
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Or pan a! Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular ratonai

Din activitatea 
întovărășirii zootehnice 

din Jieț
Țăranii muncitori din întovă

rășirea zootehnică „Minerul“ dim 
satul Jieț, depun eforturi pen
tru ca întovărășirea lor să de
vină din ce în ce mai înflori
toare. •

Recent într-o adunare a Co
mitetului dte conducere s-a ho- 
iărît ca pe lîngă întovărășire 
să se creeze o crescătorie de 
pește păstrăv, convinși că aceas
ta le va aduce importante veni
turi bănești întovărășirii. Tot în 
această ședință un accent deo
sebit s-a pus pe munca ce tre
buie să o desfășoare țăranii în
tovărășiți pentru a antrena cît 
mai multe familii în întovărăși
re. De asemeni, s-a mai hotărît 
ca în cursul săptămînilor viitoa
re să se organizeze schimburi 
de experiență cu alte întovără
șiri zootehnice din regiunile în
vecinate.

Trebuie remarcat că membrii 
întovărășirii din satul Jieț s-au 
achitat de obligațiunea față de 
stat, predînd în întregime can
titatea de brînză și lină corltrac- 
tată cu statul. De menționat că 
din produsele obținute, 30 la 
sută au intrat în fondul de bază 
a întovărășirii.

O altă inițiativă lăudabilă ca
re trebuie urmată și de alte în
tovărășiri este schimbarea oilor 
bătrîne aparținînd fondului de 
bază cu oi tinere, productive.

------------------- ■■■—■ ----------- -------------------

VESTI CULTURALE
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La cluburile muncitorești 
o activitate multilaterală
Au sosit zilele de toamnă. în

cet, încet, stațiunile balneare și 
climaterice își pierd oaspeții zi
lelor însorite. Din nou cluburile, 
casele și căminele culturale se 
aglomerează. Iși reiau activita
tea pe scară mai largă forma
țiile artistice dte amatori, biblio
tecile. Locuitorii orașelor și sa
telor devin iarăși musafirii per- 
manenți ai lăcașurilor culturale.

La clubul minier din Lupeni 
alături de formațiile artistice 
vor mai funcționa în acest an 
două secții : de pictură și gra
vură. In clădirea clubului din 
Bărbăteni se vor organiza sec
țiile de desen și sculptură. Pot 
frecventa aceste cercuri munci
torii, tehnicienii și funcționarii 
minei, precum și ai altor între
prinderi din localitate. înscrie-, 
rile au și început și ele continuă 
pînă la 30 septembrie a. c. Cu 
începere de la 1 octombrie, în 
cadrul clubului minier Lupeni 
va funcționa Universitatea popu
lară muncitorească. Odată pe 
săptămînă, cîte 2 ore, muncitori 
din diferite domenii de activita
te vor participa la cursurile uni
versității care durează pînă la 
15 mai 1960. Pentru o documen
tare mai bună a unor lecții, 
cursanții vor viziona și filme 
tehnico-documentare și științifi
ce, vor participa la excursii cu 
caracter documentar și la schim
buri de experiență.

In fața magnetofonului
Pentru o după-amiază, sala 

Clubului Jiul, al meșteșugarilor 
cooperatori din Petroșani, s-a 
transformat într-un modest stu- 
diou de imprimări. De la stația 
de radioficare din oraș au ve-

ÎNTRECEREA FILATOARELOR
Așa a pornit

La postul U.T.M. de control 
din secția tineretului a filaturii 
Lupeni a apărut o chemare a ce
lei mai bune brigăzi: „Să de- 
pănăni în plus în fiecare zi, de 
fiecare depănătoare cîte 10 vîr- 
telnițe cu sculuri de mătase“. 
Chemarea depănătoarelor condu
se de Bălășoiu Aurica. încă în 
acea zi a și fost discutată de 
muncitoarele din secție. După 
două ore, pe panoul postului 
U.T.M. de control au apărut mai 
multe răspunsuri din partea bri
găzilor de depănătoare. In în
trecere s-au angajat toate sec
țiile fabricii.

Rezultatele
In zilele care au trecut din a- 

ceastă lună secția filatură a pro
dus mai bine de 2500 kg. bobi
ne filate. De la data pornirii în
trecerii. muncitoarele din răsu
cit au făcut să crească cantita
tea de fire răsucite peste plan 
la 3084 kg. Depănatul, pînă în 
ziua de 22 septembrie a dat 4109 
kg. sculuri depănate, iar mun
citoarele din secția bobinaj au o 
depășire de 2.857 bobine. Cali
tatea produselor a crescut în a- 
ceastă perioadă cu 0,5 la sută.

De remarcat este faptul că în 
întrecerea pornită în cinstea zi
lelor de 7 Noiembrie și 30 De
cembrie au apărut nume noi pe 
lista fruntașelor în producție. In 
secția de răsucit, alături de mun
citoarele Berceanu Elisabeta, 
Toderuț Otilia, Radar Ana, Raica 

nit la club cîțiva tehnicieni cu 
un magnetofon pentru imprima
rea celor mai frumoase numere 
din spectacolul de estradă pre
gătit de formația artistică a coo
peratorilor. După ce au cîntat 
în fața microfonului cuplat la 
magnetofon, tinerii soliști și 
grupul coral au ascultat apoi cu 
plăcere vocile lor, cîntînd „Viața 
nouă în Valea Jiului“ după cum 
este intitulat spectacolul lor. A 
avut loc apoi imprimarea unor 
melodii originale, creații ale to
varășului N. Baban printre care 
„Balada Jiului", „M-am întors 
la tine oraș iubit“ și altele.

Toate aceste melodii imprima
te pe bandă de magnetofon vor 
fi transmise în aceste zile de 
stația de radiofica-re a orașului 
Petroșani.

Pregătiri pentru concurs
Sala de repetiții a artiștilor 

amatori de la cercul dramatic 
(secția maghiară) din clubul mi
nier Aninoasa, începînd din a- 
ceastă săptămînă este din nou 
animată. Artiștii amatori ai a- 
cestui cerc au început repetițiile 
Ia piesa „învățătoarea“ de 
Brody Sandor pe care o vor 
prezenta la cel de-al V-lea con
curs pe țară al formațiilor de 
artiști amatori. Piesa, jucată a- 
nul trecut de aceeași formație 
s-a bucurat de un frumos succes 
din partea spectatorilor din Va
lea Jiului. Și de data aceasta 
vor apare ca înterpreți ai rolu- 

z rilor principale soții Tolvoy, so
ții Șimo, Barta Pavel și alții

Membrii cercului dramatic din 
cadrul clubului Aninoasa sînt 
hotărîți să nu rămînă mai pre
jos decît brigada artistică de a- 
gitație din cadrul clubului lor 
care a ocupat locul 1 pe regiune 
în cadrul aceluiași concurs.
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Iuliana, Nicolae Florica, au mun
cit Oreșan Mari a, Ghioancă Vir- 
ginia, Damian Maria, Crăini- 
ceanu Ana, Chercheleanu Aurica 
și au obținut succese care le fac 
cinste: între 18—22 la sută de
pășire.

Încă un fapt 
îmbucurător

Cu eîteva zile în urmă, în sec
ția dtepănat a sosit un grup de 
tinere muncitoare, absolvente a 
Școlii profesionale textile „Ki‘- 
rov“ din Capitală. Repartizate 
pe lîngă cele mai bune munci
toare Ioniță Maria, Zamfir Eca- 
terina, Cojocea Polina, Răducu 
Floarea și celelalte au deprins 
meșteșugul depănării bobinelor 
de mătase și a legării sculurilor. 
Acum și ele sînt antrenate în 
întrecere. Faptul este îmbucură
tor. Acum se poate spune, pe 
drept cuvînt, că în secția tinere
tului toate muncitoarele își aduc 
aportul lor, în cadrul întrecerii 
care se desfășoară,1 la lupta pen
tru mai multe fire de mătase și 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor.

------ __ = * = _

Conferințe în cadrul 
căminelor da, tineret
Din inițiativa comitetului U.T.M. 

al minei Petrila, recent a avut 
loc la căminele de tineret nr. I 
și II două adunări unde s-au ți
nut conferințele „Din viața și 
lupta utecistului Vasile Tudose" 
și „Dezvoltarea economiei națio
nale a R.P.R. în cei 15 ani de 
la eliberarea patriei noastre". Au 
conferențiat tov. Lungu Eustațiu, 
membru al comitetului U.T.M. 
Petrila și tov. Prahoveanu Eu
gen, profesor.

