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In dimineața zilei de 5 de-' 
cembrie, la sectorul IV al mi- [ 
nei Vulcan tot colectivul era in \ 
mare fierbere. Peste tot se vor- *i 
bea despre îndeplinirea planului. / 

Minerii din schimbul de noap- (' 
te sînt așteptați să iasă din mi- \ 
nă. Ei sînt doar cei care au l 
dat ultimele tone de cărbune din ( f 
planul anual. )

E ora 6,30 dimineața. Colivia ( 
puțului aduce la ziuă oameni cu 
fețele înnegrite de praful de căr ț' 
bune. La ieșirea din mină Dusa 
Gheorghe, Popa Ovidiu și alți ( 

gadierii Pădureanu Simion, Tiu- £ 
că Ioan, Iovi Traian, de șeful ( 
sectorului și de secretarul orga
nizației de bază.

Se felicită reciproc. .
ținut un rezultat cu adevărat re
marcabil. Pe lingă îndeplinirea 
planului înainte de termen co
lectivul de aici se mîndrește și 
cu o economie la prețul de cost 
de 773.173 lei.

Șeful minei, iov. Cotoț Iosij, 
împreună cu secretarul comitetu
lui de partid, tov. Mîrza Aurel

< și per.ședintele comitetului sindi 
'cal, tov. Rîpa Petru felicită căi- i duros colectivul sectorului IV
1 pentru succesul obținut.
, Tovarășul Fedor Petru, secrc- 
' tarul organizației de bază din 
' sectorul IV este emoționat. El 
> arată contribuția comuniștilor și 
, a celorlalți muncitori din sector, h fapt care a dus la realizarea îna- 

>1 inie de termen a planului anual •j, și la obținerea economiilor. El 
vorbește despre felul cum s-a 

•d muncit în sector, cum fiecare \ 
* miner s-a străduit să-și îndepli- ) 

nească și să-și depășească sar- j
'' cinile, cum organizația de bază j 

a luptat, a educat și a îndru- t 
mat pe comuniști pentru ca ei { 
să fie mereu în frunte. )

Printre minerii de frunte care { 
au contribuit din plin la înde- ) 
plinirea planului înainte de ter- / 
men se află cei din brigăzile \ 
conduse de Pădureanu Simion,) 
Tiucă Ioan, lina Ștefan, Iovi ) 
Traian și alții. )
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Din activitatea brigăzilor
de muncă

Bilanț rodnic
In orașul Petroșani au fost 

înființate 40 de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, cuprinzînd 
1.255 de tineri.

In cursul celor 11 luni din a- 
cest an, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din Petroșani 
au efectuat 20.257 ore muncă la 
diferite acțiuni pe șantierele de 
construcții de locuințe, la ame
najarea parcurilor și curățirea 
străzilor orașului. De asemenea 
brigăzile au colectat 211.000 kg. 
fier vechi.

Totodată tinerii din Petroșani, 
participînd la acțiunile de împă
durire, au plantat în cursul a- 
nului 60.000 puieți.

Cele mai bune rezultate în an
trenarea tinerilor la acțiuni de 
folos obștesc le-au obținut orga
nizațiile U.T.M. de la Grupul 
școlar minier, Institutul de mi
ne, U.R.U.M.P., întreprinderea 
„6 August“ și șantierul de con
strucții.

In urma chemării comandan
ților brigăzilor utemiste de mun
ca patriotică din orașul Craiova, 
acțiunile patriotice ale tinerilor 
din Petroșani au luat un nou 
avînt. In ultimele-două săptă- 
mîni tinerii din Petroșani au e- 
fectuat peste 1.700 ore de muncă 
voluntară la amenajarea stadio
nului sportiv dte la Institutul de 
mine și la colectarea fierului 
vechi. -

Pentru înf rumusețarea 
incintei minei

In acțiunile de muncă patrio
tică de la mina Uricani, nici ti
nerii mineri din cadrul secto
rului II n-au rămas măi prejos. 
Ei au săpat un însemnat număr 
de găuri pentru stîlpi de susți
nere . a cablurilor precum și pen
tru rețeaua de trolei. In fruntea 
acestor acțiuni s-au situat tine
rii Mușat Andrei, Herghelegiu 
Vasile, Enache Haralambie și 
Ungureanu Constantin.

- Tinerii încadrați în cele 6 bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică de la mina Uricani ău rea
lizat în cursul acestui an eco
nomii de aproape 500.000 lei. .

patriotică
înființate 6 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică.

Unul din obiectivele de seamă 
ale brigăzilor de muncă patrio
tică este colectarea fierului vechi. 
Cele mai frumoase rezultate în 
această acțiune le-au obținut ti
nerii din cadrul sectorului V. 
Tinerii din acest sector în frun
te cu tov. Nițu Miron, coman
dantul brigăzii de muncă patrio
tică, au colectat de la începutul 
anului mai bine de 83.000 kg. fier 
vechi. Iritr-o singură acțiune bri
gada a colectat din incinta mi
nei 11.000 kg. fier vefchi. Bine 
au muncit în această acțiune ti
nerii Constantinescu Marin, Chi- 
riiă Dumitru și alții.

In sprijinul sectorului
O bogată activitate a desfă

șurat în acest an brigada ute- 
mistă de muncă patriotică nr. 1, 
din cadrul sectorului VI trans
port al minei Uricani. Această 
brigadă condusă de tov. Istudor 
Constantin este apreciată mai a- 
les pentru sprijinul pe care îl dă 
colectivului sectorului în desfă
șurarea transportului.

Cei 28 de tineri brigadieri din 
acest sector în frunte cu Țaiga 
Constantin, Huruban Gheorghe, 
Popescu Constantin au efectuat 
peste 1200 ore de muncă volun
tară la curățirea vagonetelor de 
mină, ridicarea .vagoaetelu de
raiate de pe linia ferată, săpa
rea fundației pentru casa de ma
șini de la culbutorul nou, trans
portul de balast dlin Jiu la mină 
etc.

79 de conferințe 
în 10 luni

Anul ]959 a fost bogat în e- 
venimente. Pentru a le face cu
noscute în rîndul oamenilor mun
cii de la U.R.U.M.P., colectivul 
clubului, îndrumat îndeaproape 
de comitetul de partid, a orga
nizat în acest an 79 conferințe.

La conferințele organizate au 
participat circa 4700 munçitori, 
tehnicieni, ingineri și funcțio- 
nari din uzină.

Venind în ajutorul oamenilor 
muncii dornici de a învăța S.R.S.C. 
în colaborare cu Consiliul raio
nal sindical a înființat în ra
ionul nostru, la fel ca în toată 
țara, universități populare, la 
cursurile cărora s-au înscris sute 
de oameni ai muncii din toate 
ramurile de activitate.

Pentru a vedea cum funcțio
nează această nouă formă de în*  
vățămî'nt a oamenilor muncii, la 
sfîrșitul lunii noiembrie s-a fă
cut o analiză,. de către Consiliul 
sindical raional și Subfiliala 
S.R.S.C. Petroșani.

In comparație cu anii trecuți, 
cînd în raionul nostru funcționau 
două universități populare mun
citorești, în anul curent numărul 
lor s-a ridicat la 5, din care una 
este publică. Sub îndrumarea Co
mitetului raional de partid, in 
anul școlar 1959/60 s-au des
chis universități populare munci
torești în localitățile Lupeni, Vul- ■ 
can, Petroșani (două) și Petrila, 
în care sînt cuprinși în jurul a 
600 de cursanți. De asemenea, 
pe lingă școlile din raion au luat 
ființă lectorate cu părinții. Intre 
acestea funcționează bine cele din 
Aninoasa. Petrila, Petroșani 
(Școala de 7 ani nr. 1), Lonea, 
Vulcan etc., spre deosebire de 
cele de la Uricani, Paroșeni, Lu
peni care nici la ora actuală 
n-au reușit să țină primele lec
ții. De asemenea, pe lîngă clu
burile Aninoasa, Lonea, Filatura 
Lupeni și unele cămine cultura
le de la sate s-au înființat lecto
rate de cultură generală, pe care 
le frecventează peste 300 de per
soane. Cunoscînd importanța 
acestor forme de învățămînt, ma
joritatea comitetelor de întreprin
dere au pus la dispoziția univer
sităților și lectoratelor săli co
respunzătoare, pentru ca oamenii 
muncii să poată învăța în condi
ții bune.

