candidaților de par
tid. Faptul că cei care studiază 
în diferite forme ale învățămîntu
lui de partid intră în vacanța de 
vară nu înseamnă deloc că mun
ca de propagandă poate să în
ceteze.

Una din principalele sarcini 
ale comitetelor de partid în aceas
tă perioadă este de a îndruma or
ganizațiile de bază să analizeze 
neîntîrziat felul cum s-a desfășu
rat învățămîntul de. partid în a- 
cest an școlar. Analiza învățămîn
tului de partid în adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază 
este un hun prilej de a scoate în 
evidență părțîle pozitive și lip
surile ce s-au manifestat, de a 
generaliza metodele bune folosi
te de unii propagandiști cu mai 
multă experiență în această mun
că, de a trage învățăminte pentru 
îmbunătățirea muncii în viitor. Cu 
această ocazie e bine să fîe evi- 
dențiați ace: propagandiști . și 
cursariți care s-au comportat bine 
în cursul anului și criticați aceia 
care au avut o frecvență slabă 
și nu s-au străduit să-și însușeas
că temeinic lecțiile

Trebuie grăbită și 
cruțarea cursanțiior 
noaște de pe acum 
lui an de învățămînt și pe baza 
aceasta să se poată trece la re
crutarea propagandiștilor. La re
crutarea cursanțiior trebuie ținut 
cont așa cum prevăd instrucțiu
nile, de dorința cursanțiior în a- 
legerea forme: de învățămînț în

predata 
terminată re- 
uentru a cu- 
profilul nou-

curi pleșuve și din coame de deal 
domină întinderile. La poalele lor 
ciopoare de oi pasc în voie. Cîte un 
nor rătăcit se apleacă și învăluie 
ca într-un cojoc codrul, ciobanul 
și turma întreagă. Perdeaua de 
ceață se ridică apoi fugărită de 
vînt, codrul, ciobanul și oile rea
par sub globul de aur ce împarte 
darnic lumini și căldură.

Oile nu au astîmpăr. Nu stau 
locului. Ca un val de spumă 
înoată mereu înainte. pe covorul 
verde al pășunii. Țăranul întovă
rășit Albescu Iosif, stă priponit 
în toiag și din cînd în clrid doi
nește din fluiera ce-o ține ascun
să sub cojoc Privirea-i ageră 
'trăpunge depărtările. In stînga 
și-n dreapta lui, la o distanță de 
cîțiva kilometri este hotarul tere
nului, de pășunat. Oile întovărăși
rii „Viața nouă" din Vulcan au 
parte de o iarbă bună, grasă — 
^um îi spun ciobanii. Pe povîrni- 
sul dinspre pîiîul Morișoara paște 
un alt ciopor de oi: acela al în
tovărășirii din Iscroni. Departe, 
’a Valea Mare, unde oile se văd 
numai ca niște grăunțe mișcătoa
re un alt cioban păzește oile înto
vărășirii „Mioriță" din. Paroșeni.

Baci Albescu . , își face palmele 

care vor să studieze, precum și 
de pregătirea lor astfel ca ei să 
fie încadrați în acele forme unde ț 
pot da cele mai bune rezultate^, 
Trebuie eliminată cu desăvîrșire! 
practica greșită folosită încă dej 
unele birouri ale organizațiilor de. 
bază de a încadra cursanții difl! 
oficiu, lucru care dăunează călită-' 
ții învățămîntului.

Se va căuta ca cercurile să fie 
constituite, în măsura în care a-: 
cest lucru e posibil, pe organiza-; 
ții de bază si numai acolo unde; 
nu sînt condiții să se încadreze în i 
același cerc cursant! aparținînd 
inai multor organizații de bază, i 
Formarea cercului pe locuri de 
muncă ușurează cu mult mobili
zarea elevilor și asigurarea iijieL 
frecvențe bune, precum și. îndru
marea și controlul cercului <Hn 
partea biroului organizației de 
bază.

Trebuie dat tot sprijinul cerem 
rilor cate și în cursul verii îșî.. 
continuă activitatea cum sînt cer
curile de studiere a Statutului. 
P.M.R., politică curentă, economie 
concretă și cercurile speciale pen
tru mineri. Pentru aceste cercuri 
se vor elabora cu sprijinul cabi- 
netului de partid conferințe cu 
teme legate de politica partidului 
nostru, probleme ale situației in
ternaționale șl altele, iar. în ca
drul cercurilor de economie con
cretă referate tratînd diferite pro
bleme teoretice de economie socia
listă legate de necesitățile practice, 
ale întreprinderilor. Se vor ține 
conferințe cu diferite probleme 
actuale și în fața cursanțiior care 
în timpul verii nu studiază în ca
drul cercurilor, aceasta pentru a-i 
ține la curent cu ultimele eveni
mente internaționale, cu hotărî- 
rile partidului și guvernului și 
alte probleme la ordinea zilei.

O atenție deosebită trebuie da
tă perfecționării cadrelor de pro
pagandiști. Viața ridică zilnic noi 
probleme în fața comuniștilor. 
Dacă nu-și completează bagajul 
cunoștințelor teoretice, dacă nu 
examinează de pe pozițiile teoriei 
marxist-leniniste noile fenomene 
ale vieții socialiste, chiar propa
gandistul cel mai pregătit se 
poate afla în situația omului care' 
trăiește din formuie vechi. învă
țate pe de rost, cu cate nu poate 
să explice fenomenele noi care 
apar în experiența practică a cons
trucției socialismului.

N. POPON
(Continuare în pag. 3-a)
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Sporesc economiile 
depuse la C.E.C.
Creșterea nivelului de trai al 

oamenilor muncii din țara noas
tră se oglindește și în sporirea 
numărului depunătorilor și a e- 
conomiilor depuse la C.E.C.' 
Astfel, în perioada 1 ianuarie — 
30 iunie 1959 numărul depunăto
rilor pe librete de economii C.E.C. 
a crescut cu aproape 200.000. 
Soldul economiilor depuse de ce
tățeni pe librete și obligațiuni 
C.E.C. a fost în primele șase luni 
ale acestui an cu peste 31 mili
oane lei mar mare decît soldul 
reălizat în aceeași perioadă a a- 
ntiliti nreoedent.
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Mtofla patriotica și intcrnalionallstâ a elevilor — 
m atenua invatâmintoini de cultura generala

Consfătuirea raională a cadrelor didactice din Valea Jiului —
<X ir -4

? 4
» In zilele de 5—6 iulie a. c. a avut ioc la Petroșani, în sala - 
! de conferințe a clubului A.S. I.T. obișnuita constituire de sfîr- ♦ 
, l|t de an a cadrelor didactice din Valea Jiului, iar. in ziua de *
♦ 7 iulie în sălile Teatrului de stat și ale Școlii medii mixte nr. * 
f 2, din Petroșani s-a sărbătorit tradiționala ZI a învățătorului. i
♦ Aceste zile s-au transformat intr-un larg schimb de experiență j
♦ intre educatorii, învățătorii ți profesorii raionului Petroșani. Cu I
♦ acest prilej s-a făcut un bilanț amănunțit al activității instruc- I 
J tiv-educative din școlile de cultură generală ale raionului | 
ț nostru, evidentiindu-se metodele bune încununate de succes ale T
♦ cadrelor didactice fruntașe pe linia educării tinerei generații in |
♦ spiritul moralei comuniste, a patriotismului socialist și a inter- ♦ 
ș naționalismului proletar, prin lecțiile predate Ia ore, bogat do- T
♦ cumentate, pregătite minuțios, în concordantă cu practica, cu |
’ cele mai noi realizări ale științei din tara noastră, din Uniu- 4 
î nea Sovietică, tara cea mal înaintată din acest punct de ve- j 
I dere. |
f O bază solidă de discuții a constitult-o raportul prezentat i 
T în fața participanțllor la lucrările conferinței, de către tov. Vîj- 1 
ț dea Gheorghe, secretar al Comitetului raional P.M.R. Raportul * 
t a înfățișat tabloul real al activității cadrelor didactice din ra- | 
| ionul nostru dintr-un an întreg de școlarizare. 1
•t Lucrările consfătuirii care au fost conduse de tovarășul Șu- |
♦ lea Gheorghe, președinte al Sfatului popular raional s-au des- f
f fășurat intr-un spirit tovărășesc, la un nivel corespunzător, | 
J problemele puse în discuție fiind amplu dezbătute. ț

Pentru întocmirea unor lecții bogate 
în conținut, predate pe înțelesul elevilor, 
în lumina științei materialist-dialectice

Anul școlar care a trecut, s-a 
văzut atît din referatul prezen
tat cît și din amplele discuții 
purtate, că a fost bogat în reali
zări în ceea ce privește munca 
instructiv-educativă pe baza ști
inței materialist-dialectice.