Cei peste 500 participanțl, în 
majoritate tineri muncitori mi
neri, au ascultat conferințele cu 
viu interes cerînd totodată ca în 
cadrul căminelor, astfel de confe
rințe să fie ținute mai des.

PĂTRĂȘCIOIU VASILE 
corespondent

Șantierul din
Cum se va asigura căldura 

necesară locatarilor ?
Pentru anul acesta, construc

torii șantierului Livezeni-Petro- 
șani au de executat un mare 
volum de lucrări: trebuie să 
predea în folosință pînă la sfîr
șitul anului 14 blocuri cu cîte 
32 apartamente fiecare și să în
ceapă construcția altor 6 blo
curi mari și 35 blocuri mici tur
nate din beton de steril.

Datorită volumului mare de 
lucrări — care constituie mai 
mult de jumătate din întregul 
plan pe Valea Jiului al între
prinderii de construcții — a- 
cest șantier ar trebui să fie în 
centrul atenției tehnicienilor 
constructori, să i se dea un spri
jin deosebit pentru rezolvarea 
problemelor ce-i stau în față.

Realitatea de pe șantier ara
tă însă că în prezent aici lu
crurile merg nesatisfăcător. Să 
luăm fiecare problemă la rînd

In cursul lunii august, dujjă

LA ANNA PETRH-A

Stat posibilități pentru ca eeoiwinile 
să sporească
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PE TEME 
ECONOMICE

In luna iulie*la o plenară a 
Comitetului raional de partid 
colectivul minei Petrila și-a luat 
angajamente mobilizatoare cu 
scopul de a-și aduce partea dte 
contribuție la realizarea unui 
miliard de lei economii, sarcină 
trasată pentru oamenii din pa
tria noastră de hotărîrea plena
rei C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie a. c. Printre altele la mina 
Petrila se preconiza ca de fie
care muncitor, tehnician și ingi
ner să se realizeze o economie 
de 1.100 lei pînă 
la sfîrșitul anu
lui, ca fiecare
din aceștia să
prezinte cel pu
țin cîte o propu
nere pentru descoperirea de noi 
resurse de economii. Inițiativa 
colectivului minei Petrila tirniă- 
rea să antreneze în lupta pen
tru realizarea dte economii pe 
fiecare muncitor, tehnician și in
giner.

Au trecut trei luni de la ple
nara Comitetului raional de 
partid. In ce măsură a fost în
deplinită inițiativa privind reali
zarea unei economii ?

Rezultatele dobîndite în cele 
trei luni sînt îmbucurătoare, ele 
nu pot fi trecute cu vederea, dar 
se mențin încă sub nivelul posi
bilităților pe care le are colecti
vul minei Petrila. S-a căutat 
astfel pe diferite căi ca indicii 
economici care se mențineau la 
un nivel constant să fie îmbu
nătățiți. Pentru luna septembrie 
colectivul minei Petrila s-a an
gajat să obțină o economie la 
prețul de cost al cărbunelui de 
1.000.000 lei. Unele din măsu
rile tehnico-organizatorice luate 
în scopul realizării acestui an
gajament s-au dovedit a fi bine 
înșpirate. Astfel în scopul recu
perării materialului fieros din 
mină (ceea ce după calculele pre
liminare ale conducerii minei va 
aduce o economie de 300.000 lei) 
au fost luate deja măsuri pen
tru ca scocurile de crațere, tu
burile de aer comprimat și de 
apă, șinele de cale ferată îngus
tă, macazele împrăștiate în mi
nă sau lăsate la lucrări miniere 
vechi, să fie scoase la zi și de 
la caz la caz reparate pentru a 
putea fi refolosite. Însemnate 
cantități dte fier pocal provenit 
din lucrări de pregătire vechi 
sînt refolosite la lucrări de pre
gătire noi.

Pentru reducerea costului cap
selor care la mina Petrila repre
zintă 2,28 lei la tona de cărbune 
s-au luat măsuri de împuținare 
â găurilor care se pușcă în a- 
batajele cameră. La sectorul II, 
de pildă, în abatajele din stra
tul 5 se pușcă acum numai 16 
găuri în loc de 20—22 cît se 
pușcau înainte. Conducerile sec
toarelor au primit sarcina de a 
întocmi monografii noi de puș- 
care la abataje care să țină sea- 

Petroșani a rămas în urmă
eforturi susținute, muncitorii 
constructori de pe acest șan
tier, au predat în folosință in
cinta I-a cuprinzînd 5 blocuri 
cu 160 apartamente.

Aceste blocuri au încălzire 
centrală (calorifer) care nici a- 
cum nu-i pus la punct. Sîntem 
deja în luna septembrie, frigul 

bate la ușă iar constructorii 
mai au de executat izolația țe- 

avînd de lu- 
zile — dar 

de materiale 
de speciali-

vilor conducătoare 
cru pentru 30—40 
n-au nici un gram 
și nici muncitori 
ta te.

Se pune problema : ce vor fa
ce locatarii blocurilor respecti
ve dacă săptămînile viitoare 
timpul se va răci și mai mult 
încît trebuie căldură ?
Conducerea întreprinderii de 

construcții din Petroșani și cea 
a șantierului au datoria să ia 
în cel mai scurt timp măsurile 
corespunzătoare pentru termina
rea instalațiilor de calorifer. 

ma dte toate particularită,țile lu
crării miniere, de tăria rocii sau 
a cărbunelui, de amplasarea gău
rilor, de profilul abatajului sau 
lucrării de pregătire ș. a. Tot la 
sectorul II, pentru podirea aba
tajelor se folosesc văndrugi de 
lemn în loc de scîndură. In ur
ma acestei măsuri la fiecare me
tru cub de material lemnos fo
losit revine o economie de 100 
lei. In scopul reducerii consu
mului de scîndură folosită la 
bandajare, lemnul vechi de mină 

este sfios la zi 
și prelucrat pen. 
tru a putea fi 
folosit ca bandaj. 

In adunările 
generale ale or

ganizațiilor de bâză precum și 
în consfătuirile de producție pe 
sectoare, minerii, tehnicienii și 
inginerii și-au luat angajamen
te frumoase. Multe brigăzi de 
mineri și-au propus să urmeze 
exemplul brigăzii conduse de 
Matei Florea din sectorul I care 
s-a angajat să recupereze prin 
răpire la fiecare prăbușire de 
tavan cîte 10 bucăți dte lemn de 
armare.

Realizările dobîndite pînă a- 
cum de colectivul minei Petrila 
pentru realizarea de economii 
pot fi dezvoltate mult pe viitor. 
Aceasta bineînțeles dacă pro
priile inițiative vor fi luate ra 
seamă și îndeplinite.

In cele trei luni cît au trecut 
de la plenara Comitetului raio
nal de partid, s-au înregistrat 
La conducerea minei un număr, 
de 116 propuneri făcute de 139 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
La propunerile pentru descope
rirea de noi resurse de economii 
sectorul VMI electro-mecanic a 
contribuit cel mai mult. In aeea 
ce privește propunerile făcute 
de oamenii muncii din sectoarele 
miniere ele sînt foarte puține. 
La sectorul I sînt înregistrate 7/ 
propuneri iar la sectorul II nu
mai 2. In registrul cu evidența' 
propunerilor făcute pentru rea
lizarea de economii ținut „la zi“

(Continuare în pag. 3-a)
------ — —

Ședința cercului filatelic 
din Petroșani

Duminică, 26 septembrie, cu 
începere de la ora 10, ia clubul 
U.R.U.M. Petroșani va avea loc 
adunarea generală a membrilor 
cercului filatelic „Minerul" Pe
troșani la care sînt invitați să 
participe cît mai mulți filateliști 
din întregul raion-

In cadrul adunării generale vor 
fi discutate probleme privind lăr
girea activității filatelice pentru 
atragerea de noi membri îndeo
sebi din rîndurile tineretului mun. 
cjtor și a elevilor.

i

Astfel asigurînd căldura nece
sară locatarilor.

și fini- 
10, 12, 
cîte 32 
trebuie

Lucrări neexecutate la timp
Rămasă în urma este 

sarea blocurilor 6, 7, 8, 
13- și 14 — fiecare cu 
apartamente — care 
predate în folosință încă în acest 
an. La blocurile 6, 7 și 8 deabia 
acum se execută canalul de 
distanță pentru țevile de calo
rifer — care vor fi montate în 
viitor... Tot aici lipsesc ușile de 
la intrare, întîrzie turnarea scă
rilor exterioare.

