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Asemenea 
și mecanicul 
precum și alții.

economii au obținut 
Popescu Constantin
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>Pentru îmbunătățirea 
procesului tehnologic

Din economiile realizate de că
tre colectivul Depoului G.F.R. Pe
troșani s-a cumpărat și Instalat 
o stație de radioamplificare în
zestrată cu un aparat de radio. 
Stația cuprinde un număr de șa
se difuzoare instalate în locurile 
de muncă cele mai importante.

Prin această stație șeful de 
tură poate coordona mult mai bi
ne activitatea depoului. Se acce
lerează echiparea și ieșirea loco
motivelor, Introducerea lor în re- . 
vfzie, iar dispozițiile urgente se ) 
transmit mult mai repede. Prin 
aceasta se face o însemnată eco
nomie de timp.

De asemenea în timp ce mun
citorii iau masa, ei pot asculta 
muzică, știri interne și interna
ționale.

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

MODERNIZĂRI DE ȘOSELE

VEȘTI DE LA DEPOUL C.E.R. PETROȘANI
66.000 lei economii

In primele 20 
de zile ale lunii 
septembrie a. c. 
muncitorii De
poului G.F.R. Pe
troșani au obținut 
frumoase econo
mii, care se ridi

că Ia suma de peste 66.000 lei. 
Aceste economii în cea mai mare 
parte au fost realizate de către 
mecanicii de locomotive prin e- 
conomislrea

Mecanicii Ciungan loan 
Maci Pavel 
150.1029 au.
25 tone combustibil conventional 
De asemenea, mecanicii Căluțoiu 
loan și Renț Ștefan de ns loco
motiva 150.1018 au economisii 
24 tone combustibil, iar mecanicii 
și fochlștii de pe locomotivele 
150.1006 și 150.1112 au realizai 
cîte Î2 tone combustibil economie 
fiecare.

combustibilului.
și 

de pe locomotiva 
făcut o economie de

Fața cartierului
s-a schimbat

Cu cincisprezece ani in urmă, 
împrejurul clădirii unde se află 
azi Sfatul popular al orașului 
Petrila erau doar gropi și 
bălării.

Acum în circumscripția elec
torală nr. 23, în cartierul Fa- 
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_________  __ ____ _______ \ 
e tovarășa Mercioiu Maria. E) 
tînără îneît se poate spune că ) 
a crescut aproape odată cu f 
noul cartier. Da, locul gropilor \ 
și bălăriilor a fost luat de ca- S 
se frumoase ce se înșiră ca S
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niște perle pe o salbă. Numă
rul caselor individuale a spo-
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In aceste zile de toamnă, mun
citorii care execută modernizarea 
șoselelor se grăbesc să termine 
cit mai repede lucrările, înainte 
de venirea ploilor și zăpezii.

•Echipa pavatoruiui Tomescu 
Romeo din care fac parte Radu 
to'n, tonescu Nicolae, Chivules* 
cu- Petre, Sinescu Nicolae și alți 
muncitori a, început lucrările de 
pavate a porțiunii de șosea în-

Nicolae și alți 
a. încăput lucrările de 
porțiunii de șosea în-

început 
promițător

La mina Uricani comitetul 
U.T.M. și birourile organizațiilor 
de sectoare au muncit cu mult 
simț de răspundere în vederea 
pregătirii noului an de învăță- 
mînt politic U.T.M. Selecționarea 
propagandiștilor și înscrierea 
eursanților la diferite forme a 
fost terminată.

In noul an de învățămînt sînt 
cuprinși 324 tineri cursanți și 
20 propagandiști.

Planul de acțiune întocmit de 
comitetul U.T.M. prevede sarcini 
concrete pentru fiecare organiza
ție. In planul de acțiune au fost 
stabilite pe baza unui grafic ziua 
și locul întîlnirilor între cursanți 
șî propagandiști pentru toate cer
curile, Secretarul comitetului 
U.T.M., tovarășul Scorpie Nico
lae, ține o evidență clară a tu
turor eursanților înscriși, a par
ticipărilor la întîlniri.

La prima întîlnire care s-a ți
nut de către cercul de curs se- 

■ ral nr. 1 unde propagandist a 
fost ales tov. Constantin Victor 
au fost prezenți cei 16 cursanți 
înscriși. La fel, întîlnirea între 
propagandistul Vătafu Gheorghe 
și cursanții cercului a decurs la 
un nivel ridicat, tinerii au discu
tat cu mult interes viitoarea ac
tivitate.

Toate acestea dovedesc că bi
roul organizației de bază U.T.M 
nr. 7 a știut să folosească îndru
mările date de către organizația 
de bază de partid și să obțină în 
munca sa rezultate frumoase.

Dacă începutul este bun în pre
gătirea învățămîntului, comitetul 
U.T.M. al minei Uricani trebuie 
să insiste asupra unei probleme 
de foarte mare importanță, scă
pată pînă acum din vedere: 
asigurarea sălilor pentru cursuri. 
In rezolvarea acestei' probleme 
este necesar să se ceară sprijinul 
comitetului de partid al minei.
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tre U.R.U.MP. și podul Dără^ i 
nești — perttru a face legătura ? 
cu șoseaua asfaltată a Petrilei. ? 
Muncind cu însuflețire, pină a- ( 
cum echipa a executat deja cea 
200 m. 1. de șosea pavată,, făcîrx 
în aceiași timp și borduri, acos- 
tamente, șanțuri pereiate și alte ; 
lucrări anexe. Ei sînt hotărîți ca 7 
pînă la 7 Noiembrie să termine ' 
complet lucrarea încredințată.

Pe un alt șantier — între Pe
trila și Lonea — lucrează la 
modernizarea șoselei pregătind-o 
pentru asfaltare, brigada tov. 
Belgun loan. Printre muncitorii 
fruntași din această echipă fac 
parte Cotoi loan, Marin Nicolaie, 
Cotoi Iulian, Alexa loan și alții. 
Pînă acum, aici au fost pregătite 
pentru asfaltare 800 m. 1. de 
șosea, începînd din dreptul ștran
dului Petrila și pînă sus, în drep
tul coloniei I.F.E.T. De curînd, 
brigada a extins sectorul de 
muncă cuprinzind încă 200 m. 1. 
de șosea, din dreptul Jiețului pî
nă la sfatul popular, porțiune pe 
care o vor pregăti de asemenea 
pentru asfaltare încă în toamna 
acestui an.

7
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rit cu 17, tot locuințe frumoa
se și confortabile. Există și o „ 
cabană pentru cazarea mun- ) 
citorilor forestieri precum și ? 
două blocuri unde locuiesc sa- 
lariații l.F.E.'l .-ului. Cit sini 
de multe locuințele și tot nu 
satisfac complet cerințele. S-a 
preconizat deci construirea u- 
nai nou bloc. Clnd au auzit 
că în folosul lor se mai cons
truiește un bloc, muncitorii fo
restieri au venit in număr \ 
mare să lucreze voluntar. Era'- 
prezent și tovarășul Stoica Isac 
șeful sectorului I.F.E.T. Cu a- 
jutoare multe și harnice săpa
rea fundației a fost terminată 
în scurtă vreme.

