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Lucrători din industria locală!
Puneți la dispoziția oamenilor muncii din 

raion pîine și preparate de carne de bună ca
litate. îmbunătățiți de asemenea continuu caii- ; 
tatea produselor de tîmplărie necesare noilor j 
construcții de locuințe I

Valorificați pe scară cit mai largă resur- 1 
sele locale !

Organ a' Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Jiului centenarul

Manifestări cu prilejul 
aniversării a 100 de ani 

de la nașterea 
lui A. P. Cehov

In Valea
„A. P. Cehov“ e un bun prilej de 
popularizare a vieții și operei 
marelui scriitor clasic rus, stă- 
pînitor desăvîrșit al artei genu
lui scurt în literatură.

Cu această ocazie, Consiliul 
raional A.R.L.U.S a organizat 
în întreaga Vale a Jiului, în ca
drul cluburilor și căminelor cul
turale, o serie de manifestări în
chinate aniversării a 100 de ani 
de la nașterea lui A. P. Cehov.

Intre acestea, mai importante 
au fost simpozioanele urmate de 
programe artistice de la Petro
șani (sala A.S.I.T. și a întreprin
deri 6 August), organizate zilele 
trecute. Sînt programate în con
tinuare o serie de serate literare 
în ziua de 28 ianuarie la clu
burile U.R.U.M. și C.F.R. — Pe
troșani, în ziua de 29 ianuarie 
la cluburile miniere din Vulcan 
și Aninoasa, iar în ziua de 30 ia
nuarie în centrele Petrila și I.o- 
nea.

In ziua de 31 ianuarie la toa
te căminele culturale din Valea 
Jiului vor avea lot1 de asemenea 
conferințe „Răsfoind schițele și 
nuvelele lui A. P. Cheov“, ur
mate de programe artistice.

Infr-o singură zi, 
IO fone fier vechi 

coiecfat
Intr-una din zilele trecute bri

gada utemistă de muncă patrio
tică condusă de tînărul Serea 
Virgil din cadrul sectorului I al 
minei Petrila a 
țiune de muncă 
tînd și predînd 
titatea de 10
S-au evidențiat în această acțiu
ne tovarășii Vlăduțescu Gheorghe, 
ing. Ciupercă Petre și alții.

Nu de mult tinerii de la mi
na Lupeni și preparația Lupeni 
au predat I.C.M.-ului 
100.000 kg. de fier vechi.

In perioada 1—25 ianuarie a.c. 
tineretul raionului nostru a colec
tat peste 300 tone de fier vechi, 
care a și fost 
lor hunedoreni.

V.

întreprins o ac- 
voluntară colec- 
I.C.M.-ului can- 
tone fier vechi.

peste

expediat oțelari-
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VEȘTI DE LA PREPARATIA 
LUPENI

15.000 lei economii
prin muncă voluntara

Cu cîteva zile în urmă, brigada 
U.T.M. de muncă patriotică din 
secția de preparare a preparației 
Lupeni a înregistrat un frumos 
succes: 15.580 lei economii.

Această frumoasă sumă, cu ca
re brigadierii din secția de pre
parare au început activitatea lor 
patriotică în acest an este rezul
tatul celor trei acțiuni de mun
ca voluntară organizate în luna 
ianuarie. La colectarea și încăr
carea în vagoane a unei cantități 
de peste 16.000 kg. fier vechi, 
s-a realizat o economie de 4.800 
lei.

Tinerii Mazăre Vasile, Bordei 
Mihai, Bălăceanu Aurica, Sza- 
kacs Vasile, Nemeș Irina, Ignat 
Ioan, Chelaru Octavian, Nidels- 
chi Adela, Popescu Dumitru, Ru- 
su Ștefan și mulți alții au mun
cit la curățirea acoperișului fu- 
nicularului de cărbunele căzut 
din cupe. Peste 60 tone de căr
bune au adunat astfel acești bri
gadieri.

Aflînd de succesul obținut de 
tinerii brigadieri din secția pre
parare, membrii brigăzii U.T.M. 
de muncă patriotică de la secto
rul de transport au hotărît să 
realizeze, prin acțiuni de muncă 
voluntară în cinstea Conferinței 
raionale U.T.M., o economie de 
50.000 lei.

O nouă brigadă de tineret
La sfîrșitul săptămînii trecu

te, tinerii Berdali Vasile, Galben 
Nicolae, Hamzu Gheorghe, Gea
nă Victor, Pastor loan și Tran 
Mihai de la sectorul de transport

Citiți în pag. IV-a
• Comunicat cu privire la 

ședința a Vll-a ai Comisiei 
permanente de colaborare 
economică și tehnico-știin- 
țifică a țărilor membre ale 
C.A.E.R., în domeniul in
dustriei de petrol și gaze

• Declarația Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme
a R.P.D. Coreene

• Ședința solemnă de la 
Varșovia

• Cel mai mare baraj în arc 
din întreaga lume

• împotriva proiectatelor ex
periențe franceze cu arma 
atomică

Colectivul sectorului I de la mina Aninoasa a extras în a- 
ceastă lună, peste sarcina planificată, 300 de tone de cărbune 
energetic, rezultat la care au contribuit brigăzi de frunte cum 
sînt cele conduse de Cristea Aurel, Mujnai Niculae, David loan, 
Roman Petru. IN CLIȘEU : Un schimb din brigada lui Roman 
Petru. Ortacii sînt bucuroși de succesele colectivului din care 
fac parte.
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al preparației au hotărît să cons
tituie o brigadă de tineret.

Ca obiective în muncă noua 
brigadă și-a propus să asigure 
o bună întreținere a locomotivei 
și să realizeze economii de lu- 
brifianți și carburanți în propor
ție de 15 la sută. Brigada s-a an
gajat de asemenea să execute o- 
perativ manevrarea parcului de 
vagoane de care are nevoie pre- 
parația pentru asigurarea trans
portului ritmic al cărbunelui.

Brigada a fost confirmată de 
organizația LJ.T.M. din cadrul 
preparației, iar membrii ei au în
ceput să lucreze pentru realiza
rea obiectivelor propuse.

Cei buni — alături 
de cei mai buni

După ce atît în producție cît 
și în activitatea obștească s-au 
situat printre cei mai buni tineri, 
la cererea lor, organizația de 
bază din cadrul preparației Lu- 
peni, a primit recent un număr 
de cinci tineri în rîndurile can- 
didaților de partid.

Drotzinger Andrei conduce o 
brigadă de tineri lăcătuși și este 
apreciat ca unul din cei mai pri- 
cepuți lăcătuși ai preparației. 
Wilk Emil este șef de echipă la 
flotație, iar Hențiu Carol, îm
preună cu brigada sa de tineret 
întreține în bune condițiuni de 
funcționare sitele „Zimmer“. A- 
cești trei tineri ca și strungarul 
Ianoși Gheorghe și mecanicul de 
pompe Fîsan Gheorghe au fost 
primiți în rîndurile candidaților 
de partid.