Mult rămase în urmă sînt și 
lucrările la cea de a doua cen
trală de calorifere unde deabia 
acum se execută coșul de fum. 
Cum se va putea face încălzi
rea interioară a blocurilor din 
incinta Il-a ca să se poată lu
cra în interior în vederea pre
dării lor în folosință în decem
brie ? Oare au constructorii
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vreo metodă de a lungi anul Ș 
pînă își vor face planul? )
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Teată invățămîntului seral !
Nevoia tot mai mare de cadre 

cerute de dezvoltarea construc
ției socialiste a impus crearea 
unor noi condiții de învățămînt 
muncitorilor care lucrează ne
mijlocit în industrie și agricul
tură. Pentru ca elevii înscriși la 
învățămîntul seral să se poată 
pregăti cît mai temeinic, statul 
nostru le-a acordat o serie de 
înlesniri: un concediu de stu
dii plătit cu durata de 30 zile lu
crătoare pe an, în afara conce
diului legal de odihnă; progra
marea în schimburi de producție 
care să le permită frecventarea 
zilnică a cursurilor și pregătirea 
pentru lecții, scutiri de taxe șco
lare etc.

Dintre comisiile de selecționa
re, cele mai frumoase rezultate 
în activitatea de recrutare a e- 
levilor au fost obținute de co
misia de la Uzina de reparat u- 
tilaj minier, care s-a străduit să 
creeze toate condițiile prevăzu
te de hotărîre.

Nu putem trece cu vederea în
să faptul că unele comisii 
(O.C.M.M.; S.T.R.A.; întreprin
derea de producție industrială 
Livezeni; întreprinderile de cons
trucții aparținînd T.R.C.L.H. ; 
I.R.T.A. etc) nu au înțeles impor
tanța pregătirii cadrelor ce acti
vează în cuprinsul întreprinderilor, 
nu au organizat cu suficientă se
riozitate selecționarea muncitori
lor și s-au preocupat slab de în
drumarea lor la învățămîntul 
serai. Aceste comisii nu au înțe
les că ajutorul pe care-1 dau

școlii este în fond uu -.¡uior aai 
întreprinderii în pregătirea mun
citorilor și de felul cum vor fi 
ei pregătiți, vor depinde în ma 
re măsură rezultatele viitoare 
ale întreprinderii. Asemenea a- 
titudini denotă lipsă de preve
dere în pregătirea cadrelor și, 
natural, ele vor trebui lichidate.

Comisiile de selecționare nu 
și-au terminat însă activitatea; 
ele sînt obligate și pe mai de
parte să se îngrijească de șco
larizarea celor recomandați, să 
urmărească frecvența lor la 
cursuri, să urmărească progre
sele lor la învățătură pînă la 
terminarea școlii

Elevii admiși la învățămîntul 
seral, trebuie să se străduiască 
să-și însușească temeinic cunoș
tințele teoretice predate la cursuri 
pent-ru a fi cît mai folositori pa
triei. Trebuie să fie limpede că 
în timpul anului, elevul nu este 
un excursionist în școală, învă
țămîntul seral nu este un pri
lej — așa cum își îac probabil 
socoteala unii — de a se sus 
trage de la unele obligații de 
producție, ori de la alte activi
tăți. Elevii trebuie să depună 
*oate eforturile pentru a deveni 
fruntași atît la învățătură cît și 
în producție, dovedirdu-și astfel 
recunoștința pentru grija parti
dului și guvernului de â le crea 
condiții de învățătură nemaiîn- 
tîlnite in trecut.

Cadrele didactice au datoria 
de a da elevilor cunoștințele în

Grupa de elevi de serviciu
Elevul trebuie obișnuit, de la 

prima lui intrare în școală, cu 
ordinea și disciplina. Aceste două 
elemente fac parte integrantă din 
problema educației, constituind 
totodată una din condițiile ele 
mentare necesare bunei desfășu
rări a procesului de învățămînt 
De felul în care este organizată 
clasa, răspunde dirigintele. La 
una din clasele a Vll-a ale Șco
lii de 7 ani nr. 2 Lupeni este 
diriginte prof. M. Mureșan. Preo
cupat de organizarea cît mai bu
nă a clasei, pe baza experienței 
acumulate, el a ajuns să culeagă 
rezultate mulțumitoare în ceea 
ce privește disciplina, păstrarea 
avutului obștesc al școlii, for
marea unei atitudini tovărășești 
între elevi. De doi ani își orga
nizează clasa după următorul 
principiu. In ordinea alfabetică, 
în fiecare săptămînă este de ser
viciu un grup de 5 elevi. Diri
gintele numește pe cel mai des
toinic dintre ei, responsabil de

grupă. Acesta repartizează celor
lalți 4 elevi din grupă cîte o 
sarcină concretă : unul răspunde 
de intrarea și ieșirea în ordine 
(2 cîte 2) a elevilor, precum și 
de aerisirea clasei în fiecare 
pauză. Altul răspunde de între
ținerea curată a tablei, asigurînd 
în permanență cretă și burete. 
Un elev se ocupă de întreține
rea focului, repartizînd lemnele 
în mod proporțional cu timpul. 
Cel de-al 4-lea elev răspunde de 
curățenia clasei în ansamblu. 
Responsabilul de grupă contro
lează îndeaproape îndeplinirea 
sarcinilor de către fiecare elev 
în parte, iar la sfîrșitul săptă- 
mînii raportează dirigintelui a- 
baterile săvîrșite de la ordinea 
și disciplina clasei.

Cu o asemenea organizare a 
clasei, fiecărui elev îi revine de 
două-trei ori pe an cîte o mi
siune în cadrul clasei, 
care îi trezește simțul 
și al păstrării bunului

așa fel încît ei să le poată 
ține și folosi atunci cînd au 
voie. In predarea lecțiilor este 
necesară folosirea cît mai largă 
îi materialului didactic, a diferi- 
‘elor aparate și materiale de la- 
oorator, care vor completa în 
mare parte lecția și vor face ca 
aceste cunoștințe să devină cla
re, profunde și durabile. Mate
rialul didactic și mijloacele de 
laborator de care dispune școala 
în momentul de față nu acoperă 
toate cerințele, lucru care im
pune o preocupare continuă și 
sistematică a cadrelor didactice 
pentru completarea lui. Pe a- 
ceastă linie va trebui ca, școala 
să primească în viitor un ajutor 
substanțial din partea combina
tului carbonifer, care are obli
gația de a asigura toate condi
țiile materiale în vederea desfă
șurării în condițiuni optime a 
procesului de învățămînt.

Pentru obținerea de rezultate 
bune este de asemenea necesara 
o bună cunoaștere a elevului și 
a posibilităților lui reale. Cadrele 
didactice trebuie să aibă încre
dere în puterile elevilor și în do
rința lor de a-și completa cu
noștințele teoretice, să studieze 
bine pe fiecare elev în parte și 
să facă tot posibilul ca toți e- 
levii din clasă să-și însușească 
în mod temeinic cunoștințele.

Dragostea elevilor pentru în
vățătură, munca neobosită a ca
drelor didactice și activizarea 
comisiilor de selecționare, vor 
face ca învățămîntul seral să 
poată răspunde scopului pentru 
care a fost înființat, de a pre
găti pe scară tot mai largă din 
rîndul oamenilor muncii, cadre 
de muncitori cu o înaltă califi
care și cu un nivel de cultură 
ridicat, corespunzător necesități
lor dezvoltării continue a eco
nomiei și culturii.

PARAIANU SIMION 
director al Școlii medii serale 

Petroșani

ș 
í i

i

misiune 
datoriei 
obștesc

Buna organizare a pauzelor
au intrat, intră și elevul îngri
jitor al cișmelii, precum și cel 
care în timpul pauzei are în gri
jă curățenia curții etc.

Prin asemenea procedee în or
ganizarea pauzelor și a claselor, 
conducerea Școlii de 7 ani nr. 2 
din Lupeni a înregistrat în anul 
școlar trecut cele mai bune re
zultate din raion în ceea ce pri
vește curățenia și disciplina șco
lară. „Nici nu am putea altfel 
— mărturisește directorul școlii. 
Sînt cîteva sute de copii și sin
gure cadrele didactice n-ar pu
tea efectua un control riguros 
asupra tuturor problemelor. E- 
levii sînt chiar mîndri că li se 
încredințează asemenea misiuni. 
Prin aceasta, noi realizăm și u- 
nele aspecte ale educației lor“.