Pentru ca noul cartier să de
vină cil ritai fruftlos, a i 
mult și deputata Mericiolu și 
cetățenii. Ea a mobilizat locui
torii cartierului la diferite 
munci voluntare. In cartier au 
fost plantați peste 300 plopi 
canadieni; cu ajutorul depu
tatului raional Vălureanu ăti- 
hai s-a introdus apa potabilă.

Primăvara cînd la munte se 
topeau zăpezile și apele ve
neau la vale învolburate, locui
torii cartierului erau amenin
țați cu inundația. La chemarea 
deputatei cu toții s-au ridicat 
să pună stavilă apelor. Și au 
reușit. Recent a fost terminat 
digul lung de circa 40 m.

Cartierul deputatei Mericiolu 
Maria se înfrumusețează me
reu : devine tot mai tînăr ca 
de altfel și toate celelalte car
tiere din Lonea, din Petrila, 
din întreaga Vale a Jiului.

D. CRIȘAN
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muncit ? 
tolu și f.

Aspect de la fámáiul nr. 5; de la Combinatul
Gheorghfu-Dej“, furnalul cel maî modem
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muit sectorul V 
mina Petrila a 
ca unul dintre 
colective. Intr-a-

'^lect)wtl nctoralui nostru obține 
sueeese ta realizarea de economii

Pînă nu de 
rambleu de la 
fost considerat 
cele mai slabe
devăr în munca acestui sector 
existau numeroase lipsuri. Ră- 
mînea lună de lună sub plam, 
fapt care avea repercusiuni și a- 
supra realizării planului de că
tre sectoarele productive.

De la începutul aczstuî an si
tuația a început să se schimbe. 
In fruntea sectorului a fost nu
mită o nouă conducere tehnică. 
La propunerea: organizației de 
bază au fost luate numeroase 
măsuri de îndreptare a deficien
țelor. S-a trecut la revizuirea și 
repararea instalațiilor mecanice, 
au fost revizuite conductele pen
tru rambleu, iar în posturile de 
răspundere au fost promovați 
oameni cu o calificare corespun
zătoare, buni organizatori ai 
procesului de producție. In ur
ma acestor măsuri și mai ales 
ca rezultat al muncii politice 
desfășurate de membrii și can- 
didații de partid, sectorul nos
tru a obținut în ultimul timp 
rezultate frumoase. In ultimele 
luni planul de producție pe sec
tor a fost depășit cu cîte 10—30 
la sută iar la prețul de cost s-au 
realizat în primul semestru pes
te 200.000 lei economii. In frun
tea luptei pentru obținerea de 
cît mai frumoase realizări se 
află comuniștii. Exemple demne 
în această privință sînt membrii 
de partid Avrămescu Nicolae și 
Bostan Constantin, rambleiatori, 
care nu de mult au montat o 
conductă de rambleu în condi
ții deosebit de grele. Pentru con
știinciozitatea lor în muncă au 
fost premiați de conducerea ex
ploatării.

Cu deosebit entuziasm au pri
mit muncitorii sectorului nostru 
măsurile luate de plenara C.C. 
al P.M.R. din 13-14 iulie a. c. 
cu privire la ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc. In
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Zilele trecute s-au terminat la Petrila lucrările de construcție a doua noi blocuri — cele 
frumoase blocuri de locuințe clădite pînă acum în Valea Jiului

Fiecare bloc cuprinde cîte 30 de apartamente avînd camere mari, luminoase, bucătării, 
încălzire centrală, in prezent aici se fac diferite amenajări exterioare ca drumuri de ac- 
trotuare, racordări de canalizări, montări și izolații la conductele de calorifer pentru ca 

noile blocuri să poată fi date în folosință.
" IN CLIȘEU: Vedere a unuia din blocurile nai de la Petrila.

urma prelucrări» acestei hotărîri ! 
în adunarea generală a organi-1 
z ați ei de bază și a popularizării 
ei de către agitatori în rîndul 
muncitorilor, întrecerea socialistă 
în sector a luat un nou avînt. 
Drept rezultat, pe luna trecută 
planul de producție la rambleu 
a fost realizat în proporție de 
107 la sută. Lozinca lansadă de 
comitetul de partid al minei Pe
trila de a se realiza 1.100 lei & 
conomii de fiecare salariat pînă 
Ia sfîrșitul anului este însușită 
și de muncitorii din sectorul nos
tru. In vederea înfăptuirii aces
tui obiectiv a pornit o adevă
rată campanie pentru a realiza 
cît mai multe economii Ia ma
teriale. Din inițiativa membrilor 
și candidaților de partid au fost 
întreprinse acțiuni de muncă vo
luntară pentru scoaterea din mi
nă a tuburilor de rambleu uza
te, a garniturilor și șuruburi
lor vechi pentru a fi recondițio
nate și refoîosite. In fruntea a- 
cestor acțiuni s-au situat mem
brii și candidați! de partid Rusu 
loan, Roteai Petru, Geamănă 
Constantin, Onciu Gheorghe cît 
și utemiștii Costache Âristică, 
Stoica Nicolae, Vintilă Gheorghe 
și alții. Astfel în cursul lunii au
gust prin recuperările făcute la 
tuburi de rambleu, fianșe, șuru
buri și a plumbului din cablu
rile electrice uzate, s-a realizat 
o economie de 460 lei pe cap de 
salariat. Pentru a stimula lupta 
pentru economii, la propunerea 
biroului organizației de partid, 
comitetul de secție sindicală din 
sector a hotărît să decerneze lu
nar un fanion echipei fruntașe 
în realizarea de economii.

In consfătuirea de producție 
de la începutul lumii septembrie, 
muncitorii sectorului au venit cu 
noi propuneri, a căror înfăptui
re va aduce economii de mate
riale în valoare de peste 100.000 
lei.

Tot așa, prin recondiționarea 
garniturilor uzate • și recupera
rea plumbului din cablurile elec
trice vechi, se va teaiiza o eco
nomie în valoare de 5000 lei. In 
cursul lunii septembrie se vor 
recondiționa tuburi de tablă șî 
se vor recupera flanșe și șuru-i 
buri în valoare de 20.000 leî. 
S-au mai făcut numeroase pro
puneri de raționalizare îm scopul 
de a reduce consumul de fener- 
gie și a mări randamentul la di
ferite instalații și mecanisme ca
re deservesc sectorul. Inginerul 
Felea Mircea, candidat de par
tid, a venit cu o propunere de 
modificare a sistemului de do
zare cu piatră și apă a stației 

î de rambleu de la moara centrală.
Ca rezultat al aplicării acestei 
propuneri în cursul, lunii septem
brie randamentul acestei stații a 
crescut de 1,5 ori față de peri
oada precedentă.

Muncitorii sectorului V ram
bleu, însuflețiți de exemplul mo
bilizator al comuniștilor, sînt 
hotărîți să obțină în viitor noi 
succese în îndeplinirea sarcinilor 
de plan și în realizarea de eco
nomii.

IOAN MUREȘAN 
maistru principal — sectorul V 

Petrila
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LA LNCÉPUT DE 'AN UNIVERSITAR

Sarcini pe care
Azi, la institutul nostru, ca și 

în toate celelalte din țară, amfi
teatrele, coridoarele stnt cuprinse 
de freamătul primei zile de 
cursuri a anului universitar 1959. 
1960.

