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IN CINSTEA ZILEI DE 30 DECEMBRIE

ta abatajele Váll Italul se desfășoară 
a munca

Zi de zi de la exploatările 
Văii Jiului ne sosesc vești des
pre avîntul cu care minerii mun
cesc în întîmpinarea zilei de 30 
Decembrie. Fiecare colectiv se 
străduiește să obțină rezultate 
mereu mai bune în îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate în întrecere. Iată 
cîteva din acestea :

bazin á atins în medie 0,950 to
ne pe post.

In fiecare zi aproape 1000 
tone de cărbune peste plan

In luna no
iembrie, din Va- 

fjlea Jiului, au fost 
trimise economiei 

C naționale 17.521 
tone de cărbune 

1 peste plan, adică 
în fiecare zi lu

crătoare aproape 1000 tone de 
cărbune peste sarcinile planifi
cate. Cocsarii hunedoreni au 
primit în perioada amintită mai 
bine de 5600 tone de cărbune 
cocsificabil în plus de plan.

La succesele obținute pînă 
acum au contribuit toate colec
tivele exploatărilor din Valea 

M Jiului, remareîndu-se mai ales 
qJ colectivele minelor Petrila și 

Vulcan, colective care și-au în
trecut sarcinile lunare la zi cu 
6402 tone și, respectiv, 3817 tone 
de cărbune. Rezultatele acestea 
sînt urmarea directă a creșterii 
productivității muncii care pe

’ '------------------- •• -----------

Cu planul depășit la toți 
indicii

Minerii de la Uricani au a- 
plicat cu succes inițiativa mine
rilor de la Aninoasa și ca ur
mare acum productivitatea mun
cii lor este în jurul a 1,080 tone 
de cărbune pe post în medie pe 
mină. In prezent colectivul mi
nei extrage cărbune pentru ul
timele zile din acest an. Brigă
zile de mineri, cunoscînd la timp 
prețul cărbunelui extras de ele 
au putut acționa cu efect asupra 
reducerii continue a prețului de 
cost. La mină este larg răspîn- 
dită metoda de muncă a comu
nistului Vascul Dumitru care 
extrage în fiecare lună 300—500 
tone de cărbune, fără a folosi 
cantități suplimentare de lemn. 
Aceasta a adus minerilor dle aici 
1.141.000 lei economii suplimen
tare față de cele 1.527.000 lei e- 
conomii cît prevede angajamen
tul anual.

rodnică
țin 1000 tone de cărbune.
scopul îndeplinirii și depășirii 
acestui angajament în sector au 
fost luate o seamă de măsuri. 
Drept urmare a aplicării măsu
rilor luate, colectivul de aici a 
extras pînă în prezent 1503 tone 
de cărbune cocsificabil peste 
plan, depășindu-și deci angaja
mentul. Rezultatele acestea se 

i datoresc muncii rodnice depuse
i de minerii din majoritatea a-

batajelor sectorului. Cele mai 
însemnate cantități de cărbune 
au fost însă extrase peste plan 
de brigăzile conduse de Gantz 
Ștefan, Karácsonyi Rudolf, Bor- 
dea Emanoil și alții.

Colectivul sectorului II Vulcan 
și-a depășit angajamentul 

lunar
începutul acestei luni mi- 
sectorului II de la Vulcan

La 
nerii 
și-att luat angajamentul să ex
tragă peste planul lunar cel pu-

467*000 lei economii peste sarcina 
de plan

Răspunde tor. ing. Suciu Sever, directorul I. E. Lupeni
La începutul anului acesta, ac

tivitatea economică a întreprin
derii noastre nu prea a dat re
zultate bune. Din cauza unor de- 
fecțiuni în organizarea activită- 

’r ții am ajuns să avem peste un 
milion de lei pierderi la prețul 
de cost. Aceasta s-a datorat fap
tului că la unele sonde se mun
cea neglijent, ceea ce ducea la 
defecțiuni și instrumentații toarte 
costisitoare, la o viteză comer
cială mică.

Colectivul întreprinderii de 
explorări Lupeni nu s-a îtfipăcat 
însă cu această situație. Comu
niștii au pornit să mobilizeze 
toată masa de muncitori și teh
nicieni sondori; situația creată 
a fost analizată în organizația 
de bază, în consfătuiri de produc
ție unde au fost propuse măsuri 
și luate hotărîri pentru recupe
rarea pierderilor la prețul de 
cost și îmbunătățirea activității 
economice.

In ultimele luni de zile, pe în
treaga întreprindere a crescut 
simțitor volumul de lucrări exe
cutate. Este destul să arătăm că 
sarcinile de plan la sondeze au 
fost realizate pe întreg anul în 
curs cu 38 zile înainte de ter
men. In același timp a fost de
pășit simțitor și indicele vitezei 
de foraj, realizîndu-se zi de zi 
mai mulți metri forați decît erau 
planificați. La aceasta a contri
buit mult faptul că la sondele 
noastre a cunoscut o largă apli
care la specificul muncii inițiati
va minerilor de la Aninoasa : de 
fiecare om din brigada de son
dori cîte 1 metru forat în plus 
în fiecare lună. De un real fo
los ne sînt cele 4 instalații noi 
de foraj (ZIF—1200 A), primite 
din Uniunea Sovietică, utilaje 
puternice, moderne, de mare* ran
dament.

Preocuparea colectivului nostru 
s-a îndreptat și în alte direcții. 
Astfel, dîndu-se o atenție deose
bită calității muncii tăcute și res
pectării întocmai a 'tuturor indi
cațiilor tehnice, lucrînd în strîn- 
să colaborare cu echipele de geo
logi, am reușit să reducem în bu
nă măsură procentajul de rebu
turi, recarotări, instrumentații, ca
re figurau cu 3—400.000 lei în 
pierderea totală de peste un mi
lion lei. Un succes deosebit a 
avut măsura luată de a stabili 
elementele prețului de cost și 
cotele de cheltuieli pe fiecare lo
cație, ce?a ce a antrenat întrea
ga masă de muncitori sondori la 
lupta pentru economi!, reducerea 
cheltuielilor neproductive, valori- 
tîcărea rezervelor interne și des
coperirea de noi rezerve în redu
cerea prețului de cost. Astfel 
sondorii de la sectorul Bărbăteni 
•— șef de sector Ing. Busuiocescu 
Constantin •— au contribuit pînă 
acum cu 383.370 lei la realiză
rile întreprinderii; sectorul Uri- 
cani — șef ing. Semenescu Ioan 
— cu 303.659 lei; sectorul Dîl- 
ja — șef ing. Miclea Ioan — cu 
150.000 lei.

Toate aceste succese ne-au dat 
posibilitatea să recuperăm com
plet pierderile avute în prima ju
mătate a anului. In ’alară de a- 
ceasta am realizat 467.000 lei e- 
conomii în contul angajamentu
lui de 560.000 lei pe anul acesta.

Colectivul nostru va da toată 
atenția măririi vitezei de forare 
urmăririi atente a consumurilor 
de materiale, reducerii instrumen
tațiilor și a recarotărilor prin 
executarea atentă și de buna ca
litate a forajelor etc., astfel ca 
pînă la sfîrșitul anului să ne în
deplinim integral angajamentul 
de economii. '
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La mina Petrila se extinde 
inițiativa de sprijinire 

a brigăzilor mai slabe
Din abatajele minei Petrila 

au fost extrase în acest an 23.600 
tone de cărbune peste plan. Mi
nerii de aici dispun însă de re
zerve interne mari. Datorită 
măsurilor luate cea mai mare 
parte a brigăzilor de mineri își 
îndeplinesc și depășesc ritmic 
sarcinile de plan. In ultimul 
timp la mină s-a extins iniția
tiva de sprijinire a brigăzilor 
cu rezultate mai slabe. Astfel, 
de curînd, la sectorul II, mine
rul Bălușe Niculae a preluat 
conducerea unei brigăzi mai sla
be de la abatajul cameră 9 vest. 
In luna aceasta, brigada își de
pășește zilnic sarcinile de plan 
cu 12—20 tone de cărbune. La 
seetorul IV al minei, minerul 
membru de partid Călușeru Ion 
a preluat conducerea uneia din
tre cele mai slabe brigăzi. Lu- 
crînd în condiții foarte grele 
(abatajul se află în zona de a- 
sanare), brigada obține totuși 
rezultate bune. Tot la acest 
sector a preluat conducerea unei 
brigăzi mai slabe minerul Țur- 
caș Ioan. Brigada sa a extras 
în luna aceasta 40 tone de căr
bune peste plan, de unde înain
te vreme nu-și putea îndeplini 
sarcinile.