S-a îmbunătățit calitatea lecții
lor predate la ore, a crescut exi
gența cadrelor didactice față de 
elevi, ceea ce a făcut ca numărul 
promovaților să crească simțitor 
comparativ cu anii trecuți, iar 
mediile generale de trecere să 
fie și ele mai bune. ,

La aceasta a contribuit în bu
nă măsură faptul că prin grija 
partidului s-au creat condiții tot 
mai bune de muncă învățătorilor 
$i profesorilor, punîndu-li-se la 
dispoziție școli și clase noi, la
boratoare. ateliere școlare în ca
re să se desfășoare opera de po- 
iitehnizare, loturi experimentale, 
fonduri pentru excursii, pentru 
participarea la diferite concursuri 
științifice, cultural-artistice și 
sportive, Numărul cadrelor didac
tice a crescut și el, prin reparti
zarea la școli a unor tineri ab
solvenți, fii ai oamenilor muncii 
bine pregătiți din punct de vede
re profesional și politic. De mare 
ajutor muncii în școală s-au do
vedit cercurile de studiere a mar- 
xism-leninismului pentru cadrele 
didactice. Acestea le-au ajutat în 
rezolvarea unor probleme practi
ce, în îmbogățirea conținutului 
lecțiilor și predarea lor de pe po
ziții juste, legate de viață.

Datorită acestor cercuri nume
roase cadre didactice au putut 
să elimine din activitatea lor o 
seamă de neclarități în ceea ce 
privește elaborarea unor proble
me, putîndu-se orienta mai bine 
spre ceea ce era esențial la lec
ții și ceea ce era mai puțin esen
țial. Astfel, majoritatea covîrși- 
toare a cadrelor didactice s-au 
străduit să depună toate efortu
rile în vederea explicării diferi
telor fenomene din natură și so
cietate în mod științific, de pe 

pozițiile clasei muncitoare, în 
spiritul concepției materialist- 
dialectice. Aceasta a fost urma
rea firească a interesului lor a- 
rătat pentru completarea cunoș
tințelor profesionale și ideologi
ce, punîndu-se la curent cu cele 
mai noi descoperiri științifice, 
combătînd concepțiile idealiste, 
strimte în interpretare, cosmopo
lite sau naționalist-șovine.

Pentru creșterea și educarea 
în spiritul moralei comuniste a 
fiilor oamenilor muncii din Va
lea Jiului, învățătorii și profeso
rii din școlile raionului nostru 
au putut folosi astfel, în anul 
școlar ce a trecut, mai mult ca 
oricînd, metodele pedagogiei noi, 
înaintate, lecțiile predate fiind 
pătrunse de ideile generoase ale 
dragostei și recunoștinței față de 
Uniunea Sovietică eliberatoare, 
de respect și solidaritate față de 
celelalte țări ale lagărului socia
list. cultivîndu-se la elevi mîn- 
dria de a fi cetățeni ai Republi
cii Populare Romîne, ai unui 
popor care s-a eliberat de robia 
capitalisto-moșierească sub con
ducerea partidului clasei munci
toare, pășind cu încredere pe 
drumul vieții noi, socialiste. In
tre învățătorii și profesorii care 
s-au situat în primele rîndurl 
ale muncii de educație a elevilor 
în spiritul patriotismului socia
list și al internaționalismului 
proletar se numără tov. Paras- 
chivoiu Constantin, Bende Ștefan, 
Dancu Ioan. Niculescu Vasrle, 
Goja Ioan, Felea Rozalia, Lörincz 
Fr., Jurca Silvia, Coliban Tibe
riu. Văduva Constantin, Timișan 
Elena, Boldor Paula, Munteanu 
Aurelia, Stoican Petru, Șimo 
Iosif. Vass Maria și aWția alții.

Alături de aceștia s-au situat 
cadre didactice ca cele din co
lectivele sediilor de 7 ani nr. I 
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Cadre didactice fruntașe în activitatea «
instructiv-educativă și obștească s

și 2 Lupeni, Vulcan, Aninoasa, 
școlile de 7 ani nr. 1 și 2 Petro
șani etc. unde s-au predat lecții 
pătrunse de dragoste față de U- 
niunea Sovietică, de admirație 
fată de realizările ei și ale ce
lorlalte țări de democrație popu
lară, de respect și solidaritate 
față de lupta popoarelor din eo-

Nici o concesie

Din lucrările consfătuirii a re
ieșit clar că marea majoritate a 
celor peste .450 de învățători și 
profesori care își desfășoară ac
tivitatea în școlile de cultură ge
nerală din Valea Jiului s-a stră
duit să imprime o linie precisă, 
sănătoasă, învățămîntului nostru 
pe bazele științifice ale materia
lismului dialectic. Din raportul 
prezentat în consfătuire, cît și din 
discuții, s.a constatat însă că in 
cîteva școli — în special medii — 
s-au semnalat și unele metode ce 
muncă și comportări care nu au 
nimic comun cu învătămîntul de 
fio nou’, fiind tipice învățăminte- 
lui burghez, care îndepărtează e- 
levul de viață, îi depersonalizea
ză. schimbîndu-1 sufletește. Din- 
Ir-o slabă pregătire profesională 
si ideologică, unii profesori ca 
Ciufudeanu Felicia s-au menținut 
în predarea unor lecții pe pozițiile 
asa zisei „științe pure“ rupte de 
viață, de practică, de munca crea
toare a întregului popor etc. A- 
ceastă profesoară, la unele lecții 
găsea de cuviință să evidențieze 
unii reprezentanți ai culturii occi
dentale, deși aceștia nu erau a- 
inintiți în manuale, ea negăsind 
loc și timp în schimb să popu
larizeze anumite descoperiri de 
valoare mondială în aceeași pro
blemă ale savanților romîni -aii 
sovietici

Nimeni nu neagă și nici nu se 
poate minimaliza aportul adus 
științei de unii savanți occiden
tali, dar nu se poate admite ca 
în decursul lecțiilor să se vor
bească numai despre aceștia, n?- 
glijîndu-se numele unor savanti 
romîni ca Babeș, Racovlță, Ți- 
țeica etc. a căror viață constituie 
un minunat exemplu de patrio
tism.

O* dovadă de apolitism si obiec
tivism a dat-o șl prof. Plav Ilea
na, care la orele de geografU cînd. 
vorbind despre Coreea sau Viet
nam a omis să arate că în aceste 
țări sînt sisteme diferite sociale, 
că în R.P.D. Coreeană si R. D. 
Vietnam, poporul s-a eliberat de 
sub jugul capitalismului prin re
voluție, sitb conducerea comuniș
tilor.

Aceste exemple sînt cu totul 
izolate, dar mai sînt cadre didac
tice care, deși bine intenționate, 
dintr-o slabă pregătire științifico- 
ideologică fac deseori confuzii la 
lecții. Intre acestea se numără 
tov. Aldica Aurelia, Dulubei Se- 
bastian, Chiminel Iosif, Florea 
Virginia, Marton Ana, Baci Ște
fan și alții, care trebuiie să se 
străduiască pe viitor să-și ridice 
nivelul cultural-ideologic.