începerea cursurilor universi
tare are loc In acest an în con
diții pline de perspective lumi
noase de făurire a vieții noi. Or
ganizația de ,bază de. partid și 
organizația U.T.M., Consiliul a- 
sociației studenților din Insti- 
utul de mine din Petroșani por

nesc in noul an universitar cu 
sarcini sporite la nivelul răspun
derii ce revin studenților pentru 
minunatele condiții de trai și stu
dii create de regimul nostru de- 
mocrat-popular.

In primul rînd, pentru îmbu
nătățirea pregătirii profesionale 
a studenților se asigură prin co
misia profesională și delegați de 
an și grupă, controlul permanent 
al preocupării studenților pentru 
însușirea cunoștințelor, pentru a 
se lua din timp măsurile necesare 
ca fiecare student să se prezinte 
cit mai bine pregătit în sesiunile 
de examene. Paralel cu aceasta, 
trebuie asigurată o frecvență in
tegrală la cursuri și seminarii. 
de care depinde în mare măsură 
însușirea cunoștințelor predate.

Pentru asigurarea unei activi- | 
tăți științifice studențești bogate | 
și rodnice, care să ducă la rezol
varea problemelor tehnice din 
minerii prin soluții practice șt 
economice cu aplicare imediată, 
ne propunem să luăm din timp 
legătura cu întreprinderile minte 
re din Valea Jiului, crin cabine
tele tehnice.

..Nici un student în afara cer
cetărilor legate de rezolvarea pro
blemelor de producție”, este lo
zinca studenților si cadrelor di
dactice.

In rezolvarea cu succes a a- 
cestei sarcini de onoare, un mare 
și prețios aport pot să-l dea stu
denții provenițl din producție, a! 
căror număr este de la an la an 
mai mare în institutul nostru.

le veni realiza
ca de la începutul anului. Pentru 
o activitate culturală de masă în 
institut, se va trece la organiza
rea de brigăzi artistice pe ani și 
îndrumarea îndeaproape a activi
tății lor. Pentru dezvoltarea ac
tivității sportive s-au luat măsuri 
pentru crearea de baze noi în 
vecinătatea institutului, ca tere
nuri de. volei, handbal, baschet 
și rUgby. Munca entuziastă a bri
găzilor de muncă patriotică stu
dențești va contribui la termina
rea acestor baze încă din toam
na acestui an.

îndatoririle noastre studențești 
privind activitățile profesionale 
și obștești stnt mai mari ca în 
anii ce-au trecut, iar sarcinile ce 
ne așteaptă după terminarea ins
titutului nu sini numai pur pro
fesionale. Pentru a le face față 
cu succes să pășim cu încreder 
in forțele noastre in nou! an uni
versitar. prin muncă și eforturi 
susținute să contribuim la creș
terea prestigiului institutului nos
tru, devenind cadre bine pregă
tite in lupta pentru construirea 
socialismului in patria noastră.

din Lupeni, 
îngrijit de 

cataloagelor.

Diriginților de la Școala 
medie mixtă 
care nu s-au 
completarea

Se-ntreabă și elevii,
dacă-i metodă-aleasă 

Cu catalog profesorul
să nu mai intre-n clasă ? 

Situația se vede,
rece, pe diriginți, îi lasă. 

Că nici un catalog nici azi
nu-i completat — 

Un ioc să scrie singur.
de ei o fi-așteptat ? 1 ?

Lu- 
nu-s 
mă- 
coo-
mi-

La Școala medie din 
peni nici în prezent 
terminate reparațiile 
runte, contractate cu 
perativa „Sprijinul
nier“ (președinte Nemeș I.) 

Școala a-nceput de-o bună vreme, 
Da-s nerezolvate unele probleme : 
Ușile de 
Geamuri

...Și din

clasă nu se pot închide, 
multe-s sparte... 

uite-o bancă ruptă., 
nepăsarea asta se...

înfruptă
Chiar cooperativa din localitate. 
Care nu-și respectă, 

sarcinile-asumate
RADU SELEJAN

M(J NT EA NU 1OSIF 
președintele Asociației studen

ților din I.M.P..

M ;■ •••:

Observând în- 
dominarea cu ca
re tînărul Țîr 
Aurel mînuiește 
jilăul ai crede că 
este un ucenic, 
avansat în mese
ria de tîmplar. 
Dar Țîr Aurei 
este elev în cla
sa 7-a a Școlii 
de 7 ani nr. 1 
din Petrlla. Du
pă terminarea o- 
relor de 
practice el 
întirziat 
minute în 
rul școlii.

lucrări 
a mai 
cîteva 
atelîe-

1 încadrarea studenților în acti
vitatea științifică și desfășurarea 
In hune condtțiuni a acesteia 
încă din primele zile ale anului 
universitar, sînt probleme pe care 
Consiliul asociației va căuta să 
le rezolve neîntîrziat.

Activitatea cultural-artistică șl 
sportivă a crescut mult în ulti
mul timp în institutul nostru. 
Ridicarea el la un nivel și mai 
Inait o vom asigura prin întocmi
rea din timp de către comisia 
cultural-artistică a repertoriului 
formațiilor artistice cu un bogat 
conținut educativ, prin progra 
marea judicioasă a repetițiilor în-

CERC PEDAGOGIC
Ieri, Secția de învățămînt și 

cultură a Sfatului popular raional 
a organizat la Școala medie 
mixtă din Lonea cercul pedago
gic lunar la care au participat 
profesori din tot raionul de la 
clasele V—XI. Cu acest prilej 
cadrele didactice împărțite pe spe
cialități, după ce au asistat la 
predarea unor lecții curente aii 
avut un schimb de păreri în pri
vința celor mai bune metode pe
dagogice de predare a diferitelor 
materii.

In im»iI 
nulii

Multe schim
bări au găsit e- 
levii Școlii me
dii mixte din 
Lonea cînd au 
venit la școa-lă 
in prima zi de 
cursuri. Dar cel 
mai mare inte
res l-a stîmit 
însă noul mu
zeu, frumos a- 
menajat și bo
gat. IN CLIȘEU: 
profesoara Plav 
ileana împreună 
cu elevele Chin- 
ță Maria și Bo- 
rony Aurora din 
clasa Xi-a stu
diind materialul 
documentar din 
muzeu.

in atelierul de luci ári practice al Școlii medii mixte din Lonea 
profesorul-maistru Teșcan ioan, explicînd elevei Moșie Rodica din 
clasa IX-a mînuirea corectă a pilei.

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

Mai multă atentie activității
cercurilor

Prima lecție a cercului de în- 
vătâmînt politic a cadrelor didac
tice din Lupeni începuse și în 
sală continuau să între „întîr- 
ziații“ — Sicoe Elena. Zahari 
Maria, Brînzan Maria, Toth Mag
dalena, Avram Ioan, Lörincz A- 
na și alții. Unii au găsit de cuvi
ință să nu vină deloc, cum ar fi 
Buciuman Aurel. Ciofîcă Ioan, 
Bucur I. (de la Școala profesio
nală!. Paraschiv Florica. Radu
lescu Cornelia, (de la Școala me
die mixtă) și mulți alții.