M. L.

Capitala patriei noastre devine pe zi ce trece tot mai fru
moasă. In ultimii ani, ca urmare a măsurilor luate de partid 
și guvern, întregul oraș a devenit un vast șantier al con
strucției socialiste. In Piața Palatului Republicii, pe marile 
bulevarde, la Gara de nord, peste tot se înalță semețe con
strucțiile noilor blocuri de locuințe, moderne și confortabile. 
IN CLIȘEU: Blocuri terminate ori în construcție pe Calea 
Griviței.

Pentru îmbunătățirea învățămîntului 
de stat in orașul Lupeni

Pe măsura îna
intării noastre pe 
drumul construi
rii socialismului, 
devine tot mai e- 
videntă necesita
tea de cadre bine pregătite nu 
numai de specialiști — ingineri 
și tehnicieni — ci și de munci
tori avînd temeinice cunoștințe. 
Și e firesc să fie așa, fiindcă as
tăzi tehnica se perfecționează 
tot mai mult, iar folosirea ei 
cere o înaltă calificare, un nivel 
profesional și cultural ridicat. 
Iată de ce, în țara noastră se 
desfășoară larg revoluția cultu
rală pentru ridicarea neîncetată 
a nivelului cultural al oamenilor 
muncii. In această direcție este 
grăitoare atenția deosebită acor-
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întovărășirea zootehnică din Bănița
se întărește

țărani munci- 
de animale din 
unesc în înto-

Tot mai mulți 
tori — crescători 
Valea Jiului, se 
vărășiri zootehnice. In luna no
iembrie 1958 un număr de 25 de 
familii de țărani muncitori din 
comuna Bănița s-au unit în ca
drul unei întovărășiri zootehnice, 
avînd la constituire lin fond de 
bază de 52 ovine, 6 vite mari 
și o suprafață de 23 ha. fînaț.

In perioada care a trecut de la 
înființarea întovărășirii zootehni
ce a crescut tot mai mult influ
ența ei asupra țăranilor, deter- 
minînd ca, pe baza liberului con- 
simțămînt, tot mai mulți țărani 
muncitori să se îndrepte înspre 
întovărășire. Grăitor în această 
direcție este faptul că numărul 
țăranilor întovărășiți a crescut de

4 ori — de la 25 
a fost la constituire 
milii în prezent. In 
a crescut simțiZr și fondul de 
bază al întovărășirii ajungînd la 
215 ovine, 22 vaci și o suprafa
ță de 80 ha. terenuri. Tot în
cursul anului trecut s-a construit 
un saivan cu o capacitate de
600 oi și 40 de vaci, urmînd doar 
să se acopere cu carton asfaltat 
și să se amenajeze casa cioba
nului.

Pentru dezvoltarea continuă a 
întovărășirii, țăranii muncitori au 
hotărît ca în cursul anului aces
ta, fondul de bază să crească în 
mod simțitor. Astfel, numărul de 
oi va crește de la 215 la 250 iar 
dintre acestea numărul de 125 oi 
cu miei cîte sînt în prezent va 
crește la 220. De asemenea, în
tovărășiri și-au propus să valo
rifice prin vînzări către stat o 
cantitate de 700 kg. brînză, 400 
kg. lînă, 70 miei, valoarea produ
selor valorificate în cursul anu
lui 1960 ajungînd la peste 31.000 
lei. Din această sumă, 12.000 lei 
vor fi repartizați la fondul de 
bază, 7.000 lei vor fi folosiți 
pentru saivan și cheltuielile de 
producție, iar restul se vor îm
părți țăranilor întovărășiți.

Pentru a ajuta pe țărani în 
munca de creștere a vitelor și a-i 
înarma cu tot mai multe cunoș- 
tiințe agro-zootehnice, în Bănița 
a fost înființat un cerc agrozoo
tehnic condus de medicul vete
rinar Cămărășan I.

1. MUNTEANU

I
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— = — dată, mai cu sea-
DAN VALER1U mă în

secretarul comitetului orășenesc 511,1’ ..?r0)emei'
P.M.R. Lupeni îmbunătățim ne.;

contenite a învă-;
“ — țămîntului de stat,
generalizării învățămîntului obli
gatoriu de 7 ani. S-au luat de 
asemenea măsuri importante pen
tru îmbunătățirea învățămîntului 
mediu și superior seral și fără 
frecvență.

Este deajuns să ne amintim 
de școlile puține, neîncăpătoare, 
neutilate, fără profesori suficienți 
și cu mai puțin de o mie de e- 
levi din Lupeniul de altădată, 
din anii de exploatare capitalis
tă, și să le comparăm cu ceea 
ce există astăzi pentru a ne da 
seama cît de mare este grija 
statului democrat-popular pentru 
creșterea copiilor oamenilor 
muncii. Cele 4 grădinițe de co
pii, 2 școli de 4 ani, 3 școli de 7, 
ani, o școală medie de zi și una 
serală, toate situate în localuri 
corespunzătoare, adăpostesc pe; 
cei peste 2.500 de elevi. In Lu-, 
peni există de asemenea o mare 
școală profesională, modern uti
lată, în care sute și sute de uce
nici învață spre a deveni munci
tori cu o calificare temeinică.

Ținînd seama de importanța 
școlii în făurirea omului nou,; 
constructor al socialismului, co-j 
mitetul orășenesc de partid Lu-- 
peni a înscris în sfera preocupă-! 
rilor sale îmbunătățirea desfășu
rării învățămîntului de stat din; 
cadrul orașului. Hotărîrea adop-; 
tată de conferința orășenească de 
partid care a avut loc la începu
tul lunii decembrie a anului tre-i 
cut, trasează comitetului orășe-; 
nesc de partid sarcina de a în
druma organizația de bază a cor
pului didactic în vederea îm-; 
bunătățirii calității învățămîntu-; 
lui, creșterii numărului1 elevilor: 
promovați pe baza cunoștințelor 
temeinic însușite, Intensificării' 
muncii politice în cadrul corpu
lui didactic pentru lichidarea lip
surilor din activitatea acestuia. 
De asemenea hotărîrea mai pre
vede întărirea legăturii între; 
școală și părinți, politehnizarea 
învățămîntului'.

Prin grija comitetului orășe
nesc, prevederile cuprinse în ho
tărîrea conferinței orășenești se 
realizează. Numeroși membri ai' 
comitetului, printre care tov. Do-, 
țiu Avram, Zborovschi Augustin,

de familii 
la 124 de 
același timp

CÎt 
fa-

(Continuare în pag. 2-31



Părinții în sprijinul 
școlii

Comitetul de părinți al Școlii 
medii mixte din Lupenl sprijină 
în mod concret activitatea ins- 
tructiv-educativă a elevilor, con
tribuind la crearea unor condiții 
cît mai bune de studiu.

Astfel, din inițiativa comitetu
lui de părinți s-au confecționat și 
fixat în clase 10 table mari, 8 
rame pentru gazetele de perete, 
precum și alte rame mai mici 
pentru tablouri, lozinci etc.

