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PREȚUIREA MUNCII

I
Intr-una din zile cei mai buni muncitori ai preparației Lu- < 
peni au participat la adunarea consacrată comunistului Rus Al- î 
bert și lui Stulich Iosif, veteranii preparației Lupeni. Au fost ? 
prezenți muncitori fruntași, șefi de echipă, șefi de sectoare, ingineri, > 
tehnicieni, conducerea preparației. O puternică emoție a stăpînit Ș 
pe cei din sală cind tovarășulArdeleanu Victor I, șeful prepara- j 
ției, in cuvinte calde a adus mulțumirile colectivului pentru < 
munca plină de abnegație a mecanicului de locomotivă Rus Al- j 
Ibert și a instalatorului de apă Stulich Iosif. Stulich-baci își frinse > 
între pleoape picuri cristaline izvorîte din ochi-i senini. Foștii 5 
săi elevi în ale meseriei, tovarășii Hagău Vasile, Sibișan Victor < 

și alții i-au adresat cuvinte calde de prețuire pentru ajutorul <
< pe care l-au primit. ?
< După înmînarea cupei de argint, ca semn al prețuirii mun- ) 
leii depuse mai multe decenii de-a rîndul, li s-au adus mulțumiri/ 
> de căre tovarășii ing. șef Piso Pompiliu, Anghel Traian, se- s 
S cretarul organizației U.T.M. și Ghiciu Iosif, membru în biroul < 
< organizației de bază de partid, pentru exemplul pe care l-au ser- < 
< vit în tot timpul activității lor. ?
? Clișeul înfățișează un aspect din sală în timpul adunării > 
> consacrate celor doi veterani ai preparației Lupeni . \

VEȘTI DE LA
.Primele zile—primele tone 

de cărbune peste plan
Harnicii mineri din abatajul 

frontal nr. 1 vest de la sectorul 
III al minei Lupeni conduși de 
șeful de brigadă Spînu Petru 

iu angajat să dea în acest an 
peste 2000 tone de cărbune coc- 
sificabil în afara sarcinilor de 
plan. De asemenea s-au mai an
gajat să îmbunătățească calita
tea cărbunelui cu un procent și 
să acorde o atenție maximă e- 
conomiilor de materiale și ex
ploziv.

Din prima zi de lucru al aces
tui an minerii din brigadă au 
pornit la întrecere cu o deose
bită însuflețire. Ei au extras 
peste sarcina preliminară 150 
tone de cărbune peste plan. Iri 
pas cu ei, merg și minerii fron- 
taliști conduși de brigadierul 
Ghioancă Sabin care au extras 
primele 60 tone de cărbune pes
te plan din angajamentul luat 
ca pînă la 1 Mai să extragă 1000 
tone cărbune cocsificabil în a- 
fara sarcinilor planificate.

Aplică un nou sistem 
de armare

I,a sectorul IV B în abatajul 
frontal nr. 1, blocul 4. brigada 
condusă de tovarășul Rotaru A- 
lexandru extrage zilnic 30—40 
tone de cărbune peste plan și 
realizează importante economii 
In locul armăturilor de susține
re cu stive de lemn, a fost in
trodus de cîteva zile în mod ex
perimental o metodă sovietică de 
armare cu tumbe metalice. Pînă

Citiți în pag. IV-a
® 30 de ani de la întemeierea 

Partidului Comunist din 
Indochina.

• Un ziar brazilian cheamă 
la lărgirea comerțului cu 
țările socialiste.

• MacMillan a plecat într-o 
călătorie în Africa.

MINA L UPENI
în prezent, noul sistem de ar
mare a dat rezultate bune. Re
cent, minerii din această briga
dă au cerut conducerii tehnice 
a sectorului introducerea defini
tivă în abataj a acestei metode 
de armare. Astfel se rea- 
lizează economii importante la 
materialul lemnos.

Mai bine de o fîșie pe zi
Mobilizați de comuniști în în

trecerea socialistă, minerii din 
abatajul frontal 8/IV din secto
rul II s-au remarcat prin hotă- 
rîrea lor de a realiza mai mult 
de cît o fîșie pe zi. Astfel, prin- 
tr-o bună organizare a schimbu
rilor de montare și răpire, mi
nerii din schimbul de tăiere rea
lizează zilnic mai mult decît o 
fîșie. In primele 3—4 zile de 
lucru din anul 1960, ei au ex
tras în fiecare schimb de tăiere 
cîte 400 tone în plus față do 
sarcina planificată.

Un merit deosebit în obține
rea acestor rezultate frumoase 
revine minerilor Nagy Andrei, 
Bako Mihai, Jurj Gheorghe, O- 
nuț loan, Faur Ștefan, Szabo 
Emeric și Manea Vasile

A. N.

,n prima zi de muncă din 1960 la sectorul 1 al minei Aninoasa au fost extrase peste plan 
21 tone de cărbune. Printre brigăzile care și-au depășit sarcinile zilnice de plan se numără și 
brigada iui Mănăilă Vasile. IN CLIȘEU: Minerul șef de schimb Nederca Mihai din brigada lui 
Mănăilă Vasile, împreună cu ortacii săi Cătălina Niculae, Țipleai Petru, Călinoiu Petru și Kiss 
Valentin.
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La Paroșeni funcționează

O instalație unică 
în tară>

La Termocentrala Paroșeni s-a 
pus în funcție o instalație de 
deschiciurare (topire a zăpezii 
înghețate) la linia de 110 kW. 
Paroșeni — Bărbătești. Topirea1 
chîciurei se face monofazic pe 
fiecare conductor în parte, trans
portul de curent necesar consu
matorilor efectuîndu-se numai 
pe două faze. Topirea se face 
alternativ pe cele trei faze, ln- 

-stalația evită distrugerea con
ductorilor cînd ei sînt supraso
licitați prin greutatea zăpezii 
depusă pe ei.

Instalația aceasta este unică 
în țara noastră, ea este însă fo
losită pe larg în U.R.S.S.
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Brigadă fruntașă
Colectivul sectorului III de la 

mina Lonea a analizat cu cîtva 
timp în urmă posibilitățile fie
cărui loc de muncă pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
ce-i revin în anul acesta. Briga
da condusă de comunistul Com- 
podi Ioan de la abatajul 606 s-a 
angajat în urma dezbaterii sar
cinilor ce-i revin să extragă pes
te planul anual 4000 tone de căr
bune, să economisească prin re
ducerea consumului de lemn, ex
ploziv și energie cel puțin 20.000 
lei. Șefii de schimb Tiță loan, 
Boulean Iosif și Georgescu Flo- 
rea au hotărît ca minerii din 
schimburile lor să dea peste plan 
cîte 1333 tone de cărbune fie
care.

In primele două zile de muncă 
din noul an minerii sectorului 
III au extras peste plan aproape 
400 tone de cărbune. Brigada 
lui Compodi Ioan a contribuit 
la acest succes cu peste 120 tone 
de cărbune extrase în plus de 
plan.

GH. OANCEA 
corespondent
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Complex de coneasare 
a pietrei

La lscroni, pe malul apelor 
Jiului este instalat un complex 
de utilaje pentru producerea de 
piatră spartă pentru nevoile con
strucțiilor industriale ale OCMM, 
minei Aninoasa, lucrărilor de 
drumuri etc.

Instalația respectivă este com
pusă din două concasoare pu
ternice care sfărîmă și granu
lează piatra, două benzi trans
portoare, ciururi vibrante prin 
care se face transportul și selec
ționarea materialului după ne
cesități, fiind apoi depozitat în 
două silozuri grupate în același 
complex. De aici apoi, sorturile 
de piatră sînt încărcate direct 
în autocamioane.

Activitatea cu cartea —
la nivelul

Biblioteca sindicală cu ajutorul 
cărților contribuie direct la for
marea unor oameni colți, oa
menii viitoarei societăți socialis
te Iată de ce activitatea cu car
tea din bibliotecile sindicale este 
o muncă de mare răspundere.