FL. LAZĂR

clase. In curte sînt 
elevii ciclului I. Fie- 
își are locul ei în 
se adună în momen-

La aceeași școală sînt bine 
organizate și pauzele. Iată un 
aspect: Clopoțelul sună pentru 
intrarea în 
în recreație 
care clasă 
curte, unde
tul în care se aude clopoțelul 
Alinierea în rînd cîte 2 se face 
în cîteva secunde. Apoi, fiecare 
învățătoare își ia în primire cla
sa și pornește spre intrare. In
tră întîi cei mai mari, clasa 
IV. La. intrare, un elev de ser

viciu le atrage atenția să-și ștear
gă picioarele, să se descopere; 
la prima scară, un alt elev de 
serviciu urmărește ca nimeni să 
nu frece pereții și să se meargă 
disciplinat, iar la scara a doua, 
același serviciu e î^eplinit de 
un alt elev. Cînd toate clasele

Copiii din Paroșeni voi avea fc» curînd o școală nouă, cniar 
mijlocul „orașului“ lor, ridicat și ei în ultimii ani. La noua școală 

se lucrează în prezent la finisările interioarelor celor 8 săli de 
clasă, o sală de lucrări manuale și a celor două laboratoare.

IN CLIȘEU : Vedere exterioară â noii școli în construcție din 
Paroșeni.

în

CONSILIUL PEDAGOGIC
Cu două zile în urmă, la 

Școala medie mixtă din Petro
șani a avut loc un consiliu pe
dagogic la care au participat în
vățători și profesori de la cla
sele I—XI. La primul punct al 
ordinei de zi a fost prelucrat re
gulamentul pentru funcționarea 
școlilor de cultură generală. S-a 
insistat îndeosebi asupra disci
plinei și ținutei profesorilor și 
elevilor.

Un alt obiectiv care a stat în 
centrul discuțiilor a fost legă
tura școlii cu familia. S-a sub
liniat încă odată că școala tre
buie să conlucreze cu părinții 
elevilor, atît în probleme admi
nistrative, cît mai ales în pro
bleme de ordin educativ. Tre
buie reînființate lectoratele pen-

tril părinți. In acest sens în 
consiliu s-au dezbătut sarcinile 
ce revin diriginților

Conlucrarea cu organizațiile 
de tineret din școală, organiza
rea activității metodice a cadre
lor didactice, probleme legate de 
planificarea calendaristică a ma
teriilor, directive pentru organi
zarea activității culturale — au 
fost de 
au stat 
siliului 
ședinței 
Coliban 
Iar, care a subliniat că dato
ria tuturor cadrelor didactice 
este să participe activ Ia viața 
școlii, luptînd consecvent pentru 
buna desfășurare a procesului 
instructiv-educativ.

O----------------

Pentru urgentarea înscrierilor în 
învățămîntul superior, sera! și fără frecvență 

Ministerul Invățămîntului și 
Culturii anunță că în vederea 
înscrierii unui număr cît mai 
mare de candidați la concursul 
de admitere în învățămîntul se-

asemenea probleme car 
în centrul atenției con- 
pedagogic. La sfîrșitul 

a luat cuvîntul toV. 
Tiberiu, inspector șco- 

a subliniat 
cadrelor

Ciocoiu Constanța, Ceoceanu 
A. Gherghina și colegul lor Iv-an 
Victor (din clișeul alăturat) e- 
levi în clasa VlI’I-a a Școlii me-

dii serale din 
Petroșani au in
trat pentru pri
ma dată în labo
ratorul : colii. 
Multe obiecie și 
aparate, le sînt 
cunoscute 
două 
eleve 
rele 
unde 
bobinatoare. Dar 
multe le sînt în
că necunoscute 
la fel ca și cole
gului lor IVan 
Victor, muncitor 
la Depoul de lo
comotive C.F.R. 
Cunoștințele că
pătate în uzină 

și în depou vor fi însă mult îm
bogățite cu cele căpătate la cursu
rile școlii medii serale și com
pletate în acest laborator.

-------- ■ TTTV • -

celor 
muncitoare- 
din atelie- 

U.R.U.M.P. 
lucrează ca

I 
j

PRIMA ZI
Odată cu începerea noului an 

de învățămînt, atelierul-școală al 
Grupului școlar minier din Pe
troșani și-a deschis porțile pen
tru ucenicii anului I, care, pa
ralel cu orele de învățămînt teo
retic vor efectua în atelierul- 
școală procesul de învățămînt 
practic. Repartizați pe speciali
tăți — lăcătuși, strungari, fre
zori, sudori, forjări — ucenicii 
anului I, în prima zi de atelier 
au avut un program comun : in
structajul de protecție a muncii 
și completarea prin maiștrii in
structori a fișelor de instructaj. 
Ucenicii anului I au luat cunoș
tință astfel de toate regulile de 
comportare în atelier, precum și 
normele de igienă specifice uce
nicului de tip nou.

ral și fără frecvență este nece
sar ca toate ministerele, orga
nizațiile centrale și comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
să ia măsurile corespunzătoare 
pentru intensificarea ritmului 
înscrierilor.

Comisiile formate în întreprin
deri și instituții pentru selecțio
narea candidaților la învățămîn- 
lul superior, seral și fără frec
vență, precum și secțiile de în
vățămînt ale sfaturilor populare 
regionale vor îndruma pe cei 
propuși să se înscrie neîntârziat 
la instituțiile de învățămînt su
perior respective.

înscrierile 
seara zilei 
1959

se vor face pînă în 
de 24 septembrie

★

Invățămîntului șiMinisterul Invățămîntului și 
Culturii face cunoscut că exa
menul de admitere pentru cursu
rile serale și fără frecvență ia 
Institutul de științe economice 
„V. 1. Lenin“ din București se 
amină pentru data de 15 octom
brie a. c.

înscrierile se primesc pînă în 
seara zilei de 12 octombrie.

IN ATELIERUL ȘCOALĂ
tinerii ucenici, ei răinînînd 
continuare în mijlocul utila-

După terminarea instructaju
lui, în prezența maiștrilor instruc
tori, ucenicii au vizitat atelie
rul-școală, locul unde pentru 
prima oară în viață vor executa 
primele lucrări. Descrierea fie
cărui utilaj în parte, precum și 
sistemul de funcționare au fost 
urmărite cu multă atenție de că
tre ucenici.
grupe, ucenicii au , vizitat vitri
nele cu obiectele executate de u- 
cenicii care anul trecut și-au fă
cut stagiul tot 
școală, iar azi 
ză cunoștințele 
U.R.U.M.P. și 
niere din Valea

Recreația mare, anunțată cu 
un sunet prelung, în prima zi 
de atelier nu a fost fructificată

In continuare, pe

în acest atelier- 
își materializea- 
în producție la 
exploatările mi- 
Jiului.

de 
în 
jelor pe care le admirau. Intr-un 
colț, în sala nr. 2, lîngă un 
strung tînărul Deli Gheza, de-o 
șchioapă care abia a împlinit 14 
ani, privea cu multă atenție 
strungul care, în meseria alea
să, îi va fi tovarăș de muncă. 
Astăzi strungul este ceva nou, 
necunoscut lui, mîine însă cînd 
îl va stăpîni în acțiune, va pu
tea să se mîndrească cu piesele 
executate de el.

După terminarea orelor de a- 
telier, ucenicii 
spre casele 
vestească și 
primei zile

nr.

s-au îndreptat 
lor, cu gînd să po- 
părinților impresiile 

de atelier.

prof. 1. V. FANE
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insettclcsc lupta
ceftxiiviHiii pcMra economii
In cursul anului acesta secto

rul II al minei Aninoasa a în
registrat lună de lună frumoase 
depășiri de plan. Și în prima de
cadă din septembrie procentul 
realizării planului este de 101,2 
la sută.

Mobilizat de către organizația 
de partid, colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din sector ■ 
hotărît ca pînă la data de 7 
Noiembrie 1959 să înfăptuiască 
angajamentul luat de a extrage 
în acest an peste plan 8500 tone 
de cărbune și de a realiza 100.000 
lei economii.

In acest scop organizația de 
partid a repartizat la toate locu
rile de muncă și pe toate schim
burile membri și candidați de 
partid care au sarcini concrete.