Totodată, părinții elevilor au 
realizat o serie de reparații mă
runte necesare în școală — a 
clanțelor ușilor, ferestrelor, so
belor, dușumelelor etc.

O problema 
ce nu poate îi amînată

Școala de 7 ani nr. 1 din Pe
troșani în prezent poate fi con
siderată printre cele mai mo
derne din Valea Jiului. Spațiul 
său s-a lărgit aproape încăodată 
și jumătate față de anul trecut. 
Secția de învățămînt și cultură 
a Sfatului popular raional a luat 
unele măsuri ca noile clase și 
laboratoare să fie utilate cu mo
bilierul și aparatura necesară. In
tre acestea se poate arăta că ma
joritatea claselor noi au fost do
tate cu bănci noi (220 bucăți).

Era un lucru necesar, dar b- 
dată cu aceste bănci, în clasele 
respective se cerea adus și mo
bilierul auxiliar : mese, dulapuri, 
cuiere etc.

Acest mobilier se face însă 
cam demult așteptat la această 
școală, secția raională de învă
țămînt, ca și Sfatul popular o- 
rășenesc Petroșani, neluînd încă 
nici o măsură pentru procurarea 
lui, deși au primit mai multe 
sezisări în acest sens.

Aceasta e o problemă ce se 
cere urgent rezolvată, eventual 
unele materiale să fie procurate 
prin întreprinderea de industrie 
locală „6 August1' care patronea
ză școala.

VACANȚĂ
Vacanța de iarnă va> fi pentru 

studenții de la I.M.P. un bun 
prilej de odihnă. In acest an, stu
denții merituoși la învățătură, 
care au avut și o bogată activi
tate obștească, își vor petrece 
vacanța gratuit în tabere studen
țești și la caise de odihnă.

Fruntași la învățătură ca Dicu 
loan, Vîlceanu Petru, Avram 
Traian sau Stoica Nicolae vor 
povesti colegilor lor după vacan
ță despre întîlnirile avute cu stu
denții din alte centre universita
re din țară în tabăra de la Păl
tiniș.

Minunate sînt peisajele natu
rii de la Sinaia și Predeal ! Des-

P
pre acestea vor vorbi la întoar
cere studenții fruntași care își 
vor petrece vacanța în aceste cen
tre de odihnă. Intre ei pot fi a- 
mintiți fruntașii la învățătură 
Roman Mihai, Rusu Mihai, Anti- 
moianu Grigore, Sofronie V. ș.a.

Grija față de tineret a regi
mului nostru democrat-popular 
se manifestă în institutul nostru 
și pe altă linie. Unii studenți su
ferinzi vor beneficia de trata
mente gratuite pentru refacerea 
forțelor, în diferite stațiuni și 
sanatorii, iar alții în taberele 
studențești locale de la Paring 
sau Straja.

S. RADU
----------- o------------

„BULGĂRE DE ZĂPADĂ"
Așa se intitulează piesa în 3 

acte și 6 tablouri pe care pionie
rii clasei a Vl-a B de la Școala 
de 7 ani nr. 1 Petroșani au ales-o, 
împreună cu dirigintele lor, să o 
joace pe scena școlii. Piesa lui 
V. Liubimova, aleasă de pionie
rii din clasa Vl-a B, surprinde 
un aspect din viața micilor șco
lari negri din America de azi, 
situația lor lipsită de drepturi.

Pentru conținutul bogat de idei, 
pentru forța educativă a piesei, 
autoarea lucrării „Bulgăre de

zăpadă” a fost distinsă cu titlul 
de laureată, de către Sovietul Su
prem al U.R.S.S.

Acesta este un. criteriu în plus 
pentru pionierii Munteanu Moni
ca, 
Cornel, 
Groza 
Țecu 
Elena, 
loan ca să-și dea silința în pre
gătirea cît mai bună a premierei 
ce va fi anunțată curînd.

Branea Mioara, Oprișiu 
Stan Anca, Indrea Lucia, 
Cornel, Benea Tiberiu, 
Alexandrina, Moldovan

Tiță Maria și Kovacs

IERI MINER, MÎINE MAISTRU
lntrînd în sala de meditație, 

atenția mi-a fost atrasă de un 
tînăr aplecat asupra planșei de 
desen, executînd o lucrare dată 
de profesor.

Mîna care mînuia cu multă 
precizie uneltele de desen teh
nic, arăta că este o mînă care 
știe și ce e munca manuală.

Prezența mea nu l-a deranjat 
de loc. Tînărul își continuă lucra
rea tăcut, cu mișcări precise.

Așa l-am cunoscut pe fostul 
miner David Gavrilă, elev în a- 
nul II al Școlii de maiștri din 
cadrul Grupului 
Petroșani.

Din discuțiile 
șit să aflu că în 
contact pentru { 
mina din Aninoasa. 
mineritul i-a devenit drag, 
gonetar, ajutor miner, miner și 
în cele din urmă șef de brigadă, 
iată gama prin care a trecut tî
nărul David Gavrilă.

In calitate de miner și șef de 
brigadă, David Gavrilă a depus 
mult suflet pentru obținerea de 
rezultate cît mai bune în produc
ție.

Muncitor cinstit, preocupat în
totdeauna să îndeplinească sar-

școlar minier

purtate am 
anul 1950 a 

prima oară
Din

reu- 
luat 

cu 
1950 
Va-
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Nici mica BOZERO LUCIA, 
elevă în clasa a IILa la 
Școala de 7 ani nr. 3 Dără- 
nești-Petroșani nu este mai 
prejos. De curînd ea a fost 
primită în rîndurile pionie
rilor. Aceasta se datorește 
în primul rînd faptului că 
ea n-are în catalog nici o 

notă mai mică de 10.

Picniera ONCIU TEODORA 
de la Școala de 7 ani nr. 1 
din Petroșani e sîrguincioasă 
atît la învățătură, în mun
cile pionierești, cît și în ac
tivitățile desfășurate în ca
drul Casei pionierilor din 
Petroșani. Nu întîmplător în 
catalog, în dreptul numelui 
ei afli numai nota maximă.

Pioniera POPA LUCIA din 
clasa a IV-a A a Școlii de 
7 ani nr. 1 din Petroșani, în 
anul acesta, ca și în anii 
trecuți, are înscrise în cata
log numai note de 10. La 
fel de sîrguincioasă este și 
în munca pionierească, deta
șamentul ce-1 conduce fiind 

fruntaș.

cinile ce-i reveneau — iată ce 
a determinat organizația de par
tid a minei Aninoasa, ca în a- 
nul 1957 să-1 primească în rîn- 
durile membrilor de partid.

— Anul 1955 cînd am devenit 
candidat de partid este un an de 
cotitură în viața mea, spune tî
nărul David Gavrilă. Este anul 
cînd am început o viață nouă...

Calitățile lui de fruntaș îr 
muncă, dorința de a învăța tb. 
ce-i nou, a determinat conduce
rea minei să-l propună apoi pe 
comunistul David Gavrilă, pen
tru examenul la Școala de maiș
tri din Petroșani. încrederea to
varășilor săi față de posibilită
țile sale s-a dovedit întemeiată. 
El a trecut cu succes examenul 
de admitere.