Gîteva săptămîni în șir în ra
ionul nostru s-a desfășurat o im
portantă acțiune: analizarea ac
tivității depuse de bibliotecile sin
dicale din cadrul cluburilor mun
citorești din Valea Jhilui.

In urma controlului efectuat 
de către Consiliul sindical raio
nal s-a constatat că unele biblio
teci (minele Aninoasa, Lupeni, 
Petrila, Lonea, C.F R. și cons
trucții Petroșani) au muncit mul
țumitor în ceea ce privește atra
gerea de noi cititori, organizarea 
de acțiuni de popularizare a 
cărții și de împrospătare a fon
dului de eărți.

Ceea ce caracterizează iot mai 
mult munca acestor biblioteci es
te strînsa legătură cu viața, pu
nerea întregii lor activități în 
slujba ajutorării oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid și guvern în cons
trucția socialismului. Cartea a 
devenit pentru fiecare om al mun
cii un prieten și sfătuitor apro
piat în lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului. Iată un exem
plu. Minerul fruntaș Mihai Ște
fan de la Petrila este un pasionat 
cititor. In ultimul timp el a citit 
multe cărți beletristice, politice 
și tehnice. Prin lecturile făcute, 
a reușit să-și ridice nivelul cultu
ral și profesional, ajungînd pe 
baze raționale să lucreze în con
tul anului 1965. Asemenea lui 
sînt și minerii fruntași Michiev 
Gheorghe, Bartha Francisc și al
ții de la mina Petrila.

Cu toate acestea, nu se poate 
spune că peste tot s-a muncit 
pentru ca în primul rînd cartea 
tehnică să devină un bun sfătui
tor al muncitorilor. Majoritatea 
bibliotecilor din raipn nu orga
nizează acțiuni legate de cartea 
tehnică și aceasta fiindcă biblio
tecarii sînt rupți de procesul de 
muncă, nu știu ce cărți anume 
corespund activității profesionale 
a muncitorilor începători, gra
dului lor de pregătire.

In afară de biblioteca minieră 
de la Lupeni, în rest nu sînt a- 
trași în colectivele muncii cu 
car.tea decît puțini ingineri și 
tehnicieni. Deși în Valea Jiului 
se desfășoară o vastă mișcare de 
sprijinire a brigăzilor miniere ră
mase sub plan, bibliotecile au 
întreprins prea puține acțiuni 
care să ajute la ridicarea codași 
lor la nivelul fruntașilor. In sco
pul difuzării cît mai largi a căr 
ții tehnice trebuie confecționate 
panouri, afișe etc. trebuie orga
nizate mai multe expoziții și po
pularizați acei cititori care au de
venit fruntași în producție cu a- 
jutorul studiului cărților. In eo-
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La Aninoasa noul an a început bine!
Colectivul minei Aninoasa a 

pornit la muncă în noul an ho
tărît să obțină rezultate cît mai 
frumoase, să aducă o contribu
ție importantă la realizarea și 
depășirea planului de extracție 
a cărbunelui pe bazinul nostru 
carbonifer. Astfel, minerii și teh
nicienii sectorului I și-au luat 
angajamentul să obțină un ran-

cerințelor
iaborare cu cabinetele tehnice tre
buie organizate zile ale inovatori
lor. In biblioteci se pot organiza 
colțuri ale inovatorilor, colțuri 
cu cărți tehnice tratînd despre 
diferite metode de muncă etc.

Biblioteca trebuie să dea un 
sprijin efectiv muncitorilor care 
urmează diferite cursuri politice 
sau urmează școli serale și fără 
frecvență; pe acei muncitori care 
urmează cursurile universităților 
muncitorești, ori studiază indivi
dual.

In activitatea sa, biblioteca 
din Lupeni, de exemplu, a spri
jinit atît cursanții cursurilor de 
partid cît și pe propagandiști 
punînd la îndemîna lor bibliogra
fia necesară precum și alte lu- 
cări necesare aprofundării celor 
studiate la cursuri. De asemenea, 
pentru cursanții universității 
populare s-au pus la îndemînă 
materialele necesare.

Biblioteca de la Petrila l-a a- 
jutat pe tînărul miner Enache 
Chiriță și pe mulț.i alții de la 
mina Petrila. Frecventînd des 
biblioteca, recomandîndu-i-se cărți 
potrivite pregătirii sale, Enache 
Chiriță a fost ajutat să se for
meze din punct de vedere cultu
ral, profesional și ideologic. Da
că acum patru ani Enache Ghi- 
riță cunoștea puține lucruri din 
viață, fiind venit de la țară, as
tăzi el este un bun miner, șef 
de brigadă priceput, candidat de 
partid, cu bogate cunoștințe ideo
logice și politice.

Cartea ajută oamenii muncii 
și în ceea ce privește studiul di
feritelor metode noi de lucru, 
pentru găsirea căilor ce duc la 
Inovații. Nu întîmplător minerul 
Somogyi Iuliu, muncitorul Gaier 
Victor, inginerul Ciupercă Victor 
și alții au ajuns în rîndul inova
torilor. Ei au citit o serie de 
cărți tehnice de unde au învățat 
lucruri folositoare.

Gu toate rezultatele obținute în 
munca cu cartea, trebue spus că 
în Valea Jiului încă nu s-a făcut 
totul pentru a se muncii conform 
posibilităților existente în fiecare 
club, la fiecare bibliotecă. La u- 
nele biblioteci, cum ar fi cele din 
Vulcan, Uricani, Filatura Lupeni, 
6 August și I.F.E.T. Petroșani 
munca se duce la întîmplare doar 
de către bibliotecar.

Oricîtă capacitate ar avea res
ponsabilul bibliotecii, oricît de 
pregătit ar fi și oricît ar munci, 
el nu va reuși să desfășoare o 
bună activitate dacă va b’cra sin
gur. Numai existența unui colec
tiv de sprijin bine închegat poate 
asigura un conținut bogat muncii 
cu cartea.

Bibliotecile sindicale se ocupă 
de răspîndirea celor mai diverse 
lucrări de literatură politică, be
letristică, tehnico-științiîică etc.

C. ANDRAȘ

(Continuare în pag. 3-a)

dament de 2.200 kg. cărbune pe 
post și să realizeze economii de 
250.000 lei la prețul de cost; cei 
de la sectorul II să realizeze 
un randament de 1.447 kg. pe 
post și 130.000 lei economii: la 
sectorul III — 1.378 kg. cărbune 
pe post... Pe întreaga exploatare 
Aninoasa, angajamentul colecti
vului este ca în anul curent să 
extragă peste plan 17.000 tone 
cărbune, să obțină un randament 
mediu pe exploatare de 1.150 kg. 
cărbune și să realizeze o econo
mie de 1.000.000 lei la prețul de 
cost.

Colectivele sectoarelor de pro
ducție au luat o seamă de mă
suri tehnico-organizatorice. La 
sectorul II se lucrează în pre
zent la noî deschideri de aba
taje pe stratele subțiri, la sec
torul IV se deschid abataje su
plimentare pe stratele III și V. 
Aici vor fi armate în bolțari 
oca. 90 m. liniari de galerie iar 
cu armături de fier cca. 80 m. 
liniari de preabataje, se pregă
tește pentru producție și trans
port noul orizont VIII și multe 
alte lucrări.

MIHAI ȘTEFAN
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Sarcina principală a colectivului nostru în noul inmesitu 
întărirea disciplinei elevilor și a cadrelor didactice

Trimestrul I al anului școlar 
în curs s-a 
Școala de 7 
cu rezultate 
jul elevilor
81 la sută. Raportat lai forțele 
cadrelor didactice existente în 
școală, la capacitatea de muncă 
a acestora, s-ar fi putut înregis
tra însă rezultate și mai frumoa
se. Este adevărat că întregul co
lectiv de profesori și elevi a 
muncit în condiții grele (din 
cauza lucrărilor de construcții, 
care s-au efectuat pentru lărgi
rea școlii). De asemenea, lipsa 
spațiului de clasă, care în pre
zent s-a- rezolvat, a fost tot un 
factor obiectiv, care a împiedicat 
organizarea temeinică a- pregă
tirii zilnice a elevilor.