Brigada condusă de tovarășul 
Săcăiuș Petru lucrează intr-un 
abataj cameră pe stratul V. Aici 
schimbul la fața locului de mun
că se făcea defectuos. Tovarășii 
Codrea Dumitru, Gogo Ludovic 
și Codrea Petru, membrii de par
tid, au primit sarcina de a duce 
muncă politică pentru lichidarea 
acestui neajuns. In prezent schim
barea se face la fața locului de 
muncă. Un alt exemplu poate fi 
dat din activitatea tovarășilor 
Bembea Nicolae, Asmarandei Au- 
gustin, Moldovan Ludovic și Li- 
că Pandeiea, mineri în brigada 
condusă de tov. Hegeduș Dănilă 
Această brigadă dădea cărbune 

calitate s’abă. Indrumînd pe 
^_.-talți ortaci să aleagă șistul vi 
zibil, dînd ei înșiși exemplu în 
această privință, brigada a reu
șit să îmbunătățească mult cali
tatea cărbunelui extras. In pre
zent brigada condusă de Hege- 
dus Dănilă este considerată bri
gadă de calitate

In urma prelucrării documente
lor plenarei C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie 1959 în cadrul or
ganizației de partid s-a constituit 
o comisie economică pentru 
descoperirea rezervelor interne. 
In componența ei intră secretarul 
organizației de bază de partid, i 
șeful sectorului, mineri fruntași, j 
secretarul organizației U.T.M. și 
președintele secției sindicale pre
cum și tehnicieni mineri și elec
tromecanici.

Roadele muncii comisiei nu s-au 
iat așteptate. Șase ventilatoa

re de aer comprimat au fost în
locuite cu ventilatoare ce folo
sesc curent electric — o energie 
mult mai ieftină. S-a reușit ca 
în abatajele cu randament mare, 
perforarea să se facă cu mașini 

electrice, redueîndu-se timpul per
forării cu 50 la sufă. La perfo- j 
ratorul electric s-a adaptat un !

Să fie aplicate măsurile iglenlco-sanitare 
în unitățile de alimentație publică

Un sector important în apro
vizionarea populației îl ocupă ali
mentația publică. Aceasta se face 
prin cantine, restaurante și maga
zine alimentare. Legislația sani
tară — care are în țara noastră la 
bază ca principiu fundamental 
prevenirea îmbolnăvirilor — pre
vede o serie de reguli și norme 
pe baza cărora trebuie să func
ționeze aceste unități.

De la înființarea comerțului so
cialist, activitatea comercială în 
raionul nostru a cunoscut o largă 
înflorire. Au fost construite din 
nou Halele cu frigorifer. depozi
tul de mărfuri, fabrica de pîine, 
blocul cu magazine O.C.L. Petro
șani, piețe noi la Lupeni și Vul
can, ștanduri în piețele din Pe- 
trila, Lonea, Aninoasa, Uricani, 
frigoriferul din Lupeni, zeci de 
magazine în noile blocuri, restau
rante, cantine și alte unități de 
alimentație publică. In marea ma
joritate a unităților se practică 
un comerț civilizat, se respectă 
prevederile de igienă.

Cu toate acestea mai sînt și 
unele delăsări în această activi
tate. Astfel, în diferite localități 
ale raionului nostru există unele 
unități de alimentație publică, u- 
nități comerciale care nu caută 

burghiu special pentru găurit 
lemn la prăbușiri. Se înlocuiește 
astfel într-o oră munca a trei oa
meni dintr-un schimb de 8 ore...

— Organizația noastră de ba
ză a obținut realizări datorită fap
tului că avem un activ fără de 
partid larg și plin de inițiativă 
— spunea tovarășul Crîsnic Dio- 
nisie, secretarul organizației de 
bază. Colectivul de agitatori es
te instruit regulat cu diferite pro
bleme organizatorice și economi
ce. Munca politică dusă de agi
tatorii Hidișan luliu, Chiriță Ni- 
ță și alții din brigada condusă 
de minerul Cosma Remus a dat 
rezultate foarte bune. Brigada fo
losește acum la confecționarea 
stivelor aproape numai lemn 
vechi. Lemnul ce nu poate fi fo
losit la stivele de susținere, este 
dat brigăzilor de întreținere pen
tru a-1 folosi ca bandaje, strîngă- 
tori, icuri etc.

Multă atenție se acordă brigă
zilor rămase sub plan. Astfel tov. 
Hegheduș Dănilă a fost reparti
zat ca șef de brigadă la o bri
gadă care nu realiza planul. La 
scurt timp, brigada a reușit să 
îndeplinească și să depășească 
planul.

Desfășurînd o muncă politică 
susținută pentru realizarea pla
nului la toate locurile de muncă, 
pentru valorificarea rezervelor in
terne în vederea obținerii de eco
nomii, organizația de bază numă
rul II conduce îndeplinirea cu 
succes a angajamentelor pe care 
și le-a luat colectivul sectorului’ 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie 
și a sărbătorii de la 30 Decem
brie.

A. NICHIFOREL
 -------------------------- - ' ------- — --

Pînă cînd cu
Brigada U.T.M. de muncă pa

triotică condusă de comunistul 
Gáspár Emeric constituie un 
exemplu demn de urmat pentru 
toate brigăzile de muncă patrio
tică din orașul Lupeni.

Cu o lună în urmă 20 tineri 
din cadrul brigăzii aveau în
sumate cîte 110—120 ore volun
tare efectuate. Comandamentul 
brigăzii a înaintat un tabel no
minal comitetului orășenesc 
U.T.M., cu tovarășii propuși pen
tru a primi insigna și carnetul de 
brigadieri ai muncii patriotice. 
Tinerii brigadieri așteaptă să li 
se trimită aceste distincții, dar. 
probabil că și tovarășii de la Co
mitetul raional U.T.M. Petroșani 
așteaptă ceva pentru că încă nici 

să respecte întocmai regulile sa
nitare de funcționare — ba une
ori nu au nici autorizația sanitară 
de funcționare. Cei care răspund 
de activitatea acestor unități dau 
atenție numai aspectului comer
cial, de a se realiza venituri cit 
mai mari.

Din 31 frigidere ale O.C.L. Ali
mentara, 19 sînt defecte, multe 
magazine nu au toate utilajele 
necesare bunei funcționări, nu au 
canalizări, ladă pentru gunoi, 
ventilație și aerisire corespunză
toare, iluminat natural suficient. 
In multe cazuri nu există rafturi 
pentru păstrarea în bune condiții 
a plinii, a untului etc.

In subsolul restaurantului „Car- 
pați“ este instalată carmangeria 
T.A.P.L.-ului, într-un local cu to
tul necorespunzător și cu frigori- 
terul defect. La Halele din Pe
troșani nu există frigidere în 
funcțiune îneît condițiile de păs
trare și desfacere a alimentelor 
lasă mult de dorit. Condiții neco
respunzătoare prezintă și labora
toarele de cofetărie din Petroșani, 
Vulcan, Lupeni și laboratorul de 
patiserie din Petroșani, iar bu
fetele nr. 50 din Petroșani, 56 
Lonea, 42 Vulcan 55 și 39 Pare-

Lenuța strînse mina colegei sa
le și o sbughi veselă printre blo
curile mari care nu demult și-au 
schimbat înfățișarea. In prag se 
opri privind spre mama-i care 
tocmai întorcea cu îndemînare 
clătita rumenită; Văzînd-o, mama 
mai privi odată spre mașina cu 
crătiți și se îndreptă spre fiica-i 
care azi părea mai frumușică, 

~mai îmbujorată ca altădată. Să- 
rutîndu-i obraji-i bronzați de soa
rele verii, mama o îmbrățișă cu 
căldură.

Lenuța, după ce-i împărtăși cî- 
teva din bucuriile-i copilărești, 
își scoase uniforma, își puse șor- 
țulețul cu care în timpul vacan 
ței a făcut-o deseori pe „mica 
gospodină“ și aranjă masa. Ur- 
mărindu-i îndemînarea mama o 
sorbea din priviri.

— Știi mămică ce lucruri in
teresante am învățat astăzi Ia 
geografie ? Tovarășa profesoară 
ne-a vorbit despre învelișurile Pă- 
mîntului, Am învățat ce este li 
tosfera, atmosfera, hidrosfera. 
biosfera... Dar, unde e tăticu ? 
Mi s-a făcut o foame...

— Trebuie să vină, îi răspunse 
mama. Cînd a plecat spunea că 
n-o să fie nevoie să-l așteptăm 
cu mîncarea. Așa că așteaptă nu
mai puțin...

Acele ceasornicului de pe bu
fetul cel nou trecuseră de mult 
de ora 14. Lenuța nu mai avea 
astîmpăr. Și mama se frămînta 
dar nu la fel ca fiica. In gîndul 
ei încolțise neliniștea... Ce-o fi cu 
Neculai ? De o vreme încoace în- 
tîrzie mereu chiar și cînd vine 
de la lucru. Uneori duhnește a 
băutură... Doamne, dacă s-o fi 
luat iar cu bețivanul acela de 
Ion. Nu, nu vreau să mă gîn- 
desc. Nu vreau să-mi amintesc 
măcar de acele zile înnourate, dar

asteptapea ?
pînă în 18 septembrie a c. n-au 
trimis carnetele mult așteptate.