In calitate de elev el arată a- 
ceeași dragoste față de muncă, 
obțînînd rezultate din cele mai 
bune, ca și în producție.

Pentru aceste calități, în ca
drul adunării generale de alegeri 
din acest an, comuniștii din 
școală l-au ales în biroul organi
zației de bază, fiind siguri că-și 
va duce la îndeplinire în bune 
condițiuni sarcinile ce-i revin.

După terminarea școlii, ca 
maistru, fostul miner David Ga
vrilă dorește să se înapoieze to. 
la mina Aninoasa.

Dorința aceasta sîntem siguri 
că se va îndeplini. ~ 
mai sînt pînă cînd 
vid Gavrilă își va 
locul pe panoul de 
nei Aninoasa, alături de tovară
șii săi, ca și pe timpul cînd era 
miner.

Doar doi 
maistrul 
afla din 
onoare al

anî 
Da- 
nou 
mi-

prof. I. FANE

Pentru imbunâtâtirca invâfămlntulQl dc stat 
în orașul Luncii

(Urmare din pag. l-a)

Gaiovschi Iosif, Tomșa Maria, 
Ana Ferdinand asistă la desfă
șurarea orelor de învățămînt la 
școlile din oraș, la consfătuirile 
cu părinții elevilor, sezisează 
lipsurile și recomandă măsuri 
pentru lichidarea lor. Așa se face 
că au putut fi descoperite la timp 
și lichidate unele atitudini neco
respunzătoare ale unor învăță
tori și în același timp s-au luat 
măsuri pentru ridicarea nivelu
lui însușirii cunoștințelor de că
tre elevi.

In vederea îmbunătățirii învă
țămîntului serai, biroul comite
tului orășenesc de partid a con
vocat luna trecută toate comi
siile pentru selecționarea elevi
lor, analizînd cu acest prilej fe
lul în care se desfășoară cursu
rile, condițiile asigurate elevilor 
de la seral de conducerile între
prinderilor pentru a putea învă
ța, precum și desfășurarea pre
gătirilor pentru viitorul an șco
lar în învățămîntul seral. S-a 
constatat că unele întreprinderi, 
cum este de pildă întreprinderea 

de explorări Lupeni nu asigură 
condițiile prevăzute în hotărîrea 
C.C. al P.M.R. pentru elevii 
cursului seral, iar la filatură a 
existat o preocupare scăzută pen
tru sporirea numărului elevilor, 
în special pînă la clasa a Vil-a. 
Măsurile luate de biroul comite
tului orășenesc de partid în a- 
ceastă ședință au dus la îmbu
nătățirea situației în învățămîn
tul seral, la ridicarea frecvenței, 
la creșterea numărului de note 
mari. La cursurile de pregătire 
pentru viitorul an școlar a fost 
recrutat un număr mult sporit 
de elevi.

O atenție deosebită acordă co
mitetul orășenesc ridicării nive
lului ideologic al cadrelor didac
tice, luptei împotriva rămășițelor 
concepțiilor burgheze ce se mai 
manifestă la unele cadre didacti
ce care umbresc buna desfășura
re a educației comuniste a ele
vilor.

Prin intermediul comitetului o- 
rășenesc U.T.M. se urmărește 
îndeaproape activitatea tinerilor 
profesori și învățători, a elevi
lor, insistîndu-se asupra întări

rii disciplinei și îmbunătățirii în
sușirii materiei predate. Un deo
sebit accent se pune pe educarea 
patriotică a elevilor, organizîn- 
du-se în acest sens vizite la în
treprinderi, locuri istorice, con
cursuri „Drumeții veseli11, munci 
patriotice. Trebuie totuși arătat, 
că activitatea în domeniul edu
cării patriotice nu e încă pe de
plin satisfăcătoare și e necesar 
ca în această direcție să fie in
tensificate eforturile atît ale ca
drelor didactice cît și ale orga
nizațiilor U.T.M. și de pionieri.

Măsurile luate în vederea îm
bunătățirii desfășurării învăță- 
mîntului au făcut ca primul tri
mestru al anului școlar curent 
să se încheie cu rezultate mult 
superioare celor obținute în anii 
precedenți. Aceste rezultate se 
concretizează în sporirea procen
tului de elevi promovați, în îm
bunătățirea frecvenței și a dis
ciplinei în școli. Tinerii profesori 
Cărăguț Sergiu și Cărăguț Ilea
na, Napău Maria, Pardi Iuliana, 
Kelemen Rozalia, alături de cadre 
didactice cu mai multă experien
ță practică, printre care tov. Rusu 

Maria, Jerca Viorica, Macra Lu- 
creția și mulți alții, au dus o 
vie activitate pentru obținerea de 
rezultate pozitive în procesul de 
învățămînt. Astfel, la sfîrșitul 
primului trimestru s-a înregistrat 
o frecvență de 100 la sută la 
clasele din ciclul I, de 98 la sută 
la ciclul II și de 90 la sută la 
școala medie.

In ceea ce privește situația e- 
levilor promovați la sfîrșitul tri
mestrului, aceasta se prezintă în 
felul următor : ciclul I. total pro
movați 85 la sută, ciclul II 75 
la sută, la școala medie curs la 
zi 87 la sută, iar la școala me
die serală 75 la sută.

Rezultatele acestea întrec cu 
10 la sută pe cele obținute în pe
rioada corespunzătoare a anului 
precedent și ele se bazează pe 
îmbunătățirea calitativă a pro
cesului de învățămînt. Acest lu
cru s-a obținut printr-o atenție 
sporită acordată îmbunătățirii 
metodelor de predare, folosirii o- 
relor de meditații și consultații, 
precum și prin îmbunătățirea le
găturilor dintre școală și părinți.

Totuși sîntem de părere că 
s-ar fi putut obține rezultate cu 
mult mai bune dacă ar fi existat 
din partea cadrelor didactice 
preocuparea necesară pentru îm
bunătățirea învățămîntului încă 

de la începutul anului, dacă s-ar 
fi luat mai din timp măsuri de 
înlocuire a unor cadre didactice 
care s-au dovedit necorespunză
toare prin atitudinea și activi
tatea lor. Așa de pildă, la școala 
medie, fosta profesoară de limba 
latină Toderici Florica a avut a- 
titudini incompatibile cu un ca
dru didactic, iar din punct de 
vedere profesional a desfășurat 
o activitate cu totul necorespun
zătoare, ceea ce a făcut ca la un 
moment dat să predomine numă
rul corigenților la materia res
pectivă. Alte cadre didactice, ca 
Dulubei Sebastian. Paraschiv FI., 
Diaconescu Georgeta au muncit 
sub nivelul pregătirii lor, dînd de 
multe ori dovadă de neglijență 
și dezinteres în muncă.