In fața raftului cu cărți pentru copii al Bibliotecii centrale 
raionale s-a oprit uni pionier. Citește atent cu gravitate titlurile 
înscrise în raft. Bibliotecara îl urmărește cu dragoste. Acesta 
este unul dintre cititorii fruntași ai bibliotecii. Iată, a găsit o 
carte care îl interesează. O iai, o răsfoiește...

— Tovarășă bibliotecară, an» găsit ce căutam. Vă rog cău- 
t ați-mi fișa la litera M. Mă cheamă Munteanu Constantin...

---------------- O——.-----------

Uttfe iMlălirii diMii MIMMii pârtii 
iIo unii ii

Ridicare® nivelului politic și 
ideologic al membrilor și candi- 
daților de partid stă în perma
nență în atenția organelor și •or
ganizațiilor de partid. Pentru a 
ajuta pe membrii și candidații 
de partid din organizațiile co
merțului de stat și cooperatist, 
pe lingă organizațiile de bază 
din aceste unități funcționează 
mai multe cercuri de învățămînt 
de partid.

Majoritatea organizațiilor de 
bază din aceste unități acordă a- 
tenția cuvenită desfășurării în 
bune condițiuni a învățămintului 
de pârtid. In urma indicațiilor 
date de către Biroul Gomitetului 
raional de partid, toți membrii și 
candidații de partid ddn comerț 
precum și un număr de oameni 
din activul fără de partid au fost 
încadrați în. diferite forme al» 
învățămîntului de partid.

Frecvența în majoritatea cer
curilor este bună, ea ajungînd 
pînă la 90—95 la sută. Printre 
cercurile care au o frecvență bună 
se numără cercul de Istorie a 
P.M.R. în care sînt încadrați 
cursanții de Ia O.C.L. și T.A.P.L. 
Lupeni, cercul de economie con
cretă de la O.C.L. Alimentara 
Petroșani și altele

La cercul de Istorie a P M.R.

IN PREAJMA CONGRESULUI P. M. S. U.

PRIN CHAPELA FONTEI $1
In preajma celui de-al VlI-lea 

Congres al P.M.S.U., am vizi
tat cea de-a doua regiune indus
trială a Ungariei, județul Bor- 
sod cu reședința sa la Miskolc.

Trecînd de vechiul oraș Eger, 
cu un trecut istoric bogat, ma
șina ne-a purtat pe minunatele 
serpentine, mărginite de brazi, 
din munții Bukk. Am străbătut

acum 
bit cu 
bătălii și jertfe mari, 
sovietică 
romîne, fugărind hoardele iiitle- 
riste spre frontiera cehoslovacă.

Spre înserat âm ajuns pe pla
toul minunatei 
ferice Lilafured. 
fostului hotel se

din Lupeni s-au predat pînă in 
prezent* 3 lecții și s-au ținut două 
seminarii. Frecvența la acest cerc 
este de 90—95 la sută. Propa- • 
gandistul cercului, tov. Matei 
Ilie, se ocupă de cerc, se pregă
tește temeinic pentru predări și: 
seminarii, aie caiet de conspect 
și participă cu regularitate la 
pregătirea propagandiștilor or
ganizată de cabinetul de partid, i 

La dezbaterile din cadrul semi- 
nariilor participă majoritatea 
cursanților, discuțiile sînt vii, lu
cru ce denotă că ei se pregătesc 
temeinic pentru seminar. Pot ser
vi ca exemplu bun cursanții Dî- 
mitru Ioan, gestionar la O.G.L. 
Lupeni, Todea Nicolae, șef de de
pozit, Baci losif șî alții.

O activitate rodnică desfășoară 
și cercul de economie concretă de 
la direcția O.C.L. Alimentara Pe
troșani, al cărui propagandist este 
tov. Cozma Ioan. In acest cerc 
programul este astfel alcătuit în- 
cît problemele ce se pun în dis
cuția cercului să vină în spri
jinul activității economice a or
ganizației comerciale respective. 
Astfel în urma discutării în cerc 
a factorilor care duc Ia obține-

N. POPON

(Continuare în pag. 3-a)

drumul prin care au răz- 
14 ani în urmă, prin grele 

armata 
împreună cu trupele

stațiuni clima- 
De pe terasa 

desehide o pri
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In capitala R. P. Ungare se construiesc în ultimul timp 
mii de apartamente pentru muncitori. In clișeu: Jn strada Roma 
din cartierul Zuglo din capitala R. P. Ungare sînt în curs de 
construcție peste 900 de apartamente.

A OȚELULUI
veliște feerică asupra bazinului 
Borsod, a dealurilor Tokaj, a- 
supra Miskolc-ului și mai ales 
asupra cartierului său Diósgyőr 
— denumit pe drept cuvînt ce
tatea fontei și oțelului. De a- 
colo, de sus, am admirat silueta 
uzinei constructoare de mașini 
grele și mașini unelte „Dima- 
vâg“, așezată în vecinătatea 
„plămrnului de oțel“ al combina
tului siderurgic.

■ Aceste regiuni și fabrici ale 
industriei grele ungare produc 
70 la sută din fonta brută. Din 
laminatele de oțel realizate în- 
tr-un singur an de uzinele din 
județul Borsod s-ar putea con
strui 32 de linii ferate între Bu
dapesta și Miskolc. Distanța este 
de circa 190 km.

Am ajuns la Miskolc seara șl 
am . fost găzduiți la casa de 
oaspeți a combinatului siderur
gic, o clădire modernă cu aproa
pe 100 de camere mobilate cu 
gust, amenajate cu tot confortul. 
Nu departe de noi se află sanar 
toriul de noapte cu aproape 100 
de locuri

In jurul uzinei se întinde un 
adevărat orășel, cu sute de blo
curi noi, numeroase altele în 
construcție. Orășelul dispune de

E. SORÁN

(Continuare în pag. 3-a)
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Romancierul Cezar Petres 
cu, unul din cei mai de seamă 
scriitori ai poporului nostru, s-a 
născut la Cotnari In anul 1892.

A doua întrebare, mai grea, 
n-a pus deloc în cumpănă pe e- 
levul Altman.

— Care sînt începuturile lite
rare și primele volume de nuvele 
ale scriitorului ?

Și de data asta, răspunsul a 
fast clar și complet •

— Activitatea scriitoricească,

Pentru elevii Școlii medii mix
te din Lonea, ziua de 23 noiem
brie a fost o zi obișnuită, ca aiî- 
tea altele.

Unii, se pregătiseră pentru te
ze, alții pentru a răspunde cît 
mai bine, la lecții. Intre aceștia 
din urmă erau și elevii clasei a 
Xl-a în fața cărora se ținea 
de limba romînă deschisă tn 
drul activității metodice a 
drelor didactice din școală.

Clopoțelul anunță parcă 
repede ca de obicei s'fîrșitul j 
zei. Elevii clasei a Xl-a, așteptau 
în bănci începutul lecției.

Murmure, care însemnau tot 
atltea semne de întrebare despre 
felul cum va răspunde fiecare, 
umpleau clasa. Deodată, liniștea 
înghiți parcă orice zgomot. Prin 
ușa deschisă intrară în clasă pe 
rînd mai mulți profesori. Profe
soara Stoican Elena,, după ce-și 
roti privirea prin clasă, trecu la 
catedră și... lecția a începui.

— Astăzi, vom vorbi împreu
nă despre viața și opera lui Cezar 
Petrescu.

Etevii, în ale căror priviri se 
citea nerăbdarea, așteptau între
bători. Din cînd în cind, cile unul 
privea împrejur spre ceilalți co
legi. Probabil, sfiala li se cui
bărise în suflete și le era oare
cum teamă. Prea erau mulți cu- 
ditori.

Prima întrebare 
lui Altman Carol, a 
puțin atmosfera.