In consfătuire s-a arătat că 
există greutăți în ceea ce nrt- 

lonii și a tuturor celor ce se află 
în primele rînduri ale frontului 
păcii. Lecții străbătute de aceste 
înalte sentimente au predat to 
varăși ca Ștefănescu Silvia, Stoi
can Elena, Cazacu Ioan, Pinten 
Evanghelina, Szăbo Ștefan, Mii- 
reșan Silvia, Păunescu Chirii, 
Popa Gheorghe și alții.

practicilor dăunătoare în activitatea 
instructiv-educativă
vește disciplina unor elevi și s-au 
dat exemple Școala medie nr. 1 
Petroșani, Școala medie Lupeni. 
Școala de 7 ani Petrila etc. Bine 
s-a arătat însă că acest fenomen 
se datorește în bună măsură chiar 
cadrelor didactice, care nu numai 
că neglijează propria pregătire, 
dar sînt șl prost exemplu pentru 
elevi prin felul lor de comporta
re, cum s-a întîmplat cu prof. 
Flogman Cornel, Ciufudeanu Fe
licia, Lazăr Aurel, Matei Gheor
ghe, Tengheru Gavril sau Bota

Organizarea timpului liber al elevilor — 
îndatorire de seamă a cadrelor didactice, 

a organizațiilor de partid și tineret
Marea maicritate a cadrelor di

dactice în ‘anul ce a trecut au cău
tat mijloace din cele mai noi și 
mai atractive pentru imprimarea 
unei educații comuniste în rîndul 
elevilor și-n afara orelor de curs, 
în atelierele școlilor, în practica 
Cin întreprinderi, pe loturile expe
rimentale, în laboratoare, în ca
drul diferitelor concursuri științi
fice, cultural-artistice și sportive 
etc. Nu întîmplător din Valea Jiu
lui în acest an, la concursurile 
artistice ale școlilor elementare 
și medii, la faza regională, raio
nul Petroșani a obținut 5 premii 
I, 6 premii II și 2 premii III. 
precum și însemnate premii la 
concursurile di fizică și matema
tică.’

Tovarășii Frankfurt Tiberiu, 
instructor a’ Comitetului regio
nal P.M.R., Pataki Ileana, ins
pector al Secției învățămînt și 
cultură a Sfatului popular regio
nal si Bădău Victor, șeful secției 
învățămînt și cultură a Sfatului 
popular raional, în cuvîntul de în- 
cheere a consfătuirii au arătat că 
bilanțul realizărilor obținute în a- 
nul trecut în școlile din Valea 
Jiului învățînd din lipsurile sem 
nalate, constituie o bază de ple
care pentru anul ce vine, pe dru
mul obținerii unor noi succese 
în educarea, în spiritul patriotic 
și internaționalist a fiilor mineri
lor din Valea Jiului. Consfătuirea 
a arătat că în anul ce vine tre
buie căutate însă mai multe mij
loace de îmbogățire a conținutu
lui lecțiilor predate, de lărgire și 
întărire a succeselor obținute pî-

Aceste cadre didactice merită 
toată stima pentru efortul și spi
ritul de abnegație dovedite în in
struirea si educarea elevilor în 
spiritul dragostei față de patrie, 
față de cuceririle poporului ro- 
mîh sub conducerea P.M.R., )n 
spiritul internaționalismului pro
letar.

Laurențir. De atitudinile (cosmo
polite, de dispreț față de colegi, 
față de acțiunile obștești) ale a- 
cestor profesori insă se face vi
novată și secția raională de in- 
vățămînt, care nu a luat la timp 
măsuri de îndreptare și lămurire 
a lor.

Consfătuirea a scos însă din 
nou în evidență faptul că exem
ple ca cele enumerate mai sus 
sînt mereu mai puține în școlile 
noastre, elementele rămase în ur
ină fiind, cazuri din ce în ce mai 
izolate, cu tctul nesemnificative.

nă acum pc linia politehnizării în- 
vățămîntului, de sprijinire a elevi
lor muncitori înscriși la cursurile 
serale. Trebuie să se acorde o 
mai mare atenție în ceea ce pri
vește întărirea legături cu fami
lia, dar mai ales, nu trebuie uitat 
ajutorul p-, care se cere să-l dea 
organizațiile de partid și tineret 
conducerilor școlilor, pentru com
baterea oricăror manifestări ale 
ideologiei burgheze la lecțiile pre
date, pentru păstrarea purității 
științei materialist-dialectice, care 
trebiiie să constituie miezul orică
ror predări.

In Valea Jiului, pe linia edu
cației prin muncă a elevilor s-au 
obținut succese frumoase, dovadă 
fiind realizările obținute în prac
tica de producție la Filatura Lu
peni și la U.R.U.M.P., cît și de 
cele 17 brigăzi patriotice, care 
cuprind circa 600 pionieri și ute- 
miști. Totuși ceea ce s-a făcut 
pînă acum e încă puțin a- 
vînd în vedere faptul că numă
rul elevilor în raionul nostru se 
ridică la aproape 10.000. La a- 
tragerea majorității acestor elevi 
spre activități care să contribuie 
la educarea lor în spiritul patrio
tismului socialist și al internațio
nalismului proletar se cere însă o 
preocupare mai mare și din partea 
secției școli medii și pionieri a 
Comitetului raional U.T.M, Â- 
ceasta bine înțeles nu scutește 
secția învățămînt și cultură a 
Sfatului popular raional de înda
toririle ce îi revin pe linia sa.

Educația patriotică șl interna- 
ționalistă a fiilor oamenilor mun
cii din Valea Jiului trebuie să stea 
în permanență în atenția învă- 
țămîntului nostru de cultură ge
nerală.
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tovarășe inginer, răs- 
chemat.

despre ce-i vorba. 
In cursul lunii îți bă-

Spre sfirșitul schimbului din 
Xfau de IC* nniie In abatajul frdn- 
țalistnlai Schianu loan de la sec 
toni IV B al minei Lupeni a 
păruseră dui ingineri de ia com
binat și șeful sectorului. Cerce
tau abatajul.

— Unde ești Scbianule? — se 
auzi deodată glasul șefului de 
sector. In lumina lămpilor elec
trice a apărut un tânăr scund, 
cu fața înnegrită de praful de 
cărbune.

— Aici 
punse cel

— Uite 
Schianule. 
găm fier în abataj.

— Adică cum, fier în abataj ?..,
— Adică armarea metalică, 

răspunse inginerul. Brigada du- 
mitale va fi prima în sector ca^ 
re va arma cu fier. Ce zici ?

Schianu nu a răspuns ime
diat. A rămas surprins de nou
tatea ce i se adusese la cunoș
tință. Armarea metalică nu-i un 
lucru chiar ușor. Și de ce toc
mai în abatajul lui se introduce 
prima dată ? Și-a adus aminte 
însă că despre introducerea ar
mării metalice a fost vorba încâ 
la începutul anului. S-a discutat 
despre acest lucru și într-o adu
nare generală de partid. Intro
ducerea armării metalice pentru 
reducerea consumului materialu
lui lemnos a fost trecută în pla
nul de măsuri tehnico-organiza- 
forice al sectorului pe anul 1959. 
Și el a fost de acord atunci. 
Deci nici acum nu poate fi îm
potrivă.

— Bine tovarăși, dacă-i așa 
vorba, să fie!

— Dar știi să lucrezi cu fier ? 
— întrebă inginerul.

— Ne descurcăm noi. nu vă te- 
^pieti- Chiar așa frică de greutăți 

nu ne este, spuse brigadierul, a- 
runeînd o privire plină de încre
dere spre ortacii din abataj, ca
re ascultau atenți discuția ce a- 
vea ioc.