Pentru o asemenea stare de lu
cruri s.e fac vinovați directorii uni
tăților școlare din centrul Lupeni, 
care -nu și-au tăcut datoria așa 

,cum trebuie, în privința mobili
zării. Vinovată este și Secția do 
învățămînt și cultură a Sfatului 
popular raional, care, nu s-a pre
ocupat suficient de deschiderea 
învățămîntului politic,

Pe ce baze tov. Pamfilie Gh 
(șeful secției) a rectificat data 
deschiderii stabilită inițial de co
mun acord cu Cabinetul de par
tid (intre 1—5 oct.), programîn- 
d-o pentru ziua de duminică, 27

politice
septembrie ? Putea prevede doar 
greutăți ce urmau a se ivi în mo
bilizarea tuturor cadrelor didac
tice, mai ales că noua dată s-a 
anunțat doar cu o zi înainte-f

In asemenea condiții pot apare 
și situații de suprapunere a sarci
nilor, așa cum s-a întîmplat de 
îapt și duminică, cînd mulți din
tre profesori aveau ș! alte ședin
țe programate cu mult timp îna
inte.

Trebuie ca Secția de învăță
mînt și cultură să planifice din 
vreme atît lecțiile cît și semina
rele cursurilor de învățămînt po
litic ale cadrelor didactice (semi
narul primei lecții Dredate dumi
nică mi se știe nici azi cînd va 
avea loc) iar directorii tuturor 
școlilor să fie ei în primul rînd 
exemplu de punctualitate și 
pregătire la ședințele cercurilor 
do învățămînt nolitic.

E necesar să se acorde ■ * 
fia cuvenită învățămîntului poli-, 
tic din partea tuturor cadrele 
didactice, evitîndu-se pe viitor 
lipsuri asemănătoare celor ce s-au 
ivit la prima lecție din acest an.

Toată atenția studierii socialismului științific 
și economiei politice în școli I

In acest an, elevii claselor XI 
de la cursurile de zi și serale 
ale școlilor de cultură generală 
vor studia o disciplină nouă: 
socialismul științific. Introdusă 
pentru prima dată în programa 
școlară a cursului mediu, aceas
tă disciplină are menirea de a 
orienta elevii în cele mai gene
rale probleme ale vieții, formîn- 
du-le o concepție materialistă 
despre lume, invățîndu-i să pri
vească fenomenele naturii și so
cietății in mod dialectic.

Proiectul programei școlare 
cuprinde astfel unele teme com
plet noi pentru elevi ca: „Mate
rialismul dialectic“, „Materialis
mul istoric“, „Conștiința socială 
și formele ei“, „învățătura mar- 
xist-leninistă despre război și 
pace“ etc... Elevii vor putea să 
cunoască conform programei cele 
mai importante documente ale 
partidului nostru. Studiul acestor 
documente trebuie să stea în a- 
tenția elevilor nu numai la o- 
rele de curs. încă de pe acum, 
când nu sint prea aglomerați cu 
pregătirile pentru examenul de 
maturitate, elevii se pot orga
niza în grupe de studii, ori Jn 
cercuri, în cadrul cărora să fie 
studiate documentele Congresu
lui al II-lea al P.M.R., Declara
ția Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești de la Moscova din noiem
brie 1957, documentele privind 
consfătuirea fruntașilor în agri
cultură de la Constanța etc. Stu
dierea pe bază de conspecte și

referate a acestor documente de 
partid va înlesni nu numai în
sușirea materialului din capito
lele respective, dar și pregătirea 
temeinică a elevilor, încă din pri
mele zile de școală, pentru exa
menul de maturitate. In acest fel 
și-au organizat deja munca e- 
levli Școlii medii mixte din Lu
peni. Impărțiți pe grupe de stu
dii, ei vor întocmi referate asu
pra fiecărui document de partid, 
pe care le vor prezenta apoi în
tregii clase.

Vastitatea noțiunilor dialectice 
pe care elevii trebuie să și le în
sușească în acest an, interpreta
rea Justă a acestora și aplicarea 
lor la fenomenele vieții înconju
rătoare, este o muncă care se 
cere a fi coordonată direct și 
permanent de către profesorii 
catedrei respective. Este indicat 
mai ales ca exemplificările ce 
șe vor face să se refere la ma
teriile deja studiate de elevi (fi
zică, chimie, istorie), in acest fel 
ei înțelegînd mai bine esența 
legilor dialectice. încă de pe a- 
cum să se fixeze în programul 
elevilor ore de meditații și con
sultații, în care fiecare elev să-și 
lămurească noțiunile neclare și 
să aprofundeze unele teze.

Instrucțiunile Ministerului in- 
vățărnintului și Culturii prevăd 
pentru examenul de maturitate 
din acest an, pe lingă socialis
mul științific, și economia poli
tică. Așa dar viitorii absolvenți 
vor trebui să aibă in vedere și 
repetarea materiei de economie

politică studiată in anul trecut. 
Cu atît mai mult deci ei vor tre
bui să frecventeze orele de con
sultații, să fie mereu ia curent 
cu documentele noi ce apar.

Pentru însușirea materiei și 
pregătirea temeinică in vederea 
examenului este necesar ca toa
te aceste probleme să stea și in 
atenția organizației U.T.M. a e- 
ievilor. Periodic, secretarul U.T.M. 
al clasei poate organiza scurte 
ședințe în care să se analizeze 
rezultatele muncii și totodată 
cauzele unor lipsuri sau greu
tăți, făcindu-se propuneri asupra 
desfășurării lecțiilor, propuneri 
care să fie aduse la cunoștința 
profesorului de socialism științi
fic. Poate fi invitat chiar profe
sorul respectiv la asemenea șe
dințe de organizație. Organiza
țiile de partid din școli trebuie 
să urmărească îndeaproape, prin 
vizite la ore și consultații, des
fășurarea lecțiilor de socialism 
științific și economie politică.

Profesorii care predau aceste 
discipline se pot folosi și de spri
jinul și îndrumarea Cabinetului 
raional de partid, care le pune 
la dispoziție materialul biblio
grafic existent. Ei pot apela în 
unele cazuri și la catedra de ști
ințe sociale a Institutului de mi
ne. Trebuie folosite toate mij
loacele și posibilitățile, găsite 
cele mai potrivite metode didac
tice pentru însușirea temeinică 
de către elevi a socialismului 
științific și a economiei politice.

prof. FL. MAN
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Din viața muncitorilor 5 
do la proparația Lupeni j 

Drapelul de locatar 
fruntaș

La 27 mai a c. in paginile zia
rului „Steagul roșu" a apărut 
vestea că la preparăția Lupeni, 
a fost inițiată o întrecere pentru 
obținerea drapelului de locatar 
fruntaș. înființarea acestui dra
pel a avut drept scop de a mo
biliza pe locatari să-și păstreze 
locuințele în cea mai perfectă 
ordine și curățenie, ca pe un 
bun obștesc de preț. După 
luni, comisia constituită a j 
prin cartiere la domiciliul tova
rășilor care s-au înscris in a- 
ceastă ‘ întrecere. Cu acest pri
lej comisia a fost surprinsă în 
mod plăcut de felul în care este 
întreținută locuința din strada 
I L. Caragiale nr. 6 Lupeni. 
Aici, rondurile cu flori frumoase, 
gradina bogată cu zarzavat, cu
rățenia din casă arată mina har
nică a gospodinei Hroștea Vic
toria.