—* Crnd și unde 
marele nostru prozator?

Răspunsul vine clar, fără ezi
tări :

pusă 
mai

elevu- 
destins

născuts-a

--------- ................................................. ...............

Tribuna pedagogului _ ..
___  ii cu elevii din

11 Munca instructiv-educativă
clasele mici

In, procesul - muncii instructiv- 
educative este necesar ca peda
gogul să cunoască foarte bine 
psihologia copilului. Ca învăță
toare la clasa IIT-a A a Școlii 
de 7 ani nr. 1 din Petroșani, am 
pornit în această muncă de la 
necesitatea cunoașterii tuturor 
elevilor pentru a afla care sînt as
pectele caracteristice ale colecti
vului clasei. Aceasta pentru 
descoperirea cauzelor care deter
mină atitudinea lor față de în
vățătură, față de muncă în ge
neral și comportarea lor față 
de colectivul în mijlocul căruia 
lucrează, pentru ca pe baza a- 
cestei cunoașteri să se poată lua 
măsuri chibzuite, pentru lichi
darea lipsurilor ce le prezintă 
unii dintre ei.

Metoda de realizare a acestei 
munci este observația directă 
ce ne-o pune la îndemînă peda
gogia științifică: în acest sens 
am introdus caietul de observa
ții asupra elevilor. De la înce
put, pentru a obține rezultate 
reale, âm căutat să trec dincolo 
de aparențele înșelătoare ce ni 
le poate oferi uneori cutele su
fletești ale copiilor.

De exemplu, în clasă am e- 
levi cu rezultate foarte bune la 
învățătură. La o observație mai 
atentă a ieșit în evidență faptul 
că unii din ei sînt cuprinși însă 
de ambiții negative, fiind invi
dioși pe rezultatele pozitive ale 
colegilor lor etc. Cu acești elevi 
am mult de lucru, dar nu numai 
cu ei, ci 
care se 
de a te 
buie să 
ța de a 
locul căruia lucrezi.

Un izvor bogat al cunoașterii 
elevilor îl oferă modul cum ei 
își execută temele și își îngri
jesc caietele de clasă și notițe.

Raporturile dintre elevi, via
ța pe care o duc în colectivul

chiar și cu părinții Jor, 
cer convinși că ambiția 
remârca în muncă tre- 

fie însoțită și de dorin- 
riciica colectivul în mij-

' ¿te-

Cezar Petrescu, și-a început-o ca 
ziarist. Primele scrieri au fost 
nuvele. Primul său volum „Scri
sorile unui răzeș" apărut în 
1922, se află încă sub influența 
lirismului lui Sadoveanu...

Și răspunsul a continuat la 
fel de curgător, dovedind nivelul 
de cunoștințe al elevuțui, care a 
și primit nota 10.

După Altman, a fost ascultate 
eleva Hirsch Aurelia.

La întrebarea „Care sint ma
rile creații ale romancierului și 
ce teme atacă ele ?" Hirsch, c 
dat, spre regretul asistenței și co
legilor ei, un răspuns slab, plin 
de confuzii, în urma căruia a 
primit doar calificativul 5.

Pentru tratarea problem t 
mai sus, a fost ascultată

de 
apoi 

eleva Chința Maria, al cărei răs
puns a fost frumos. Ea a vorbit 
de trecerea scriitorului de la nu
velă la primul roman „Întuneca
re", în care autorul își ridică 
glasul împotriva ororilor războiu
lui. A vorbit apoi despre roma-

-........  !«!!;!?■! zi

îndeplinind 
tn cauză au 
clasei, mai

timp a la- 
cunoștințele

clasei, în recreație și în afară 
de școală, sînt în centrul aten
ției. In afară de clasă, elevii se 
manifestă altfel decît în clasă, 
mai liberi, mai naturali. Cu a- 
ceastă ocazie am observat că 
unii copii stau încă retrași de 
colectiv. Aceasta din pricina 
faptului că părinții lor, dmtr-o 
grijă prost înțeleasă, nu le dau 
voie să aibă relații cu alți copii 
în timpul liber. Pentru îndrep
tarea lor, le-am dat diverse sar
cini în cadrul clasei ca respon
sabil cu liniștea, cu curățenia, 
cu gazeta clasei etc. 
aceste sarcini, elevii 
devenit mai atașați 
sociabili.

Neobservarea la 
cunelor elevului în 
sale, duce de cele mai multe ori 
la rămînerea lui în urmă la în
vățătură. Elevul care nu și-a 
însușit anumite cunoștințe din 
materiile predate lucrează fără 
să se sprijine pe cunoștințele 
anterioare, întîmpină dificultăți 
la înțelegerea materialului nou 
expus de învățător. Cu aceste 
cazuri mă ocup în mod special, 
depunînd o muncă organizată 
în acest sens, ajutîndu-i în tim
pul lecțiilor, dîndu-le teme su
plimentare acasă, controlîndu-le 
ulterior cu multă minuțiozitate. 
De asemenea și în problema dis
ciplinei elevilor observația direc
tă ca metodă de educație își a- 
duce în foarte mare măsură con
tribuția. Nu trebuie să admitem 
abuzul de motive ale unor pă
rinți, care justifică lipsa disci
plinei copiilor lor prin pretexte 
nefondate cum ar fi „nervozita
tea", care de multe ori nu este 
de natură medicală, ci pedago
gică, rezultat al unei educații 
greșite primite în familie, prin 
satisfacerea cu ușurință a ca
priciilor etc.

Nu mă aflu în rezolvarea pro
blemelor pe care le pune clase 

nul „Calea Victoriei" unde ata
că problema concepției putrede a 
justiției burgheze.

Drama intelectualului în socie
tatea burgheză, este minunai re
dată în romanul „Apostol". Ur
mează apoi înșiruirea altor ro
mane, apărute înainte de 23 Au
gust 1944.

La întrebarea despre creația 
scriitorului după 23 August 1944. 
răspunsul dat de aceeași elevă 
este la fel de bun, foarte bun. 
Ca răsplată în dreptul numelui 
Chința Maria este trecută nota 
10.

Urmează apoi, în cadrul ace
leiași ore, dezbaterea romanului 
„Întunecare", in scopul cultivă
rii în sufletele elevilor a dragos
tei pentru pace, trezirea urii îm
potriva ororilor războiului.

Metoda de predare a leeției 
crin partea prof. Stoican Elena a 
fost expozitivă, lecția fiind de 
tipul: comunicări de noi cunoș
tințe.

. Clopoțelul a început să sune, 
sfidînd parcă liniștea care era 
stăpină în clasa a Xl-a. Lecția 
s-a terminat. Profesorii au pir fi 
sit clasa.

Lecția și-a atins scopul. Ea es
te un 
si la 
turii, 
unor 
prin 
cadrelor didactice 
medie mixtă din Lonea, 
deveni din ce în ce mai rodni
că, contribuind din plin la edu
carea în spiritul patriotismului 
socialist a elevilor.

R. SELEJAN

îndemn pentru organizarea 
alte materii, ca științele na- 

istoriei, geografiei, etc. a 
asemenea lecții deschise, 

care activitatea metodistă a 
de la Școala 

poate

de- 
ast- 
cum

mea decît la început. Este 
altfel și greu să socotești că 
fel de probleme complexe 
ridică munca unui învățător în- 
tr-o clasă pot fi rezolvate în mai 
puțin de un trimestru.

Trebuie să te afli un timp 
mai îndelungat în mijlocul co
piilor, să le cunoști bine parti
cularitățile de vîrstă, să cauți 
ca fiecare măsură pe care o iei 
să fie cît mai bine chibzuită, cît 
mai eficientă, ca să obții suc
cese. Aceasta e ceea ce mă stră
duiesc să fac și eu, pe măsura 
modestelor posibilități pe care 
le am.

M. MOTOTOLEA 
învățătoare — Petroșani

SERBARE ȘCOLARĂ
Conducerea Școlii de 7 ani din 

Petrila se gîndește îrică de pe 
acum la organizarea cît mai 
frumoasă a vacanței de vară.