In așteptare sînt și alți tineri 
brigadieri ca de exemplu membrii 
brigăzii nr. 2 de Ia preparația 
Lupeni în frunte cu Mazăre Va- 
sile, Ologu Ioan și Glămean Ste- 
lian. precum șl tinerii construc
tori din brigada patriotică de pe 
șantierul de construcții din Lu- 

pent.
Pînă cînd cu așteptarea ? — 

se întreabă comandamentele ce
lor trei brigăzi U.T.M. de muncă 
patriotică. Tovarășul Gaiovschi 
Iosif, secretarul comitetului oră
șenesc U.T.M. din Lupeni și to
varășul Geamănă Constantin, se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. Petroșani ar trebui să 
răspundă la această întrebare.

șeni, depozitele de alimente 
T.A.P.L. Vulcan, Lupeni, Petro
șani sînt unități complet impro
prii pentru scopul pe care-1 de
servesc în prezent.

O situație cu totul necorespun
zătoare din punct de vedere igie- 
nico-sanitar o prezintă problema 
gunoiului pnodus de diferite uni
tăți comerciale. Majoritatea lor 
nu au lăzi corespunzătoare, cu 
capac ermetic închis și astfel 
dau posibilitatea de răspîndire a 
unor microbi dăunători. Ca exem
plu, chioșcul amplasat lîngă po
dul de peste Maleia, gunoiul a- 
runcat în spatele restaurantului 
și depozitului de bere din strada 
Dr. Petru Groza etc.

Altă problemă este aceea a 
păstrării în bune condițiuni a am
balajelor.

Atit T.A.P.L.-ul cît și O.G.L, 
Alimentara, păstrează sute de 
lăzi, sticle și alte ambalaje, în 
fața magazinelor, în magazine și 
în special pe străzi cum este stra
da Dr. Petru Groza, blocînd cir
culația și în același timp creînd 
adăposturi bune pentru gunoi în 
care se pot înmulți șoarecii și șo
bolanii.

Toate aceste abateri de la re
gulile igenico-sanitare au deter- 

mite să le mai trăiesc. Nu, nu 
cred. Acum Lenuța e mare, tre
buie să învețe și să crească în
tr-o atmosferă sănătoasă.., Nn 
cred.

Se făcuse ora 3 după-amiază.
Mama și fiica s-au așezat. în sfîr- 
șit la masă singure. O liniște a- 
păsătoare luase locul veseliei ce 
umpluse odaia încă de la sosi
rea fetiței. In ochii mamei ne
liniștea se adîncea tot mai mult. 
Deodată un zgomot puternic izbi 
ușa care se și deschise. ,In prag 
s‘e ivi figura lui Neculai, minerul 
despre care nu cu multă vreme 
în urmă se vorbeau lucruri fru
moase. Privirile-i tulburi din o- 
chii-i injectați de băutură cutre
murară profund fetița care se ri
dică îndreptîndu-se speriată spra 
ușa odăii celei mari. Mama își 
adună puterile, se apropie de sa
țul ei și prinzîndu-1 de braț îi 
zise cu blîndețe.

— Șezi omule, șezi.
Neculai se smuci, scrîșni 

din dinți și se prăbuși pe scau
nul ce-1 aștepta încă de la ora 
prînzului. Peste puțin își îndrep
tă privirile spre fetița ce rămase 
stană în tocul ușii.

— Hai fata tatii, hai la tata... 
Nu vii ? Hai vino să-ți spună ta
ta ceva.

Fetița rămase nemișcată. Pri
virile tulburi ale părintelui o în
grozeau. Din nou o liniște apă
sătoare cuprinse odaia. Nu se 
auzea decît respirația accelerată 
f minerului ce-și găsise loc pe 
marginea pătucului. Au trecut 
minute în șir fără ca mama sau 
fiica să schimbe o vorbă. Com
portarea lui Neculai le paraliza
se parcă. In cele din urmă acesta 
ațipi. Lenuța rămase tot nemiș
cată în tocul ușii. In mintea-i de 
copil se frămînta o întrebare.

— Ce o fi vrut să-mi spună 
tata ? Ce schimbat etsa... Și du
minică a fost la fel... Și-n ziua 
deschiderii noului an școlar... Și 
atunci l-au văzut și colegii mei... 
Vai ce-o fi cu tata...

Dar tata dormea, dormea fără 
să știe ce se frămînta în căpșo- 
rul fiicei lui pentru care compor
tarea sa din ultima vreme a um
brit multe din zilele ei senine.

L1CHJ LUCIA

. *• •! 
la ziarul

b „Steagul roșu“ ij 
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:■ mese de către difuzor» din :j 
;• întreprinderi șt instituții, de j: 
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oficiile P.T.T.R,

minat Sanepidul să nu elibereze 
autorizații sanitare de funcționa
re și astfel unele unități func
ționează abuziv fără a fi autori 
zate din punct de vedere sanitar.

Considerăm că este cazul ea 
întreprinderile respective să trea
că de îndată la efectuarea unor 
reparații și la o mai bună orga
nizare a locurilor de muncă fapt 
care ar îmbunătăți considerabil 
aspectul igienico-sanitar al unită
ților de alimentație publică. Altfel, 
în spiritul legilor, vor fi luate 
măsuri de închidere a unităților 
necorespunzătoare din punct de 
vedere sanitar.

întreținerea permanentă, în sta
re de funcționare a frigiderelor 
ridică problema organizării unui 
atelier de reparații pe întregul 
raion. Trebuie să se treacă la o 
revizuire competentă și punere 
la punct a tuturor frigiderelor din 
unitățile T.A.P.L., Alimentara ca 
la începutul primăverii viitoare 
sa poată funcționa normal.

O preocupare permanentă față 
de toate problemele sanitare a 
întreprinderilor respective ar pu
tea contribui la realizarea con
dițiilor igienico-sanitare în uni
tăți, pentru ridicarea continuă a 
nivelului deservirii oamenilor 
muncii din raionul nostru.

O. LĂZĂRESCU 
Medic director 

Sanepidul raional Petroșani

In EdrtiiFa tehnică
au apărut:

Fizica generala 
volumul l (ediția a Il-a) 

de AL. ©IȘMAN
588 pagini, nivel madiu, legat 1/1. 

pergamoid, 28,80 lei ex.
in acest volum sînt tratate 

bazele fizice ale mecanicii (sta
tica, cinematica, dinamica, lucrul, 
mecanic, energia mecanică, pute
rea, atracția universală, corpuri 
deformabile) precedate de o in
troducere, în care sînt prezenta
te mărimile fundamentale, unități-' 
Ie de măsură și noțiunile ele
mentare despre vectori.

De asemenea volumul mai cu-. 
prinde și mecanica corpurilor de
formabile (hidrostatica, statica 
gazelor, dinamica fluidelor, feno
mene moleculare în lichide), căl
dura, termodinamica și noțiuni 
de metrologie.

Lucrarea se adresează atît ce
lor ce se pregătesc pentru exa
menul de admitere în învațămîn- 
tul superior cît și studenților de 
la facultățile tehnice. Ea mai es
te utilă cadrelor didactice, pre
cum și inginerilor.

Contractarea 
produselor agricole 

de I. CERNEA
Lucrarea arată importanța eco

nomică și politică a contractări
lor, prezintă avantajele mari pe 
care ie au unitățile socialist-co- 
operatiste precum și țăranii raun-i 
citori cu gospodării individuale în 
urma valorificării produselor agri
cole pe această cale. Totodată în 
broșură sînt analizate problemele 
muncii politice de masă pentru 
extinderea contractărilor.

— = ★ — —
La mina Petrila 

sînt posibilități pentru 
ca economiile 
să sporească 

(Urmare din pag. l-a)
de inginerul șef al minei, tova-, 
rășul Muru Emil, sectoarele HI 
și IV nu figurează cu ni ci-o pro
punere.

Nu se poate crede că la sec
toarele III și IV muncitorii, teh
nicienii și inginerii n-a.u făcut! 
propuneri. Se poiate spune în 
schimb că propunerilor făcute 
nu li s-a dat atenția cuvenită, 
deoarece nici măcar evidența lor 
nu este ținută la zi. Organiza
țiile de bază din sectoarele mi
niere au trasat sarcini concrete 
Ia o seamă de ingineri și tehni
cieni pentru a identifica toate 
posibilitățile și a culege toate 
propunerile ce se fac în scopul 
realizării de economii. Nu toate 
comisiile alcătuite în acest scop 
și-au făcut pe deplin datoria. 
Președinții de asemenea comisii 
cum ar fi tovarășii inginer Ca- 
zacu Adrian, Lungu Arcadie, 
Tenczler Ștefan, sînt exemple 
negative pentru felul cum s-au 
ocupat de îndeplinirea sarcinilor 
primite.