Această hărnicie i-a adus și 
drapelul de locatară fruntașă ;; 
care este un imbold în munca ț 
sa gospodărească. ,1

J 
trei j 
M ?
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J
J

Și « echipa de fotbal ‘
De mult, tinerii de la prepa- 

rația Lupeni doreau să aibă o 
echipă de fotbal. Dorința lor a 
fost îndeplinită. In acest an au 
eușit să formeze o ech'pă care 

acum se pregătește cu însuflețire 
pentru a obține rezultate frttmoa. 
se in campionatul raional. Din 
echipă fac parte tineri muncitori 
ca: Dro'zingher Andrei, Bucur 
Sabin, Doicsar losif și alții

P. DRAGAN 
corespondent
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Glorioasa aniversare a Republicii Populare mineze
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10 ani de progres industrial 
în capitala Chinei

In cei 10 ani de la instaurarea Republicii Populare Chi
neze, în orașul Pekin au fost realizate progrese însemnate pe 
calea industrializării. Au fost construite nenumărate între
prinderi ale industriei metalurgice, industriei constructoare de 
mașini, industriei textile, chimice și a materialelor de con
strucție etc

In capitala Chinei, în care in anul 1949 — anul eliberă
rii — industria modernă era inexistentă, există astăzi 97 de 
fabrici cu cîte 1.000—5.000 muncitori fiecare și 13 fabrici cu 
cîte aproximativ 5.000 de muncitori fiecare. In comparație cu 
anul 1949, numărul muncitorilor a crescut de 11,4 ori, el a- 
tingînd astăzi cifra de 870.000. Anul trecut întreprinderile 
industriale și atelierele meșteșugărești din Pekin au realizat 
produse în valoare totală de 4.600 milioane iuani, adică
proape de 2,2 ori mai mult decît în anul celălalt șl de 27 de 
ori mai mult decît in anul 1949. Valoarea totală a produc
ției industriale și meșteșugărești în primele 8 luni ale anu
lui curent ește cu. 100 la șută mai mare decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut

In regiunile rurale ale municipalității Pekin, au fost înfi
ințate anul trecut 76 de comune populare. Acestea au
cîteva mii de fabrici mici și ateliere, precum șl un mare nu
măr de cantine, creșe și grădinițe pentru copii etc.

Anul trecut recolta de cereale în această regiune a fost 
cu 47 la sută mai mare decît în anul precedent. Recolta de 
griu obținută anul acesta este cu 35 la sută mai mare decît 
aceea de anul trecut. Numărul păsărilor și al porcilor este cu 
80 Ia sută și respectiv 20 la sută mai mare ca la începutul 
anului curent.

Înainte de eliberare, ia Pekin existau doar cîteva spi
tale mari. Aici nu lucrau decît 4.000 de medici și cadre sani
tare, spitalele fiind înzestrate doar cu 3.000 de paturi. Anul 
trecut în spitalele din Pekin au lucrat aproximativ 30.000 de 
medici și cadre sanitare, iar spitalele erau înzestrate cu 21.000 
de paturi. '

a-

creat

Vedere parțială a podului de la Wuhan de pe fluviul Jangțze 
construit în ani) puterii populare.

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

constructoare de mașini 
din Tientzin

Industria
Intre anii 1949 

ducția industriei 
de mașini și aparataj electric 
din Tientzin, marele centru in
dustrial al Chinei de nord, a 
crescut de 35 de ori.

Un progres remarcabil s-a 
realizat anul trecut, în timpul 
marelui salt înainte, cînd valoa
rea totală a producției din a-

și 1958, pro- 
constructoare

industriei a fost 
mai mare decît 
ce a revenit a- 
producția indus-

notA: De ce 
atîta tărăgănare?
Tn majoritatea cazurilor în 

comerțul nostru socialist mun
cesc lucrători harnici ce se o- 
cupă cu simț de răspundere de 
buna deservire a cumpărători
lor ce dovedesc atenție în păs- 
rarea mărfurilor.

I
Mai sînt însă unii lucrători 
din comerț care fie din negli
jență, fie cu bună știință ră- 
mîn cu minus în gestiune. Un 
asemenea exemplu negativ îl 
constituie Brăniște Aurel de la 
fosta organizație comercială a- 
L prozar. La un control făcut în 

*1 ziua de 17 ianuarie 1957 s-a 
/ constatat că Braniște Aurel are 
•' în gestiune un minus de 4883,72 
1 lei din care 3555,97 lei îi avea 

minus încă din cel de-al IV-lea 
trimestru al anului 1956. Gestio
narul necinstit s-a angajat în 
fața conducerii de atunci a apro
zarului că va acoperi minusul. 
Conducerea l-a crezut pe cuvint.

i Dar poate oare un hoț și un 
7 delapidator să fie crezut pe cu- 
/ vînt ? Cele ce au urmat au do- 
k vedit încă odată că nu. In zi- 
'L lele de 22 ianuarie, 28 februarie 
£ și 31 martie 1957 susnurnitul a 
ț depus în pontul minusului su- 

ma de 2786,86 lei. Apoi a ple 
cat din Valea Jiului fără să a 
nunțe unde anume. De pagubă 
a rămas aprozarul, dar multă 
vreme a tăcut chitic. Abia în a- 
nul acesta și-a amintit că a fost 
jefuit și a înaintat cazul procu
raturii. Procedînd așa, nu se 
poate spune că a dovedit simț 
de răspundere față de apărarea 
bunului obștesc. Dacă toate con
ducerile unităților noastre eco
nomice ar proceda în acest fel, 
nu încape vorbă că jefuitorii a- 
vutului obștesc ar găsi cîmp li
ber de operație.

Privind modul cum aprozarul 
a demascat pe acest delapida
tor, orice om cinstit își pune pe 
bună drentate întrebarea : De ce 
atîta tărăgănare ?

ILIE TIȚA
procuror șef al raionului 

Petroșani

{
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La Anshan funcționează marile oțelării nr. 
Activitatea acestora a fost întreruptă pînă 
noiembrie 1954 cînd uzina a fost reconstruită 
modernizată.

IN CLIȘEU : Vedere a uzinei din Anshan.

2. 
în 
și

In perioada ianuarie- 
august anul acesta, la 
Șanhai au fost puse în 
funcțiune peste 130 de 
obiective importante ale 
industriei. Printre aces
tea se află un furnal și 
ateliere ale unor oțelă
rii și uzine constructoa
re de mașini, precum șr 
ateliere și secții noi în 
fabricile de produse chi
mice, în industria ușoa
ră, textilă și în indus
tria energetică.

In cel de-al doilea tri
mestru al anului curent 
la Șanhai au fost efec
tuate cu 35 la sută mai 
multe construcții capi
tale decît în primul tri
mestru al anului.