Analiza făcută a scos la iveală 
pe lîngă rezultatele obținute și 
unele lipsuri în această muncă. 
Așa, de pildă, atît ijeferțltal pre
zentat cît și discuțiile au sepș. 
în evidență faptul că unele comi
tete de întreprindere din raion, 
cu toate sarcinile trasate, n-au 
acordat atenția cuvenită acestei 
forme de învățămînt, luciu ce a 
dat naștere la o seamă de greu
tăți, care frînează desfășurarea 
activității universităților populare. 
In unele localități ca Ia Lonea 
sau Lupeni, de pildă, dacă la 
început, comitetele sindicale ale 
minelor s-au ureocupat ' de 
înscrierea cursanților, reușind să 
încadreze un număr suficient în 
această formă de învățămînt, pe 
parcurs nimeni nu s-a mai în
grijit de mobilizarea cursanților. 
Din acest motiv prezența la lec
țiile predate pînă acum a scăzu’ 
cu 50—55 la sută.

Nici la Vulcan universitatea

populară muncitorească n-a func
ționat cum trebuie. Și acolo din 
lipsa de interes a comitetului 
sindical și mai ales a di
rectorului universității populare 
(ing. Coana Nicolae) timp de 
două săptămîni - nu s-au ¡ nut 
cursurile. In ultima vreme însă, 
în urma măsurilor luate de Con
siliul sinidical raional, situația s-a 
îmbunătățit simțitor, ajungîndu-se 
la o frecvență de 90—95 la sută.

Cu totul altfel se prezintă si
tuația în orașul Petroșani. Uni
versitatea muncitorească de la 
U.R.U.M.P., de exemplu, își ține 
lecțiile în condiții neadecvate. 
La început, la lecții s-au înscris 
peste 60 de persoane, majoritatea 
tineri. Aceștia au cerut să se 
predea lecții privitoare Ia tehno
logia metalelor, matematică, fi
zică, economie politică etc. Con
ducerea cursului (director ing. 
Șoimoși Alexandru) s-a străduit 
să se achite de sarcina încredin
țată și totuși, la lecții, dintr-un 
slab interes al comitetului sindi
cal, frecvența este încă doar de 
25 la sută. Această stare de lu-
cruri nu este cauzată numai de'
lipsa de 
ții» ci și 
Comitetul

mobilizare 
de alte 
sindical

la lec- 
greutăți. 
de la

U.R.U.M.P. (președinte Hebe- 
dean losif, resp. cultural ing. Sír
ba Sofronie), cît și conducerea 
duhului (tov. Munteartu Simion), 
manifestă uneori un dezinteres
nepermis față de această impor
tantă formă de învățămînt. Deși 
a avut sarcini concrete în această 
direcție, comitetul sindical nu a 
luat nici măcar măsura de a 
asigura o șală corespunzătoare 
pentru ținerea lecțiilor.

In afară de universitățile mun
citorești care funcționează pe lîn
gă întreprinderi, în Petroșani a 
luat ființă și o universitate popu
lară publică, care funcționează cu 
următoarele discipline: matema
tică, fizică, chimie. Se predau 
aici de asemenea lecții de istoria 
muzicii, teatrului, artelor plastice 
și literaturii, științe sociale și 
topografie. In cadrul acestei uni
versități funcționează și un cerc 
de limbi străine, unde doritorii 
pot învăța limbile rusă, engleză 
și franceză. In general, colectivul 
de conducere al acestei universi
tăți s-a achitat de îndatoririle 
sale, urmărind îndeaproape desfă 
șurarea lecțiilor, asigurarea unui 
conținut bogat. In privința mobi
lizării celor peste 200 cursanți 
mai sînt unele greutăți. Pentru 
a le lichida, comitetele de între
prindere din oraș și organizațiile 
U.T.M., sînt chemate să contri
buie cu toată seriozitatea.

In această muncă o sarcină 
importantă revine și subfilialei 
raionale S.R.S.C. Aceasta are sar-

(Continuare în pag. 3-a)

83.000 kg. fier vechi
Tinerii de la mina Uricani au 

întreprins în acest an numeroa
se acțiuni patriotice. In cadrul 
sectoarelor exploatării au fost

Să ridicăm munca politică la nivelul 
sarcinilor actuale

Tovarășul Marinei Alexandru este maistru la atelierul electric 
al minei Petrila. Tov. Nagy Anton este unul din cei mai buni 
muncitori de aici. Ini clișeul nostru, cei doi au fost surprinși în 
momentul cînd încercau la megohmmetru un transformator de »80 
kWa revizuit în atelierul electric.

In zilele de 5—6 decembrie 
a. c., au avut loc lucrările confe
rinței orășenești de partid din 
Petrila. La conferință au parti
cipat tov. Vîjdea Gheorghe, se
cretar al Comitetului raional de 
partid și tov. Momeu Samoilă, 
președintele Consiliului sindical 
raional Petroșani.

Conferința de partid a făcut 
bilanțul activității politice și e- 
conomice desfășurate de către 
vechiul comitet orășenesc de 
partid de la ultimele alegeri și 
pînă în prezent. Conferința a a- 
preciat că în perioada ce s-a 
scurs de la alegerile din luna 
noiembrie 1958, comuniștii din 
Petrila au obținut succese în
semnate în activitatea lor. *

Colectivul minei Petrila a ex
tras 20.773 tone de cărbune pes
te planul de producție, față de 
12.000 tone, cît a fost angaja
mentul. Productivitatea muncii a 
crescut, obținîndu-se un randa
ment de 1,023 tone pe post față 
de o tonă cît era prevăzut. Ca 
rezultat al depășirii sarcinilor 
de plan și al creșterii. producti
vității muncii, colectivul minei a

realizat o economie la prețul de 
cost al cărbunelui de 1.555.000 
lei.

Succese importante în procesul 
de producție a obținut și colec
tivul preparației Petrila. Valoa
rea producției globale a fost 
realizată în proporție de 105,2 
la sută. Planul de brichete și 
semicocs ă fost îndeplinit în pro
centaj de 103,6 la sută și, res
pectiv, 115,5 la sută, iar valoarea 
economiilor obținute se ridică la 
1.637.000 lei.

Asemenea rezultate a mai ob
ținut și colectivul sectorului 
l.F.E.T. Lonea. La bușteni de 
fag planul a fost depășit cu 9 
la sută, la lemn de foc esență 
tare și moale cu 14 la sută. Sin
gurul sortiment ce nu s-a reali
zat decît în proporție de 94 la 
sută a fost planul la lemn de 
rășinoase. Acest sector forestier 
a obținut o economie la prețul 
de cost de 67.000 lei.

Sub îndrumarea și conducerea 
comitetului orășenesc de partid, 
sfatul popular Petrila a înregis
trat unele succese în transfor
marea socialistă a agriculturii.

In acest an a fost inaugurată o 
nouă întovărășire zootehnică în 
satul Răscoala-Birăoni în care 
s-au înscris 33 de familii cu o 
suprafață de 111,07 hectare și 
cu tin număr de 381 oi. In cele 
două întovărășiri înființate în 
anii trecuți au mai intrat alte 
27. de, familii. Cele trei întovă
rășiri existente, cuprind 115 fa
milii cu o suprafață de 364 hec
tare teren și un însemnat nu
măr de oi. De asemenea mai e- 
xistă un număr de alte 35 ce
reri de înscriere în cadrul în
tovărășirilor zootehnice în satele 
din împrejurimi.

Mai multă grijă față 
de problemele 
gospodărești

Din darea de seamă prezen
tată de către tovarășul Gorboî 
Mihai, secretarul comitetului o- 
rășenesc de partid, a reieșit că 
în .cursul acestui an, au fost rea-

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)
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Colaborlnd zIMc £« pârltHii 
elevilor

TRIBUNA 
PEDAGOGULUI

Școala și familia, au un rol 
covîrșitor în educarea tinerei ge
nerații. Deopotrivă cu părinții, 
profesorii' și învățătorii sîntem 
interesați să dăm societății tineri 
culți, disciplinați și cinstiți, mo
dești și conștiincioși, cu dragos
te de muncă, cetățeni devotați 
cauzei construirii socialismului. 
De aceea ne străduim să conlu
crăm cît mai strtns, cît mai rod
nic cu familia.