— Atunci e bine. De fapt chiar 
dacă nu ați fi fost de acord, tot 
vă introduceam armarea metali
că. Din experiența voastră vor 
trebui să învețe și celelalte bri
găzi din frontalele sectorului. Iar 
pentru explicații vin-o după șut 
la sector să mai stăm de vorbă.

...După șut, Schianu, înainte 
de a merge la baie, a bătut la 
ușa șefului de sector. Inginerul 
i-a pus în fată monografia de 
armare și i-a explicat cum va 
lucra brigada de acum înainte, 

Sedată cu introducerea armării 
^metalice, cum se va hava, cum 
'rămîn fîșiile și cum va trebui să 
'lucreze cu armăturile de fier.

A doua zi în abatajul lui 
^Jbchianu s-au desfășurat discuții

Pentru pregătirea cit mai temeinică 
de muncitori necesari industriei

Lupeniui revoluționar se mîu- 
drește cu un centru școlar minier 
căruia regimul de democrație 
populară i-a pus la dispoziție un 
complex de clădiri și instalații 
pentru ca urmașii celor ce au 
luptat și și-au vărsat sîngele la 
6 August 1929 să se bucure de 
toate condițiile materiale și cultu
rale.

Școala profesională din acest 
grup școlar, an de an, dă Dntriei 
peste 100 de muncitori calificați, 
pregătiți atît din punct de vedere 
teoretic cît' și profesional. Munca 

b politică și teoretică din școală se 
Împletește armonios cu munca 
practică din atelierele școlii și ale 
minei Lupeni și Vulcan. Rezulta
tele îmbinării teoriei cu practica 
s-au pptut vedea din răspunsurile 
elevilor la examenele de sfîrșit de 
an.

Recapitularea materiei, în spe
cial la obiectele de specialitate 
(tehnologii mecanicului de mină, 
h m electricianului de mi
ni. tehnologia strungarului, -- a 
Sorjarnfaî) a dat rezultate poziti
ve atenei cînd »-a făcut, fie folo
sind dîatilmrie pe care le posedă 
școala «fe prin desfășurarea lec
țiilor la instalațiile din incinta 
exploatării miniere Lupeni. Reca
pitularea capitolelor „ventilatoare 
S> pompe“ și „mașini de havat” 
de titre profesorul inp. Nicolae 
T si »Wi. prin vizitarea ins- 

■■ or d* te mina Luepni a dus 
la o temei ici fixare a ennoștin- 
teta «sedate De un real folos a

* Stat sinffoi' în fixarea cunoștințe 
o, Hr duane oHertele de specialitate 
r Mpmsia ștrmtîfică prin ’abora- 
P tttenle Institotnlni de mine din 

Wbosani nude explicațiile teore-
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aprinse. Majoritatea băieților din 
brigadă nu numai că nu lucra
seră cu armături metalice, dar 
nici nu văzuseră Ptnă atunci ar
mături de fier. De aceea unii nu 
au primit cu mare bucurie ves
tea că în abatajul lor se va arma 
cu îier.

— De ce armătură metalică, 
.-puneau ei, doar treaba a mers 
bine și pînă acum, fără să ar
măm cu fier ? I

Pentru ca toți să înțeleagă că 
armarea cu fier nu le va îngreu
na, ci dimpotrivă le va ușura 
munca, că îi va scuti de căra
tul lemnului în abataj și totodată 
va ajuta sectorul să economi
sească mari cantități de mate
rial lemnos, Schianu trebuia să 
le explice totul pe-ndelete. Și el, 
ca bun agitator, comunist, a reu
șit să facă acest lucru cu ușurin
ță. Le-a vorbit băieților despre 
importanta economisirii materia
lului lemnos, despre felul cum 
vor lucra, ca totul să meargă 
bine.

Băieții au fost de acord. Au a- 
vut încredere în brigadierul lor. 
De cîtiva ani de cînd! lucrează 
împreună, învățaseră multe lu
cruri bune de la el. Dacă îi asi
gură că treaba va merge, înseam
nă că așa va fi. Doar el a mai 
lucrat în fier și știe...

Peste cîteva zile în gura aba
tajului au început să se trans
porte armăturile de fier. Minerii 
așteptau cu nerăbdare ziua cînd 
în abataj, în locul stivelor și ar
măturilor de lemn, vor apare 
stîlpi de fier.

A venit și ziua mult așteptată. 
Schianu își anunță ortacii.

— Fraților, de azi începem ! 
introducem armarea metalică în 
abataj.

A împărțit brigada 
de cîte doi, pe locuri 
Iar el și tehnicianul 
locțiitorul șefului de 
pus prima armătură, 
ajutat și pe ceilalți. In prima zi 
în abataj s-au pus 25 armături 
metalice. Iar în ziua următoare 
întregul abataj a fost armat în 
fier.

Minerii Rotaru Dumitru, Cîr. 
' logan Ilie, Vărzaru Gheorghe și 
ceilalți priveau cu mulțumire co
loana dreaptă a stîlpilor de fier 
care se. înșirau de-a lungul a- 
batajului. Pentru unii a mers 
mai greu primele zile. Dar cum 
trecea timpul, punerea armături
lor a devenit tot mai ușoară. 
Despre acest lucru sînt convinși 
acum toți. Brigada lor realizea
ză zilnic depășiri însemnate 
„Ziua și fîșia“ a devenit reali
tate obișnuită. In aceasta constă 
succesul lor principal.

I. DUBEK

în grupe 
de muncă, 

Velovan, 
sector, au 
Apoi i-au

tice și demonstrațiile practice ale 
tovarășilor asistenți au fost com
pletate cu vizionarea filmelor de 
tehnică și de utilaje electromeca
nice miniere, care au fost rulate 
în sala specială a institutului. La 
fel elevii — viitorii muncitori ca
lificați — au văzut practic multe 
procese tehnologice cu ocazia ex
cursiei făcute la Uzina de reparat 
utilaj minier Petroșani. Munca 
metodică desfășurată de profesorii 
și maiștrii școlii în timpul anu
lui, orele de consultații pe care 
profesorii le-au acordat elevilor în 
trimestrul III după planul întoc 
mit de comisia metodică a școlii 
au dat rezultatele dorite. Răspun
surile bune și foarte bune ale 
majorității elevilor din anul I A 
(electricieni mină), II F (forjări), 
III A (electricieni de mină), III 
C (mecanici de mină), atît cu o- 
cazia încheierii trimestrului J1I 
cît și cu ocazia examenelor 
dese acest lucru.

Orele de limba romînă, 
bine veHite pentru școlile 
sionale, sprijinite de activitatea 
bibliotecii șl a clubului au dezvol
tat în elevi dragostea față de car
te, modul de exprimare corectă și 
Ie-a dezvoltat gîndirea logică. prin 
lecțiile de economie politică și
socialism științific, sprijinite de
cele 16 cercuri politice și de acti
vitatea organizației U.T.M. 4in 
școală, sub îndrumarea organiza
ției de bază P.M.R. din școală, 
profesorii respectivi au făcut , p? 
elevi să cunoască trecutul de *up- 
tă al clasei muncitoare din țara 
noastră pentru a deveni construc 
tort ai socialismului, luptători ac
tivi pentru pace.

Rezultatele muncii practice din

dove-

foane 
prole-

Realizări de seamă 
în valorificarea 

superioară as lemnului
Muncitorii din industria lem

nului au încheiat primul semes
tru al anului cu realizări de sea
mă în producție. Astfel, în a- 
ceastă perioadă ei au dat peste 
plan 51.000 m. c. de cherestea de 
rășinoase și fag, 220.000 m. p. 
furnire, 921 m. c. placaj, peste 
23.000 m. p. parchete, 525 tone 
de plăci din așchii de lemn șt 
alte produse.