Cu toate acestea colectivul 
didactic al școlii noastre pentru 
obținerea rezultatelor amintite 
s-a preocupat de a organiza din 
timp ore de meditații și consul
tații, venind în sprijinul acelor 
elevi care nu pot primi în fami
lie o îndrumare sau un control 
eficace. Astfel s-au selecționat 
din fiecare clasă a ciclului II, 
elevii care au avut nevoie de a- 
cest sprijin la matematici, fizi
că. limbile romînă și rusă. Cu 
orele de meditație fixate s-a în
tocmit un orar, care a fost a- 
dus la cunoștința tuturor elev> 
lor. Săptămîni la rînd profesorii 
de specialitate au oferit astfel 
ore de meditații celor rămași în 
urmă. In urma acestui fapt elevi 
ca Istrate Ilie, Kecsek Moise și 
Moldovan Iuliu din clasa a VlI-a 
A sau Bălășoiu Ilie din clasa 
Vll-a C, care au frecventat cu 
regularitate orele de meditații 
au reușit să-și îmbunătățească 
situația la învățătură. Nu s-au 
putut îndrepta doar unii elevi 
indisciplinați ca Protopopescu 
Șerban, Mirea Valentin, Neagu 
Rodica, Mirt Cecilia, din clasa 
a Vll-a C și Munteatnu Nicolao 
din clasa Vll-a A. Prezența a- 
cestora n-a fost semnalată aproa
pe de loc la orele de meditații 
Ei au refuzat în mod nepermis 
ajutorul oferit de profesori și co

încheiat pentru 
ani nr. 1 Petroșani 
mediocre. Procenta- 
promovați este de

de la 
orele 

avutul

aceasta

legi. Lipsiți și de îndrumarea și 
controlul familiei, acești elevii au 
ajuns în situația de corigenți la 
cîte două și mai multe materii.

Analizînd mai îndeaproape cau
zele neîncadrării tuturor elevilor 
în normele stabilite de școală, 
se ajunge la concluzia că izvo
rul acestor efecte este nivelul 
scăzut al interesului unor diri 
ginți pentru disciplina școlară. 
E o problemă principală care va 
fi urmărită de colectivul nostru 
în noul trimestru. Cu o disci 
plină fermă se poate păstra or
dinea și curățenia în școală. Fi
ind mai bine controlați și îndru
mați, elevii vor veni punctuali 
la ore, nu vor fugi 
materii, vor frecventa 
de meditații, vor păstra 
noului local al școlii.

Cum se poate realiza 
disciplină ?

Desigur, aceasta trebuie să 
pornească în primul rînd de la 
cadrele didactice, care sînt che
mate să fie ele întîi exemplu de 
conștiinciozitate si disciplină 
muncă.

Fiecare cadru didactic e 
chemat să înțeleagă că are da
toria să răspundă condițiilor de 
muncă ce i s-au creat de partid 
printr-o conștiinciozitate mereu 
crescîndă. Trebuie curmate li
nele apucături străine, ca întîr- 
zierea la ore, pregătire superfi
cială pentru lecții, comoditatea 
în folosirea materialului didac
tic, atitudinea netovărășească fa
ță de colegi, respingerea -crhicii 
tovărășești etc...

La întărirea disciplinei elevi
lor și a interesului lor față de 
carte un rol important îl are or
ganizația de pionieri. Orice 
batere a pionierilor, trebuie să 
fie discutată prompt în grupele 
și detașamentele de pionieri, 
sancționată sever. Colectivele ga 
zetelor de perete pe clase și a 
gazetei unității, vor fi îndruma
te să folosească mai mult critica 
șf autocritica ca armă de în
dreptare a lipsurilor. Un panou 
de onoare va populariza pionie
rii fruntași la învățătură și dis-

cipiină. Alături o g<a-zetă satirică 
va arăta pe cei delăsători și in- 
disaplmați.

Desigur, munca dirigintelui 
rămîne să influențeze cel maî 
mult disciplina unei clase. Di- 
rig.mții vor solicita în acest sens 
mai mult sprijinul comitetelor de 
părinți pe clase, atît în problema 
Măririi disciplinei, cît și a ri
dicării nivelului de pregătire la 
învățătură.

Avem certitudinea că, împreună 
cu toate cadrele didactice, lup- 
tînd cu perseverență pentru în
lăturarea lipsurilor care mai per
sistă în școala noastră, se vor 
putea înregistra rezultate pe ca
re părinții elevilor noștri le aș
teaptă, de la noi care avem da
toria să creștem tineri demni de 
societatea nouă, socialistă, pe 
care azi o construim cu avînt.

FL. MAN 
directoare 

Școala de 7 ani nr. 1 Petroșani

EXCUfiSIE A ELEVILOR
In ziua de 6 ianuarie a. c. elevii Șco-iii elementare de 7 ani 

nr. 1 din Petroșani au întreprins o frumoasă excursie în orașul 
Lupeni. Cu acest prilej ei au vizitat preparația de cărbuni de aici, 
curtea minei și locurile istorice ale acestei importante așezări mi
nerești

Cu multă emoție au pășit ei pe locurile unde cu peste 30 de 
ani în urmă au căzut sub gloanțele burghezo-moșierimii eroicii 
mineri greviști la 6 August 1929. Au citit plăcile comemorative de 
pe zidul uzinei electrice și cele înscrise pe monumentul din fața 
minei, ascultînd totodată explicațiile profesorilor în legătură cu 
cele întîmplate pe' acest» locuri acum 3 decenii și mai bine.

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

CÎND ALȚII SÎNT ÎN VACANȚĂ 
rile fără frecvență ale clasei a 
iX-a de la Școala medie mixtă 
din Petroșani, și în prezent am 
examene...

Inginerul îl înțelese, știind că 
nu-i atît de ușor să te prezinți 
la examene, cît timp ești în pro
ducție. E do>ar puțin timp de cînd 
și el era ca acest muncitor, și 
iată, azi, prin grija partidului, 
a ajuns inginer. Niciodată nu 
va uita de unde a plecat, spriji
nind cu dragă inimă pe cei ce 
doresc să învețe. De aceea nu 
mai ezită și semnă cu încredere 
cererea tînărului Călin, cu atît 
mai mult că-1 știa fruntaș și în 
producție.

Și încrederea nu i-a fost înșe
lată, la primele examene, cel în 
cauză prezentîndu-se foarte bine, 
la fel cu atîția alții ca el, car'" 
în zilele acestea de vacanță, 
sînt prezenți pe băncile școlilor 
muncitorești, la examenele ele
vilor secțiilor fără frecvență.

9

— Tovarășe Resiga, vă rog 
semnați-mi cererea de concediu...

O clipă tînărul inginer, șeful 
secției metalice de la U.R.U.M.P., 
ezită, privindu-1 pe cel din fața 
Ini

— Cum, îți iei concediu de 
studii chiar acum. în vacanța de 
iarna ?

Tînărul muncitor Călin Marin 
zîmbi.

— Trebuie, fiindcă eu nu sînt 
în vacanță, așa cum nu sînt nici 
unii profesori... Eu urmez cursu-

CEL MAI TÎNAR COR DIN PETROȘANI
I

a-

re I vedeți, la o repetiție, în> fotografia de fată.