Pentru strîngerea de fonduri, 
s-a hotărît ca în fiecare trimes
tru să fie pregătită o serbare

—--------------p-----------------

Din unitățile pionienești
• Pionierii Școlii medii mixte din Lonea, cu prilejul a- 

du nării pentru alegerea președintelui de unitate au prezentat 
un frumos program artistic. S-au evidențiat în organizarea a- 
cestui program detașamentele claselor a Vl-a A și a IV-a B.

Acțiuni asemănătoare cu prilejul alegerilor au organizat și 
pionierii școlilor din Cimpai, Uricani, Petrila șl nr. 2 Petro-

*

strîngere a flerului vechi și a macula- 
ani din Aninoasa s-au evidențiat pionie-

de unitate la Școala de 7 ani la nr. 2

șani.
• In acțiunea de 

turii, din Școala de 7 
rll clasei a V-a B.

• Ca președinte
din Lupeni a fost reales pionierul Paraschivoiu I., fruntaș la 
învățătură, cel mai bun crescător de iepuri din școală, avînd 
o fermă cu 25 iepuri.

Intre elevii fruntași ai clasei a Vil-a C de la Școala de 7 ani 
din Vulcan se numără și pioniera Nagy Irina care, după cum se 
vede și în clișeul alăturat, știe da răspunsuri bune și prompte, re- 
zolvind probleme dintre cele mai grele.

---------------- C-----------------

Noutăți din Școala de 7 ani 
nr. 1 Petroșani

Lectoratul pentru părinți 
și-a început activitatea
In prima ședință a comitetului 

de părinți de la școala nr. 1 Pe
troșani, mai mulți părinți au ri
dicat problema reorganizării lec
toratelor pentru ei. Din experien
ța anului școlar trecut, mulți 
părinți s-au convins că această 
formă de identificare a părin
ților asupra celor mai impor
tante probleme de educație 
a copiilor poate da rezultate fa
vorabile. De aceea, conducerea 
școlii a trecut la reorganizarea 
lectoratelor. Au luat ființă două 
lectorate — unul pentru părinții 
elevilor din ciclul I șl altul' pen
tru cei din ciclul II. Prima șe
dință a și avut loc. Cei pesté 60 
părinți au audiat tema, „Cum 
organizăm timpul liber al copii
lor în familie“. Referatul, prof. 
Gordiin Ioan, 
unele cazuri 
școală, astfel că discuțiile au 
oferit multe exemple pozitive și 
negative în tema aleasă. Dintre 
părinții care au luat cuvîntul tov. 
Oprișiu .Maria, Rusu Tiberiu și 
alții au prezentat cîteva exemple 
în privința felului în care orga
nizează timpul liber al copiilor 
lor în familie.

a tratat și 
concrete din

Condiții mai bune 
pentru învățătură

De cîteva zile, elevii școlii 
noastre au primit în folosință 7 
săli noi de clasă, două săli-labo- 
rator pentru fizică, chimie și 
științele naturale șl o încăpere 
pentru camera pionierului. Bucu
roși de darul primit, în fiecare 
zi, elevii muncesc cu rîvnă la 

școlară. Azi, 26 noiembrie a. c. 
la ora 18, va avea loc în sala 
clubului minier din Petrila pri
ma serbare de acest fel. 
mul prezentat 
tece, dansuri, 
scenete.

Progra- 
din cîn- 
și mici

va consta 
recitări

R. S.

SLABII AUREL
corespondent 

pavoazarea noilor încăperi, pen
tru a le face cît mai atractive. 
Elevii celor 6 clase, a VII șl a 
Vl-a, se întrec în păstrarea cu
rățeniei și ordinei. Ei au luat 
noile săli în autogospodărire. In 
această întrecere a lor se pare 
că cei din clasa Vil-a B domină. 
Ei și-au terminat deja pavoaza
rea, și-au vopsit tábla și au o 
foarte mare atenție față de bu
nurile date în folosință.

Dar sîntem abia la începutul 
întrecerii. Și „concurența“ pentru 
primul loc în păstrarea ordinei 
continuă...

Concursuri culturale
Recent, comisia culturală a 

școlii, în colaborare cu conduce
rea unității de pionieri, a luat în 
discuție organizarea unor con
cursuri școlare cu caracter cul
tural. Orientîndu-se după pute
rea de asimilare a școlarilor, 
comisia amintită a programat trei 
concursuri culturale în acest tri
mestru. Astfel, elevii claselor 
Vțl vor pregăti tema „Din viața 
și activitatea lui Nicolae Bălces- 
cu“, temă care-i va ajuta și la 
pregătirea examenului de admi-' 
tere. Elevii claselor a VI pregă
tesc un concurs „Drumeții ve
selii“ pe tema realizărilor înre
gistrate de regimul nostru de
mocrat popular în Valea Jiului 
(concursul se pregătește cu pri
lejul aniversării Republicii), iar 
școlarii claselor a IV-a sînt an
trenați într-un concurs „Cine 
știe cîștigă“, a cărui temă sînt 
basmele lui Petre Ispirescu.

Pregătirea acestor concursuri 
cultural-educative a fost dată în 
grija profesorilor de geografie, 
istorie și literatură, precum și în 
seama diriginților claselor res
pective.

Propunerea pionierilor 
s-a înfăptuit

In adunarea generală de ale
geri unii pionieri au propus «ă 
se organizeze în cadrul unității 
lor și un cerc filatelic, pionierii 
să facă schimburi de timbre în
tre ei și chiar cu pionierii din 
celelalte țări de democrație popu
lară, să cunoască astfel mai bine 
aceste țări și succesee lor obținute 
pe drumul socialismului. Propu
nerea lor a prins viață. Acum 
cîteva zile, cercul filatelic al un.U 
tații a luat ființă. La inaugurare 
au participat aproximativ 60 pio
nieri, dintre care mulți au venit 
cu clasoare, fitnd primele schim
buri de timbre. Cu acest prilej, 
au primit și unele adrese ale 
unor pionieri sovietici cu care 
vor coresponda, propunîndu-le 
schimburi de mărci.

prof. FL, MAN 
directoare adjunctă, Școala 
de 7 ani nr. 1 — Petroșani



Iscroni, din

I iMlIl' IHRilIBi
_ In activitatea gospodărească 

și de înfrumusețare a satelor un 
rol de s nă îl are contribuția 
voluntară a cetățenilor.

In comunele și satele raionu
lui nostru s-au obținut rezul
tate bune pe linia antrenării 
maselor țărănești de către sfa
turile populare la acțiuni de fo
los obșteae, înfăptuintfu-se nu
meroase lucrări social-culturale. 
Astfel în comuna 
sumele provenite din contribu
ția voluntară a cetățenilor au 
fost construite un pod și o pun
te suspendată peste Jiu, o fîn- 
tînă, a fost împrejmuită cu un 
gard de beton școala din Sur- 
duc și a fost amenajată o piață.

Tot din sumele rezultate din 
contribuția voluntară a cetățe
nilor. la Uricani s-au construit 
piața din Orașul nou, un pod 
peste Jiu și un zid de sprijin la 
un drum comunal; la Cîmpu lui 
Neag se lucrează la lărgirea și 
reamenajarea sălii căminului 
cultural. Prin contribuții volun
tare, sfatul popular din orașul 
Vulcan a electrificat cătunul

—— -----—

Atenție îmbunătățirii 
desfășurării 

învățămîntuiui de partid 
în comerț și cooperație! 

(Urmare din pag. l-a)

rea de economii în unitățile co
merciale și a măsurilor luate de 
conducerea administrativă pe a- 
4fetă bază, s-a reușit ca din cei 
10DOO lei economii planificați 
pe perioada 1 septembrie — 31 
decembrie 1959, să se realizeze 
pini la data de 20 noiembrie e- 
conomii în valoare de 333.000 
lei.

A crescut conștiința membrilor 
și candidaților de partid, lucru ce 
se reflectă în atitudinea față de 
muncă a majorității lucrătorilor 
din comerț, tn rezultatele pe care 
ei le obțin. Pot fi dați ca exemplu 

ptov. Kovacs Wilhelm, reaponsa- 
>MbI magazinului alimentar din 

Vulcan care este fruntaș în pro
ducție, Inovan Etisabeta de la 
magazinul alimentar Petrila, «na

dagazin care a obținut drapelul 
fruntaș fo producție.