Acordînd o atenție mai mare 
valorificării superioare a lemnu
lui, în fabricile de cherestea si-a 
executat în primele 6 luni ale a- 
nului un volum sporit de traver
se pentru calea ferată, care îna
inte se prelucrau în pădure cu 
pierderi însemnate de material 
lemnos. Au fost produse astfel 
pe cale industrială de 2,41 ori 
mai multe traverse decît în a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
realizîndu-se în acest Tel o eco>- 
nomie de circa 5.600 m. c. buș
teni de fag. Mai mult de jumă
tate din lemnul trimis fabricilor 
de celuloză în această perioadă 
reprezintă rămășițele de fabrica
ție, care au înlocuit 154.000 m.e. 
de lemn rotund dte rășinoase.
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Reînnom-va abonamomeis 
la ziarul 

„Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

mesc de către dlfuzorl* din 
întreprinderi și Instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.TJl.
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Să pregătim temeinic încă de pe acwn 
noul an de învățămmt de partid

(Urmare din pag. l-a)

Perfecționarea propagandiști
lor și în acest an se va face în 
cadrul cursurilor de pregătire a 
propagandiștilor cu sau fără scoa- 
tere din producție. Pentru aceasta 
este nevoie să se stabilească de 
la început cîte cercuri și cursuri 
vor funcționa în viitorul an de 
învățemînt în cadrul comitetului 
de partid respectiv — de cîți pro
pagandiști este nevoie și la ce 
forme. Selecționarea propagan
diștilor nu se poate limita 
numai la aspectul numeric, 
este deajuns să se trimită 
cursuri numărul necesar de 
pagandiști de economie politică, 
curs serai, istoria P.M.R. etc. Im-

însă 
Nu 
la 

pro-

a noilor cadre 
carbonifere

atelierele școlii și ale minelor 
s-au concretizat în expoziția lu
crărilor executate de elevii tutu
ror anilor, expoziție care s-a des
chis la clubul minier din locali
tate.

Cu ocazia verificării activității 
depuse în cursul anului școlar 
1958—59 au reieșit și aspecte ne
gative pe care corpul didactic al 
școlii în frunte cu conducerea șco
lii, încă de acum le va lichida 
pentru ca deschiderea noului an 
școlar să se facă în bune condi- 
tiuni. Astfel, comisiile constituite 
de direcția de studii pe specialități 
au început revizuirea manualelor 
și a programelor analitice pentru 
înlăturarea lipsurilor ce ar mai 
exista, adaptîndu-le totodată spe
cificului muncii miniere. S-au fă
cut comenzile din timp și au în
ceput să sosească utilaje și piese 
pentru laboratoare, ateliere etc. 
Este în cais de amenajare amfi
teatrul pentru laboratorul de fi
zică și electrotehnică, a sălii de 
dans, iar corpul maiștrilor ins
tructori a primit sarcina să re
condiționeze sculele uzate ale ate
lierelor și să completeze bancuri

le de lucru cu toate cele necesa
re. Se depun eforturi pentru ca 
grupul școlar minier din Lupeni 
să poată raporta partidului șl gu
vernului cu ocazia comemorării a 
•30 de ani de la eroicele lupte ale 
minerilor• din august ’929 și cu 
ocazia aniversării a 15 ani de la 
eliberarea patriei noastre că pre
gătește cadre calificate industriei 
miniere.

prof. MURGU V1RGILIU 
director de studii grupul școlar 

ininiei — Lupeni

L T
pîlnie la gură și glasu-i puternic 
pornește să răscolească printr-un 
chiot liniștea munților.

— Uiuiuutt fi...
După cîteva secunde de aștep 

tare, ecoul care s-a lovit de zidul 
de piatră al munților învecinați, 
revine însoțit de răspunsul cio
banului de pe creasta muntelui di- 
față.

Așa trec zilele celor care înso
țesc cioporul de oi la cota 1500 
m. încet, încet ocolesc mun
ții Șaua tui Crai, Piatra lui Bă-, 
lan și Șunțu'. Turcului.

Clinii Bălai și Florea nedes- 
părțiți tovarăși ai ciobanului pă
zesc și ei. Veghează ca turma să 
nu se împrăștie. Ișt cunosc și își 
fac așa de bine misiunea incit 
baci Albescu i-a îndrăgit foarte 
mult. De altfel ciobanul și clinii 
lui sînt în tot timpul nedespărțit!. 
Ei își însoțesc turma peste tot. De 
cîte ori nu ș-a întîmplat ca norii 
plumburii să st mtnie șl să toar
ne șuvoaie de apă. Fără să aibă 
vreun acoperiș ciobanul și clinii 
lui credincioși își însoțesc turma, 
n-o părăsesc.

Soarele <■; ridicat deasupra creș
tetului. Se apropie ceasul mulsu
lui. Pe cărări de munte, înșirate 
una după uita, oile se îndreaptă 
către stîna întovărășirii, 
nate din spate de 
intră în strungă, 
pline cu lapte.

In ușa stinei 
mit cu zîmbet de ....____
Sînziana a pregătit primul. Sînt 
de față și Stroia Nlcolae, preșe
dintele întovărășirii, șl un oaspe-

Indem- 
cîinii ciobănești 
Ugerele le sini

ciobanul e p'i- 
băciță. Bodescu

portant este ca aceștia să cores
pundă înaltului titlu de propagan
dist de partid. Comitetele de par
tid trebuie să selecționeze cu a- 
tenție pe propagandiști, să se o- 
rienteze asupra acelora care au 
cunoștințele necesare și înclinații 
pentru munca de propagandist, 
oameni capabili să captiveze pe 
ascultători, să le trezească inte
res pentru studierea ntarxlsm-le- 
ninismului ș! totodată să asigure 
un înalt nivel ideologic si teore
tic muncii de propagandă.

Nu trebuie repetată practica gre
șită din anul trecut a unor comi
tete de partid de a trimite la 
cursul de pregătire de la Deva a- 
ceeași oameni. La acest curs pro
pagandiștii fiind scoși din pro
ducție au timp suficient să-și îm
bunătățească cunoștințele lucru de 
care au nevoie în primul rînd pro
pagandiștii mai noi, cu mai puți
nă experiență.

A pregăti cu grijă din toate - 
punctele de vedere noul an de în- ț 
vătămînt este o sarcină de sea- * 
mă a fiecărui comitet de partid. 
De felul cum au fost selecționați 
propagandiștii, cum și în ce for
me au fost încadrați cursantii, 
depinde în mare măsură reușita 
noului an de învățămînt. Folosind . 
experiența anilor trecuți și aplicînd J 
metodele cele mai potrivite, după • 
specificul locului, rezultate din ce ! 
în ce mai bune'nu vor întîrzia să j 
se "arate.

Reprezentanții tineretului romin 
de la Viena

plastică, artă populară și foto
grafii artistice ce vor fi organi
zate la Viena, participanții la 
festival vor face cunoștință și cu 
arta romînească ce va fi repre-' 
zentată prin lucrările selecționa
te la concursurile naționale ce 
s-au desfășurat în cinstea festi
valului.

Tinerii noștri artiști vor lua 
parte la toate concursurile ce vor 
fi organizate în cadrul festivalu- 
lui : concursurile de pian, vioa
ră, canto, instrumente de suflat, 
instrumente populare și altele. 
Tara noastră va participa, de a- 
semenea. la concursurile de artă 
plastică, fotografii artistice, filme 
artistice și documentare etc.

Delegații noștri la cel de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților vor face 
.cunoscute solilor tinerei genera
ții de pretutindeni tabloul fericit 
al vieții și muncii tineretului ro- 
mîn, sentimentele de prietenie șl 
dragostea de pace ale tineretu
lui noatra, dorința de colaborare 
cu tinerii din Întreaga teae.

Utaerpres)

la festivalul
(Urmare din pag. l-a)

ția și frumusețea folclorului ță
rii noastre, precum și măiestria 
lor interpretativă.