PENTRU ÎMBUNĂ TĂ Ț1REA MUNCII 
INS TRUC TIV-EDUCA TI VE

Conferința raională de partid 
din 26—27 decembrie 1959 a 
analizat pe larg, în spiritul unei 
înalte răspunderi, multiplele la
turi ale activității politice, econo
mice și culturale din raion, a- 
doptînd măsuri de o deosebită 
importanță pentru mobilizarea 
activă a tuturor oamenilor mun
cii la îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor puse de planul pe 
1960, la obținerea de noi înfăp
tuiri menite să asigure ridicarea 
continuă a nivelului de trai și 
de cultură al populației.

In cadrul lucrărilor ei, Confe
rința raională s-a ocupat și de 

învățămîntului de 
și firesc, deoarece în 
instruiți și educați, 
pentru viață, tinerele

însemnări pe marginea 
Hotărîrii Conferinței raionale 

de partid

ale oamenilor muncii, 
luate de partid și gu- 
cursul anului trecut

problemele 
stat. Este 
școli sînt 
pregătiți

vlăstare 
Măsurile 
vern în 
pentru îmbunătățirea învățămîn- 
tului seral și fără frecvență au 
pus probleme noi, legate de a- 
sigurarea tuturor condițiilor pen
tru ca elevii muncitori să devină 
cadre cu înaltă calificare, cu o 
bogată cultură generală, capabili 
să facă față sarcinilor mereu mai 
complexe ale făuririi vieții noi. 

însăși hotărîrea adoptată de 
Conferința raională de partid 
constituie o vie expresie a grijii

Un cor format din peste 30 de persoan modest,!
dar... cu viitor, maii ales că vîrsta medie a componenților săi nu înr * 
trece... 5 anii. Ați ghicit! E vorba de un cor al celor mici, e vorba, * 
de corul copiilor de la căminul de zi al O.C.L. Petroșani, pe ca- •

i 
I 
♦ 

tice, intensificarea muncii de e-1 
ducare comunistă a elevilor și | 
studenților. Aceasta cere să se i 
acorde o atenție deosebită des-1 
fășurării învățămîntului ideologic! 
al cadrelor didactice, impune or-1 
ganizațiilor de bază de partid T 
din școli să militeze pentru un ‘ 
învățămînt materialist științific,ț 
pentru combaterea influențelor» 
ideologiei străine, a inisticismu-! 
fui. Paralel cu aceasta organi-♦ 
zațiile de partid din școli, și sub ? 
conducerea lor cele de tineret 
precum și cadrele didactice, să ț 
cultive cu perseverență la elevi! 
o înaltă răspundere pentru 
cina de a învăța, dragostea 
de muncă, < 
educe în spiritul dragostei 
de patrie, partid și guvern.

Importantă este de asemenea | 
prevederea prin care hotărîrea » 
Conferinței raionale cere orga-1 
nelor sindicale să acorde o a- * 
tenție deosebită învățămîntului ș 
seral de cultură generală. Corni-! 
tetele sindicale sînt datoare să! 
se intereseze de frecvența la * 
școală a elevilor-muncitori în- • 
scriși la învățămîntul seral,; 
să-i ajute să rezolve problemeleț 
legate de asigurarea posibilită-! 
ților pentru o prezență regulată ! 
la cursuri, să le întărească răs- ? 
punderea pentru pregătirea lor ? 
în vederea obținerii unor rezul-’ 
tate cît mai bune la învățătură, t multe, foarte

1N CLIȘEU : Noua aripă a Școlii elementare de 7 ani nr. 
Lupeni.

ÎN ȘCOLI
pentru asigurarea bazei mate
riale necesare desfășurării în 
condițiuni bune a procesului de 
învățămînt, pentru îmbogățirea 
activității cadrelor didactice, 
pentru a crea elevilor-muncitori 
condiții mai bune de învățătură.

Ținînd cont de creșterea con
tinuă a numărului copiilor de 
vîrstă școlară, hotărîrea Confe
rinței raionale de partid prevede 
ea 
noi 
lui 
cu 
troșani și nr. 1 Lupeni, care prin 
adăugirea a numeroase clase, 
au devenit mari instituții de în
vățămînt. Se prevede de aseme
nea ca în noul cartier al Petro- 
țaniului de la Lîvezeni și la U- 
ricani să înceapă construirea a 
două școli noi. Conferința raio
nală a cerut organelor competen
te să studieze posibilitățile de 
construire la Petroșani și Lu
peni a cîte unui complex de în
vățămînt mediu, avînd fiecare o 
capacitate de 2000—2500 elevi 
(cursuri de zi și serale). Aceste 
măsuri sînt o vie expresie a gri
jii partidului pentru creșterea 
noilor generații de oameni culți, 
instruiți, capabili să stăpînească 
tehnica înaintată, să atingă noî 
culmi ale științei și culturii.

In scopul îmbunătățirii proce
sului instructiv-educativ în școli, 
hotărîrea Conferinței raionale 
de partid prevede sarcini în di
recția îmbunătățirii muncii ideo
logice în rîndul cadrelor didac-

Albescu Dumi 
tru mi-e prieten 
L-am cunoscut pe 
băncile Institu u- 
lui de mine din 
Petroșani în va
ra anului trecui 
la cursurile de 
pregătire pentru 
examenul de ad
mitere.

— N-a fost ușor examenul 
îmi spunea Mitică tntr-una din 
zile — pe cînd descărcăm Î-". 
preună un vagon cu lemn de mi
nă...

Iar lunile au trecut. Azi într-o 
secție, mîine în alta, peste iot 
a știut să-și atragă simpatia 
muncitorilor: a lui Victor baci, 
de la preparația Lupeni, a lui 
Pișta-baci de la atelierul de re
parare a uneltelor pneumatice șt 
a altora.

Pentru Albescu Dumitru anul 
1959 a fost un an bogat. Ziua 

i minerului i-a adus Medalia Mun- 
X

♦

4
i
i
♦
4
f
4
4

în anul 1960 să se execute 
lucrări de lărgire a spațiu- 

școlar, așa cum s-a procedat 
școlile elementare nr. 1 Pe-

cii. .4 avut o bucurie nespus de 
mare cînd i s-a înmînat meda
lia. Apoi, în anul trecut a deve 
nit nu 
tă.

Mi-a 
ța lui 
despre 
toare. Mi-a vorbit călduros 
felul cum își împărtășesc impre
siile din activitatea lor, cît de 
plăcut e în casă cînd se întorc 
de la lucru, cum peste toată a- 
ceastă atmosferă plutește drăgă
lășenia micuțului Marius, copilul 
lor. Mi-a împărtășit de asemenea 
impresii din activitatea frumoasă 
desfășurată ca activist U.T.M., 
din munca cu oamenii, cu tinere
tul.

— Munca cu omul e grea, dar 
e frumoasă — spune el.

In acea zi ne-am împărtășit 
9 multe impresii... 

Ca și pentru organizațiile de; Acestea am vrut să le scriu des- 
partid și colectivele de oameni ! pre prietenul meu Albescu Dit
ai muncii din celelalte ramuri • mitru, unul dintre fruntașii la în
de activitate, hotărîrea Conferita-ț vățălură din anul 7 de la lns‘ 
ței raionale de partid constituie J lutul de mine din Petroșani. 
Și pentru organizațiile de partid 1 CIOCIRLIE
și obștești din școli pentru ca- ț , student anul /
drele didactice, un prețios în-1 student anul /
dreptar în munca lor de zi cu zî. !

sar- ! 
față * 

setea de cultură, să-i T 
J----- faț§ |

I

numai student ci și... ta-

povestit aspecte din via- 
familiară, despre soție, 
activitatea ei de învăță- 

de

tb♦ « 
ț 
i 
i*
i



Sesiunile, importantă iormă 6c 
activitate a staturilor populare

Sesiunile au o mare însemnă
tate în activitatea sfaturilor 
populare, ele constituind un im
portant mijloc de antrenare în 
muncă a deputaților și a comisii
lor permanente, și asigură ca 
sfaturile populare să rezolve cu 
competență sarcinile ce le stau 
în față.