Experiența practică a dovedit 
cît de folositoare este pentru e- 
ducarea și in
struirea elevilor 
intervenția și ac
tivitatea părin
ților. Ei ne spri
jină să asigurăm 
frecvența, disciplina, ctt și bu
na pregătire a elevilor la învă
țătură. încă din primele zile ale 
anului școlar au avut loc ședin
țe cu părinții pe școală și pe 
clase, s-au discutat atunci con
dițiile care trebuie create elevi
lor pentru ca ei să se poată pre
găti cît mai bine, obținînd re
zultatele dorite atît die părinți, 
cît și de profesori și învățători.

Diriginții au căutat să urmă
rească la fiecare elev în parte 
felul cum se pregătește, putînd 
să observe că unii elevi întîmpi- 
nă greutăți la învățătură. Cer- 
cetînd cauzele rămînerii lor în 
urmă la învățătură unii diri- 
ginți au făcut vizite la domici
liu, pentru a cunoaște îndea
proape în ce măsură părinții se 
preocupă de controlul și îndru
marea lor. In acest sens, dirigin
tele clasei a V-a A de exemplu 
a observat că elevul Popescu Se
vastian întîmpină unele greutăți 
la învățătură. Părinții elevului 
fiind amîndoi în serviciu nu-1 
pot supraveghea suficient în 
timpul studiului individual. 
Din discuțiile purtate, dirigintele 
a înțeles că părinților le este 
greu să-l îndrume la învățătură 
și atunci a organizat în școală 
zilnic ore de meditații cu elevii, 
unde a fost invitat și elevul Po
pescu Sevastian, pregătindu-și 
lecțiile pentru a doua zi. Deseori 
dirigintele merge personal acasă 
la acest elev și-l ajută să-și pre
gătească lecțiile și temele. In ur
ma acestui ajutor rezultatele au 
început să apară, elevul a înce
put să primească note.bune.

Cu aceeași dragoste și grijă
-------- -------- ©-----------------

Pentru buna desfășurare a tezelor
Colectivul didactic al Școlii da 

7 ani din Petrila, acordînd o deo
sebită atenție bunei desfășurări 
a tezelor, a inițiat o serie de 
măsuri menite a ușura elevilor 
aprofundarea materialului din 
trimestrul I.

Pentru a evita supraîncărcarea 
elevilor, s-a procedat la o justă 
planificare a tezelor, astfel in
cit nu s-au planificat mai mult 
de trei teze pe săptămîni.

Tot în scopul consolidării cu
noștințelor s-au programat ore 
de meditații, în care s-a recapi
tulat materia pe teme și capitole. 
Aceste ore s-au ținut cu regu
laritate, conform programului afi
șat — de către tovarășii profe
sori Daniel Lucia, Bartha Marga
reta, Bretoiu Victor, Felea Ro- 
zalia, Csiszer Arpad, Moldovan 
Iuliana și alții.

Recapitularea materiei s-a fă
cut și în orele de curs prevăzute 
în planul calendaristic. Pentru a 
atrage și pe părinți în acțiunea 
de pregătire a elevilor In vederea 
tezelor, ș-au ținut ședințe pe cla
se de către diriginți, în care s-a 
insistat asupra sarcinii pe care 
o au aceștia pentru a-și suprave- 

părintească au fost ajutați și 
alți elevL In clasa Vl-a A diri
ginta Bretoiu Victoria urmărind 
îndeaproape zi de zi fiecare elev 
cum vine pregătit la lecții, a ob
servat că eleva Rădan Victoria 
vine adesea cu temele nepregă
tite. Făcînd mai des vizite la do
miciliul acestei eleve, nu a gă
sit-o acasă. Părinții i-au răspuns 
că au trimis-o după cumpărături. 
Explicîndu-le că, mai cu seamă 
acum, în perioada tezelor, eleva 
are nevoie de timp pentru pre

gătirea lecțiilor, 
părinții elevei 
au promis că o 
vor ajuta. Dar 
lucrul acesta nu 
a fost dovedit.

Diriginta a căutat să discute a- 
tunci mal serios șl mai des cu 
părinții fetei, pentru a afla a- 
devărata cauză pentru care ea 
lipsește mereu de acasă. Abia 
după un timp, părinții au ară
tat că eleva urmează paralel cu 
școala și niște cursuri de croi
torie, ceea ce îi răpește din tim
pul liber de studiu individual. 
Prin aceasta părinții au îngreu
nat situația elevei, mai ales că 
fiica lor este o elevă slabă la 
învățătură. Diriginta a lămurit 
părinții asupra importanței ter
minării mai întîi a celor șapte 
clase, și abia după aceea să 
meargă la un curs de croitorie.

Din exemplele die mai sus se 
vede că unii diriginți se preocu
pă de ajutorarea elevilor mai 
slabi, dar că nu întotdeauna pă
rinții înțeleg așa cum trebuie a- 
jutorul oferit de școală.

Exemple asemănătoare mai 
sint. Putem cita în acest sens 
și diriginții de la clasele a Vl-a 
C și a Vll-a A și B, care se 
preocupă de întărirea legăturii 
cu familia.

Pentru a înlătura aceste greu
tăți venite din partea părinților, 
aceștia sînt instruiți pe linie pe
dagogică în ultima vreme în ca
drul lectoratelor care funcțio
nează regulat în fiecare lună.

Existtnd o strînsă colaborare 
între cadrele didactice și părinți, 
sperăm că anul acesta vom pu
tea obține rezultate și mai bune 
dedt anii trecuți în procesul rn- 
structiv-educativ din școala noas
tră.

prof. R. FELEA 
Școala de 7 ani — Petrila

ghea mai atent copiii în perioada 
tezelor, creîndu-le condițiile ne
cesare unei temeinice pregătiri.

V. NICULESCU
director al Școlii de 7 ani — 

Petrila

Pentru serbarea pomului de iarnă, elevii Școlii de 7 ani nr. 1 din Petroșani 
se pregătesc încă de pe acum cu multă sîrgulnță. Unii repetă scenete, alții învață 
poezii, iar alții participă ia repetițiile corului care va prezenta la serbare un fru
mos program. IN CLIȘEU: Elevii claselor a Vi ha fac ultimele repetiții la cinte- 
cele pe care le vor interpreta la serbarea Iar.

Vești din unitățile 
pionierești

• Pionierii Școlii de 7 ani din 
Petrila au prestat pînă în prezent 
300 ore de muncă patriotică, par- 
ticipind la acțiunile de înfrumu
sețare a orașului. Totodată ei au 
colectat peste 500 kg. fier vechi, 
evidențiindu-se în această privin
ță elevii claselor a Vfl-a A și B.

• La sfîrșitul lunii trecute. în 
majoritatea școlilor de 4 și 7 ani 
din Valea Jiului s-au organizat

■ lecturi colective din cartea sovie
tică „Povestiri despre Zoia și 
Șura“ în amintirea eroinei so
vietice Zoia Kosmodemianskaia, 
ucisă mișelește de hitleriști la LV 
noiembrie 1941

• In unitățile din școlile de 7 
ani din Aninoasa. Vulcan, Lupeni 
și Petroșani a început pregătirea 
pionierilor pentru trecerea pro
belor în vederea obținerii distinc
țiilor pionierești.

Spartachiada 
pionierilor și școlarilor

Duminică s-au 
desfășurat în sa
la de sport a 
Școlii medii mix

te din Petroșani întrecerile pionie
rilor din cadrul spartachiadei 
lor la volei, handbal și oină. 
Pentru jocurile de volei s-au 
prezentat 6 echipe de băieți și 
fete de la Școala medie mixtă și 
de la școlile de 7 ani nr. 1, 2 și 
3 din localitate. După întîlniri, 
viu disputate, locuirile întîi, atît 
la băieți cît și Ia fete au fost 
ocupate de echipele reprezenta
tive ale Școlii de 7 ani nr. 1, lo
cul II revenind formațiilor Șco
lii medii mixte. La oină și la 
handbal nu au prezentat echipe 
decît Școala de 7 ani nr. 1 și, 
respectiv, Școala medie mixtă, 
dieși toate celelalte școli ar fi 
avut posibilități să prezinte for
mații și la aceste discipline spor
tive.

In sala de 
aport a clubului 
minier a avut 
loc duminică di

mineața faza pe centru a Sparta
chiadei pionierilor și școlarilor 
la volei. Au luat parte peste 50 
de concurenți la întrecerile care 
s-au ridicat la un bun nivel teh
nic. De pildă, în finala de volei 
la băieți s-au întîlnit reprezen
tativa Școlii de 7 ani din Vulcan 
și a Școlii de 7 ani nr. 1 Lupeni. 