Repertoriul artistic cuprinde 
cîntece populare romînești (prin
tre care bineînțeles „Ciocîrlia“), 
ale naționalităților conlocuitoare, 
cîntece revoluționare, de masă și 
cele mai reușite cîntece de tine
ret premiate la concursul națio
nal de creație muzicală. Nu vor 
lipsi nici frumoasele noastre dan
suri populare din diferite regiuni 
ale țării, printre care „Călușa
rii“, „Dânsul din Oaș“, „Dans 
moldovenesc“, „Dans de pe So
meș“, „Dansul fetelor" etc. La 
loc de cinste va figura „Permi
tă“, interpretată cu acompania 
ment orchestral și coral. Forma
țiile noastre artistice vor intei- 
preta, de asemenea, vestitele 
valsuri ale im Johan Strauss ș> 
cîntece populare austriac«.

Soliștii vor prezenta arii ce
lebre din opere; lieduri, balete 
etc.

Vtek^nd expnrilHte de artă

1500
te pe cit de bine venit pre mii ae 
neașteptat; absolventul Institutu
lui de mine din Petroșani, Petri- 
leanu loan.

fn stînd, deasupra jăratecului, 
în două căldări afumate fierbe fa
solea cu carne și mămăliguța. 
Rotocoale de aburi se ridică din 
ele. De sub căldări șuvițe de fum 
se preling spre coperișul silitei 
care parcă i lustruit cu negru. Se 
mănîncă î'i tihnă. In țarcul alătu
rat oile se odihnesc. Le vine rîn- 
dul la muls. Președintele, fostul 
student, băcița și ciobanul i-au la 
rînd pe Cele mai chipeșe dintre 
ele: Bucălaiu. Mărcușa, Oacheșa 
și Buzurlca Căldări de lapte se 
umplu și apoi se deșeartă in tro
cul cel mare. După amiază, după 
ce s-au odihnit, oile se îndreaptă 
din nou p?- cărări de munte spre 
terenul de păsunat. Amurgul se
rii le găsește făcînd cale întoarsă 
spre stină.

• Cînd cerul capătă sclipiri de 
argint, oile, ciobanul și cîinii pă
zitori rewlri adînc dtn aerul 
proaspăt de munte îmbălsămat eu 
mireasma florilor. Dorm. Urechile 
tuturor slut însă mereu gata să 
surprindă otice foșnet, orice pri
mejdie ce s-at putea apropia, Din 
cînd în cînd, bufnița, încercând 
să-și ascitfu vocea răspunde Unei 
alte păsări cîntărețe de noapte. 
Pentru ea noaptea e ziuă. Așa 
i-a fost dat bufniței: să spargă 
tăcerea nopții senine și să tre
zească din somn ciobanul, oile 
și cîinii păzitori.

i
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„Moralitatea 
doamnei Dulska“ 

în... rate ?!
La Uricanl avem un cinema- s 

tograf. Acesta este un lu- J 
cru bun. Dar au fost perioade i 
dnd filmul nu a rulat zile Im r 
jir deoarece nu s-a făcut așa J 

2 cum trebuia revizuirea apara- î 
i telor de filmat. }
* Spre exemplu: La filmul j 
j „Moralitatea doamnei Dulska“ 1
* dacă m-ar întreba cineva ce 4 
î jurnal de actualitate a fost 4 
! înaintea filmului pur $i simplul 
ț i-aș răspunde: Am văzut doar J 
ț imagini răzlețe« dar nu am au- 2 
x zit nimic In afară de murmur 4 
î rele de nemulțumire, fluieră- Z
* turile șl bătăile din palme* . - -.................. ‘

î* 
!
♦:» »

î

i
i
r
♦
*

♦ 
♦ 
♦

------ ----- - ------- „... „hnrt 
sală... Dar filmul a rămas tot l 
„mut". 1

Fiecare aștepta clipa cînd se 4 
va termina jurnalul „mut“. Inî 
sfîrșit s-a terminat... După o 4 
pauză apreciabilă a început ț 
rularea filmului „Moralitatea ș 
doamnei Dulska“... urmat de ? 
alte „distracții“. Filmul se în- Z 
trerupea foarte des. Probabil T 
— îmi ziceam — au „planific i 
cat“ ca filmul să fie rulat în... ; 
rate pentru a fi mai bine înțe- ♦ 
Ies de spectatori. t

In felul acesta, cu chiu cu " 
vai, s-a terminat t,

ț pe la orele 22, adică cu o oră 
întârziere. Cine din Uricanl 
s-ar mai încumeta să revadă 
.Moralitatea doamnei Dulska"? 
Eu |a nici un caz nu I

A. DETEȘAN 
corespondentă

:u chiu cu ! 
spectacolul f

44♦♦♦♦

î
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Ajutorul economic 
al R. D. Germane 

acordat R. D. Vietnam
HANOI 8 (Agerpres). Agenția 

Vietnameză de Informații trans
mite :

R. D. Germană, împreună cu 
celelalte țări socialiste contribuie 
într-o însemnată măsură la dez
voltarea economică a Republicii 
Democrate Vietnațn. Incepînd din 
anul 1956, întreprinderile din 
R. D. Germană au livrat către 
R. D. Vietnam un volum impor
tant de mașini unelte, produse 
de industria lor metalurgică, chi
mică. farmaceutică etc. De ase
menea R. D. Germană a utilat 
două fabrici de produse farma
ceutice la Haifon, iar specialiștii 
germani au început montarea 
primelor lire telefonice automate 
la Hanoi.

In prezent specialiștii din 
R. D. Germană contribuie la dez
voltarea pescuitului maritim al 
R. D. Vietnam. De asemenea, cu 
ajutorul specialiștilor germani au 
fost construite la Haifon 16 pes
cadoare, într-un stadiu avansat 
se află lucrările de construire a 
unei fabrici de sticlă, precum și 
a unui studio cinematografic.

Opinia pubiica din toate lârltc se ridica 
In apârarca Iul Manolis Glezos I

U.R.S.S.

IN ANGLIA

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS anunță:
. In Uniunea Sovietică continuă 

să aibă loc mari mitinguri și a- 
dunări în apărarea lui Manolis 
Glezos. Oamenii sovietici cer în 
unanimitate eliberarea eroului 
național al Greciei, Manolis Gle
zos și a celorlalți patrioți greci 
întemnițați.

Poporul sovietic ca și toți oa
menii cinstiți de pe glob nu poa
te admite ca Manolis Glezos să 
fie condamnat, au declarat par- 
ticipanții la mitingul care a a- 
vut loc la uzina de mașini de 
rectificat din Moscova. Acest act 
constituie o crimă flagrantă îm
potriva democrației, libertății și 
păcii.

Pictorii din Uzbekistan au a- 
dresat lui Manolis Glezos o scri
soare în care își exprimă convin
gerea că persecuțiile nu vor 
reuși să înfrîngă bărbăția lui 
Manolis Glezos. fiu credincios al 
poporului grec. Muncitorii din 
Moscova și Riga, Kalînin și Taș- 
kent, Staiingrad și Vilnius, col
hoznicii și lucrătorii din sovho
zurile Uzbekistanul'ui, Tadjikis- 
tanului, Ucrainei și altor repu
blici unionale, au cerut în cadrul 
mitingurilor ee au avut loc eli
berarea lui Glezos.

burg, Leipzig^ Meckenburg, vete
rani ai mișcării muncitorești și 
pensionari din Annaberg Buc- 
holz, feroviarii din Hadmersla- 
ben, sportivii din R. D. Germană 

în adunările lor elibe- 
Manolis Glezos.

au cerut 
rarea lui

ITALIA
ROMA
Opinia 

pentru salvarea vieții remarca
bilului patriot grec Manolis Gle
zos.