Dat fiind însemnătatea sesiu 
nilor, majoritatea sfaturilor popu
lare locale din raionul nostru a- 
cordă multă atenție pregătirii și 
bunei lor desfășurări. In anul 
trecut, cu excepția unui singur 
sfat popular comunal, toate sfa 
turil-e populare orășenești și co
munale și-ati ținut sesiunile pre
văzute în planurile de muncă tri
mestriale.

Deputății au dezbătut în sesiuni 
numeroase probleme privind viața 
oamenilor muncii, gospodărirea 
localităților noastre. Dintre mul
tiplele probleme, sfatul popular 
al orașului Lupeni a analizat în 
sesiuni munca deputaților și a 
comisiei permanente de gospodă
rire a orașului, activitatea coo
perativei „Snriiinul minier", a 
spitalului unificat, a dezbăt" 
desfășurarea mv;-ț mî‘ tului pu
blic și politehnizarea învățămîn- 
tul.ui. Sesiunile sfaturilor populare 
au elaborat numeroase hotărîri 
privind îmbunătățirea sectoarelor 
de activitate pe care le-au anal' 

' zat. O bună orientare în alegerea 
temelor pentru a fi supuse dezb- 
terii sesiunilor au avut și sfatu
rile populare din Petroșani. Pe- 
frila și altele. Toate sfaturile 
populare locale din raiohut nos
tru au dezbătut în ultimele lor 
sesiuni felul cum a fost asigu
rată aprovizionarea de iarnă și 
deservirea populației de către u 
nitătile O.A.D.L.F. In urma mă
surilor luate aprovizionarea 
populației s-a îmbunătățit.
fost vîndute cumpărătorilor pes
te 8.200 tone de cartofi, 825 to
ne ceapă, 1.985 tone varză

Sesiunile au adus o contribuție 
însemnată la activitatea deputați
lor sfaturilor populare și orășe-

— = ★ =• — ------- ■
CITIȚI

Scurtă istorie 
a literaturii clasice 

chineze de Fen luan-ciun
Deși de proporții modeste, a- 

ceastă lucrare a lui Fen luan- 
ciun, profesoară de istorie a li
teraturii la Universitatea din 
Sandun, oferă o privire de an
samblu asupra istoriei literatu
rii chineze de la începuturile ei 
pînă la „mișcarea de la 4 Mai 
1919".

Recepția emisiunilor 
ăe televiziune la mare 

dfstonfă
Lucrarea tratează posibilita

tea recepționării emisiunilor de 
televiziune de la stații ce se gă
sesc la distanțe mari și foarte 
mari, irisistînd asupra condiții
lor 
ții. 
de 
lor 
din

Cartea se adresează radioama
torilor, posesorilor de televizoa
re, precum și amatorilor de te
leviziune.

care permit astfel de recep- 
De asemenea, indică meto- 
pentrn mărirea posibilități- 
receptoarelor de televiziune 
acest punct de vedere.

Mic dicționar economic
Traducere din limba rusă, 

„Mic dicționar economic" este o 
lucrare de mare folos economiș
tilor, activiștilor de partid și de 
stat, tuturor celor care se preo
cupă de probleme economice.

In cele aproximativ 900 de 
cuvinte-titlu sînt explicate prin
cipalele noțiuni, categorii și legi 
ale economiei politice a capita
lismului și a socialismului, prin
cipalele școli și curente existen
te în științele economice, precum 
și noțiunile de bază folosite în 
economia industrială și agrară, 
în planificarea, finanțele, statis
tica etc. ale statului socialist. 

nești în vederea mobilizării ma
selor de cetățeni la diverse acțiuni 
gospodărești. Pentru populariza
rea hotărîrilor sesiunilor și mo
bilizarea cetățenilor la înfăptuirea 
acestor hotărîri, deputății sfaturi
lor populare au organizat anul 
trecut peste 300 de consfătuiri 
cu alegătorii. In lumina hotărîri
lor sesiunilor deputății au mobili
zat masele de cetățeni la acțiuni 
obștești pentru curățirea cartie
relor și străzilor, amenajarea de 
spații verzi și a terenurilor dintre 
blocuri. La aceste lucrări au par 
ticipat zeci de mii de cetățeni, 
efectuînd în total peste 300.000 
ore de muncă voluntară

Cele mai multe comitete exe
cutive au stabilit din timp, la în
ceputul fiecărui trimestru ordinea 
de zi a sesiunilor, iar apoi, cu 
10 zile înaintea fiecărei sesiuni, 
ordinea de zi este adusă la cu
noștință deputaților. Cunoscînd 
din timp ordinea de zi a sesiu
nii deputății discută cu cetățenii, 
pentru a cunoaște părerea lor a- 
supra problemelor ce urmează să 
fie discutate.

Astfel pregătiți deputății Mate 
Adalbert, Ghenea Ilie, Csenteri 
loan, Cotoț losif, Utto Ludovic 
și alții participă întotdeauna la 
dezbaterile în jurul rapoartelor 
și corapoartelor prezentate în se 
sfuni și fac propuneri în vederea 
elaborării hotărîrilor.

Dar în cursul anuiui care s-a 
scurs în organizarea sesiunilor 
sfaturilor populare s-au manifes
tat și unele deficiențe. Unele co
mitete executive ale sfaturilor 
populare, cum este de pildă cel 
din comuna Cîmpu lui Neag, 
pun în dezbaterea sesiunilor pro
bleme generale. Deficiențe exis
tă și în ceea ce privește partici
parea unor deputați la sesiuni. 
Unii deputați, ca de pildă tov. 
Enulescu Petru, Mucenic Dumi
tru, Ujfalvi Ileana și alții, partici
pă rar Ia sesiuni, din.care cauză 
în unele cazuri sesiunile sînt a- 
mînate, fapt care întîrzie luarea 
unor hotărîri necesare, îngreunea
ză activitatea sfaturilor populare.

In anul 1960 în fața s '.muritor 
populare, în lumina obiectivelor 
stabilite de plenara C.C P M.R, 
din 3—5 decembrie 1959 privind 
dezvoltarea economiei, a indus
triei local '>t- ni
Pentru ca toți deputății, 
siile permanente și aparatul sta
turilor populare să fie la înăl
țimea acestor sarcini, să rezolve 
cu succes problemele ce le stau 
în față, comitetele executive tre
buie să fie preocupate și mai 
mult de ridicarea nivelului sesiu
nilor, de organizarea lor.

mari, 
eoni:

f — Ei omule, făcu Ruxanda. 
f nevasta lui Toader — veni și 
j frigul- La raion nu te-ai dus. 
\ Altă dată mai ascultai și de vor- 
f ba mea. Acum nu. Și Carol ș< 
( Feri au primit pensia mărită. 1 
2 noastră întîrzie. N-o fi vreo în- 
X curcătură ? Vezi măcar azi. nu 
f te mai codi. Timpul trece. Ia 
( bani de tren și de țigări, poftim, 
| numai du-te omule să vezi ce e. 
X — Da’ neniru o țuică nu dai' 
) Ieri ți-am făcut așchii, am mă- 
i turat -curtea... Ce nu fac eu pen- 
| tru băbuța mea...
X In timp ce baci Toader se 
f gătea de drum, se auzi un 
I cănit în poartă. Apoi o voce 
■ — Hei, baci Toader. Ți-ai 
, git buzunarele, că ți-am adus 
I pensia mărită șt diferența.
| — Taci, șopti el poștașului E
\ secret...
f Cu „secretul" în buzunar baci 
( Toader plecă de acasă.
\ Cumpărăturile le începu la mu- 
! gazinul de textile.
( — Rochia aia, basmaua ala..
< Cînd ieși din mag zin se găsi 
l față în față cu Niculina, nepoți- 
f ca lui, care venea de la școală... 
| A intrat în magazinul de jucării. 
{ I-a cumpărat și ei cîteceva. De 
{ la alimentara i-a luat și ciocolată.

pre- 
cic-

lăr-

Activitatea cu cartea 
ia nivelul

(Urmare din pag. l-a)

deci e greu de conceput ca un bi
bliotecar să cunoască singur a- 
ceste lucrări Iată de ce colecti
vul bibliotecii trebuie să fie for
mat din oameni diferiți, care, să 
reprezinte diferite categorii de 
cititori. Colectivul trebuie for
mat din cei mai buni cititori.