După un joc frumos, victoria a fost 
obținută de pionierii din Vulcan 
la 2—1 (12—15; 15—13; 16—14). 
La fete a cîștigat faza pe centru 
echipa de volei tot a Școlii de 
7 ani din Vulcan care a învins 
în finală cu 2—0 reprezentativa 
Școlii de 7 ani nr. 2 Lupeni.

Petroșani

Lupeni

Azi, degetele „caută" clapele pianului cu mai multă grijă și 
cu mai puțină siguranță. Sînt orele primelor exerciții. Mi ine, e- 
leva Burtea Cornelia din anul I al Școlii populare de artă — Pe
troșani va deveni, cu ajutorul cunoștințelor căpătate la școală, o 
pianistă plină de grație și măiestrie dacă va munci la fel de mult 
ca în aceste prime ore de exrciții.

---------------- O-----------------
In ajutorul elev.lor-muncitori

Cum îmi planific timpul pentru studiu
E greu să trăieșți în secolul 

nostru fără a avea un minimum ac 
cunoștințe generale, cu ajutorul 
cărora să-ți ușurezi munca îh 
producție, să-ți explici atîtea șl 
atîtea probleme pe care le ridică 
viața, tehnica modernă. De aceea 
partidul a venit în ajutorul nos
tru, a celor care vor să se a- 
dape la izvorul științei, ii'ființînu 
cursurile muncitorești serale. Sînt 
și eu unul dintre elevii cursurilor 
serale. în clasa Xl-a la Școala 
medie mixtă din Petroșani.

Mulți colegi m-au întrebat de
seori cum fac de am timp des- 

’•tul și pentru muncă și pentru în
vățătură și chiar pentru distrac
ții, îneît pot fi fruntaș și la în
vățătură și în producție.

Tot succesul învățăturii elevi
lor seraliști — după părerea mea 
— depinde de justa planificare a 
timpului liber. Cum îmi împart 
o zi de lucru ? Deșteptarea o fac 
la 4,30. Programul de dimineață 
îl am în așa fel întocmit îneît 
la 5,30 să pot fi la apel, la sec
torul V, mina 3 Jieț, unde mun
cesc. De aici intru în șut și lu
crez pînă la ora 14. După ieșirea 
din mină merg la lămpărie și 
baie, astfel că la ora 15 pot lua 
și masa, fiind gata pentru școa
lă. In tren, în drum spre școală, 
mă mai uit încă_____
odată peste lec
țiile de zi.

In timpul ex
plicațiilor profe
sorilor caut să 
mă concentrez cît 

Toți trei sînt vecini. 
Primul, Teodorescu Va
ier, dintr-a IV-a B, stă 
în blocul 19, iar al doi
lea, Buda Teodor, din
tr-a IlI-a C, locuiește, 
ca și cel de-al treilea, 
Nădășan Dionisie din
tr-a IlI-a B, în blocul 
20. împreună merg la 
Școala de 7 ani nr. 1 
din Petroșani unde în
vață. împreună se întorc 
acasă. Orele de învățat, 
cît și orele libere și 
le-au programat în ace
lași timp. Ce zice unul, 
zice și celălalt, la toate 
acțiunile sînt alături, fie 
că e vorba de colectat 
fier vechi, de îngrijit de 
iepurii fermei unității lor 
de pionieri sau de în
deplinit vreo altă sarci
nă de organizație.

Așa s-a întîmplnt și 
în una din zilele înce
putului de decembrie al 
acestui an, cînd au dat 
dovadă de multă ini

țiativă. Era aproape sea
ra. Toți trei se întorceau 
de la școală. In fața u-

mal mult îneît rămîn cu lecția 
învățată din clasă în proporție 
de peste 50 la sută, fixarea cu
noștințelor le pun însă la punct 
după terminarea orelor, chiar în 
cursul acelei zile, seara, la că
min. Ce n-am înțeles suficient și 
ce n-am putut să învăț, îmi no
tez într-un caiet personal, pe care 
îl consult cîteva ore sîmbătă și 
duminică. Caut să profit foarte 
mult și de orele de meditație, pe 
care profesorii ni le-au fixat sîm- 
băta după-amiază. La aceste ore 
îmi lămuresc și mai bine unele 
pfobleme ivite din timpul săptă- 
mînii.

De un mare folos îmi sînt zia
rele pe care le consult foarte 
mult, pentru lecțiile științelor so> 
cial-economice. Nu-mi scapă de 
sub ochi nici revistele și mate
rialele de documentație tehnică. 
Astfel, printr-o justă planificare 
a timpului, evitînd timpii morți, 
o atenție susținută în timpul ore
lor de clasă, studiul materialului 
documentar suplimentar pe mar
ginea lecțiilor predate, printr-o 
frecvență regulată la cursuri, reu
șesc să mă pregătesc în bune 
condițiuni pentru lecții, cît și în 
vederea examenului de maturi
tate care mă așteaptă în acest 
an.

NICOLAE MUȘAT

TREI PIONIERI
nei uși a scării blocului 
20 din cartierul Dimi- 
trov văzură o femeie 
cu o fetiță mică lîngă 
ea, stînd în fața unei 
grămezi mari de lemne. 
Din cînd în cînd lua cîte 
un braț de lemne să-l 
ducă în magazia aflată 
la subsol, dar atunci fe
tița începea să țipe. Fe
meia se întorcea atunci 
repede s-o liniștească, 
apoi iar fugea cu lem
nele spre magazie...

— Hai să ajutăm fe
meii — spuse Teodo«' 
rescu. cel mai mare din
tre pionieri.

— Bine! Făcu Buda. 
Unul are grijă de fetiță, 
iar ceilalți ajută femeii 
la cărat lemnele în ma
gazie...

Zis si făcut.
In felul acesta, fetița 

cea mică a încetat să 
mai plîngă, iar mama 
ei, ajutată de pionieri, a 
putut ca încă înainte de 
căderea întunericului să 
ducă în magazie toate 
lemnele.



Desfășurarea invățămlntului de partid - 
in atenția biroului organizației de bază

acest an organizația de 
nr. 5 de la mina Lonea a

In 
bază 
acordat o atenție deosebită pre
gătirii și desfășurării în condi- 
țiuni cît mai bune a învățămîn- 
tului de partid. Fiecare membru 
și candidat de partid' este cu
prins în cadrul învățămîntului. 
Frecvența la învățămînt se ridi
că la 84,4 la sută. Acest lucru 
se datorește faptului că membri! 
biroului organizației de bază, 
tovarășii Lihoacă Simion, secre
tarul organizației de bază, Vra- 
ciu Loghin, locțiitor de secretar, 
precum și ceilalți asigură un con
trol permanent asupra fiecărui 
cerc și curs, preocupîndu-se tot
odată de mobilizarea cursanților 
la învățămînt.

Cele 4 cercuri și cursuri din 
sectorul V își desfășoară activi
tatea satisfăcător. S-au predat 
pînă în prezent cîte 3—4 lecții 
la fiecare cerc sau curs.