Organizațiile de bază din sec
toarele miniere trebuie să tragă 
la răspundere pe cei ce nu și-au 
îndeplinit pînă acum sarcinile 
primite. Comisiile economice pe 
sectoare, precum și comisia pe 
mină trebuie activizate în mun
că. Ele trebuie să simtă răspun
derea ce-o au pentru îndeplini
rea inițiativei luate de colecti
vul minei.

— —

In atenția pescarilor 
sport 'v

Comitetul Filialei de vînătoare 
și pescuit sportiv din Petroșani 
anunță și pe această cale mem
brii pescari ai filialei să orga
nizeze acțiuni pentru construirea 
de adăposturi (cascade de un 
buștean) pe apele repartizate 
grupelor de pescari conform sar
cinilor de plan stabilite.

Neparticiparea la acțiunile de 
muncă obștească pentru amenaja
rea apelor se apreciază ca o do
vadă de indiferență din partea 
celor vizați, față de buna gospo
dărire a fondurilor de pescuit și 
va fi apreciată ca atare la viza 
permiselor pe anul viitor.
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Vizita loi N. S. Hrușciov in Statele Unite i PUBLICITATE
DES MCMNES 23 (trimisul 

special Agerpres C. Răducanu a- 
nunță :)

Marți 22 septembrie N. S. Hruș
ciov și persoanele ce-1 însoțesc 
și-au început vizita în statul îo- 
wa, principala regiune agrară a 
S.U.A., care produce o zecime din 
întreaga producție de cereale și 
animalieră a țării. Aproape 97 la 
sută din suprafața statului Iowa 
o reprezintă fermele agricole, 
care, îndeosebi în cultura porum
bului hibrid au înregistrat o înal
ță productivitate, furnizînd o cin
cime din necesitățile de porumb 
ale S.U.A. Statul Iowa posedă un 
bogat șeptel de porci și bovine, 
fiind după Texas cea mai mare 
regiune furnizoare de came a 
S.U.A.

Des Moines, străbătut de rîul 
cu același nume, nu are înfățișa
rea marilor orașe pe care le-am 
vizitat pînă acum. Este ur- orășel 
plăcut cu 210.000 locuitori, liniș
tit, ferit de zgomotul marilor me
tropole, cu case rustice și viu 
colorate așezate în mijlocul u- 
nor pajiști pline de verdeață

Primirea care i s-a făcut lui 
N. S. Hrușciov la Des Moines a 
confirmat odată mai mult senti
mentele pline de cordialitate cu 
care poporul american întîmpl- 
nă pe solul poporului sovietic. 
Dună evaluările oficiale, peste 25 
mii de oameni au ieșit pe străzi 
pentru a-1 saluta pe șeful guver
nului sovietic. Pe tot parcursul 
pe care ¿»trecea N. S. Hrușciov 
într-o mașină decapotabilă, miile 
de cetățeni ai orașului îl aplau
dau, îl aclamau, făceau semne 
cu mîna. Oamenii stăteau ma 
sați pe trotuare, la terestrele ca
selor, în balcoane și chiar pe a- 
coperișuri. Pe diferite pancarte 
se puteau citi: „Bun venit în 
statul nostru“, „Să trăim și ^să 
muncim în pace”, „Vă salutăm 
Nikita Hrușciov”. După cum re
latează presa, înaintea sosirii 
înaltului oaspete, avusese loc 
chiar un concurs pentru cel mai 
hun 
N.S.
fost

care 
pan- 
„To- 
pen-

Des Moines, d-na Longert, 
cu mîndrie își înalță modesta 
cartă scrisă în limba rusă: 
varășe Hrușciov, împreună 
tru pace în lume“.

. Un fața hotelului „Fort
a 

așteptat de peste zece mii de
Moines“, N. S. Hrușciov

Des 
fost

locuitori ai orașului.
In momentul în care 

Hrușciov a coborît din automobil, 
fn fața hotelului au izbucnit a 
plauze care s-au prelungit minu
te în șir. El este rugat să se a- 
propie de microfon. La întrebarea 
unui corespondent dacă i-a plă
cut primirea care i s-a făcut în 
Iowa, N. S. Hrușciov a răspuns 
că populația lowei l-a întîmplna.t 
cu multă căldură. întrebat ce l£ț 
impresionat mai mult în Statele 
Unite N. S. Hrușciov a răspuns: 
„Faptul că poporul american, ca 
și poporul sovietic, dorește pa
cea“.

El a arătat în continuare că 
trecînd pe străzile orașului a vă
zut o pancartă pe care scria: 
„Nu sîntem totdeauna de acord 
cu dv. dar vă salutăm“. Acestea 
sînt cuvinte foarte rezonabile, a 
spus N. S. Hrușciov. Putem să 
nu fim de acord unul cu altul 
dar S.U.A.
să trăiască în pace și prietenie.

La intrarea în hotel, unde ca 
și pe întregul parcurs se afla un 
număr mare de cetățeni ai ora
șului, lui N. S. Hrușciov și fa
miliei sale i-au fost oferite flori.

In cursul după-amiezii zilei de 
marți, N? S. Hrușciov și-a înce
put vizita prevăzută în Des Moi
nes. El urma inițial să viziteze 
o fabrică a industriei alimentare, 
filială a întreprinderii „Swift And 
Co“, întrucît însă salariații în
treprinderii se aflau în grevă, vi
zita a fost contramandată, iar N. 
S. Hrușciov s-a îndreptat spre 
fabrica „Des Moines Parki Co“. 
Aceasta este specializată în pro
ducția preparatelor de carne. 
Oaspetele sovietic a îmbrăcat o 
bluză "lungă de culoare albastră 
și a vizitat uzina în care toate 
operațiile se făceau la o tempe
ratură de Irigi der.

N. S.

și U.R.S.S. trebuie

mesaj de salut adresat lui 
Hrușciov, concurs care a 

cîștigat de o gospodină din
------- - - ------ -------------------------------

Lucrările Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite 

NEW YORK 23 (Agerpres).
Corespondență specială:

1 După cum s-a anunțat, marți 
i Adunarea Generală a O.N.U. a 
1 continuat dezbaterea asupra re
comandării Comitetului General 
de respingere a cererii Indiei de 
a se include pe ordinea de zi a 
sesiunii problema reprezentării 
Chinei în O.N.U. In două zile 
s-au succedat în Adunarea Ge
nerală 28 de vorbitori. In ciuda 
dorinței Statelor Unite, discuția 
în Adunarea Generală a O.N.U. 
a luat o mare amploare. Faptul 
că mai mult de o treime dintre 
șefii delegațiilor au intervenit 
în discuție este în sine o dovadă 
a însemnătății aare se acordă 
problemei reprezentării Chinei în 
Organizația Națiunilor Unite. 
Este demn de relevat că, cu ex-

U-cepția unor aliați ai Statelor 
nite din diverse blocuri militare, 
ceilalți reprezentanți ai țărilor 
Asiei și Africii — Nepalul, Af
ganistanul, Ghana, Indonezia, 
Irakul, R.A.U. și Ceylonul Srau 
pronunțat în favoarea discutării 
propunerii indiene. Alături de 
țările socialiste acest punct de 
vedere a fost susținut și de Fin
landa și de Irlanda.

Trecîndu-se la vot, 29 de dele
gații s-au pronunțat în favoarea 
înscrierii problemei reprezentării 
Chinei pe ordinea de zi, 9 de
legații s-au abținut, iar 44 au 
votat împotrivă.

Discuția în " problema repre
zentării Chinei la O.N.U., s-a 
transformat într-un eșec moral 
pentru diplomația americană.

O-----------------

Peste 1*000.000 de muncitori 
argentinieni în grevă

După aceasta, oaspetele sovie
tic a vizitat uzina de mașini a- 
gricole a societății „Deere And 
Comp“. In drum spre aceasta, 
mulțimea care aștepta în conti
nuare trecerea lui N. S. Hruș
ciov l-a salutat cu același entu
ziasm. N. S. Hrușeiov a vizitat 
uzina, a luat cunoștință de pro
cesul de producție, a examinat 
diferitele mașini agricole expuse 
pe o platformă în fața uzinei.