In prezent se pot fa
brica la Șanhai mașinf 
grele de forjat și presat 
și piesele principale ale

luni 
efec- 
con- 

au

Construcții capitale 
la Șanhai

turbinelor cu aburi, mari 
motoare electrice și mo
toare Diesel.

In primele opt 
ale anului au fost 
tuate importante 
strucții municipale,
fost' construite numeroa
se drumuri și poduri și 
au fost instalate conduc
te de apă.

Au fost construite de 
asemenea locuințe pen
tru muncitori pe o su
prafață totală de 280.000 
metri pătrați și în pre
zent se află 
ție locuințe 
față de încă 
tri pătrați.

In curînd 
minate lucrările de ex
tindere la un număr de 
12 institute de învăță- 
mînt superior și peste 
100 de școli medii și e- 
lementare.

ceastă ramură a 
dte 2,26 de ori 
în 1957. Partea 
cestui sector în 
tríala totală a orașului s-a ridi
cat de la 2,5 la sută în 1949 la 
14 la sută în 1958.

înainte de eliberare, în indus
tria constructoare de mașini a 
orașului Tientzin nu se execu
tau decît reparații sau mașini 
agricole simple. Industria de ma
șini și aparataj electric care a 
luat naștere în cei zece ani pro-! 
duce în prezent mașini unelte, 
utilaj minier, utilaj energetic, 
dispozitive electrice, instrumente 
de măsurat și alte mașini și u- 
tilaje, ajungînd! la peste 1.600 de 
sorturi. In fiecare an sînt expe
diate in diverse regiuni ale țării 
peste 100.000 tone de mașini și 
alte produse. Se exportă mașini- 
unelte, motoare Diesel, compre- 
soare de aer, utilaj pentru in
dustria textilă și alte produse.

— = ★ = —

Yenan

în construc- 
pe o supra- 
200.000 me-

vor li ter-

Orașul 
în plină dezvoltare

In anii de 
orașul Yenan, 
voluționar al 
clădirilor a crescut de nouă ori. 
Au apărut noi fabrici, magazine, 
cinematografe, teatre ș. a.

In oraș au fost construite 34 
uzine metalurgice, întreprinderi 
petrolifere, fabrici de ciment, de 
îngrășăminte chimice și produse 
textile, ateliere de generatoare 
și transformatoare etc.

după eliberare, în 
vechiul centru re- 
Chinei, numărul

Se schimbă fața Pekinului
Cine cunoaște Pekinul de altă

dată va rămîne surprins să con
state cît de mult s-a schimbat 
capitala Chinei în decursul celor 
zece ani de la eliberare. Imagi
nea Pekinului de acum zece ani 
a fost adeseori descrisă în im
presiile unor călători — un o- 
raș-cetate, închis între patru zi
duri, vechi de mii de ani: case 
scunde, ascunse Ia rîndul lor 
sub ziduri înalte și cenușii; 
străzi înguste, străbătute de di
mineață și pînă seara de culi, 
meșteșugari și vîrizători ambu
lanți.

Imediat după eliberare, echi
pe de constructori au luat cu a- 
salt capitala Chinei. Progresul 
a început de la periferie. In lo
cul cartierelor periferice locuite 
altădată de culi, lipsite de apă 
potabilă, canalizare și curent e- 
lectric, au apărut numeroase car
tiere noi cu fabrici și uzine, bu-. 
levarde cu blocuri moderne des-, 
tinate locuințelor muncitorești, 
cinematografe, teatre etc. Noul 
bulevard Nan Chi Thia Yuan 
construit în cursul ultimului an 
și-a făcut loc dărîmînd unul din 
vechile ziduri ce înconjurau o- 
rașul; de-a lungul lui a luat 
naștere un adevărat oraș cu u- 
zine metalurgice și fabrici tex
tile, o termocentrală, blocuri 
muncitorești dispuse în cvartale 
și un stadion cu 80.000 locuri

unde se desfășoară în prezent 
competițiile sportive ale primei 
spartachiâde pe întreaga Chină. 
Un alt cartier a apărut în par
tea de nord a orașului ; este așa- 
numitul „cartier cultural“ unde 
se află numeroase institute de 
învățămînt superior.

De mai bine de un an, con
structorii au început asaltul în 
plin centru ai orașului. Bulevar
dul principal al cărui nume ex

primă dorința cea mai fierbinte 
a cetățenilor din Pekin — se nu
mește Cian Han (Pace durabilă) 
— a devenit în ultimul an de 
nerecunoscut; de-a lungul lui 
s-au construit Palatul televiziu
nii, Palatul minorităților națio
nale, noul bloc al poștei centrale 
din Pekin etc.; la unul din ca
petele acestui bulevard a fost 
inaugurată de curînd noua gară 
a orașului impresionantă prin

Noi clădiri la marginea de vest a orașului Pekin.

frumosul ei stil arhitectonic și 
instalațiile ultra moderne.

In centru] Pekinului, la por
țile fostului palat imperial a a- 
părut o nouă piață Tien An Mîn; 
mai largă decît cea din trecut, 
flancată de două clădiri destina
te Adunării Reprezentanților 
Populari pe întreaga Chină și 
altor instituții de stat. Construi
rea acestor clădiri a Fost înce
pută iarna trecută și a luat sfîr- 
șit abia de două săptămîni.

La tabloul prefacerilor capi
talei chineze trebuiesc adăugate 
cîteva cuvinte despre transpor

turile orășenești.
De la cinci 

auîobuse cîte a- 
vea înainte de e- 
lîberare. Pekinul 
are în prezent 
peste 1100 tram
vaie, .autobuse 
și troleibuse.

Progresul Pe
kinului continuă; 
schele noi se 
înalță la perife
rie, acolo unde 
se construiesc u- 
zînele șl fabricile 
care vor trans
forma orașul în- 
tr-o puternică ba
ză industrială a 
Chinei. Acesta e 
Pekinul de azi, 
Pekinul liber - 
un oraș în. veș
nică Înnoire.
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Găltaoasa primire 
fătttfă lui N.S. Hrușciov 

la Pekin
PEKIN 30 (Agerpres) TASS 

anun(ă: i
Miercuri capitala chineză ă» 

întîmpinat cu bucurie și cordia
litate pe N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
ai P.C.U.S. și președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S. 
care a sosit la Pekin pentru a 
participa la sărbătorirea celei de 
a 10-a aniversări a Republicii 
Populare Chineze. împreună cu 
N. S. Hrușciov Ia Pekin au so
sit cu avionul A. A. Gromîko și 
A. N. Tupolev, membri ai dele
gației de partid și guvernamenta
le a U.R.S.S., și persoanele care 
îl însoțesc

Pentru a întîmpina pe înaltul 
oaspete, pe aeroport au sosit: 
Mao Țze-dun, președintele C.C. 
al P.C. Chinez, Liu Sao-ți, pre
ședintele R. P. Chineze, Sun Tin- 
lin și Dun Bi-u, vicepreședinți 
ai R.P. Chineze, Ciu De, preșe
dintele Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, Ciu En- 
iai, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, membri ai Bi
roului Politic, ai Comitetului 
Central al P. C. Chinez, și mem
bri ai guvernului R. P. Chineze, 
conducători ai partidelor demo
cratice și organizațiilor obștești 
din țară, mareșali, generali și 
amirali ai armatei populare de e- 
liberare, reprezentanți ai națio
nalităților care locuiesc în China.