Pentru îmbunătățirea continuă 
a procesului de învățămînt în 
școli, comitetul orășenesc de 
partid a analizat recent, într-o 
ședință plenară, situația desfășu
rării învățămîntului de stat. Ple
nara a ascultat dările de seamă 
prezentate de tov. Păunescu Du
mitru. directorul centrului școlar 
Lupeni, privind activitatea în 
școlile elementare și în grădini
țele de copii și de tov. profesor 
Goja loan, privind desfășurarea 
învățămîntului la școala medie 
curs de zi și serală. Ambele dări



In jurul organizațiilor de bază — 
active iară de partid puternice!

îmbunătățirea muncii cu acti
vele fără de partid constituie una 
din sarcinile puse de Conferința 
raională de partid din decembrie 
1959 în vederea întăririi legătu
rilor organizațiilor de partid cu 
masele, creșterii rîndurilor lor 
prin primirea de candidați și noi 
membri de partid, precum și pen
tru desfășurarea unei munci po
litice cuprinzătoare de mobiliza
re a maselor largi de oameni ai 
muncii la înfăptuirea sarcinilor 
economice stabilite de plenara 

, C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie 1959. „Se vor lărgi continuu 
activele fără de partid ale orga
nizațiilor de bază — se arată în 
hotărîrea Conferinței raionale de 
partid — prin selecționarea și 
recrutarea în cadrul lor în pri
mul rînd a muncitorilor direct 
productivi din abataje și pregă
tiri, de pe șantierele de construc
ții, din uzine și celelalte între
prinderi ale ■ raionului care sînt 
fruntași în producție și luptă cu 
abnegație pentru construirea so-

început bun
La Uzina de reparat utilaj mi

nier din Petroșani, spre exemplu, 
comitetul de partid a organizat 
un instructaj cu birourile orga
nizațiilor de bază asupra modu- 

ț~Jlui în care trebuie muncit pentru 
lărgirea activelor fără de partid. 
In urma acestui instructaj, tov. 
Mpise Mihai, secretarul organi- 

iei de bază din secția con
strucții metalice, Botică Ștefan, 
secretarul organizației de bază 
din secția turnătorie și ceilalți 
secretari ai organizațiilor de 
bază împreună cu membrii bi
rourilor au trecut la muncă con
cretă de recrutare de noi tova
răși în activele fără de partid. 
La turnătorie, de exemplu, prin
tre noii tovarăși propuși să facă 
parte din activul fără de partid 
se numără Duță Maria, miezui-

Cu activele fără de partid — 
muncă concretă

' Important este însă ca munca 
cu activele fără de partid să nu 
se rezume numai la recrutarea 
și confirmarea acestor active — 

«a cum din păcate s-a întîm- 
,.*at pînă acum în unele organi
zații de bază de la; Uricani, Vul
can, Lonea ș. a. Esențialul în a- 
ceastă direcție este ca pe baza 
unei intense munci de creștere 
și educare, de înarmare a lor cu 
metodele muncii politice, activele 
fără de partid să fie atrase efec
tiv la munca politică de masă 
desfășurată de organizațiile de

de seamă au prilejuit vii dis
cuții, în care au fost scoase la 
iveală o serie de lipsuri precum 
și cauzele lor. Plenara a consta
tat că pe lîngă succesele obți
nute, mai există unele lipsuri în 
procesul de învățămînt, în edu
cația patriotică a elevilor, în pre
gătirea ideologică a unor cadre 
didactice, precum și unele defi
ciențe în asigurarea condițiilor 
materiale necesare bunei desfă
șurări a cursurilor și politehni- 
zării .învătămîntului.

Pentru remedierea acestor lip
suri comitetul de partid a hotă- 
rît ca la ședințele de analiză a 
activității din fiecare școală să 
participe cîte un membru al bi
roului comitetului orășenesc de 
partid, luînd în același timp mă
suri pentru a obliga conducerile 
întreprinderilor care patronează 
școlile să asigure buna aprovi
zionare materială a acestora. De 
asemenea, a trasat sarcină comi
tetului executiv al sfatului popu
lar să se ocupe mai temeinic de 
problemele de învățămînt și mai 
cu seamă de antrenarea tuturor 
cadrelor didactice la activitatea 
cultural-educativă.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată îmbunătățirii învățămân
tului ideologic al cadrelor didac- 

cialismului. Pînă la sfîrșitul a- 
nului 1960 activul fără de partid 
al organizațiilor de bază din ra
ion va trebui să cuprindă 6.000— 
7.000 oameni ai muncii fără de 
partid".

Numeroase organizații de par
tid din minele Văii Jiului au por
nit la muncă rodnică pentru tra
ducerea în viață a acestei impor
tante sarcini. In planurile de 
măsuri adoptate de comitetele de 
partid orășenești și de întreprin
deri privind aplicarea în viață 
a hotărîrilor Conferinței raionale 
precum și a conferințelor organi
zațiilor de partid respective, sînt 
cuprinse sarcini concrete privind 
lărgirea activelor fără de partid 
cu muncitori și tehnicieni de 
frunte, legați direct de procesul 
de producție, devotați partidului. 
Birourile organizațiilor de bază 
au fost îndrumate să recruteze 
pentru activele de partid noi to
varăși, bine cunoscuți, oameni 
care luptă cu devotament pentru 
cauza construirii socialismului.

toare fruntașă în producție, Gagy 
loan, topitor, Somcherechi Gheor- 
ghe, modelor ș. a. In munca de 
lărgire a activului, biroul orga
nizației de bază s-a orientat în 
așa fel ca la toate locurile de 
muncă să existe tovarăși din ac
tiv, astfel ca aceștia, împreună 
cu membrii și candidații de par
tid, să poată desfășura o muncă 
politică largă de mobilizare a 
întregului colectiv la îndeplinirea 
sarcinilor economice puse de 
partid.

Multe alte organizații de bază 
din minele și întreprinderile Văii 
Jiului au procedat la fel și chiar 
în cadrul adunărilor generale 
din cursul lunii ianuarie ele au 
supus spre aprobare și confir
mare activele fără de partid lăr
gite.

bază. Numai prin atragerea lor 
la muncă concretă, activele fără 
de partid cresc, devenind în ace
lași timp o importantă rezervă 
de întărire a rîndurilor organiza
țiilor de bază prin primirea în 
rîndul candidaților a celor mai 
buni tovarăși din aceste active.

In această direcție pași impor
tanți a făcut organizația de ba
ză din sectorul I A de la mina 
Lupeni. Această organizație de 
bază și-a propus ca încă în cursul 
lunii ianuarie să organizeze cu 
activul fără de partid o consfă- 

cele două cercuri 
bazelor marxism
care sînt cuprinși 
și învățătorii din

tice, repartizîndu-se membri ai 
biroului comitetului orășenesc 
spre a răspunde de activitatea 
desfășurată de 
de studiere a 
leninismului în 
toți profesorii 
oraș.