Cercul de studiere a Statutu
lui P.M.R. condus de propagan
distul Prodan Vasile este for
mat din 22 candidați de partid. 
La cele 4 lecții predate pînă în 
prezent, frecvența se ridică la a- 
proape 80 la sută. Printre cursan- 
ții cercului se numără muncitori 
harnici ca Toacă Ștefan, Călin 
loan și Ionuț Traian. Candida
tul de partid Toacă Ștefan a în
vățat în cadrul cercului că mem
brii și candidații de partid tre
buie să fie fruntași în muncă. 
La rândul său și el se strădu
iește să îndeplinească această 
cerință. Brigada dfe tineret pe 

re o conduce se află în frun
tea întrecerii socialiste pe sec
tor. Ea a extras în acest an mai 
mult de 4000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan și a fă
cut economii în valoare de 14.500

l
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Magazinele 
sînt bine ♦ 
auro vizionate î

între 1 și 31 decembrie, O.C.L. I 
Produse Industriale Petroșani f 
organizează „Luna cadourilor", i 

. Scopul acestei acțiuni este asi- |
* gurarea unei mai bune aprovi- I 
I zionări a populației din Valea 4 
| Jiului în preajma și cu prilejul t 
ț sărbătorilor de iarnă, cu diferite j 
T produse industriale de sezon. J
* ~ încă din primele zile ale lunii i 

ecembrie, vitrinele magazine- 4
lor au fost amenajate cu deco
ruri specifice sărbătorilor de iar-

î
t
♦ nă, Tot în scopul unei bune de- 
Î*  serviri, magazinele de parfume- 

rie și mercerie au confecționat

cina de a atrage în colectivul 
său de lectori cit mal mulți intelec
tuali cinstiți, cu o calificare co
respunzătoare, oameni devotați 
cauzei socialismului. în acest sens 
se cere o mare atenție în contro
larea lecțiilor ce urmează a fi 
predate. Nu este îngăduit ca în
cadrul universităților populare să 
se predea lecții pe teme generale, 
de unde cursanții să plece cu 
confuzii. Lecțiile ce se predau 

stivele sînt răpite și valorifica
te cu regularitate. Același lu
cru se face la îndemnul agitatori
lor și în celelalte abataje în fi
guri, iar brigăzile de întreținere 
ale tovarășilor Jitea Aurel, Bă- 
lin Petru valorifica lemnul vechi 
pentru bandaje. Pe lingă econo
mii la material lemnos, s-au fă
cut economii și la exploziv. Prin 
străduința colectivă s-a reușit ca 
în cursul acestui an să se rea
lizeze economii în valoare de cir
ca 420.000 lei.

O intensă muncă politică s-a 
desfășurat și în domeniul crește
rii productivității muncii. Drept 
rezultat, productivitatea 
pe șector a crescut cu 12 la su
tă față de cea planificată lucru 
ce a făcut ca planul anual să 
fie îndeplinit încă din ziua de . 
5 decembrie.

Succesul dobfndit este semnifi
cativ. Dar colectivul sectorului 
TI al minei Aninoasa este ferm 
hotărât' să’ nu se oprească aici. 
Mobilizat de- exemplul comuniș
tilor el este hotărât să obțină 
noi succese în întrecerea ce se 
desfășoară în cinstea celei de a 
12-a aniversări a Republicii.

D. CRI ȘAN
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* care se vor pune în vînzare în 
ș luna decembrie: 1.500 bucăfi a- 
ț parate de radio produse în țară
• și de import, 300 bucăți mașini 
? de spălat rufe, 200 bucăți ma- 
J șini de cusut, 1.000 bucăți cea- 
ț suri de mină și buzunar, 5.000 
î bucăți bijuterii diferite din aur, 
ț 100.000 m. țesături de bumbac, 
? 4.000 m. stofe palton bărbați și fe-
♦
♦

♦ 
t 
» 
I 
i 
» 
« 
«
♦ 
»
♦ 
i

* pachete cu cadouri, estetic am- 
f balate.
? în orașele Petroșani și Lupeni
• s-au organizat expoziții cu vîn- 
ș zare cu un bogat sortiment de 
î podoabe pentru pomul de iarnă, 
i unde cumpărătorii își pa procu

ra tot felul de obiecte din cele 
mai frumoase. Pentru cei mici, 
magazinele și raioanele de spe
cialitate au fost aprovizionate 
cu un bogat sortiment de jucă
rii.

Magazinele de produse indus
triale vor pune la, dispoziție tot 
felul de mărfuri, mult preferate, 
dintre care enumerăm i

T
4

mei, 30.000 bucăți diferite con
fecții, 10.000 perechi încălțămin
te pentru bărbați, femei și co
pii, precum și un bogat sorti
ment de tricotaje, fulare, poșete 
și articole de menaj.

Toate- magazinele aparținlnd 
O.C.L. Produse Industriale, s-au 
pregătit pentru a putea ‘face față 
în bune condițiuni tuturor cerin
țelor populației în cadrul „Lunii 
cadourilor".
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I. PICK
corespondent

sută. La 
prezenți

ți activi-

■ t - .și cursurile din 
la mina Lonea se 
tovarăși fruntași 

Printre aceștia se 
Constantin,

lei. In ziua de 2 decembrie a. c. 
în schimburile l și II brigada 
a armat abatajul exclusiv cu 
material recuperat.

In cadrul organizației de bază 
nr. 5 funcționează și un curs 
special pentru mineri. Activita? 
tea acestui curs este bună. Pro
pagandistul Rebedea Miron, in
giner miner, se pregătește te
meinic pentru expuneri, iar la 
discuții participă aproape fieca
re tovarăș. Frecvența este bună, 
ridieîndu-se la 95,5 la 
ultima lecție au fost 
toți cei 15 cursanți.

Bine se desfășoară 
tatea cercului de studiere a Is
toriei P.M.R. condus de propa
gandistul Bumbea Filimon. A- 
cest propagandist se pregătește 
și el temeinic pentru curs, pre- 
zentîndu-se în fața cursanților cu 
un plan amănunțit, după care 
face predarea.

In cercurile 
sectorul V dfe 
găsesc mulți 
la învățătură, 
numără Iordache 
iancu Nicolae lui Mituț, Sferlea 
Melinte, Olteanu loan, Onea Au
rel, Ciocan loan, Burdușa loan 
și Goadă Nicolae.

In problema învățămîntului de 
partid s-au manifestat și unele 
lipsuri. Sînt membri și candidați 
de partid care în acest an de 
învățămînt nu au participat nici
odată la învățătură. Printre a- 
ceștia se numără tovarășii Po- 
pescu Marcu, Mureșan Gavrilă 
și Cocora Marin.

Acești tovarăși au 
mâți în fața biroului 
ției de bază unde au 
la răspundere pentru 
lor față 
ră de a 
nivelului

Biroul 
va putea 
bune în 
la învățămînt, dacă această pro
blemă va constitui o preocupare 
permanentă a întregului birou.

fost che- 
organizar 
fost trași 
atitudinea 

de îndatorirea statuta- 
munci pentru ridicarea 
politic și ideologic, 
organizației de bază 
obține rezultate și maî 
mobilizarea cursanților

★

grup nu prea ma- 
grau artiști a- 

așteptau so- 
formații dramati-

Repetiție la noua piesa
In fața clubului din Aninoasa 

se adunase un 
re de tineri, 
matori care 
sîrea întregii 
ce a clubului care în această 
seară făcea a doua repetiție cu 
mișcare în scenă Ia noua piesă 
pe care o pregătesc — „Doctor în 
filozofie", comedie în 4 acte de 
Branîslav Nușlcl. Ei au hotărât 
să se întîlnească seară de sea
ră, pentru ca noua piesă să poa
tă fi reprezentată încă la sfârși
tul acestei luni.

Sîntem hotărîți să obținem noi succese în muncă
Printre colectivele care au în

cheiat socotelile cu anul în curs, 
începînd să lucreze în contul lui 
1960. se numără și acela al sec
torului II de la mina Aninoasa. 
Din relatările tovarășului Crîs- 
nic Dionisie. secretarul organi
zației de bază si mecanic șef în 
sector s-au desprins o seamă de 
fapte pozitive care au dus la ob
ținerea acestui succes

Comparativ cu anul trecut, în 
1959 în fața harnicului colectiv 
al sectorului II de la mina Ani
noasa au stat sarcini sporite. 
Pentru îndeplinirea lor au fost 
luate din timp o seamă de măsuri 
tehnico-organizatorice menite să 
asigure îndeplinirea și depășirea 
ritmică și la toți indicii a sarci
nilor de plan. Printre aceste mă
suri se numără pregătirea din 
timp a noi locuri de muncă, asi
gurarea brigăzilor de mineri cu 
material lemnos și vagonete goa
le, utilaje etc.

O contribuție substanțială la 
dobîndirea succeselor a adus-o 
munca politică de masă desfășu
rată de organizația de bază. Or
ganizația de bază a propus con
ducerii sectorului ca la fiecare loc 
de muncă și pe fiecare schimb să

CEREȚI IN LIBRARII
K. Mane, F. Engeisi

OPERE — volumul •
Volumul 6 al „Operelor" lui 

Marx și Engels cuprinde articole 
scrise în perioada octombrie 
1848 — iulie 1849 și publicate 
în „Noua gazetă renană", în ca
re s-au ocupat de problema re
voluției de la 1848 și de sarcinile 
proletariatului în această privin
ță. Ei chemau' masele populare 
la luptă împotriva represiunilor 
și măsurilor luate die guvernele 
contrarevoluționare. Dascălii pro
letariatului au acordat o atenție 
deosebită luptei de eliberare na
țională a popoarelor asuprite. 
Ei criticau aspru parlamentul 
burghez care nu a știut să a- 
pere drepturile poporului și che
mau poporul german să se u- 
nească într-o republică unită și 
democratică — singura chezășie 
a dezvoltării sale economice și 
politice.

v. i. Lenîn: Despre tineret
Lucrarea cuprinde cuvîntările. 

articolele și scrisorile lui V. 1. 
Lenin cu privire la tineret, pre
cum și acele lucrări ale lui V. I. 
Lenin în care sînt tratate pro
blemele care privesc tineretul.