Conducătorii Partidului Comu
nist Chinez și ai guvernului R. 
P. Chineze strîng cu toată căl
dura mîna Iui N.S. Hrușciov. Pe 
N. S. Hrușciov îl salută tovarășii 
Ho Si Min, A. Novotny, A. Za- 
wadski, István Dobi, Kim Ir Sen, ■ 
Dimitar Ganev, J. Țedenbal, Meh. 
met Shehu, Emil Bodnăraș.

La aeroport N. S. Hrușciov a 
rostit o cuvîntare.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentală 

a R.P. Pomîne în R.P. Chineză
PEKIN corespondentul Ager

pres anunță:
Delegația de partid și guverna- 

mentára a R.P. Romíné, partici
pantă la sărbătorirea celei de a 
10-a aniversări a proclamării R. 
P. Chineze, a întreprins în cursul 
zilelor de luni și marți cîteva vi
zite în Pekin. Luni, delegația ro- 
mînă însoțită de tov. Liu Tin-i, 
membru supleant al Biroului Po
litic al G.G. al Partidului Comu
nist Chinez și vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a vizitat ex
poziția industriei și transportu
rilor.

I Marți, delegația R. P. Romíné 
a vizitat noua gară a orașului, 
inaugurată de curînd.

NOTĂ EXTERNĂ * CAREY NU
Din inițiativa unor lideri al 

Federației americane a muncii — 
Congresul sindicatelor industria
le (AFL—CIO) a avut loc, du
pă cum se știe din cele relatate 
în presă, la San Francisco, o în
tâlnire între un grup de condu
cători ai mișcării sindicale ame
ricane și tovarășul N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

La convorbire au participat 
pe lîngă alți lideri ai sindicate
lor americane, P. Philipps, pre
ședintele sindicatului unit al 
muncitorilor din industria hîrtiel, 
J. Garey, vicepreședinte a) 
A.F.L.—G.I.O. și președintele 
sindicatului unit al muncitorilor 
din industria electrotehnică, ra- 
diotehnică și constructoare de ma
șini.

In cadrul convorbirii, Philipps a 
repetat pretențiile unor persona
lități burgheze din Statele Unite

îaluiiil [.[. a! PUI, Prezidiului Sovietului Suim 
si Mloi He Bijlii al U.R.S.S. 
W (HMteiiloi n. P. Chineze

PEKIN (Agerpres). — TASS 
Comitetul Central al P.C.U.S., 

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. au adresat con
ducătorilor Republicii Populare 
Chineze, Mao Țze-dun, Liu Sao- 
ți, Ciu De și Ciu En-laii un sa
lut cu prilejul celei de a 10-a 
aniversări a R. P. Chineze in 
care transmit un fierbinte salut 
și cordiale felicitări întregului 
popor frate chinez

Mihail Suslov, membru in Pre
zidiul C.C. al P.C.U.S. și secre
tar al C.C. al P.C.U.S., a dat 
citire acestui salut la ședința 
festivă de la Pekin.

Sărbătoarea națională a po
poarelor Chinei, se subliniază in 
salut, este o zi de sărbătoare și 
pentru oamenii sovietici. După 
Revoluția din Octombrie, victo
ria revoluției populare chineze a 
constituit cel mai remarcabil e- 
veniment din istoria omenirii.

Răspunsul luí N. S. Hrușciov 
la întrebarea unui corespondent 

al agenției TASS
MOSCOVA (Agerpres) TASS 
Un corespondent aî agenției

TASS l-a solicitat pe președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, să-și 
spună părerea în legătură'cu de
clarația făcută de președintele 
S.U.A., Eișenhower, la conferin
ța de presă din 28 septembrie în 
care se spune că în cursul schim
bului de păreri dintre Hrușciov și 
Eișenhower s-a ajuns la un acord 
în legătură cu faptul că tratati
vele în problema Berlinului nu 
trebuie să se prelungească un 
timp nedefinit dar că, în același 
timp, pentru ele nu poate fi fixa
tă vreo perioadă limitată de timp.

Nikita Hrușciov a răspuns: 
Președintele S.U.A., dl. Etsen-

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

Mesajul de răspuns adresat de D. Eisenhower
lui N. S.

MOSCOVA (Agerpres). TASS
Rășpunzînd la mesajul trimis 

de Nikita Hrușciov de pe bordul 
avionului, președintele S.U.A., D. 
Eișenhower a adresat președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. N. S. Hrușciov, un me
saj în care se spune printre al
tele :

Mă bucur știind că, după pă- 

privind răspîndirea liberă în U- 
niunea Sovietică a literaturii re
acționare și a informațiilor anti- 
«ovîetice. El a primit răspunsul 
cuvenit din partea șefului gu
vernului sovietic.

Liderii nu s-au mulțumit însă 
cu atît. Postîndu-se pe pozițiile 
unui înflăcărat adept al propa
gandei războinice, care urmăreș
te să sădească în mințile tineri
lor spiritul aventurier, de ucigaș, 
să-i facă pe tineri să prefere în 
locul cărții, pistolul, — vorbin- 
diu-se despre filmele deșănțate— 
domnul Garey a susținut mai de
parte, că „dacă vreau mă duc, 
dacă nu vreau nu mă duc la ase- • 
menea filme“.

— Dar copiii dv. privesc ase
menea lucruri ? — I-a întrebat
tovarășul Hrușciov pe liderul Ga- 
rey, Fără nici un echivoc, lipsit 
de cel mai elementar simț uma
nitar acesta a răspuns scurt •

— N-am copii.
Se prea poate întîmpla ca dom-

Oamenii sovietici înțeleg bine că 
victoria revoluției populare și 
succesele construcției socialiste 
în R. P. Chineză au devenit po
sibile datorită conducerii înțe 
lepte a Partidului Comunist 
Chinez, a Comitetului său Cen
tral în frunte cu marele fiu al 
poporului chinez, tovarășul Mao 
Țze-dun.

Popoarele sovietic și chinez 
sînt legate prin legături indiso
lubile ale unei prietenii veșnice, 
se subliniază în salut. Alianța 
de nezdruncinat a popoarelor 
noastre a devenit unul din cei 
mai importanți factori în dez
voltarea istoriei mondiale. Oa
menii sovietici vor face și de a- 
cum înainte tot ceea ce este ne
cesar pentru dezvoltarea și adîn- 
cirea prieteniei frățești între po
poarele celor două țări, pentru 
dezvoltarea mai departe și înflo
rirea prieteniei între popoarele 
sistemului mondial socialist.

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

hower, a caracterizat just conți
nutul înțelegerii realizate între 
noi doi. Intr-adevăr arii căzut de 
acord asupra faptului că tratati
vele în problema Berlinului tre
buie reluate, că pentru ele nu se 
stabilește vreun termen limitat 
în timp, dar că ele nu trebuie de 
asemenea să se prelungească pe 
un timp nedefinit

Guvernul sovietic, a declarat 
N. S. Hrușciov, ar dori din nou 
să-și exprime convingerea că 
toate țările interesate se vor stră
dui ca problema Berlinului occi
dental să fie rezolvată fără amî- 
nare în conformitate cu interesele 
destinderii încordării în Germa
nia și Europa, cu interesele întă
ririi păcii.