Este de datoria cadrelor didac
tice să-și însușească tot mai te
meinic ideologia marxist-leninistă 
căci numai așa vor putea educa 
elevii în spiritul patriotismului 
socialist, al internaționalismului 
proletar. Ele trebuie să-și perfec
ționeze tot mai mult pregătirea 
profesională, iar în lecțiile pre
date vor trebui să lege cît mai 
strîns noțiunile teoretice de via
ță, de exemplele concrete din prac
tică, să acorde cea mai mare a- 
tenție științelor pozitive și so
ciale, pentru a asigura ridicarea; 
nivelului de cunoștințe al elevi- j 
lor. Ele trebuie să combată cu! 
hotărîre orice manifestare de cos
mopolitism și misticism, încercă
rile de apolitism, asigurînd ast
fel educarea sănătoasă a elevi
lor, pregătirea lor morală, cul
turală și politică potrivit cerin
țelor epocii luminoase pe care o 
trăim, transformîndu-i în viitori 
constructori ai socialismului bi
ne pregătiți, cu vaste cunoștințe. 

tuire pe tema importanței îmbu
nătățirii calității cărbunelui pen
tru sporirea reală a producției de 
cărbune și reducerea prețului de 
cost. Privitor la această proble
mă a fost invitat să vorbească 
în fața activului fără de partid 
tovarășul ing. Colibaba Eugen. 
In cadrul acestei consfături bi
roul organizației de bază și-a 
propus să repartizeze tovarășilor 
din activ sarcini concrete privind 
intensificarea luptei colectivului 
sectorului pentru alegerea șistu
lui din cărbune, pentru îmbună
tățirea procesului de producție. 
Numeroase alte organizații de 
partid, între care cele din sec
toarele II și de investiții de la 
mina Petrila, din sectorul I al 
minei Aninoasa ș. a. au reparti
zat celor din activ sarcini con
crete în legătură cu mobilizarea 
colectivelor sectoarelor respective 
la îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere pe anul 1960, întă
rirea disciplinei în muncă, des
coperirea și valorificarea resur
selor interne, aplicarea largă a 
metodelor avansate de muncă etc.

Sprijinul pe care activele fără 
de partid îl acordă muncii poli
tice a organizațiilor de bază de
pinde în mare măsură de preocu
parea pentru creșterea și educa
rea acestor active. Comitetele de 
partid orășenești și de întreprin
deri sînt datoare să ajute birou
rile organizațiilor de bază să 
muncească sistematic cu aceste 
active. Mulți tovarăși din acti
vele fără de partid sînt încadrați 
în cercurile și cursurile învăță- 
mîntului de partid, însă aste ne
cesar ca frecvența lor la învăță
mînt să fie îmbunătățită. Cu re
gularitate trebuie ținute în fața 
activelor fără de partid expuneri 
pe teme politice și economice 
strîns legate de specificul unită
ților respective. O deosebită a- 
tenție trebuie acordată tovarăși
lor din activele fără de partid 
care își exprimă dorința de a 
intra în rîndul candidaților. Bi
rourile organizațiilor de bază pot 
repartiza unor membri de partid 
sarcina de a se ocupa de acești 
tovarăși. Invitarea la adunările 
generale ale organizațiilor de 
bază deschise în care se anali
zează probleme economice, re
partizarea de sarcini, consultarea 
lor asupra problemelor ce trebuie 
rezolvate în unitatea respectivă, 
atragerea lor la diferite acțiuni 
constituie tot atîtea mijloace de 
educare și atragere a activelor 
fără de partid la muncă rodnică.

Ingrijindu-se de crearea de ac
tive fără de partid puternice, de 
educarea și atragerea lor la ac
tivitate concretă, organizațiile de 
partid vor asigura un sprijin pu
ternic muncii politice de masă 
pe care o desfășoară pentru mo
bilizarea oamenilor muncii la în
făptuirea politicii partidului.

I. B.
♦♦♦♦

PLENAR
In zilele de 25 și 26 ianuarie 
avut loc plenara-lărgită a Con- 

Sindicatelor
a 
siliului Central ai 
din Republica Populară Romînă.

La lucrările plenarei au luat 
parte, în afară de membri ai 
C.C.S., președinți ai comitetelor 
centrale pe ramuri de producție, 
președinți ai consiliilor sindicale 
regionale și raionale, reprezen
tanți ai unor ministere și orga
nizații de masă și obștești, șefi 
de secții și instructori teritoriali 
ai C.C.S.

La primul punct al ordine; de 
zi, tovarășul Gheorghe Apostol, 
președintele C.C.S. din R.P. Ro
mînă a expus concluziile Prezi
diului C.C.S. asupra definitivă
rii măsurilor adoptate de plenara 
C.C.S. din august 1958 privitoa
re la îmbunătățirea muncii or
ganizatorice a sindicatelor din 
țara noastră.

Preocupare pentru calificarea 
de noi cadre

orghe, Codița Vasile — șefi de 
schimb în brigăzile, unde lucrea-, 
ză — au obținut note bune la 
cursuri, ăvînd în același timp re
zultate remarcabile în cîmpul 
muncii. In general toți se stră
duiesc să însușească cele preda
te în școală și să aplice în prac
tică cele învățate

De felul cum tinerii învață la 
cursuri, de frecvența lor, se in
teresează și șefii de brigăzi unde 
ei lucrează, ocupîndu-se totodată 
de calificarea lor la locul de 
muncă. Minerul Karacsonyi Ru
dolf merge săptămînal pe la școa
lă și se interesează de frecvența ’ 
tinerilor din brigada lui. La fel,1 
șeful de brigadă Bojte Pavel se; 
ocupă îndeaproape de tinerii din' 
brigadă împărtășindu-le experien
ța și cunoștințele lui.

Fiind mereu sub îndrumarea 
conducerii minei, a școlii și a 
șefilor de brigăzi, elevii depun 
muncă și în alte activități. De 
exemplu, un număr de 42 dintre 
ei participă la concursul 
cartea", alții fac 
gada de agitație 
nier.

Școala minieră din Vulcan a 
luat ființă cu un an în urma re
deschiderii minei. De la înființa
rea ei și pînă în prezent, au ab
solvit cursurile peste 1400 de ti
neri, din care 647 au primit ca
lificarea de mineri, iar restul de 
ajutori mineri.

In prezent urmează cursurile 
acestei școli un număr de 192 de 
tineri din care 63 se vor califica 
pentru meseria de miner, iar cei
lalți vor deveni ajutori mineri. 
Conducerile școlii și a minei 
Vulcan se ocupă intens de pregă
tirea temeinică a tinerilor elevi. 
Comitetul de partid al minei, 
controlează periodic felul cum 
elevii muncesc în producție și își 
însușesc materiile predate în școa
lă. Comitetul U.T.M. pe mină se 
ocupă în permanență de munca 
tinerilor elevi, atît în producție 
cît și la școală.