Pe lingă părțile pozitive, 
desfășurarea învățămîntuiui 
^viid se manifestă 
flbpsuri. Nu toți 

prezintă cu

în 
de 

și une- 
propagandiștii 

regularitate la 
pregătirea de la cabinetul de par
tid. Tov. Ciora M., care conduce un 
cerc de Istorie a PM.R. din Vul 
can, Roczik Wilhemn, propagan
dist la cursul seral Petrila ți al
ții absentează nemotivat în repe
tate rînduri. La cercul de Istorie 
a PJH.R. de la cooperativa „Spri. 
jinul minier“ din Lupeni discu
țiile sînt anemice, participarea 
airsanților la dezbateri este sla
bă. Unii cursanți nici nu au ca
iet de conspect și nu se pregă
tesc pentru seminarii. In unele 

, cazuri se amină ziua ținerii șe
dinței cercului, lucru care nu 

‘ este admis. Se manifestă lipsuri 
ți din partea birourilor organi
zațiilor de bază care nu trag la 
răspundere pe cei care se abat 
de la prevederile Statutuiui în ce 
privește ridicarea nivelului politic 
și ideologic, nu îndrumă și nu 
CDutroieazâ în suficientă măsură 
desfășurarea învățămîntuiui de 
partid.

Sînt chiar secretari și mem
bri ai birourilor organizațiilor de 
bază care ei înșiși absentează 
de Ia învățămînt sau se prezintă 
nepregătiți. Prin atitudinea lor el 
nu pot servi exemple demne de 
urmat pentru ceilalți cursanți.

Pentru eliminarea lipsunioi șt 
fmbunătățirea calității învățămîn- 
tnhii de partid din aceste sec
toare importante de muncă, este 
necesar ca comitetele de partid șt 
birourile organizațiilor de bază 
să dea toată atenția și ajutorul 

~ necesar, să intensifice controlul 
și să ia fără întîrziere măsuri de 
îndreptare acolo unde este nece
sar.

Dealul

sfaturi 
obținut

i

iii iNitm 
il cumltr ji otita 
Plesnitoarea și a comandat bănci 
noi pentru școala din 
Babii.

Dar, dacă celelalte 
populare din raion au 
rezultate pozitive în folosirea 
contribuției voluntare a cetățe
nilor, nu același lucru se poate 
spune despre sfatul popular din 
Lupeiji. Sfatul popular al ora
șului Lupeni a- av®t o slabă o- 
rientare ‘ în ; adeaștă direcție, nu 
a cheltuit timp de 3 ani Sumele 
încasate amînînd nejustificat e- 
xecutarea lucrărilor de repara
ții la școala din ;Bărbăteni șl 
stațiunea de montă comunală.

Pentru ca acțiunea de contri
buție voluntară a locuitorilor să 

constituie un mijlpc și mai eficient 
de antrenare a maselor țără
nești, din Valea Jiului la ridica
rea nivelului gospodăresc și so
cial-cultural al comunelor și sa
telor, Comitetul executiv al Sfa
tului popular raional a întoc
mit un plan de acțiune. In lu
mina măsurilor prevăzute de a- 
cest plan, sesiunile sfaturilor 
populare orășenești și comu
nale vor lua în discuție reali
zarea ’ obiectivelor propuse de 
comitetele executive pentru pla
nul de contribuție voluntară a 
locuitorilor pe anul 1960. 
Deputății regionali, raionali, 
orășenești și comunali au sarci
na ca în adunările pe care le 
țin cu alegătorii din circumscrip
țiile electorale cu populație să
tească să dezbată aceste pro
bleme.

Votarea încă în acest an a lu
crărilor care se vor executa în 
cursul anului viitor și stabilirea 
contribuției voluntare bănești, e- 
ventual și de materiale, prezintă 
o mare importanță. Astfel în 
primul trimestru al anului 1960 
se vor putea definitiva devizele 
pentru lucrările ce urmează a fi 
executate, se vor aduna mate
rialele pe șantiere și se va în
casa o bună parte din contri
buția bănească. Trebuie pus un 
accent deosebit pe încasarea su
melor din contribuția voluntară 
altfel lipsa de fonduri va duce 
la Inttrzierta începerii unor 
crări, cum s-a fnttmplat In 
cest an în comunele Cîmpu 
Neag, Iscroni și Banița.

E necesar ca încă în acest 
să se creeze toate condițiile 
pentru începerea lucrărilor pre
văzute pentru anul 1960, ceea 
ce va garanta terminarea lor la 
timp și în bune condițiuni.

GHEORGHE EL1SEI 
șeful secției organizatorice 
a Sfatului popular raional

lu-
a- 

lui

an

PRIN CITADELA FONTEI $1
(Urmare din pag. l-a)

din

o policlinică și de o rețea dez
voltată de magazine. Seara, nu
meroși tineri și vîrstnici, sala- 
riați ai uzinei se îndreaptă spre 
impozanta clădire a cantinei și 
clubului pentru a petrece cîteva 
ore plăcute. Aici artiști ai tea
trului local prezintă în fiecare 
seară programe artistice intere
sante. Alții se distrează la clu
bul tineretului, la cele trei ci
nematografe, în sala de teatru 
unde ansamblul teatrului 
Miskolc prezintă spectacole dte 
trei ori pe săptămînă.

Sîntem primiți cu bucurie , șl 
căldură de directorul uzinelor, 
Marton Valko, membru al C.C. 
al P.M.S.U. Tov. Valko vor
bește cu recunoștință despre a- 
jutorul poporului tomín care a 
contribuit la consolidarea rapi
dă a economiei ungare după înă
bușirea contrarevoluției și des
pre simpatia de care se bucură 
Romînia în rîndul muncitorilor 
din uzina siderurgică „Lenin". 
El ne-a declarat că în vara a- 
ceasta, cînd ne-a vizitat țara, a 
rămas impresionat de primirea 
și deosebita atenție de care s-a 
bucurat.

In timp ce vizitam marea u- 
zină am luat cunoștință din spu
sele directorului cît și din dis-

Din nou:

♦
*
♦
♦
♦
♦

spui
St'i 
duce

Costieă al lui 
vreau să vor-

— Nu vii?
— Nu!
— Nu-i nimic... Să nu 

însă că nu te-am chema!. 
Costieă al lui Bîndea, azi 
lăutarii la el...

— Eu mă duc lâ cămin Și 
acolo putem juca. Avem radio,

• orchestră, asa că...
* — Ți-or împu-
• iat capul la că- 
Z min. Ai uitat ce 
Z mi-ai spus ?

— N-am uitat.
♦ Dar, atîta vreme 
“ cît nu te lași de

Bindea, nu mai
besc cu tine. Așa că... ori cu 
mine, ori cu el! Ai uitat se ve
de cum tat’tu a lucrat pe pămîn- 
tul lor atîția ani, că tu le-ngri- 
jeai oile ? Și-acum te-ai făcut 
prieten cu el... Asculți de îndem
nurile lui, de-aia nu intri nici 
în întovărășire.

Ileana se 'făcuse roșie la fa
ță. Ii izbi poarta în

rămase nedumerit.

*
♦
♦
*
*
«
«
♦

♦ .
țși plecă
♦ Tudor ______ —......----
♦ o văzuse niciodată pe Ileana

♦

»
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦♦
♦
♦ «
«

nas

Nu
așa 
in-de furioasă. Ce i-o mai fi 

trat în cap ? Ce-i dacă-i prieten 
cu Costieă ? Acum... Totuși, în 
privința întovărășirii...

Ca aproape în fiecare dumini
că, după-masa majoritatea tine
rilor din sat își petreceau timpul 
la căminul cultural.

...Veni și ziua cînd tinerii din 
sat trebuiau să prezinte progra
mul artistic. Clădirea căminului, 
frumos împodobită, aștepta săte
nii. De departe se auzea sunetul 
melodios al unei viori. In curtea 
căminului, multă însuflețire și 
voie bună. Tinerii prinși 'într o 
învîrtită băteau călcîile și poc
neau din degete, chiuind.

Ileana, care privea la horă se 
înroșise toată. Știa că unele din 
strigături îi slnt adresate ei.