Cartea este împărțită în patru 
capitole:

„Despre situația copiilor și ti
neretului în capitalism“,

„Despre mișcarea revoluționa
ră în rândurile tineretului stu
dios din Rusia țaristă".

„Despre participarea tineretu
lui muncitoresc și țărănesc la 
lupta revoluționară, despre edu
cația revoluționară a tineretu
lui",

„Despre participarea tineretu
lui la construcția socialistă și 
despre educarea unui om nou“.

In anexă volumul cuprinde ad
notări scurte cu caracter infor
mativ și un indice cronologic al 
lucrărilor lui V. I. Lenin.

S. Zei ger și alții:
Salarizarea și normarea 

muncii* *
Lucrarea arată cum este apli

cat principiul socialist al repar
tiției după muncă în întreprin
derile și instituțiile 
ckin R.P.R. Autorii s-au străduit 
să prezinte cititorilor o imagine 
de ansamblu a experienței do- 
bîndite în țara noastră în apli
carea, timp de un deceniu, a sis
temului socialist de salarizare 
și normare a muncii.

socialiste

Gh. Dimitrov: Opere alese
Volumul cuprinde articole și 

cuvîntări ale marelui conducător 
al poporului bulgar, Gheorghi 
Dimitrov, scrise atît în perioada 
de dinainte cît și după elibera
rea Bulgariei de sub jugul fas
cist.

fie repartizați membri și candi
dați & partid. Prin exemplul lor 
personal comuniștii au mobilizat 
întregul colectiv la îndeplinirea 
și depășirea ritmică și la toți in
dicii a sarcinilor de plan.

In vederea mobilizării colecti-
•♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Cuvîntul fruntașilor 
întrecerii socialiste

«•••••*•«•*«^4••••••••••  

vului sectorului la îndeplinirea 
tuturor indicilor de plan au fost 
instruiți și agitatorii din sector. 
Instruiți temeinic, agitatorii au 
vorbit minerilor despre necesi
tatea sporirii productivității mun
cii, realizarea de economii de 
materiale și energie și multe al
tele. Semnificativ este faptul că 
sțpț agitatori la fiecare loc de 
muncă și că agitația este dusă 
ținîndu-se seama de condițiile și 
posibilitățile existente

Astfel, agitatorul Danciu Ni
colae care lucrează în abatajul 
în figuri condus de Hegediiș Dă- 
niiă a arătat minerilor cum prin 
răpirea și refolosirea materialului 
lemnos din stive se pot obține 
însemnate economii. De atunci, 

3

Să ridicăm munca politică 
la nivelul sarcinilor actuale 

(Urmare din pag, l-a)

lizate o serie de lucrări gospo
dărești. S-a construit un gard 
din elemente prefabricate pe 
strada Republicii pe o lungime 
de 180 m. 1., s-a împrejmuit se
diul sfatului popular și piața 
din Lonea. A fost reparat dru
mul de la gara mică din Lonea 
pînă la colonia „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej", de asemenea au conti
nuat lucrările de sistematizare 
a străzii Republicii. In vederea 
înfrumusețării orașului s-au efec
tuat munci voluntare în valoare 
de 195.000 lei.

Participanții la conferință au 
scos în evidență și unele lipsuri 
care încă mai există în gospodă
rirea orașului. S-a arătat că a- 
provizionarea cu apă potabilă tn 
diferite cartiere și străzi, se face 
defectuos. In privința iluminatu
lui public sînt multe defecțiuni. 
Uneori lipsește curentul electric 
zile întregi, iar pe unele străzi 
lăturalnice nu este extinsă re
țeaua de iluminat. De aceste 
lipsuri se face vinovat în primul 
rând Sfatul popular al orașului 
Petrila care nu a tras la răspun
dere conducerea sectorului I.G.O. 
din localitate pentru lipsurile 
de care a dat 
tatea sa. Nici 
nesc de partid 
cuvenită acestor probleme.

Sfatul popular trebuie să dea 
mai multă atenție sezisărilor fă
cute de oamenii muncii, să trea
că dt mai urgent la remedierea 
defidențeior existente.

Delegații la conferința de par
tid au arătat că se manifestă 
lipsuri și la S.M.S. Petrila, un
de unii medici nu-și fac în mod 
conștiindos datoria și nu respec
tă orele de serviciu.

Din darea de seamă și din 
discuțiile purtate a reieșit că or
ganizațiile de partid din Petrila 
s-au întărit simțitor. Organiza
țiile de bază au primit în rân
durile lor în acest an 431 de 
membri și candidați de partid din

---------------- 0.

dovadă în activi- 
comitetul orășe

nii a dat atenția

Pentru ridicarea nivelului activității 
universităților populare și lectoratelor S.R.S.C

(Urmare din pag. l-a) 

muncii

care 92,3 la sută muncitorii di
rect productivi. In această pri
vință au obținut rezultate bune 
organizațiile de bază nr. 2, 6, 8 
de la mină, organizațiile de bază 
de la preparație și I.F.E.T.

Conferința a scos în evidență 
faptul că vechiul comitet orășe
nesc nu a îndrumat suficient or
ganizațiile de bază. Unii mem
bri ai comitetului cum au fost 
tovarășii Peter Moise. Fleșcan 
Constantin, Andervald Francisc 
ți alții nu s-au preocupat în des
tulă măsură de organizațiile de 
bază de care au răspuns, fapt 
care a contribuit ca ele să nu-și 
desfășoare activitatea la un ni
vel corespunzător.

In cadrul conferinței a luat 
cuvîntul tovarășul Vîjdea Gheor
ghe, secretar al Comitetului ra
ional de partid Petroșani, care 
a subliniat sarcinile principale 
care stau în fața organizațiilor 
de partid pe viitor.

Hotărârea plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a. c.. a 
arătat vorbitorul, a dat un pu
ternic avînt luptei pentru reali
zarea planului de producție și 
obținerea de economii. Mina Pe- 
trila, cît și întreprinderile din 
raza de activitate a orașului, au 
posibilitatea de a înregistra pe 
viitor rezultate și mai bune în 
activitatea lor.

Noul comitet ales să acord» o 
atenție mult mai mare desfășu
rării învățămîntului de partid. 
Să fie urmărită îndeaproape ac
tivitatea fiecărui cerc și curs. 
Instruirea agitatorilor să fie fă
cută cu regularitate, pentru ca 
ei să-și dlesfășoare activitatea la 
nivelul cerințelor.

Îndeplinirea sarcinilor trasate 
de conferință va asigura ridica
rea nivelului muncii de partid 
în întreprinderile și instituțiile 
•bracului Petrila, va duce la ridi
carea rolului organizațiilor de 
partid de conducători politici ai 
maselor în lupta pentru înfăp
tuirea sarcinilor construcției so
cialiste.

r

în universitățile populare trebuie 
să fie clare, concrete, să trateze 
probleme legate de specificul 
muncii întreprinderilor respective 
și la un nivel accesibil maselor 
de oameni ai muncii.

O sarcină imediată ce revine 
S.R.S.G. este aceea de a orga
niza în căminele culturale cicluri 
de conferințe pe teme agrozoo
tehnice, de combatere a misticis
mului, superstițiilor etc. La alcă
tuirea colectivelor de conferențiari 
trebuie cerut neîntîrziat sprijinul 
Secției agricole a Sfatului popu
lar raional, care are datoria, prin 
inginerii și tehnicienii săi, să 
contribuie la ridicarea nivelului 
cunoștințelor țăranilor muncitori 
din raionul nostru. Sarcina îm
bogățirii cunoștințelor tehnico- 
profesionale, politice și de cultu
ră generală a oamenilor muncii 
nu este ușoară. De aceea se cere 
ca în primele rânduri ale acestei 
acțiuni să se situeze comuniștii. 