Federația italiană a asociații
lor de partizani din provincia 
Arezzo, organizațiile locale ale 
„ligii comunelor democrate“, 
„Uniunea femeilor italiene“, a- 
sociația națională a partizanilor 
italieni din provincia Toronto, 
comitetul solidarității democrati
ce din regiunea Lazio și din nu-

8 (Agerpres). 
publică italiană luptă

• PUBLICITATE

meroase alte organizații au tri
mis autorităților din Grecia tele
grame de protest împotriva jude
cării lui Manolis Glezos de către 
tribunalul militar.

R. P. MONGOLĂ
ULAN BATOR 8 (Agerpres).
Organizațiile naționale ale 

partizanilor păcii, juriștilor, zia
riștilor, oamenilor de știință din 
R. P. Mongolă, se alătură opi
niei publice mondiale progresiste 
cerînd imediata punere în liber
tate a lui Manolis Glezos.

R. D. VIETNAM
HANOI 8 (Agerpres).
Agenția Vietnameză de Infor

mații relatează că presa și opi-- 
nia publică din R. D. Vietnam 
cer eliberarea patriotului grec 
Manolis Glezos.

1

ce
de

« » «
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Continuă greva celor 
150.000 de muncitori 
din industria poligrafica' 

—- 1-100 de ziare și reviste 
și-au încetat apariția — 

LONDRA 8 (Agerpres).
In Anglia continuă greva ce

lor 150.000 de muncitori din in
dustria poligrafică. §i-au încetat 
apariția 1100 de ziare și reviste 
provinciale. Ziarele centrale apar 
într-un tiraj foarte redus.

La 7 iulie la Woodford, unul 
din centrele industriei poligra- 
fice din Anglia, a avut loc-o dte-‘ 
monstrație a muncitorilor tipo
grafi. Demonstranții scandau: 
„Nu cumpărați ziarul „Woodford 
©bserver“. El este tipărit de 
spărgătorii de grevă“.

Rarticipanlii la conferința a-9 
nuaîă a sindicatului național ai 
minerilor britanici și-au expril-: 
mat solidaritatea cu greviștii în. 
cadrul ședinței din 7 iulie. Dele
gații la această conferință au a- 
doptat în unanimitate o ''
în care asigură pe greviști dte de
plinul lor sprijin. La 7 “iulie au 
adoptat o rezoluție simiferă 
delegații la 
sindicatului 
transporturi 
necalificafi.

R. D. GERMANA

BER-LIN 8 (Agerpres).
Populația din R. D. Germană, 

locuitorii din Berlinul occăfcntal 
și din R. F. Germană cer cu lio- 
tărîre să fie pus în libertate e- 
roul național al poporului grec 
Manolis Glezos.

Mii de locuitori din Magdem-

este tipărit de

rezoluție 
ti dte de-

Ș» 
conferința anuală a 

muncitorilor din 
și al muncitorilor

Proteste în Olanda împotriva 
construirii de baze 

pentru rachete
HAGA 8 (Agerpres).
După cum relatează ziarul „De 

Warrheid“, în provincia Fr-iesland, 
din nordul Olandei, ă avut loc o 
demonstrație în apăsarea păcii. 
Demonstranții au manifestat prin 
orașele și satele prowne-iei pe 
motociclete. Ei au difuzat mani
feste chemînd populația să ia ati
tudine împotriva construirii de 
baze pentru rachete în Olanda și 
împotriva acordului privind livra
rea de armament atomic ameri
can. Demonstranții au îndemnat 
de asemenea la luptă împotriva 

Gui-

i Scrisorii« de protest ate miaerdor 
[ de la Aninoasa
j Minerii, tehnicienii, inginerii 
j și funcționarii de lai mina Ani- 
î noasa și-au unit și ei glasul la 
{protestele milioanelor de oa- 
t meni dini lumea întreagă față de 
i încercarea de a lovi cu perfidie
♦ în Manolis Glezos. Ei șLau ex- 
î primat adîncul atașament față
♦ de cauza dreaptă a luptătorilor

1
 pentru libertate și independența
Greciei — Manolis Glezos și 
ceilalți patrioți greci ținuți în 
lanțuri — trimițînd un număr 
de 234 scrisori de protest amba
sadei Greciei din București. In- 

* tr-o astfel de scrisoare pe care 
* minerul Mănăilă Vasile a tri- 
î mis-o Ia cererea ortacilor din 
{ brigada sa, acesta scria: „îmi 
• alătur protestul meu celui al or- 
;; iacilor din brigadă împotriva 
țmîrșaveî intenții a reacțiunii 
î grecești de a trimite la moarte 
r pe Manolis Glezos, unul dintre 
î cei mai buni fii ai poporului

t.
* 
î
• .•

grec și cerem insistent să i se ♦ 
redea neîntîrziat libertatea ace- ț 
lui a care în numele libertății r 
și-a pus în pericol viața cu 18 I 
ani în urmă smulgînd vitejește * 
de pe Acropole steagul fas- j 
cistl“. î

In scrisori similare și-au pro- * 
nunțat cu hotărire cererea de a * 
se salva viața lui Manolis Gle- î 
zos, eminent luptător grec pen- * 
tru democrație și pace, minerii ț 
Mujnai Nicolae, Mit re a. Stan, j 
Marinca Mihai, Vlad Teofil, î 
Crecan Alexandru, Pistol Ghiță, ’ 
muncitorii Raduly Ioan, Tre- • 
niuc Simion, muncitoarea Ma- î 
rian Maria, tehnicianul Buftea j.' 
Gheorghe, inginerii Vasile Gh., I; 
Popescu Dumitru II, Radu Ni- ț" 

col ai e, funcționarii Biro Ludo- J 
vie, Nîstor Elena, Dunca Maria j 
și mulți alți oameni ai muncii ț; 
de Ia mina Aninoasa.

In Grecia ia amploare mișcarea 
pewtru transformarea Balcanilor 

intr-o zonă a păcii

¡ trimiterii de trupe în Noua 
, nee.

---- —-------

Oameni de afaceri americani 
acordă un interes deosebit

NEW YORK 8 (Agerpres*). —
. TASS anunță :

La 7 iulie, la Expoziția reali
zărilor Uniunii Sovietice în do
meniul științei, tehnicii și cultu
rii de la New York a avut loc o 
întîlnire a delegației de lucrători 
din organizațiile sovietice de co
merț exterior în frunte cu M. R. 
Kuzmin, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior al U.R.S.S., 
cu reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri din Statele Unite ale A- 
mericii.

La întîlnire au participat peste 
250 de reprezentanți ai diferite
lor societăți americane din dife
rite orașe ale tării. între care re
prezentanți ai unor mari socie
tăți ca „Dupont de Nemour", 
„Union Carbid and Carbon“, 
„Republic Steel Corporation“, 
„Alloyed Chemical“, „General 
Motors“ etc.

Reprezentanții,, cercurilor de a- 
faceri din S.U.A. au'vizitat ex
poziția sovietică și au dî'sjcuțăt 
cu reprezentanții organizațiilor 
sovietice de comerț exterior pro
bleme în legătură cu încheierea 
unor contracte comerciale.

Impărtășindiu-și impresiile 
legătură cu expoziția, oamenii 
afaceri americani au subliniat 
expoziția sovietică reprezintă
mare interes și că organizarea 
unor astfel de expoziții va con
tribui la o mai bună înțelegere, 
și la stabilirea unor largi legă
turi comerciale între ode două 
țări.

ATENA 8 (Agerpres)
In Grecia ia amploare mișca

rea pentru transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii și împo
triva creării de baze pentru ra
chete.

In apelul unui grup de fruntași 
ai vieții politice și sociale, publi
cat la 7 iulie de ziar-ul „Avghi“, 
se cere convocarea Conferinței ță
rilor balcanice pentru rezolvarea 
problemelor nereglementate.