Aplică inițiativa 
Evgheni

Zilele acestea, la propunerea 
organizației de bază P.M.R., la 
stația de transformare de 35.000 
V. din Lupeni s-a hotărît extin
derea și aplicarea inițiativei 
comsomolistului Evgheni Pron
kin. Pentru ridicarea calificării 
și nivelul cultural, un număr 
de 15 muncitori energeticieni au 
solicitat organizației de bază să 
fie repartizați unor ingineri și 
tehnicieni cu vechime și expe
riență în muncă.

cuțiile cu muncitorii și tehnicie
nii despre marele avînt al pro
ducției în urma întrecerii ce se 
desfășoară în cinstea Congresu
lui P.M.S.U. Astăzi, uzina pro
duce mari cantități de laminate 
pentru industria constructoare 
de mașini, oteluri speciale, ca
re înainte se importau, piese 
pentru motoare Diesel, care cer 
toate o serioasă pregătire teh- 
nico-profesională. Nu de mult a 
intrat în funcțiune cel de-al trei
lea furnal denumit „furnalul 
păcii", s-au reconstruit aproa
pe toate cuptoarele Martin și se 
află în curs de pregătire siste
mul de dirijare a funcționării 
cuptoarelor prin telecomandă. 

‘ Toate lucrările mari de recon
strucție se fac azi cu investiții 
relativ mai mici, dar mai efica
ce decît în anii trecuți. Cum se 
explică acest lucru ?

Tovarășul Valko ne arată că 
la. aceasta au contribuit mai 
mulți factori. La loc de frunte 
se situează colaborarea deplină 
dintre personalul tehnic și mun
citorii 
236 de
plome 
berare 
tehnicieni, maiștri etc., 400 au 
stagiu îndelungat chiar de 20-30 
de ani în producție. Comitetul

Întreprinderii. Din cei 
ingineri numai 16 au di- 
eliberate înainte de eli- 
iar din cei peste 600 de

Fugi spre una din camerele că- ♦ 
ruinului. *

Directoarea o urmări; ț
— Ce-i cu tine ? Vino afară... ♦ 
— Nu mă duc. llie a lui Bim- ♦ 

boc m-a văzut și mă face de rîs ♦ 
în fața satului. La joc nu o să Z 
strige acum doar despre mine 
și Tudor. 11 cunosc eu.

...In sală lumea 
luase loc in 
bănci. In darea 
de seamă a co
mitetului s-a ară
tat că 175 de 

familii au intrat în întovărăși
rea zootehnică. După ce se ter
mină ședința, se anunță un pro
gram artistic dat de tinerii sa
tului. Ileana tresări. Prin față 
îi trecu figura lui Tudor, fosta

ea să nu joace ?i Se simți deo
dată bătută pe umeri. întoarse 
capul, făcînd ochii mari. Venise 
Tudor.

— lleană am venit și eu. Știu 
că am greșit... Vreau să joc și 
eu tn echipa voastră — îi auzi 
ca prin vts vocea

— Nu poți dacă n-ai jăcut re
petiții.

♦

♦ 
♦ 
* 
♦
♦♦ » ♦♦ ♦
♦ * ♦
♦ 
*
♦

ei pereche de joc. Cum, numai * 
-x .... -....r,: f. J._ *

♦ 
♦ 
♦ 
♦
*
♦
♦
♦ 
♦♦ ♦
♦

— Am făcut. Nicolae al lut * 
Ciulea mi-a arătat ce să fac. Z 
Așa că... nu mi-e 'frică. Tu știi Z 
că nu mi-e frică/ ♦

Ileana se îmbujora. Nu știa ♦ 
ce să spună. Directoarea cămi- * 
nulul tocmai invita echipa de Z 
dansuri pe scenă. Tudor, fără » J 
mar sta pe gînduri o apucă p ♦ 
Ileana de. mină. ♦

— Nu se poate, Tudore l Ne * 
dai programul peste cap... î

— Nici o teamă. Mai bine « 
mor de cît să nu joc cu tine azi, « 
lleană... De-acum peste tot o să ♦ 
fim împreună... Azi mi-am făcut ♦ 
și eu cererea de intrare în în- J 
tovărășire... J

FL. ISTRATE ♦

comsomo tistului 
Pronkin

Inginerii și tehnicienii Popes- 
cu Alexandru, Rusu Cornel, So- 
lomon Arpad și mulți alții s-au 
angajat să se achite cu cinste 
de această sarcină. Muncitorii 
care și-au manifestat dorința de 
a-și ridica nivelul profesional, 
începîndi dirt ziua de 26 noiem
brie vor urma totodată și un 
curs teoretic după care vor exe
cuta diferite lucrări practice sub 
directa îndrumare a inginerilor 
și tehnicienilor care răspund de 
pregătirea lor.

A OȚELULUI
de partid și conducerea între
prinderii au știut să îmbine în
drăzneala, inițiativa muncitori
lor și inginerilor tineri cu ex
periența cadrelor mai în vîrstă. 

Dar cheia succeselor mai con
stă și în altteva. Uzina are un 
plan concret de măsuri tehnico- 
organizatorice pentru a putea 
face față sarcinilor de producție 
crescînde și introducerii de noi 
produse în fabricație. Acest plan 
se întocmește cu participarea- 
cea mai largă a colectivului și 
îndeplinirea lui devine princi
palul obiectiv al muncii de par
tid.

Aici s-a născut angajamentul 
de a realiza pînă la Congresul 
partidului c economie de circa 
123 milioane forinți. La înce
putul acestei luni angajamentul 
a fost îndeplinit și depășit.

Vizita făcută ne-a convins și 
mai mult că în această cetate 
a fierului și oțelului mii și mii 
de muncitori își îndeplinesc an

gajamentul de a da în cinstea 
Congresului partidului lor iubit 
zeci de mii de tone de metal ca
re se Va transforma spre binele 
întregului popor în șine de cale 
ferată, locomotive, mașini unel
te, tractoare, centrale electrice, 
în fabrici producătoare dé tot 
mai multe bunuri de larg con
sum.

• PUBLICITATE
TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI“ 
PETROȘANI 

ANUNȚĂ 
programul spectacolelor : 

joi, 26 noiembrie 
„IIM Kll IM" 

' comedie în 4 acte i
de Victor Rpzov. ; 

Regia : Marcel Șoma. ! 
sîmbătă 28 noiembrie 

„Ultimul mesaj" ; 
' piesa în 3 acte deL. Fulga ;

1 Regia : C. Dinischiotu 
duminică 29 noiembrie 

Invâțatoarca 
; piesă în 3 acte 
;i de Bródy Sándor
; i Regia : C. Dinischiotu

ANUNȚ
Întreprinderea de gospo

dărie orășenească Petroșani, 
roagă pe această cale popu
lația orașului Petroșani, 
precum și din celelalte loca
lități din raion ca, In cazul 
cînd observă diferite defec
te sau deranjamente la ilu
minatul public, rețele de 
apă, cânaî vidanj, salubri
tate să anunțe la Petroșani, 
telefon interurban 335 sau 
la sediul întreprinderii din 
str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 
72; in orașul Vulcan tele
fon 4 interurban sau la se
diul sectorului I.G.O. str. 
Republicii nr. 1; în Lonea 
la sediul sectorului I.G.O. 
din str. Jiului (fostul aba
tor comunal); în localitatea 
Aninoasa la sediul sectoru
lui I.G.O. din str. 23 Au
gust nr. 13; in orașul Pe
trila Ia sediul sectorului 
I.G.O. str. Sencovici nr. 8.

11. R. Combustibilul I
DEVA

i Filiala raională Petroșani ii
i Face cunoscut că pe ta- ;• 

p Ioanele nr. 1 și 2 ale tiche-
!: telor de lemne pe 1959 se • ! 
i; livrează lemne numai pînă ij 
■i la data de 30 noiembrie a.c. ;i
ii Pe taloanele nr. 3 și 4 se
ii livrează lemne pînă la data j! 
•I de 31 decembrie 1959. :i
p Deoarece aceste termene 
ii sînt ultimele, posesorii de ;i 
!: tichete care încă nu au ri- ■■ 
ii dlcat combustibilul sînt ru- ii }< ,11 
ii gați a se programa Ia timp ji 
Și pentru a se evita aglomera- •; 
i; rea din ultimele zile. ii
»{ •'

i T. «. P. L. »NUNTI
□
5 La restaurantul „Cina“
■ din Lupeni cîntă cu începere
■ de la 11 noiembrie 1959, cin- 
i tărețul Luță loviță, îm-
■ preună cu toată orchestra 
g sa.
g Petreceți o seară plăcută 
g la restaurantul „Cina“ unde 
! veți putea servi diferite spe- 
! cialități de grătar și diverse
■ sortimente de băuturi.
■ Localul este bine încălzit.