Pentru ca activitatea universităților 
populare și lectoratelor să se îm
bunătățească, pentru ca și la 
sate să se înființeze forme de în- 
vățămînt, comitetele de partid 
și organizațiile de bază au sar
cina de a îndruma și controla 
modul în care comitetele de între
prindere și organizațiile U.T.M. 
se Ocupă de această problemă im
portantă, trăgîndu-le serios la 
răspundere pentru neîndeplinirea 
obligațiilor ce le au pe această 
linie.

RflTnnoHi-uă aBitnRntenteie 
la ziarui 

„Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

mesc de câtre difuiorii din 
întreprinderi șî Instituții, de 
către factorii poștali ș! Io 
oficiile P.T.TJL

»
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VtaKi tei K. S Hrușciov 
în Ucraina

MUKACEVO. (Agerpres).
La 8 decembrie, N. S. Hrușciov 

prim secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președintele Consiliului de 
Miniștri1 al U.R.S.S. a> vizitat 
colhozul „Lenin“ din raionul 
Mukacevo, unde a fost invitat de 
colhoznici.

Șeful guvernului sovietic a fost 
intîmpinat de toți locuitorii stră
vechiului sat ucrainean Velikîe 
Luciki, unde se află colhozul 
„Lenin“.

Aici a avut loc un miting la 
care a luat cuvintul N. S. Hruș
ciov.

La sediul conducerii' colhozu
lui N. S. Hrușciov s-a întreținut 
apoi cu conducătorii, specialiștii 
și activiștii din colhoz, precum 
și cu reprezentanți ai1 colhozuri
lor și sovhozurilor vecine.

★
LVOV 9 (Agerpres). — TASS 

anunță:
La 9 decembrie N. S. Hrușciov, 

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a sosit la 
Lvov. Locuitorii acestui oraș u- 
crainean au salutat cu căldură 
pe șeful guvernului sovietic și 
pe conducătorii Partidului Co
munist șl guvernului Ucrainei 
care îl însoțesc.

----- O-----
Poporul marocan cere 

evacuarea trupelor 
străine

RABAT 9 (Agerpres).
Partidul „Uniunea națională a 

forțelor populare“ din Maroc a 
cerut guvernului să adopte o po
ziție fermă în problema evacuă
rii trupelor străine de pe terito
riul Marocului.

Cererea aceasta a fost expri
mată într-o rezoluție adoptată 
de Consiliul național al Uniuni*  
naționale a forjelor populare cu 
ocazia unei întruniri care a avut 
loc recent la Casablanca.

• NEW YORK. In seara zilei 
de 7 decembrie Comitetul Politic 
al Adunării Generale a O.N.U. a 
încheiat dezbaterile pe marginea 
problemei algeriene, aprobînd cu 
majoritate de voturi proiectul de 
rezoluție prezentat de delegațiile 
a 22 de țări din Așla și AJricc. 
In rezoluția adoptată de Comi
tetul Politic se exprimă profunda 
îngrijorare în legătură cu conti
nuarea operațiilor militare din 
Algeria și se consideră că ac
tuala situație din această țară re
prezintă o primejdie pentru pacea 
și securitatea internațională. Re
zoluția cere insistent ca cele două 
părți interesate să înceapă tra
tative pentru a crea condițiile 
necesare în vederea traducerii cit 
mai grabnice în viață a dreptului 
poporului algerian la autodeter
minare, precum și condiții pen
tru încetarea focului în Algeria.

„Trupele străine, se spune în 
rezoluție, constituie , un mare 
pericol pentru poporul marocan 
care nu-și precupețește efortu
rile în opera dfe construcție a 
țării“.

Consiliul a chemat întreg po
porul marocan la acțiuni hotă- 
rîte pentru eliberarea teritoriu
lui țării de sub ocupația trupe
lor străine.

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

In sprijinul luptei pentru 
libertate a poporului algerian

BERLIN 9 (Agerpres).
Peste 500 de studenfi vest-ger- 

mani și arabi de la universitatea 
din Gottingen au organizat o 
demonstrație care s-a desfășurat 
sub lozinca luptei pentru rezol
varea echitabilă a problemei al
geriene. La mitingul care a a- 

,vut loc apoi, a luat cuvîntul un 
reprezentant al „Uniunii studen
ților din Asia și Africa“ care a 
declarat că conflictul din Alge
ria trebuie să fie reglementat și 
că trebuie să se acorde libertate 
poporului algerian.

de muncitori din

3.090.000 de muncitori 
vest-germani

cer mărirea salariilor
LONDRA 9 (Agerpres).
„Relațiile sociale în Germania 

occidentală — scrie într-o rela
tare din Bonn corespondentul 
ziarului britanic „Financial1 Ti- 
mes“ — amenință să se înrău
tățească“. Corespondentul citea
ză în acest sens revendicările de 
sporire a salariilor prezentate 
de sindicatele muncitorilor vest- 
germani din industria siderur
gică și din industria producă
toare de mașini, precum și de 
sindicatul muncitorilor poștali.

3.000.000
transporturi și din serviciile pu
blice au prezentat de asemenea 
revendicări de sporire a salarii
lor care să permită oamenilor 
muncii să facă față creșterii cos
tului vieții.

Cercurile patronale se împotri
vesc acestor cereri', scrie ziarul, 
amintind în legătură cu aceasta 
că asociația patronilor din in
dustria siderurgică a respins în
că de pe acum revendicările 
muncitorilor. Insă dacă nu se va 
putea ajunge la o înțelegere — 
scrie ziarul — „consecințele pot 
fi foarte importante“, deoarece 
— adaugă „Financial Times“, 
sindicatul muncitorilor din in
dustria siderurgică poate deter
mina și sindicatele oamenilor 
muncii din alte domenii ale e- 
conomiei, cum ar fi ale muncito
rilor din șantierele navale, din 
construcții etc. să ia poziție în 
lupta revendicativă.

---------------- .. . •--------------

Vicepreședintele Nixon 
despre vizita sa
NEW YORK 9 (Agerpres). —

TASS anunță :
Revista lunară de largă popu

laritate „Național Geographic 
Magazine“ a publicat în numă
rul său pe luna decembrie un 
amplu articol al vicepreședinte
lui S.U.A. R. Nixon intitulat 
„Rusia văzută cu ochii mei“. In 
genere articolul este consacrat 
impresiilor pe care le-a produs 
asupra lui Nixon vizita în Uniu
nea Sovietică.

Relevînd că poporul sovietic 
este hotărît „să obțină o viață 
mai bună și o mai mare abun
dență“ și să întreacă Statele U- 
nite din punct de vedere econo
mic, Nixon scrie: „Asupra mea 
a produs o puternică impresie, 
caracterul firesc al premierului 
Hrușciov, încrederea lui neclin
tită în dezvoltarea pe viitor a 
uriașelor resurse ale Uniunii 
Sovietice, dorința perseverentă a 
conducătorilor sovietici, precum 
și a poporului sovietic de a fn- 
losi aceste resurse“.

J ,------------Z 

• BEIRUT. De 15 zile continuă 
greva foamei declarată de mun
citorii de la societatea petrolife
ră engleză „Irak Petroleum Gom- 
pany“. Tratativele dintre comi
tetul grevist și societate nu 
dus deocamdată la nici un 
de rezultate. Greva se află 
centrul atenției opiniei publice 
baneze.

au 
fel 
în
11-

a-• ROMA. Agenția ANSA 
nunță că în seara de 7 decem
brie guvernul regional al Sici- 
liei, prezidat de Silvio Milazzo, 
și-a prezentat demisia. Hotărîrea 
de a demisiona a fost motivată 
de faptul că guvernul regional a 
fost pus în minoritate în Adu
narea regională datorită coaliției 
deputaților democrat-creștini și a 
grupurilor de extremă dreaptă, 
într-un vot în legătură cu bu
getul Siciliei.

Lucrările plenarei C.C. al P.C. Francez
PARIS 9 (Agerpres).
La Paris continuă lucrările 

plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez.

In cadrul ședinței din 8 de
cembrie, la propunerea Biroului 
Politic al C.C., a fost inclus pe 
ordinea de zi raportul delega
ției Partidului Comunist Fran
cez care a luat parte la recenta 
întîlnire de la Roma a reprezen
tanților partidelor comuniste din

Noi tulburări în
LULUABURG 9 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 

Belga, în Congo belgian au în
ceput noi tulburări care iau pro
porții alarmante pentru autorită
țile colonialiste belgiene dlin 
Congo.