La întoarcerea spre hotel, N. S. 
Hrușciov a făcut o scurtă vizită 
prin oraș, cu prilejul căreia popu
lația și-a manifestat în continua
re bunele sale sentimente față de 
înaltul oaspete.

In seara aceleași zile, în cins
tea lui N. S. Hrușciov a fost ofe
rit un dineu în sala mare a ho
telului „Port Des Moines“. La 
dineu au participat aproximativ 
600 de persoane.

Președinele Camerei de co
merț din Des Moines, Frank 
Pluie l-a salutat în limba rusă 
pe N. S. Hrușciov și persoanele 
care-1 însoțesc. El i-a prezentat 
De înalții oaspeți participanților 
la dineu care i-au întîmpinat cu 
aplauze furtunoase.

Luînd cuvîntul în continuare, 
guvernatorul statului Iowa a re
levat faptul că statul' Iowa a fost 
inițiatorul contactelor între po
poarele Uniunii Sovietice și Sta
tele Unite ale Americii. El a rea
mintit că o delegație de specia
liști agricoli din Uniunea Sovie
tică a vizitat statul Iowa, iar o, 
delegație similară americană a 
vizitat Uniunea Sovietică. El a 
salutat ideia întrecerii în dome
niul prbducției agricole între 
U.R.S.S. și S.U.A.

Primarul orașului, arătînd că 
N. S. Hrușciov se pronunță ^pen
tru întrecerea economieă între 
U.R.S.S. și S.U.A., a propus să 
aibă loc o întrecere între orașul 
Des Moines și orașul sovietic 
Krasnodar. El a propus de ase
menea să se facă un schimb de 
delegații între cele două orașe și 
a subliniat că aceasta va contri
bui la o îmbunătățire a relațiilor 
între cele două țări. După cuvîn- 
tarea rostită de reprezentantul 
personal al președintelui S.U.A-, 
H. Lodge, N. S. Hrușciov, întîm
pinat cu căldură de asistența a 
rostit o amplă cuvîntare. _

In cursul zilei de astăzi N. S. 
Hrușciov va vizita în orașul John- 
son (statul Iowa) clădirile în
treprinderii „Pioneer Hybrid Corn 
Comoany“, proprietatea și cons
trucțiile agricole anexe ale omu
lui de afaceri american, Oarst, 
Universitatea de. științe., agricole 
din Iowa și a stațiunii experi
mentale din Ames (Iowa).

----- O-----

Institutul d« mme 
Petroșani 

angajează un salariat 
în postul de secretar-șef 
cu următoarele condiții:

— studii superioare 
terminate ;

— salariu între 900- 
1.100 lei.

Informații suplimenta
re se pot obține la se
cretariatul institutului, 
telefon 116.
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BUENOS AIRES 23 (Agerpres)
După cum relatează agenția 

IJnited Press Internațional în 
noaptea de 22—23 septembrie 
peste 1.000.000 de muncitori din 
industria metalurgică, textilă, de 
construcții, de prelucrare a lem
nului și cauciucului 
tina au declarat o 
raJă de 48 ore.

Potrivit agenției 
Press la această grevă generală 
participă aproape 100 de sindi
cate.

Muncitorii, subliniază agențiile 
de presă, au declarat grevă în 
urma respingerii de către guvern 
a revendicărilor lor cu privire 
la ridicarea stării de asediu, 
normalizarea statutului Confede
rației Generale a Muncii, care 
actualmente este sub control gu
vernamental, precum și împotrî-

din Argen- 
grevă gene-

Associated

va blocărilor salariilor și împo
triva planului de austeritate.

Autoritățile polițienești, relevă 
agenția Associated Press, au e- 
fectuat arestări în rîndul con
ducătorilor muncitorilor aflați în 
grevă. Numeroase unități milita
re au fost puse în stare dte a- 
larmă.

Mesajul femeilor 
franceze către 

N. S. Hrușciov 
și D. Eisenhower

PARIS 23 (Agerpres) — TASS 
¡In mesajul adresat lui N. S.

Hrușciov, șeful guvernului sovie
tic și președintelui Eisenhower, 
Consiliul Național al Uniunii Fe
meilor Franceze își exprimă do
rința' fierbinte ca întîlnirile dintre 
N. S. Hrușciov și D. Eisenho
wer să ducă la slăbirea încordării 
Internaționale și la întărirea pă
cii. Femeile franceze doresc în 
mod fierbinte, se spune în mesaj, 
ca schimbarea în relațiile inter
naționale să ducă la încetarea 
definitivă a experiențelor cu ar
ma nucleară, la o dezarmare e- 
fectivă și să deschidă calea spre 
o jjace trainică. La rîndul lor 
ele vor depune toate eforturile 
pentru a obține acest lucru.

In Germania occidentală continuă persecutarea 
progresiste
mani, pentru anularea interzice
rii Partidului Comunist din Ger
mania. Potrivit relatărilor agen
ției ADN, tribunalele din „Dus- 
seldorf și Nurenberg au condam
nat la închisoare pe diferite ter
mene 7 persoane care au parti
cipat la această luptă patriotică.

elementelor
BERLIN 23 (Agerpres).
In Germania occidentală con

tinuă procesele politice cu aju
torul cărora autoritățile vest- 
germane caută să reprime pe 
acei care luptă împotriva înar
mării atomice a Bundeswehru- 
lui, pentru înțelegerea între ger-
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T.A.P.L Petroșani 
servește meniuri fixe 
în toate restaurante
le sale, în local șî 

acasă,
Prețul unui meniu fix com

pus din 3 feluri este de lei 
6,50 Ia restaurant de cate
goria I, 5,50 lei la categoria 
II și 5 lei la categoria TIT.

Prețui meniului fix. compus 
din 2 feluri de mîncare este 
de 5,50 lei la restaurant de 
categoria l, de 4.50 la cate
goria: l' șt de 4 lei la cate
goria III

Se fac și abonamente.

ANUNȚ IMPORTANT
Se aduce la cunoștința 

celor interesați că Ia Insti
tutul de mine din Petroșani 
se mai primesc înscrieri pen
tru concursul de admitere 
la învățămîntul seral și fără 
frecvență pînă in ziua de 24 
septembrie 1959.

Informații suplimentare 
se pot cere de la secretaria
tul institutului — telefon 
116.

fsiim fîifil 

ij Oficiul de aprovizionare și !| 
ii desfacere a legumelor și I 
ii fructelor Petroșani aduce la | 
ii cunoștința) consumatorilor din ii 
ii Valea jiului că va organiza 

între 27 septembrie și 4 oc- ■■ 
î; tombrie a. c., „Săptămîna | 
ji fructelor“. I
ii Cu această ocazie, toate ■ 
I; unitățile O.A.D.L.F. din ra- i 
ii ion vor fi aprovizionate din II 

i abundență cu multiple sor- li 
I: timente de fructe.

| birou și școlare.

PROGRAM DE RADIO
25 septembrie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi, 
8,30 Muzică, 9,40 Cîntece sovie
tice, 10,10 Din capodoperele mu
zicii clasice ruse, 11,03 Muzică 
de estradă, 12,00 Melodii popu
lare romînești, 13,05 Concert de 
muzică din opere, 14,00 Cîntă 
orchestra de muzică populară 
Radio, 14,30 Muzică instrumen
tală, 15,10 Muzică ușoară, 15,40 
Din folclorul popoarelor, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,25 Muzică 
simfonică romînească, 18,05 Le
gendele popoarelor, 18,35 Muzi
că ușoară sovietică, 19,05 Con
cert de muzică populară romî
nească, 21,00 Ciclul „Jnterpreți 
celebri care au concertat în Bu
curești“, 21,45 Muzică ușoară 
romînească. 22,00 Ejadiojurnal,

buletin meteorologic și sport, 
22,30 Cîntece și jocuri populare 
romînești. PROGRAMUL II. 
14,07 Muzică ușoară, 14,30 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie și 
agricultură, 15,00 Concert sim
fonic, 16,30 Cîntă Florentina 
Vlad și Vasile Cănănău, 17,00 
„Săptămîna muzicii chineze“. 
17,35 Muzică ușoară executată 
la trompetă, 18,05 Din cele mai 
cunoscute melodii populare ro
mînești, 18,35 Constructorii vie
ții noi — emisiune de cîntece, 
19,00 Actualitatea în țările so
cialiste, 19,40 Fragmente din o- 
pera „Tosca“ de Puccini,. 21.15 
Doine și jocuri populare romî
nești, 22,00 Pagini din literatu
ra pianului

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