Reînnnm-us mmiMiiliilii
a ziaru:

„Steagul roșu“
Abonamentele se pri

mesc de câtre difuzorii din 
întreprinderi și Instituții, de 
câtre factorii poștali și la 
oficiile P.T.T.R.
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A 16-a aniversare a organizației 
tineretului comunist din Albania

TIRANA 25 (Agerpres). —• ATA anunță:
Cu prilejul celei de a 18-a aniversări a creării organizației ti

neretului comunist, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Mun
citor din Albania și Comitetul din Tirana al uniunii, au orga
nizat o adunare festivă a tineretului din capitală.

In fața celor prezenți a luat cuvîntul Negimie Hodja, mem
bru al C.Q. al Partidului Muncii din Albania, care a vorbit pe 
larg despre calea glorioasă a tineretului albanez și despre lupta 
sa plinii de abnegație pentru eliberarea patriei. Vorbitoarea a 
subliniat marele avimt in muncă al tineretului albanez pentru 
reconstrucția postbelic^ pi pentru construirea unei: vieți noi.

u . cm-----------

S.U.A. nu intenționează să restituie 
Japoniei insula Okinawa

HONOLULU 25 (Agerpres). 
Agenția Associated Press a 

transmis o declarație făcută 
unui grup de ziariști de amira
lul Felt, comandantul șef al for
țelor S.U.A. din Pacific, în ca
re acesta arată că S.U.A. nu au 
intenția să restituie Japoniei in
sula Okinawa. Felt a subliniat 
importanța pe care o are insula 
Okinawa în cadrul planurilor a- 
gresive ale S.U.A., arătînd că 
nu se poate concepe „un bastion 
defensiv“ al Extremului Orient.

---------------- O-----------------‘

Tratative pentru integrarea Spaniei franchiste 
în N. A. T. 0.

BONN 25 (Agerpres).
Sub titlul „Spania urmează 

ca în orice împrejurare să de
vină membră a N.A.T.O. încă 
înainte de o viitoare întîlnire la 
nivel înalt“, ziarul „Neue Rhein

--------------------■'-------------------o---------------------------------------------

împotriva intenției de interzicere 
a Uniunii persoanelor persecutate 

de naziști
BERI IN 25 (Agerpres)
In scrisoarea conducerii orga

nizației din Dortmund a Uniunii 
persoanelor persecutate de na
ziști se spune că prin interzice
rea organizației persoanelor per
secutate de naziști, se urmărește 
să se reducă la tăcere toate per
soanele care se pronunță împo 
triva militarismului, rasismului și 
spiritului revanșard. După cum 
transmite agenția A.D.N. în scri
soare se subliniază că uniunea 
se pronunță cu hotărîre împo
triva primirii fostelor căpetenii 
naziste în serviciul aparatului de 
stat de la Bonn, că uniunea a

Ajutorul acordat 
de guvernul R.P. Chineze 

țăranilor tibetani
<ii LHASA 25 (Agerpres). —*
1« China Nouă anunță:
(( Din primăvara anului aces

ta ta și pînă acum, statul a pus 
15) la dispoziția țăranilor tibetani 
(?) în mOd gratuit peste 200.000 
(u de unelte de fier. In unele re- 
(ftgiurti au fost organizate 
(u cursuri pentru a învăța pe ță- 
«< răni cum să folosească aceste 
m unelte.
}» Încă din anul 1955, în urma 
}}} unei hotărîri a consiliului de 
W Stat al R. P. Chineze, au fost 
W fabricate pentru țăranii tibe- 
U( tani unelte de fier în valoare 
K( de aproximativ 1.500.000 iuani.

Dar, datorită atitudinii duș- 
!>$ mănoase a fostului guvern Io- 
A cal din Tibet, aceste unelte 
t? au rămas depozitate în mai- 
;< gazii timp de 4 ani. Numai 
K după lichidarea rebeliunii ele 
K au fost împărțite țăranilor. 

fără existența Okinawei ca ba
ză militară.

Această declarație a coman
dantului șef al forțelor S.U.A. 
din Pacific, de a păstra insulal 
Okinawa ca bază militară prin
cipală a S.U.A. în Asia de sud- 
est, contravine în mod flagrant 
năzuinței legitime a poporului 
japonez care cere tot mai insis
tent realipirea insulei Okinawa 
la Japonia și lichidarea rampelor 
de lansare de proiectile teleghi
date americane din această in
sulă.

Zeitung“ publică o coresponden
ță din Paris în care se sublinia
ză că „conducerea N.A.T.O. de
pune eforturi intense pentru re
cunoașterea statului lui Franco 
ca al 16-lea partener al N.A.T.O.“.

demascat pe ministrul Oberlän
der care poartă răspunderea pen
tru numeroase crime comise de 
hitleriști.

Este absurdă afirmația că U- 
niunea persoanelor persecutate de 
naziști ar desfășura o activitate 
anticonstituțională. Luptătorii din 
rezistență, în zilele grele, au adus 
multe jertfe pentru a apăra drep
turile democratice. Participantă 
la adunarea de la Kassel, orga
nizată de conducerea locală a 
sindicatului funcționarilor din 
instituțiile publice, au protestat 
cu hotărîre împotriva intenției 
autorităților de la Bonn de a in
terzice Uniunea persoanelor per
secutate de naziști. In rezoluția 
adoptată la adunare membrii sin
dicatelor au cerut interzicerea tu
turor organizațiilor foștilor ofi
țeri din trupele S.S. și a orga
nizațiilor militariste din R. F. 
Germană.

Herter despre discursul lui Acheson 
și despre conferința la nivel înalt

WASHINGTON 25 (Agerpres)
In cadrul conferinței de pre

să care a avut loc la 24 noiem
brie, secretarul de Stat al S.U.A.. 
Christian Herter, a făcut obser
vații critice asupra discursului 
rostit de Acheson la conferința 
de la Washington a parlamenta
rilor țărilor N.A.T.O. Herter a 
declarat că nu împărtășește pă
rerea lui Acheson că tratativele 
cu Uniunea Sovietică în proble
ma Berlinului vor duce doar la 
concesii din partea americană. 
Herter a adăugat că speră că 
ambele părți vor face concesii 

Vizita delegației 
de partid 

și guvernamentale 
a R. Cehoslovace 

în R. D. Germană
BERLIN 25 (Agerpres).
La 24 noiembrie, membrii de

legației de partid și guverna
mentale a R. Cehoslovace, în 
frunte cu Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Cehoslovac, președintele Repu
blicii Cehoslovace, au vizitat 
unul din districtele industriale 
ale R.D.G. — districtul Karl- 
Marx-Stadt.

In orașul Karl-Marx-Stadt a 
avut loc un mare miting al oa
menilor muncii, care a consti
tuit o puternică demonstrație 
de prietenie dintre cele două sta
te frățești.

O. Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
a rostit o cuvîntare în fața par- 
ticipanților la miting.

A luat apoi cuvîntul V. Si- 
roky, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. Cehoslovace.

Proteste în toata lumea împotriva 
rușinosului proees de la Düsseldorf
BERLIN 25 (Agerpres).
In diferite țări ale lumii se ex

tind acțiunile îndreptate împo
triva procesului rușinos de la 
Düsseldorf înscenat de autorită
țile vest-germane.

Senatorul Spano Velio, secre
tarul general al „mișcării ita
liene pentru pace“, a declarat 
undi corespondent al ziarului 
„Neues Deutschland“ că proce
sul de la Düsseldorf este o în
cercare de a opri și de a inti
mida forțele păcii.

Prof. Josef Hromadka, deca
nul Facultății evanghelice de 
teologie „Komarsky“ din Praga 
a arătat că în prezent sînt ju
decați la Düsseldorf oameni care 
își iubesc poporul și care luptă 
cu curaj pentru binele întregii 
omeniri. Acești oameni au do
rit ca poporul german să încea
pă o nouă viață după catastrofa 
celui de-al doilea război mon
dial.