Potrivit unui comunicat dat 
publicității de ministrul belgian 
pentru Congo și Ruanda Unind!, 
la Luluaburg au avut loc cioc-

Congo belgian
niri între populația de culoare 
din acest oraș și forțele de po
liție și militare aflate în Congo 
belgian.

Agenția United Press Interna
țional relatează că au fost uciși 
15 africani, iar alți 25 sînt ră
niți grav.

Autoritățile militare din Lu
luaburg au declarat starea ex
cepțională.

O—--------------

Ppofitopîi înapmâpiî Germaniei 
occidentale

PARIS 9 (Agerpres).
Mereu alte întreprinderi și so

cietăți vest-germane se pregă
tesc să treacă la producția de 
război.

După cum relatează ziarul 
„l’Humanitâ“, concernul „Klek- 
ner“ a început organizarea uzi
nelor sale pentru ca să poată 
trece în termenul cel mai scurt

«

Vicepreședintele arată eă ..ho
tărîrea Uniunii Sovietice de a 
obține o viață mai bună și mai 
bogată dă... loc la mari speran
țe“ întrucît „această viață poa
te prospera numai într-o atmos
feră de pace și colaborare reci
procă între țări și popoare“. A- 
rătînd că multe lucruri din Uniu
nea Sovietică au produs impre
sie asupra sa, Nixon scrie, între 
altele, despre „numărul uimitor 
de clădiri noi“, îndeosebi despre 
clădirile cu multe apartamente 
pe care le-a văzut parcurgînd 
drumul de la aerodrom la Mos
cova. Referindu-se la vizita sa 
la NoVosibirsk, vicepreședintele 
declară: „Este un oraș al vii
torului dinamic și încîntător, ca
re se caracterizează printr-o 
deosebită cordialitate“

In încheierea articolului Nixon 
vorbește pe scurt despre relațiile 
sovietd-americane în genere, de- 
clarînd că 
ținute deschise 
xistente pentru 
cele două țări.

Articolul lui 
lipsit, totodată, 
perioadei „războiului rece“ de fe
lul născocirilor,despre „pericolul 
potențial sovietic“, „despre cor
tina de fier" etc.

este necesar să fie 
toate canalele e- 
contactul dintre

Nixon nu este 
de afirmații ale

Planul de patru ani pentru dezvoltarea 
Irakului

BAGDAD 9 (Agerpres). — TASS anunță:
După cum anunță ziarul „Iraik Times“, Ministerul Plani

ficării din Irak a terminat elaborarea proiectului planului 
provizoriu de patru ani de dezvoltare a, țării.

Planul cuprinde 890 proiecte diferite referitoare la toate 
domeniile vieții economice a țării. Pentru înfăptuirea acestui 
plan s-au alocat 390.808.000 dinari. Din această sumă 47.148.000 
dinari sînt alocați pentru nevoile agriculturii, iar 38.289.000 
dinari pentru dezvoltarea industrială a țării.

100.831.000 dinari au ‘‘fost alocați dezvoltării transportu
lui și mijloacelor de comunicație, 76.412.000 dinari — pentru 
construcțiile de locuințe, 50.484.000 dinari — pentru construc
țiile de instituții publice, 24.595.000 dinari — pentru ocrotirea 
sănătății iar 39.048.000 dinari — pentru nevoile culturale.

Pentru înfăptuirea proiectelor prevăzute in acordul sovieto- 
irakian de colaborare economică și tehnică se alocă 10.000.000 
de dinari.

U(
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țările capitaliste ale Europei.
A fost de asemenea ascultat și 

discutat raportul prezentat de 
Waldeck Rochet, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al P.C. Francez;

Participanții la plenară au a- 
doptat în unanimitate o rezolu
ție în care Partidul Comunist 
Francez își exprimă compasiu
nea pentru victimele catastrofei 
de la Frejus.

O

la fabricarea motoarelor cu reac
ție necesare forțelor aeriene mi
litare ale Bundeswehrului. După 
cum subliniază ziarul, licențele 
de fabricare a acestor motoare 
au fost cedate de Anglia prin 
intermediul ministrului de Răz
boi Watkinson, care a avut o 
serie de întrevederi cu Ștrauss, 
ministrul de Război al R. F. 
Germane.

Ziarul subliniază că numeroa
se alte firme vest-germane, prin
tre care concernul Krupp, șan
tierele navale „A. G. Weser“, 
„Seebekueaft“ și „Burmeister 
Werft“ au și primit comenzi din 
partea Bundeswehrului pentru 
construirea de nave de război.

Firmele „Telefunken“ și „Hen- 
schel“, care în timpul celui de-al 
doilea război mondial au apro
vizionat armata fascistă a lui 
Hitler, primesc acum comenzi 
pentru o serie de instalații pen
tru lansarea rachetelor.lansarea rachetelor.

Reacțiunea franceză 
încearcă șă-l reabiliteze 
' pe trădătorul Petain

PARIS 9 (Agerpres)
După cum relatează ziarul 

„l’Humanite" asociația foștilor 
luptători din rezistență a înain
tat procurorului Republicii Fran
ceze un vehement protest în le
gătură cu faptul că „asociația 
pentru apărarea memoriei mare
șalului Petain“, a luat hotărîrea 
de a prezenta zilele acestea la 
Paris, un film în legătură cu via
ța și opera acestui trădător al 
poporului francez. In protestul 
foștilor luptători din rezistență 
se arată că această manifestare 
de tip fascist nu poate 'fi califi
cată decît ca un atac fățiș al 
forțelor reacționare la adresa po
porului francez, care a luptat 
pentru libertatea patriei șale.
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TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI“ 
PETROȘANI 

ANUNȚĂ 
programul spectacolelor ; 

sîmbătă 12 
și duminică 13 XII 1959 

orele 19,30 
PREMIERA-. 

CEI DIN URMA 
piesă în 4 acte 

de Maxim Gorki 
Regia : Marcel Soma 

Scenografia : Lidia Pmcus
—=★•=—

15 XII 1959 Petrila
16 » Lonea
17 J, Urica ni
18 » n Aninoasa

OCniUL BABEI
Comedie în 3 acte 

de G. Vasilescu 
Regia : C. Dmischiotu 

Scenografia : Ion Prahase

„IUI [Ml UI"
Intre 1 și 31 decembrie * 

1959 O.C.L. Produse Indus
triale Petroșani organizează 
în toate unitățile sale din 
raion „Luna cadourilor“.

Toate magazinele au fost 
aprovizionate din belșiig cu 
mărfuri specifice sezonului 
de iarnă.

Procurați-vă din timp ju
cării și podoabe pentru po
mul de iarnă.

Vizitați magazinele O.C.L 
Produse Industriale.

PROGRAM DE RADIO .
11 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Acor
deonul vesel, 8,00 Materiale din 
presă, 8,30 Muzică populară ro- 
mînească, 9,20 Muzică de estra
dă, 10,30 Traista cu povești, 11,03 
Teatru la microfon: „Doamna 
ministru". Adaptare radiofonică 
după comedia lui Branislav Nu- 
șici, 13,05 Muzică simfonică, 
14,30 Formații de muzică ușoa
ră, 15,10 Arii din opere, 15,55 
Muzică ușoară sovietică, 16,15 
Vorbește Moscova! 17,25 Muzi
că simfonică imprimată pe dis
curi „Electrecord“, 18,05 Din 
marile poeme ale lumii, 18,35 
Muzică ușoară, 21,30 Cîntecul și 
jocul popular în creația compo
zitorilor noștri, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 14,07 Noi în
registrări de muzică romînească, 
15,00 Pe aripile valsului, 16,15 
Din cîntecele și dansurile popoa
relor, 17,00 Din viata de concert 
a Capitalei, 17,35 Muzică ușoa
ră, 18,05 Program muzical de
dicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 
19,40 Muzică ușoară, 21,15 Se
renade și canțonete, 22,00 Jocuri 
populare romînești.

CINEMATOGRAFE
■. PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ultima primăvară; AL. 
SAHIA: Pe țărmuri îndepărta
te; LONEA : De partea cealaltă; 
PETRILA: Pe drumurile Romî- 
niei; ANINOASA: Sombrero; 
LUPENI: Cîntecul matrozilor; 
BARBATENI : Razia; URICANI: ) 
Evgheni Oneghin.
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