Faptul că există o preocupare 
susținută din partea exploatării 
și a cadrelor didactice pentru a 
crește mineri bine instruiți este 
dovedit și de rezultatele bune 
obținute de elevi în învățămînt 
și la locurile lor de muncă. Elevi 
ca Mitrofan Nicolae, Dușa Ghe-
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nouă ediție

0 nouă ediție a 
„Cărbunele păcii”

Recent a apărut o 
a gazetei de perete „Cărbunele 
păcii" de la mina Petrila. Cu 
fiecare ediție a sa, gazeta noas
tră de perete tinde să-și îndepli
nească mai bine, mai efectiv ro
lul de agitator colectiv, de mo
bilizator al muncitorilor, tehnicie
nilor minei la muncă rodnică pen
tru a da patriei mai mult cărbune.

Actuala ediție a gazetei de pe
rete a apărut în condițiile muncii 
«vîntate a colectivului minei pen
tru îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere pe anul 1960 luate 
ca răspuns la chemarea colecti
vului minei Lupeni. Comitetul 
de partid a îndrumat colectivul 
de redacție să pună întotdeauna 
în centrul activității sale proble
mele cele mai importante ce stau 
în fața minerilor noștri, și toc
mai de aceea, noua ediție a ga
zetei de perete a fost axată pe 
intensificarea întrecerii pentru în
deplinirea angajamentelor luate 
de colectivul minei noastre de a 
da peste planul anual 25.000 tone 
de cărbune, de a realiza o pro
ductivitate medie anuală de 1,120 
tone pe post, de a economisi la 
prețul de cost 820.000 lei.

Astfel, un loc de frunte în noua 
ediție a gazetei de perete îl o- 
cupă articolul „întrecerea socia
listă continuă" în care se vor
bește despre angajamentele de 
întrecere luate în urma chemă
rii lansate 
Lupeni. In 
minerii de 
să extragă 
ale noului

de colectivul minei 
articol se arată că. 
la Petrila au reușit 

în primele 20 de zile 
an 2.243 tone cărbu

ne peste plan. S-a evidențiat în 
mod deosebit colectivul sectoru
lui I — sectorul fruntaș pe mină -r 
care în această perioadă de timp 
a dat peste plan 990 tone d.. 
cărbune. Un succes 
constituie faptul că

~ : de
important îl 
productivita-

A
In 

narei 
supra

c. c. s.
continuarea lucrărilor ,ple- 
au fost expuse raportul a- 
executării bugetului C.C.S. 

pe* anul 1959 și proiectul buge
tului C.C.S. pe anul 1960 și ra
portul asupra executării bugetu
lui asigurărilor sociale de stat 
pe 1959 și măsurile pentru reali
zarea bugetului asigurărilor so
ciale de stat pe 1960.

Pe marginea rapoartelor pre
zentate au urmat discuții în ca
drul cărora vorbitorii au făcut 
propuneri privind îmbunătățirea 
activității organelor sindicale, a 
sistemului metodelor 
că și pentru o mai bună gospo
dărire a fondurilor sindicale și 
de asigurări sociale în întreprin
deri, instituții și comune.

In legătură cu problemele dez
bătute plenara a adoptat hotărîri 
corespunzătoare.

lor de mun-

sindicale și

1 „Iubiți 
parte din bri- 
a clubului mi-

ST. EKART
O >1 : I

Aseme- 
luat și 
Vasile, 

Chiriță,

și-au

Enache

gazetei de perete 
de la mina Petrila

tea planificată pe luna ianuarie 
a fost depășită cu 2,9 la sută.

Continuînd să se ocupe de în
trecerea socialistă, noua ediție a 
gazetei de perete publică un ar
ticol semnat de inginerul Muru 
Emil, intitulat: „Angajamentele 
sînt sarcini de onoare". In acest 
material se insistă asupra răs
punderii față de angajamentele 
de întrecere, asupra fapului că 
îndeplinirea acestor angajamen
te constituie o datorie de onoare.

In continuare sînt remarcate 
angajamentele mobilizatoare lua
te de numeroase brigăzi de mi
neri. Astfel, comunistul Mihai 
Ștefan din sectorul I s-a angajat 
să dea peste plan în trimestrul 
acesta 1.540 tone cărbune. Nici 
tînărul șef de brigadă Michiev 
Gheorghe de la sectorul II nu a 
rămas mai prejos, angajîndu-se 
ca în 1960 să dea peste plan 1660 
tone cărbune de calitate, 
nea angajamente 
șefii de brigadă Sidorov 
Cosma Ernest, “ 
Bartha Francisc și alții.

Utemiștii sectorului electrome
canic s-au angajat să repare vo
luntar numeroase vagonete și al
te utilaje necesare brigăzilor de 
mineri. Tinerii sectorului de trans
port s-au angajat să repare vo
luntar două locomotive cu acu
mulatori scoase din uz.

Intr-un articol semnat de tov. 
Dobrican Traian, activist al co
mitetului ’de partid al minei, se 
arată că ridicarea nivelului "mun
cii de partid constituie garan
ția îndeplinirii sarcinilor sporite 
de plan pe anul 1960 cît și a an
gajamentelor de întrecere. Arti
colul scoate în evidență activi
tatea rodnică a organizației de 
bază nr. 2, al cărei secretar este 
tov. Cenaru Gheorghe, care întă- 
rihdu-și rîndurile prin primirea 
a cîte 3—4 candidați în fiecare 
lună, desfășoară o largă muncă 
politică de masă pentru îndepli
nirea angajamentelor economice.

Președintele comitetului sindi
cal tov. Giurgiu Gheorghe, sem
nează articolul „Un eveniment 
de seamă în viața sindicatelor 
noastre", în care se vorbește des
pre apropiatele alegeri sindicale. 
Articolul cheamă muncitorii, teh
nicienii, inginerii și funcționării 
minei Petrila la sporirea efortu
rilor pentru obținerea de noi și 
frumoase succese în producție.

Ediția se încheie cu un mate
rial care satirizează unele aba
teri de la disciplina muncii.

Colectivul de redacție al gaze
tei de perete, îndrumat de comi
tetul de partid, este hotărît să 
lupte în permanență pentru ca
gazeta de perete să constituie un 
puternic mijloc de mobilizare a 
colectivului 
cu cinste a 
întrecere.

minei la îndeplinirea 
angajamentelor de

M. CIOCIRLiE 
corespondent



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
COMUNICAT

cu privire Ia ședința a VII-a a Comisiei permanente 
de colaborare economică și tehnico-științifică 
a țărilor membre ale C.A.E.R., în domeniul 

industriei de petrol și gaze
Intre 21 și 26 ianuarie 1960 

a avut loc lai București a șaptea 
ședință ordinară a Comisiei de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică a țărilor membre ale 
C.A.E.R., îni domeniul industriei 
de petrol și gaze.

La ședința comisiei au luat 
parte reprezentanții R.P. Alba
nia,, R.P. Bulgaria, R. Cehoslova
că, R.D. Germane, R.P. Polone, 
R.P. Romine, R.P. Ungare, și 
U.R.S.S.