Este bine știut că în acțiunea 
de răspîndire a cărții, de atrage
re de noi cititori, un aport în
semnat îl pot aduce și biblioteci
le volante, conduse de membri ai 
colectivelor de sprijin

Activitatea bibliotecilor volan
te însă nu s-a ridicat încă la ni-

--------------- O----------------
Pe urmele materialelor pubBcate

Nu ajunge numai reorganizarea colectivului 
de redacție

octombrie și 10 octombrie 1959. 
Inactivitatea gazetei dovedește 

lipsa de interes a biroului orga
nizației de bază nr. 5 care s-a 
mulțumit doar de a reorganiza 
colectivul de redacție al gazetei', 
fără însă a-1 instrui și activizat 
Este necesar ca în cel mai scurt 
timp să fie luate măsurile cores
punzătoare pentru îmbunătățirea 
activității gazetei de perete 
„Cărbunele", astfel ca ea să pu
blice cu regularitate ediții inte
resante, strîns legate de sarci
nile și munca minerilor

Im numărul 3166 din 16 de
cembrie 1959, al ziarului „Stea
gul roșu" a apărut articolul „La 
mina Jieț gazetele de perete slut 
neglijate", ini care gazeta de 
perete „Cărbunele" a fost criti
cată pentru activitate slabă.

In urma materialului publicat 
s-a format un nou colectiv de re
dacție care cuprinde șapte tova
răși. Cu toate acestea gazeta 
continuă să nu-și trăiască viața. 
Și îm prezent la gazetă a rămas 

tot vecheai caricatură, cit și două 
articole care poartă datele de 6

Minerii de la Aninoasa cer din partea meseriașilor de la a- 
telierul mecanic de grup să le pună la dispoziție utilaje bine 
reparate și piese de schimb în cantitate suficientă. Printre me
seriașii care se achită cu cinste de sarcinile lor se numără și 
tov. Blag Teofil strungar, care își depășește zilnic norma cu cel 
puțin 5—10 la sută. IN CLIȘEU : Strungarul Blag Teofil confec 
țiorsează o piesă pentru un ventil de aer comprimat.

ă s p l a t a
Acasă bunicuța i-a zărit cio

colata
— De unde ai ciocolată ? Spu- 

ne-i bunicii
— De la bunicul.
— Cum ?/?
— L-am întîlnit In oraș
— De mult 2
— Cînd veneam de la scoală
- Și ?...
— Ieșea de la prăvălie. Avea 

în brațe un pachet. Avea și o 
sticlă plină.

— Ptiu! făcu bătrîna și ieși 
glonț pe ușă fără să lase jos fă- 
călețul

— încotro Ruxando ? o între
bă o vecină.

— Mă duc să mă răfuiesc cu 
bătrinul

...Bătrînul Toader făcea „gos
podărie". împacheta cumpărătu
rile. Legă pachetul cu panglică 
roșie și-i făcu și o fundă dea
supra. Pe masa din sufratie-ie 
scoase serviciul de lichior. Pe 
două farfurii tăie felii subțiri și 
lungi de cașcaval și brînză. Mrt 
greu a fost cu salamul. Printre 
felii presără măsline. Nu-i scăpă 
să înfigă și scobitori. Nu de al
ta, dar să-i arate bălrînei că se 
pricepe și la așa ceva.

vo- 
ori 
la 

con

cerințelor
velul cerințelor. Bibliotecile 
lante sînt lăsate de multe 
să-și desfășoare activitatea 
voia întîmplării fără să fie 
trolate, fără a se împrospăta căr
țile. Responsabilii bibliotecilor vo
lante nu sînt instruiți și astfel ei 
nu-și cunosc menirea.

Pentru remedierea acestor lip
suri trebuie luate măsuri pornin- 
du-se la reorganizarea colective
lor de sprijin, alcătuindu-se pi- 
nuri de activitate bine gîndite, 
legate de specificul localității 
sau întreprinderii respective. Ast
fel munca cu cartea în Valea Jiu
lui va putea fi ridicată la nivelul 
cerințelor zilelor noastre.

In timp ce trebăluia goli ut: 
păhărel. Dar pînă să-l umple la 
loc ușa se deschise văl-vîrtej. 
Intră Ruxanda.

Cum o văzu se înclină în fa
ța ei, cu brațele deschise ca o 
gazdă bucuroasă de musafiri:

— Ia un păhărel, băbuțo. Li
chior de care îți place (ie.

Bătrîna nu scoase o vorbă și 
se îndreptă spre dulap: banii de 
piață nu mai erau. Nu mai erau 
fiindcă bătrînul avusese grijă 
să ducă gluma pînă la capăt 
II privi cu dojana și zise:

— FrumOs îți șade I
Bătrînul nu spuse nimic și se 

aplecă sub masă. De acolo 
se un pachet mare. Apoi 
mic, cu bancnote noi-nouțe.

— Ei băbuța, aici îi și 
rența din urmă, și pensia. Ia 
astea că sînt pentru tine. Nicu- 
linel i-am luat o păpușă mare. 
E colea pe dulap.

— Și cît e pensia pe lună ? — 
întrebă bătrîna.

crede partidul nostru 
un miner care are 

lucrați în subteran, 
aici: Una mie două

scoa-
altul

dife-

— Cît 
că merită 
multi ani 
Iacă scrie 
sute lei...

GR. GOANȚÂ
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TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI"

]! PETROȘANI
ț' prezintă spectacolele

I
Joi 7 ianuarie 1960 
INȘIRTE MĂRGĂRITE 

de Victor Eftimiu 
Regia: Ion Petrovicil 
Scenografie: AL Olian 

sîmbătă 9 J ,

duminică 10 ianuarie 1960 >I premiera i'
PARTEA LEULUI ; i

comedie îm 3 acte S ț!
de C. Teodoru ' D

Regia : Marcel Șoma ' ț
Scenografia: Lidia Pîncus ;

ReînRoili-vă auenamenieie
la ziarul

„Steagul roșu"
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.T.R.

PROGRAM DE RADIO
8 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Cîntece colhoznice. 
9,20 Muzică de estradă, 11,03 
Teatru la microfon: „Umbre". 
Adaptare radiofonică după co
media lui Saltîkov Șcedrin, 13,05 
Lucrări concertante de compozi
tori sovietici, 14,30 Muzică de 
Johann Strauss în interpretarea 
orchestrei Filarmonice din Viena. 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,25
Arii din opere, 17,45 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 18,35 Cîntă orchestra de 
estradă a Radiodifuziunii sovie
tice, 19,05 Noi înregistrări de 
ctntece, 21,30 Din comoara fol
clorului nostru, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic. PRO
GRAMUL II. 14,07 Pagini 
din istoria muzicii de operă 
14,30 Muzică populară romî- 
nească, 15,00 Concert de prînz. 
16,15 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 17,00 Din viața de 
concert a Capitalei, 18,05 Jocuri 
populare romînești, 20,25 Con
cert de muzică simfonică, 21,15 
Din muzica ușoară a popoarelor 
în interpretarea soliștilor și for
mațiilor noastre, 22,00 Melodii 
populare romînești.

r!NFM ATOGRAFF
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Theodora; AL. SAHIA : 
Contrabandiștii; PETRILA: Azi 
pentru ultima oară; LONEA: 
Grădinarul spaniol; LUPENI : 
Fatima; BARBATEN1 : Floarea 
roșie; ANINOASA : Amnarul fer
mecat. (Responsabilii cinemato
grafelor din Uricani, Livezeni 
și Vulcan n-au trimis redacției 
programarea filmelor la cinema
tografele respective).