Hrușciov
rerea dv., convorbirile noastre 
pot constitui un pas înainte, cît 
de mic, în dezvoltarea înțelege
rii reciproce și reducerea cauze
lor încordării internaționale, ca
re în trecut ne creau mari greu
tăți. împărtășim speranța că se 
poate realiza un concret și sub
stanțial progres în domeniul im
portant al dezarmării.

ARE COPII...
nul Garey să nu aibă copii, dar 
muncitorii, milioanele de munci
tori pe care de fapt (cel puțin 
așa se pare) îi reprezintă, n-au 
copii ? Cuvintele liderului reac
ționar dovedesc că acesta nu vor
bește nicidecum în numele intere
selor muncitorilor (așa cum ar 
avea obligația s-o facă) și s-a 
erijat în a fi exponenttii intere
selor celor ce trag foloasele de 
pe urma cursei nebunești a înar
mărilor, a celor ce sădesc în ini
mile tinerilor otrava propagandei 
de război.

Domnul Carey și-a dat jos sin
gur masca de pe față, dovedind 
odată mai mult pe cine și ale 
cui interese le reprezintă în con
ducerea sindicatelor americane.

...Domnul Garey spune că nu 
are copii. In lume sînt zeci și 
sute de milioane de copii. El n-a 
pierdut pe nimeni în ultimul răz
boi, n-a simțit ororile războiului. 
In lume, chiar în .America au 
fost multe care au rămas

Lucrările celei de-a treia 
Conferințe generale 

a Agenției internaționale 
pentru energia atomică
V1ENA 30 (Agerpres). TASS
Luînd cuvîntui la cea de-a 

treia Conferință generală a A- 
genției internaționale pentru e- 
nergia atomică, reprezentantul 
Irakului a spus printre altele: 
In timp ce noi ne-am adunat pen
tru a extinde prin eforturi co
mune colaborarea în domeniul 
folosirii energiei atomice pentru 
binele omenirii, trebuie să ară
tăm cu cel mai mare regret că 
unul dintre statele membre ale 
agenției noastre — Franța — se 
pregătește să efectueze explozii 
atomice.

Delegatul R.A.U. — alături de 
cel al Irakului — a cerut de a- 
semenea condamnarea acțiunilor 
Franței.

----- O-----

O declarație 
a lui Fam Van Dong

HANOI 30 (Agerpres).
„Guvernul Republicii Democra

te Vietnam aprobă cu căldură 
propunerea Uniunii Sovietice 
despre dezarmarea generală și 
totală și acordă acestei propu
neri un sprijin hotărît“, a de
clarat Fam Van Dong, ministrul 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam, unui corespondent al agen
ției vietnameze de informații.

„Noua propunere a Uniunii 
Sovietice, a spus Fam Van Dong, 
reprezintă încă o manifestare a 
politicii ei de pace și oglindește 
dorința fierbinte de pace a în
tregului popor sovietic“.

Fam Van Dong a subliniat că 
„această propunere corespunde 
politicii de pace duse de guver
nul R. D. Vietnam și speranțe
lor întregului popor vietnamez 
care desfășoară cu entuziasm 
munca de construire a socialis
mului în țară și care luptă pen
tru reunificarea țării cu ajutorul 
mijloacelor pașnice pe baza in
dependenței și democrației, în 
conformitate cu acordurile de la 
Geneva“.

---- -O-----

Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri 

al Italiei Segni în S.U.A.
ROMA 30 (Agerpres).
După cum anunță agențiile de 

presă occidentale, la 30 septem
brie a început vizita pe care pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Italiei, Segni, o întreprin
de în Statele Unite — și care a 
fost amînată cu cîteva zile.

îndoliate de pe urma războiului 
trecut. S-ar putea crede că li
derul reacționar știe la fel de bi
ne toate acestea dar... reacția lui, 
atît de bine dovedită în cadrul 
convorbirii i-a fost dictată' în 
primul rînd de slugărnicia față 
de purtătorii „războiului rece“. 
Prin Garey a răbufnit furia ce
lor cărora nu Ie este prielnic cli
matul destinderii încordării inter
naționale.

...Domnul Carey nu are copii. 
Este mai bine așa decît dacă 
i-ar avea. Chiar și copiii poate 
ar vedea în părintele lor un vasal 
gata să le vîndă sănătatea, mor- 
ții de dragul „războiului rece“. 
Domnul Carey, dacă el însuși are 
mintea sănătoasă, ar putea să 
mediteze la remarca pe care i-a 
dat-o tovarășul Hrușciov în tim
pul convorbirii: „...alții au copii. 
Copii buni, care trăiesc pe pă- 
mînt și pe care este necesar să-i 
punem împreună la adăpost de 
influențele nocive răspîndite sub 
paravanul „schimbului cultural 
liber“.

C. MORARU
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I SIPMIII8 miIELOfi | 
Oficiul de aproviziona- șș 

și re și desfacere a legume- ș: 
și lor și fructelor Petroșani șș 
i; aduce la cunoștința con- 
ii sumatorilor din Valea Jiu- ii 
*1 ** 
și lui ca va organiza între ji 

I ii 27 septembrie și 4 oc- ;• 
' ii tombrie a. c. „Săptămîna ii 

șș fructelor“.
Jl « '

Cu această ocazie, toa- ȘȘ 
i: te unitățile O. A.D.L.F. ii 
i: din raion vor fi aproviziona- i: 
și te din abundență cu multi- i: 
ii ple sortimente de fructe.

:

I
i

J VIZITAT! ♦

„uHimi wmr I
Sortiment bogat de | 

cărți politice, științifice, ♦ 
tehnice și literare, note * 

muzicale, plăci de pate- J 
fon, vederi, reproduceri • 
de picturi, rechizite de | 

birou și școlare.
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PROGRAM DE RADIO
2 octombrie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
distractivă, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică, 9,10 Melodii1 
populare romînești, 10,10 Con
cert simfonic, 11,03 Muzică de 
estradă, 12,00 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 13,05 Pagini 
alese din muzica de operă, 14,30 
Muzică instrumentală interpreta
tă de soliști romîni, 15,10 Mu
zică ușoară sovietică, 15,40 Me
lodii populare romînești, 16,15 
Vorbește Moscova ! 16,45 Cîntece 
patriotice, 17,25 Muzică simfoni
că romînească, 18,Q5 Legendele 
popoarelor, 18,35 .Mici piese dis
tractive, 19,05 Muzică populară 
din țări prietene, 21,00 Piese in
strumentale, 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 14,07 Orches- 
tre de muzică ușoară, 14,30 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie și 
agricultură, 15,00 Concert sim
fonic, 16,30 Cîntece din folclo
rul nou și jocuri populare romî
nești, 17,35 Muzică ușoară, 18,25 
Cîntă Ansamblul Forțelor Arma- 
te ale R.P.R., 19,40 „Săptămîna 
muzicii germane“ — Fragmente 
din opera „Ariodante“ de Haen- 
del, 21,15 Doine și jocuri popu
lare romînești, 22,00 Pagini din 
literatura pianului. ,
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