Barbaria rasistă din Africa de sud
PARIS 25 (Agerpres)
Legea rasistă adoptată de gu

vernul Uniunii sud-africane cu 
privire la stabilirea domiciliului 
într-un anumit loc a diferitelor 
grupe rasiale, potrivit căreia 
populația africană este silită să 
trăiască în rezervații speciale 
„numai pentru oamenii de cu
loare“, constituie cauza multor 
tragedii din Uniunea sud-afri- 
cană.

După cum transmite agenția 
France Presse, Joseph Bongaard

Herter a spus că în discursul sau 
Acheson a creat „mori de vînt“ 
pentru a le distruge imediat.

Referindu-se la zvonurile vîn- 
turate de presa americană că 
conferința la nivel înalt s-ar a- 
mîna pe o dată mai îndepărtată, 
Herter a spus că nu știe de un
de au apărut astfel de informa
ții și a declarat din nou,*ca și 
la conferința de presă preceden
tă, că data conferinței la nivel 
înalt va fi fixată în cadrul în- 
tîlnirii de ia Paris a șefilor gu
vernelor puterilor occidentale, 
care va avea loc în luna decem
brie a acestui an.

Ziarele mexicane salută vizita 
lui A. I* Mikoian și deschiderea 

expoziției sovietice
MEXICO 25 (Agerpres). TASS 

anunță:
Presa mexicană publică nu

meroase materiale consacrate yi- 
viteî în țară a lui A. I. Mikoian, 
prim-vi cep reședințe a>l Consiliu
lui de Miniștri ai U.R.S.S. și 
deschiderii Expoziției realizări
lor U.R.S.S. în domeniul știin
ței, tehnicii șî culturii. Ziarele 
subliniază importanța acestor e- 
venimente pentru extindferea și 
întărirea relațiilor de prietenie 
între cele două țări.

Referindu-se la vizita lui 
A. I. Mikoian în Mexic,' ziarul 
„Novedades“ subliniază într-un 
articol de fond utilitatea contac
telor reciproce între oamenii de 
stat din diferite țări, utilitatea 
întîlnirilor, tratativelor, expozi
țiilor asemănătoare expoziției 
sovietice deschise la México 
pentru obținerea unei păci trai
nice.

Intr-un alt articol ziarul „No
vedades“ scrie că dezvoltarea 
comerțului cu Uniunea Sovietică 
poate fii extrem de prețioasă 
pentru Mexic. In ce privește 
schimbul cultural, scrie în con-

Ziarul „Neues Deutschland“ 
citează cuvîntarea lui C. M. Ma- 
laviya, secretar al Consiliului 
Păcii pe întreaga Indie, care 
subliniază că nu trebuie con
damnați oamenii care se pro
nunță pentru traducerea în via
ță a Cartei Organizației Națiu
nilor Unite.

Malaviya subliniază că guver
nul vest-german a organizat a- 
cest proces în momentul cînd în 
întreaga lume se fac auzite che
mările spre dezarmare șt cola
borare internațională.

încetarea imediată a procesu
lui de la Düsseldorf a cerut-o șî 
Comitetul executiv al sindica
tului muncitorilor constructori 
din Finlanda în telegrama adre
sată guvernului R. F. Germa
ne. In telegramă se subliniază 
că patrioții vest-germani, defe
riți Justiției, n-au săvîrșit nici o 
crimă, ci, dimpotrivă, ei au a- 
părat pacea.

în vîrstă de 42 de ani, veteran 
al celui de-al doilea război mon
dial, s-a sinucis, deoarece auto
ritățile i-au trimis ordinul să-și 
părăsească casa dintr-o suburbie 
din Capetown, întrucît era ce
tățean de culoare. Bongaard a 
lăsat o scrisoare în care arată 
că a trebuit să se sinucidă de
oarece nu i-a mai rămas nici nn 
mijloc de existență.

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

Cum se oferă burse 
studenților americani
NEW YORK 25 (Agerpres).
Presa americană anunță că 

universitățile Yale și Harvard 
au comunicat că renunță la pro
gramul guvernamental pentru a- 
cordarea de burse studenților 
săraci, în semn de protest față 
de condițiile politice ■ impuse be
neficiarilor acestor burse. Hotă- 
rîrea universităților menționate 
a fost adoptată în urma indig
nării manifestate de numeroși 
profesori și studenți pentru fap
tul că bursele nu sînt înmînate 
decît celor ce acceptă să depună 
jurămîntul că nu fac parte sau 
nu sînt simpatizanți ai vreunui 
partid politic care nu este pe 
placul oficialităților. Zilele aces
tea alte' 11 universități au ur
mat exemplul celor din Yale și 
Harvard. 

tinuare ziarul, e bine cunoscut 
că în Rusia știința și arta în
floresc. Pentru Mexic va fi foar
te util un asemenea schimb cul
tural.

Pentru noi, mexicanii, scrie 
într-un articol de fond ziarul 
„El Popular“, expoziția este 
foarte utilă. Calificînd expoziția 
drept „neobișnuită“ și subli
niind „uriașul interes cu care 
mexicanii vizitează expoziția", 
ziarul își exprimă speranța că 
organizarea expoziției va duce 
la extinderea schimbului comer
cial între Mexic și Uniunea So
vietică.

Știrile cu privire la deschide
rea expoziției, cuvîntarea rostită 
cu acest prilej de A. I. Mikoian 
și vizitarea expoziției de către 
președintele Lopez Mateos sînt 
publicate sub titlul : „Omenirea 
fără războaie — idealul Mexi
cului și U.R.S.S. Expoziția so
vietică este de folos Mexicului“.

------  ----- O-----
Noua conducere 
a Confederației 

oamenilor muncii 
din Venezuela

NEW YORK 25 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției la 

Prensa Latina, zilele acestea s-a 
încheiat la Caracas Congresul 
național al Confederației or 
nilor muncii din Venezuela a 
care a fost aleasă noua condu
cere a acestei organizații for
mată din șapte reprezentanți ai 
partidului „acțiunea democrati
că“, trei comuniști, doi repre
zentanți ai partidului socialist 
creștin și doi reprezentanți ai 
partidului „uniunea republicană 
democrată“.

Jose Gonzales Navarro a fost 
ales președinte al confederației. 
In cuvîntarea sa el a chemat la 
întărirea „unității oamenilor 
muncii din Venezuela, la spriji
nirea ideii revoluției cubane și 
la lupta pentru apărarea popoa
relor Republicii Dominicane, 
Paraguayului, Nicaragua și in
sulei Haiti

PROGRAM OE RAOr
27 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică populară, 9,20 
Muzică de estradă, 10,30 Traista 
cu povești, 11,03 Teatru la mi
crofon: „Taiga“. Adaptare ra
diofonică după piesa scriitoru
lui sovietic P. lalțev, 12,20 Mu
zică de estradă, 13,05 Muzică 
simfonică, 14,30 Muzică ușoară, 
15,35 Muzică populară rusă, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,25 
Cîntă Renata Tebaldi, 18,05 Din 
marile poeme ale lumii, 18,35 
Muzică din filme, 21,30 Balade 
și jocuri populare romînești, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRA
MUL II. 14,07 Lucrări ale com
pozitorilor noștri din diferite re
giuni ale țării, 14,30 Cu cînte- 
cul și jocul pe meleagurile pa
triei, 15,00 Concert de prînz, 
16,15 Din folclorul popoarelor, 
17,00 Din Viața de concert a Ca
pitalei, 18,05 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 18,30 
Cîntece pentru pionieri, 19,40 
Soliști de muzică ușoară, 21,15 
Concert coral, 22,00 Cîntece li
rice de compozitori romîni.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Vîrsta dragostei; AL. 
SAHIA : Săgeata albastră; LO- 
NEA: Nauris; CRIVIDIA : Um
berto; LUPENI : Submarinul 
„Vulturul“; BARBĂTENI : Pră
pastia tigrului; URICANI : Dra
goste pe note.

REDACȚIA Șî ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Ol Gheorghiu-Dei ar. 56. Tel. : interurban 022. Tiparul : „S August“ — Poligrafie