30 de ani de la întemeierea 
Partidului Comunist din Indochina

HANOI 6 (Agerpres). — A- 
genția Vietnameză de Informații 
anunță :

Cu prilejul împlinirii la 6 ia
nuarie a. 30 de ani de la înte
meierea Partidului Comunist din 
Indochina, Comitetul Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam a adresat un mesaj în
tregului popor vietnamez. In me
saj sînt relevate victoriile glo
rioase repurtate de poporul viet
namez sub conducerea partidului, 
a clasei muncitoare și sînt tra
sate noi sarcini.

însuflețită de rezoluția din 
octombrie și de mișcarea revo
luționară internațională, se spu
ne în mesaj, tînăra clasă mun
citoare a țării noastre și-a însu 
șit repede teoria marxist-leni- 
nistă și a devenit forța motrice 
care s-a situat în fruntea miș
cării naționale democratice. Du 
pă întemeierea lui, partidul nos 
tru a unit pe muncitori și ță
rani, a grupat masele largi ale 
populației patriote în puternice 
forțe revoluționare care au por
nit la luptă, dînd jertfe eroice. 
Această luptă a luat sfîrșit la 2 
septembrie 1945 prin nașterea 
Republicii Democrate Vietnam, 
primul stat democratic al po
porului nostru;

In Vietnamul de nord au fost 
obținute mari succese în domeniul 
transformărilor socialiste, în 
construirea socialismului. Po
porul nostru din partea de nord 
a țării, muncește cu entuziasm 
pentru îndeplinirea planului trie-

-----O-----

In sprijinul luptei 
de eliberare 

a popoarelor din Africa
CAIRO 6 (Agerpres).
Secretariatul permanent al , 

Consiliului de solidaritate al ță- i 
rilor din Asia și Africa a dat j 
publicității o declarație în care 
își exprimă sprijinul deplin cu ' 
lupta popoarelor din Africa cen- j 
trală pentru dreptul la autode
terminare și dreptul de a părăsi 
așa-numita „Federație a Africii 
centrale", care le-a fost impusă 
de Anglia.

In declarație se subliniază că 
conferința pentru elaborarea sta
tutului „Federației Africii cen
trale", care urmează să aibă 
loc în anul acesta, nu va fi de 
nici un folos dacă nu va men
ționa limpede dreptul popoare
lor africane de a părăsi această 
„federație" și dacă conducătorii 
politici africani din Nyassaland 
și Rodezia, teritorii care sînt 
membre ale acestei „federații", 
nu vor fi eliberați din închisoa- 
re și nu li se va permite să par
ticipe la această conferință.

Declarația subliniază că po
poarele Africii și Asiei sînt ho- 
tărîte să pună capăt dominației 
imperialiste și rasiste. Aceste 
popoare vor lua toate măsurile 
pentru a ajuta popoarele din 
Nyassaland și Rodezia să obți
nă autodeterminarea. 

------- ---- ——--------------- -

S. U. A. — țara cu 8.000.000 
de alcoolici

NEW YORK 6 (Agerpres).
Institutele de statistică dini S.U.A. înregistrează aniual 

500.000 de noi alcoolici. In prezent în țară există 8.000.000 
de alcoolici. Din cauza acestei racili în Statele Unite mor a- 
nual 350.000 persoane.

Recent, prof. E. Ivy de la universitatea din statul Illinois 
a declarat că în ce privește influența asupra mortalității și 
invalidității, alcoolismul este în prezent cea de-a treia pro
blemă — în ordinea importanței (primele două fiind bolile de 
inimă și cancerul).

nai (1958—1960) și desfășoară 
pregătiri pentru începerea pri
mului plan cincinal de construi
re a bazei materiale a socialis
mului. Odată cu îmbunătățirea 
vieții sale libere, Vietnamul de 
nord se transformă într-o pu
ternică bază de luptă pentru u- 
nificarea națională.

Vietnamul va fi unificat fără 
doar și poate, Vietnamul de nord 
și Vietnamul de sud se vor uni 
din nou într-o singură familie. 
Aceasta este voința de fier a po
porului nostru.

In mesaj se exprimă convin
gerea că în întreaga lume anul 
1960 va fi un an de mari succese 
ale forțelor democrației și socia
lismului. Popoarele Uniunii So
vietice, Chinei și celorlalte țări 
frățești înaintează cu pași gi
gantici pe calea construirii so
cialismului și comunismului; în
treaga omenire va lupta cu și 
mai multă fermitate și hotărîre 
pentru zădărnicirea planurilor 
războinice ale imperialiștilor, 
pentru menținerea unei păci trai
nice.

C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam cheamă la 
continuarea glorioaselor tradiții 
ale partidului, la întărirea unită
ții partidului, la dezvoltarea 
strînselor legături cu masele, lai 
studierea mai profundă a mar- 
xism-leninismului, la lupta pen
tru restabilirea unor relații nor
male între cele două părți ale 

pentru ținerea unor ale
geri generale naționale libere ca 
primi pași pe calea unificării 
naționale. Mesajul cuprinde sa
lutul în cinstea solidarității ță
rilor socialiste în frunte cu U- 
niunea Sovietică.

■țării,

Un pilot american în fața tribunalului 
militar din Djakarta

DJAKARTA 6 (Agerpres).
La tribunalul militar din Dja 

karta se desfășoară de 4 zile pro
cesul intentat pilotului american 
Allan Lavrence Pope, acuzat de 
participare la rebeliunea din In
donezia. Pope este acuzat printre 
altele de bombardarea și mitra
lierea mai multor obiective mili
tare din estul Indoneziei, de trans
portarea de arme pentru rebelii 
indonezieni precum și de ucide
rea a 11 militari, membri ai for
țelor armate guvernamentale in
doneziene.

La 5 ianuarie au fost audiați 
mai mulți martori ai acuzării.

----- O-----

Holeră
în Pakistanul de est
DACCA 6 (Agerpres).
Agenția Associated Press rela

tează că o nouă epidemie de ho
leră care bîntuie în Pakistanul 
de est, a cauzat moartea a 180 
de persoane. Autoritățile sanita
re motivează extinderea epide
miei prin folosirea apei din la
curi în locul apei din puțuri care 
sînt inutilizabile, fiind stricate.

t y r u s ! A T G N 
1960 deschide perspective 
luminoase în apropierea 

dintre Est și Vest
TOKIO 6 (Agerpres). TASS 

anunță:
Intr-un articol special scris 

pentru ziarul „Asahi", cel mai1 
mare ziar japonez, cunoscutul 
fruntaș a.l vieții publice ameri
cane, Cyrus Eaton, arată că a- 
nul 1960 deschide în fața ome
nirii perspective luminoase în a- 
propierea dintre Vest și Est.

Conferința de la- Geneva în 
problema încetării experiențelor 
nucleare, vizitele făcute în Sta
tele Unite de premierul și vice- 
premierul sovietic, vizita vicepre
ședintelui S.U.A. în Uniunea So
vietică și proiectata vizită a pre
ședintelui S.U.A. în Uniunea So
vietică, se spune în articol, toate 
acestea sînt o prevestire bună 
de pace în 1960.

Chemarea imperioasă a pre
mierului Hrușciov la dezarma
re generală și totală, continuă 
Eaton, a arătat calea pe care 
trebuie s-o urmăm cu toții pen
tru salvarea omenirii. Cyrus 
Eaton subliniază că cursa înar
mărilor apasă ca o povară tot 
mai grea pe umerii popoarelor 
din toate țările lumii. Astfel, a- 
rată el. Statele Unite cheltuiesc 
anual în așa-zise scopuri de a- 
părare suma astronomică de 50 
miliarde dolari.