„Inițiativa noastră, se spune în 
apel, se datorește pericolului care 
amenință popoarele balcanice prin 
amplasarea bazelor atomice și,de 
rachete în Balcani. Credem că da
că s-ar ajunge la o înțelegere sin
ceră între popoarele balcanice am 
putea evita pericolul creării ba-

amzelor atomice și de rachete și 
aduce astfel un mare serviciu 
Greciei. Credem că popoarele bal
canice, unite din punct de vede
re geografic și economic, vor pu
tea oferi un exemplu, îndepărtînd 
pericolul de război în Peninsula 
Balcanică și dezvoltîndi colabora
rea culturală și economică, pre
cum și colaborarea în domeniul 
social. Ghemăm pe toți să con
tribuie la înlăturarea pericolului 
de război și la întărirea păcii și 
a colaborări 1“.

Apelul a fost semnat de P. Arg- 
jiropulos, fost mtaistru al Aface
rilor Externe, compozitorul M. 
Varvoglu, pictorul G. Gunaropu- 
los, S. Merkuris, fost ministru, 
academicianul K. Romeos și alții.

-------- „-------_0--------- .------_

Miting la Londra în sprijinul luptei 
poporului din Hyasatend pentru independență

în 
de 
căi 
Utl’

LONDRA 8 (Agerpres)
Agenția Reuter anunță că la 

Londra a avut loc un miting de 
masă organizat de „Comitetul or
ganizațiilor africane“ în cinstea 
luptei din Nyasaland și pentru co
memorarea celor care au pierit în 
lupta pentru libertate și demni
tatea omului“.

■e-e-o*

Lupta insar-ecțioMlă împotriva 
lui Irofillo continuă

Demisia cancelarului 
Austriei

iulie după tratative înde
si fără nici un rezultat 
avut loc între Partidul 
din Austria 
austriac cu

i unui nou 
cancelarul

J. Raab și-a prezentat 
care a fost primită de

La 7 i 
lungate 
care au 
populist 
socialist 
formarea 
coaliție, 
Austriei, 
demisia, 
președintele Austriei, A. Scharf.

și Partidul 
privire 

guvern 
federal

la 
de 
al

HAVANA 8 (Agerpres)
După cum relatează agențiile 

de presă, lupta insurecțională îm
potriva regimului dictatorial al 
lui Trujillo din Republica Domini
cană continuă.

In ultimele zile au avut loi 
ciocniri în regiunea Maimon din 
nordul țării. In rîndul unităților 
guvernamentale s-au înregistrat 
52 de morți și peste 100 de ră
niți s.

Forțele insurecționale 
te active în regiunile 
din nordul țării și în 
regiunea Gonstanza,
partea eentrală a republicii Domi-

sínt foar- 
muntoase 
special în 
situată în

nicane. Unitățile de partizani sînt 
grupate sub comanda lui Jimenez 
Moya.

Potrivit unui comunicat trans
mis de posturile de radio clandes
tine, insurgenții controlează două 
trecători principale de pe șoseaua 
națională în apropiere de San 
Jose Acoa și Janabacoa. Un de
tașament de partizani condus de 
Horacio Rodaiduez luptă în re
giunile de munte Isabel L'atoare.

Forțele insurecționale, relevă a- 
gențiile de presă, au adoptat îae- 
tica luptelor de partizani și folo
sesc arme automate.

Luînd cuvîntul la miting, K. 
G-hiume, conducătorul Congresu
lui Național African din Nyasa
land, a condamnat conducerea co
lonială a Angliei în Africa. „Len- 
nox Boyd, ministrul englez al 
Coloniilor, Roy Walenski (primul 
iȘmistrii al federației Rodeziei și 
NyasajSnd — N.R.) și alți adepți 
ai imperialismului trebuie să re

cunoască năzuința poporului afri
can spre independență. Nyasalan- 
dui trebuie să fie liber și el va 
fi liber“.

J. Nk’omo, președintele Congre
sului' național african din Rode- 
zîa de sud a vorbit despre situa
ția grea s populației africane 
Africanii, a spus el, sînt alungați 
cu miile de pe pămînturile lor și 
un nutwăr uriaș de imigranți albi 
„acaparează pămîntul poporului 
meu“.

In cadrul mitingului a luat de 
asemenea cuvîntul Fenner Brok- 
way, președintele „Mișcării pen
tru libertatea coloniilor“. Pârtiei- 
panții la miting au adoptat în u- 
nanimitate o rezoluție de spriji
nire a luptei poporului din Nya- 
sal-and pentru independență .
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ANUNȚ
Se aduce la cunoștința 

lor interesați că Teatrul 
stat „Valea Jiului“ din Pe
troșani, instituie un concurs 
pentru ocuparea unui post 
de artistă mînuitoare la Tea
trul de păpuși.

Concursul va avea loc în 
ziua de 10 august 1959 ora 
17 Ia sediul Teatrului de pă
puși „Vasilache“ din Petro
șani, str. Morii nr. 19

Vor putea participa la 
concurs eleve și absolvente 
ale Școlii populare de artă 
cu școala medie terminată, 

înscrierile pentru partici
parea la concurs se primesc 
pînă în ziua de 15 iulie 1959 
și se depun în scris la Tean 
trul de stat din Petroșani, 
str. Grivița Roșie nr. 38, 
unde candidaiții vor fî îndru
mați asupra materialului de | 
pregătit.

' .Q

litflnHhi Pnhiwii
Se aduce ia cunoștința 

partlcipanților că. incepînd 
cu concursul Pronosport nr. 
28 etapa din 12 iulie a. c. se 
atribuie premii speciale pen
tru variantele cu 9 rezulta
te și 0 rezultate, după cum 
urmează:

La concursurile în care ies 
variante cu 12, 11, 10 rezul
tate, se alocă dintr-un fond 
special pentru premiul IV 
suma de 70.000 lei care se 
atribuie variantelor cu 9 re
zultate.

La 0 rezultate se acordă 
prin tragere din urnă un 
premiu de 10.000 lei, un pre
miu de 5.000 lei și un pre
miu de 3.000 lei, și 50 de 
premii constînd din 25 bi
lete de cîte 2 locuri pentru 
concediu de odihnă.

Rețineți, se ciștigă și cu 9 
rezultate.

mm h i ( wi !
Consumați cu încredere

preparată din suc natural
de l&mîie ce este pusă în 
consum prin centrele de 
răcoritoare și cofetăriile *

T. A. P. L. ;
Răcori4oape
Gust pl*eut
Nutritivă 
Bugatâ în vitamine

P496ÎMM DE kAWO
10 iulie

PROGRAMUL 1. 7,15 Muzică 
ușoară, 8;0O Din presa de astăzi,
8.30 Muzică, 10,10 Cîntă orches
tra simfonică a Radiodifuziunii 
saareze, 11,03 Muzică de estra
dă, 12.00 C.întă Cornelia Bălu, 
Nicolae Săbău și Petre Baicu — 
la cobză, 13,05 Duete celebre din 
opere, 14,00 Cîntece de dragoste 
și jocuri populare romînești, 
¡4,30 Concert distractiv, 15,40 
Muzică populară sovietică, 16,15 
Vorbește Moscova ! 16)45 An
sambluri dfe cîntece care ne-au 
vizitat țara, 17,25 Noi înregis
trări de muzică romînească, 18,05 
Legendele popoarelor, 18.35 Mu
zică din operete, 19,05 Concert de 
muzică populară romînească, 
21-,00 Mici piese instrumentale,
21.30 Cîntece, 22,00 Radiojurnal, 
buletin. meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 14,07 Concert 
simfonic popular, 15,00 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 16,30 Melodii populare 
romînești, 17,35 Orchestre de 
muzică ușoară, 18,35 Cîntece, 
19,44 „Teatre de operă d!in țară“ : 
Opera Romînă de Stat din Cluj. 
Fragmente din opera „Viitoarea“ 
de Eugen Suchon, 22,00 Pagini 
din literatura pianului.

-Tia^ful : „6 Augjwst“ — Poligrafie