Referinduse la situația Japo
niei, autorul articolului subli
niază că în condițiile actuale 
Japonia trebuie să-și reglemente
ze relațiile cu Uniunea Sovieti
că și cu China. Recunoașterea 
Chinei de către Japonia și lăr
girea comerțului cu Uniunea 
Sovietică și cu China, scrie în 
încheiere Eaton vor avea o in
fluență deosebit de eficientă a- 
supra opiniei publice din întrea
ga lume.

La întrebarea președintelui tri
bunalului militar pentru ce a 
participat la operațiunile duse de 
rebeli, Pope a afirmat că a fă
cut aceasta pentru „a lupta con
tra comuniștilor" și a dezvăluit 
cu impertinență că a participat 
la „războaiele din Coreea și In
dochina".

------- . __

• TOKIO — După cum anunță 
posturile de radio japoneze sin
dicatul muncitorilor de la mina 
„Mike" aparținînd companiei car
bonifere Mițui — una dintre ce
le mai mari din Japonia — con
tinuă să lupte începînd din luna 
octombrie 1959 împotriva conce
dierii minerilor. In dimineața zi
lei de 5 ianuarie 12.000 de mineri 
au declarat o grevă de 24 de ore 
— prima grevă din acest an

• MOSCOVA. — Un grup de 
specialiști sovietici a elaborat pro
puneri pentru îmbunătățirea con
dițiilor de navigație pe fluviul Ti
gru, Eufrat și Satt-El-Arab. A- 
cești specialiști s-au înapoiat re
cent din Republica Irak, unde au 
studiat timp de 4 luni și jumă
tate regiunile unde vor fi efec
tuate aceste lucrări.

• WASHINGTON. — După 
cum s-a anunțat conflictul din 
industria oțelului care a dus la 
o grevă de 116 zile, a fost regle
mentat prin încheierea unui con
tract colectiv care reprezintă un 
compromis intre revendicările

Un ziar brazilian cheamă la lărgirea 
comerțului cu țările socialiste 

MONTEVIDEO 6 (Agerpres).
Revista săptămînailă „Desenvolvimiento et Conjuntura" organ 

al cercurilor de afaceri din Brazilia, a publicat ini numărul pe 
decembrie uni articol intitulat „Comerțul cu Europa răsăriteană" 
în care cheamă la lărgirea comerțului cu țările socialiste. Revista 
consideră că în prezent „există posibilități reale de lărgire a 
comerțului cu țările socialiste europene".

Referindu-se — In legătură cu încheierea acordului comercial 
dintre cele două țări — la perspectivele dezvoltării comerțului 
dintre Brazilia și Uniunea Sovietică revista subliniază că comer
țul exterior al Uniunii Sovietice se dezvoltă extrem de rapid și 
că U.R.S.S. nu numai că reprezintă o piață vastă pentru produ
sele braziliene, dar ea exportă totodată numeroase produse care 
interesează Brazilia.

Comerțul dintre Brazilia și U.R.S.S. subliniază revista, are 
mari perspective de dezvoltare.

Interes uriaș față de apropiata vizită 
a lui N. S. Hrușciov în Indonezia

DJAKARTA 6 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Opinia publică indoneziană 
manifestă un uriaș interes față 
de apropiata vizită în Indone
zia a lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

In articolul său de fond din 
5 ianuarie ziarul „Pemuda" scria 
că în urma acestei vizite se vor 
întări, fără îndoială, și mai

o--------------

MacMillan a plecat într-o călătorie 
în Africa

LONDRA 6 (Agerpres)
In seara zilei de 5 ianuarie, 

primul ministru al Marii Brita
nii, Harold MacMillan, a părăsit 
Londra plecînd într-o călătorie 
lungă de 27.000 km. în cursul 
căreia va vizita Ghana, Nigeria. 
Federația Rodeziei — Nyassaland 
și Africa de sud

înaintea plecării într-o decla
rație făcută reprezențantilor pre
sei, primul ministru britanic a 
spus că această călătorie trebuie 
considerată „ca o expresie a in
teresului pe care-1 poartă Marea 
Britanic problemelor africane".

Comentînd vizita lui MacMillan 
în Africa corespondentul din Lon
dra al agenției France Presse 
subliniază că în cercurile politice 
din capitala Marii Britanii aceas
tă călătorie este apreciată drept 

muncitorilor și propunerile patro
nilor cu privire la majorarea sa
lariilor

• DELHI. — Corespondenții 
din Delhi al ziarului „New Toik 
Herald Tribune", relatează că 
primul ministru Nehru a decla
rat în cadrul unui interviu că es
te pe deplin convins că N. S, 
Hrușciov „dorește foarte mult să 
se ajungă la pace și înțelegere", 
Nehru și-a exprimat această pă
rere răspunzînd la o întrebare a 
corespondentului în legătură cu 
atitudinea lui ,N. S. Hrușciov fa
ță de apropiatele tratative la ni
vel înalt.

• BERLIN. — La 5 ianuarie 
a părăsit Berlinul oleclnd într-o 
călătorie prin țările Asiei o de
legație guvernamentală a R. D 
Germană condusă de H. Rau, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul Comerțului Ex
terior și Intergerman. Delegația va 
vizita R.P. Chineză, R.P.D Co
reeană, R.D. Vietnam, R.P. Mon
golă. Ea va duce tratative in pro
blemele politice și economice de 
interes reciproc. 

mult legăturile de prietenie din
tre cele două țări și popoare. 
Frontul păcii și al prieteniei, 
subliniază ziarul, va deveni și 
mai puternic și trainic, nu numai 
în țara noastră ci și în lumea 
întreagă. N. S. Hrușciov. care 
va aduce în Indonezia spiritul 
prieteniei și al dragostei de pace, 
va fi întîmpinat de noi cu bu
curie 

o „vizită de informare". In mod 
deosebit — adaugă aceeași agen
ție — primul ministru englez va 
pune accentul pe intențiile Marii 
Britanii de a intensifica investi
țiile de capital în Africa.

Un protest împotriva 
intenției guvernului R.F.C. 

de a interzice „Uniunea 
persoanelor persecutate 

de naziști”
MOSCOVA 6 (Agerpres). —- 

TASS anunță :
La 5 ianuarie a avut loc 

Comitetul Sovietic al veteranilor 
de război o adunare a foștilor 
deținuți ai lagărelor de concen
trare fasciste, la care s-a adop
tat un protest împotriva inten
ției guvernului R.F.G. de a in
terzice „Uniunea persoanelor 
persecutate de naziști".

Această acțiune barbară afec
tează interesele tuturor locuito
rilor Europei care au suferit 
grozăviile fascismului a spus 
Nikolai Borisenko, fcst deținut 
al lagărului ae la Dachau.

Participanții la adunare au a- 
doptat un apel adresat „Uniunii 
persoanelor persecutate de na
ziști". Ei și-au exprimat convin
gerea că prin voința oamenilor 
simpli din întreaga lume, pri
mejdia care amenință pe cei 
mai buni fii și fiice ale Germa
niei, va fi înlăturată.

Manevre navale în golful 
Tailandei

BANKOK 6 (Agerpres).
Potrivit știrilor transmise din 

Bankok, între 28 ianuarie și 7, 
februarie în golful Tailandei ur
mează să aibă loc manevre ale 
forțelor navale S.E.A.T.O. La a- 
ceste manevre, care vor fi con
duse de ofițeri superiori ameri
cani și tailandezi, vor participa 
unități de infanterie marină, de
tașamente de recunoaștere, sub
marine și alte nave militare din 
Australia, Franța, Tailanda, Ma
rea Britanie și S.U.A.

Operațiile vor fi urmărite de 
observatori ai țărilor membre 
ale pactului S.E.A.T.O

REDAGIIA 51 ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gbeorgliiu-Dej nr. 56. Tel.: interurban 822. Tiparul: „6 August' Poligrafia