Comisia a examinat probleme 
în legătură cu îndeplinirea sar
cinilor sesiunilor a 11-a și a 
12-a ale C.A.E.R. și în special 
măsurile luate pentru îmbunătă
țirea esențială a indicilor de ca

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

Cel mai mare baraj în arc 
din întreaga lume

TAȘKENT 27 (Agerpres).
Specialiștii sovietici în proiec

tarea centralelor electrice au ela
borat proiectul celui mai mare 
barai m arc din întreaga lume a- 
vînd o înălțime de 300 m., și o 
lungime de-a lungul arcului de 
800 m. El va întrece barajul ita
lian de pe rîul Vajont și bara
jul Mauvoisin din Elveția, con
siderate actualmente drept capo
dopere în domeniul construcției 
ba-ajelor în arc.

Barajul, ya fi ridicat pe rîul

HotSrîrea C.C. al P. C. U. S. 
și a ( cnsRiului de Miniștri 

ai U. R. S. S. cu privire 
la sporirea producției 

unor alimente
MOSCOVA (Agerpres). TASS
Comitetul Central al P.C.U.S. 

și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat o hotărîre 
cu privire la măsurile pentru 
sporirea producției și îmbunătă
țirea calității alimentelor produ
se din cartofi, porumb, legume, 
fructe și struguri.

Potrivit hotărîrii, finanțarea 
măsurilor pentru lărgirea pro
ducției de alimente destinate 
populației, se va efectua pe sea
ma mijloacelor care rămîn dis
ponibile în legătură cu micșora
rea cheltuielilor pentru nevoile 
militare în conformitate cu le
gea cu privire la o nouă și im
portantă reducere a forțelor ar
mate ale U.R.S.S., adoptată la 
recenta sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferința wmesei rotunde" 
cu ppivipe la Congo belgian

BRUXELLES 27 (Agerpres).
La 26 ianuarie a avut loc cea 

de-a V-a ședință a conferinței 
„mesei rotunde" cu privire la 
Congo belgian. In cursul acestei 
ședințe s-a trecut la discutarea 
primelor probleme aflate pe or
dinea de zi a conferinței : fixarea 
datei pentru proclamarea inde
pendenței Congoului, structura 
de stat, alegerile centrale și pro
vinciale. Reprezentanții partidu
lui Abaco continuă să boicoteze 
lucrările conferinței, în semn de 
protest împotriva refuzului auto
rităților belgiene de a recunoaș
te competența unei adunări con
stituante alese de populația con
goleză.

După cum s-a anunțat, sub 

litate în industria de petrol și 
gaze în țările membre ale 
C.A.E.R., precum și organizarea 
lucrărilor în comisie pentru sta
bilirea problemelor principale ale 
colaborării economice și tehnico- 
științifice privind elaborarea în 
aceste țări a planurilor de pers
pectivă pînă în anul 1965.

Comisia a discutat de aseme
nea rezultatele activității grupe
lor de lucru în anul 1959, a adop
tat recomandările respective cu 
privire la acestea și a adoptat 
planul de lucru pe anul 1960.

Lucrările comisiei au decurs 
în spirit de înțelegere reciprocă, 
într-o atmosferă de prietenie și 
muncă constructivă.

Vahs din Tadjikistan într-un de
fileu unde va fi construită pu
ternica hidrocentrală de la Nu- 
rek.

S-a propus ca la construirea 
barajului în arc de la Nurek în 
loc de beton să se 1 folosească 
blocuri de piatră desprinse din 
stînci. Pentru sfărîmarea stînci- 
lor se recomandă să se foloseas
că forarea cu foc a puțurilor.

Construirea pe rîul Vahs a 
unui baraj în arc în locul obiș
nuitului baraj de greutate și a- 
plicarea celor mai noi metode 
de pușcare vor permite să se re
ducă consumul de materiale de 
construcții de la 10.000.060 la 
3,5 milioane m. c. Prețul de cost 
al barajului se va reduce, iar du
rata lucrărilor, va fi scurtată cu 
2 ani.

--------- ;____ ____ ----------------------------------------

Declarațiile președintelui Eisenhower
WASHINGTON (Agerpres) — 

TASS anunță :
La conferința sa de presă din 

26 ianuarie președintele Eisenho
wer a dat citire unei declarații cu 
privire la relațiile americano-cu- 
bane. In declarație se menționea
ză „înrăutățirea serioasă a rela
țiilor dintre S.U.A. și Cuba“. In 
același timp însă se neagă că re
prezentanții S.U.A. sînt răspun
zători pentru activitatea complo
tistă împotriva guvernului Cubei.

In declarație se subliniază a- 
poi că Statele Unite nu intențio
nează să se amestece în treburile 
interne ale Cubei. Se arată însă 
că Statele Unite, „apărîndu-și 
propria lor suveranitate și inte-

presiunea opiniei publice din 
Congo belgian și a reprezentan
ților congolezi la conferința „me
sei rotunde", autoritățile belgie
ne au fost nevoite să-l elibereze 
pe Patrice Lumumba, conducă
torul mișcării naționale congole
ze, condamnat la 6 luni închisoa
re pentru că a participat la de
monstrațiile care au avut loc în 
luna octombrie anul trecut la 
Stanleyville. In cursul zilei de 26 
ianuarie Lumumba a sosit la 
Bruxelles pentru a lua parte la 
lucrările conferinței „mesei ro
tunde". La sosirea sa la Bru
xelles Lumumba a declarat că în 
timpul cît a fost ținut în închi
soare a fost maltratat și supus 
unui tratament inuman.

Declarația Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R. P. D. Coreene

PHENIAN 27 (Agerpres).
Prezidiul Adunării Populare Supreme a R.P.D Coreene a dat 

publicității o declarație în care sprijină apelul adresat de Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. parlamentelor tuturor statelor în legătură cu 
reducerea unilaterală de către U.R.S.S. a forțelor sate armate cu 
1.200.000 de oameni. Ședința lărgită a prezidiului Adunării Popu
lare Supreme, se spune în declarație, consideră că această măsură 
nu numai că contribuie la rezolvarea mai grabnică a probiemei de
zarmării generale și totale, dar constituie în același timp un a- 
port însemnat la cauza slăbirii încordării internaționale și a con
solidării păcii în lumea întreagă.

---------------- O-----------------Ședința solemnă de la Varșovia
VARȘOVIA 27 (Agerpres).
Cu prilejul împlinirii a 15 ani 

de la eliberarea de către armata 
sovietică a lagărului fascist al 
morții de la Oswiecim, la 26 ia
nuarie a avut loc la Varșovia o 
ședință solemnă la care au par
ticipat conducători ai P.M.U.P. 
și ai guvernului R. P. Polone,

împotriva proiectatelor experiențe franceze 
cu arma atomică

TRIPOLI 27 (Agerpres)
In cadrul ședinței sale din 25 

ianuarie, guvernul Libiei a con
damnat cu hotărîre intențiile 
Franței de a efectua experiențe 
atomice în Sahara.

După cum anunță ziarul „Ta- 
rablius El Garb“, guvernul a ho- 
tărît ca, prin intermediul amba
sadorului Franței în Libia, să 
transmită guvernului Franței pro
testul vehement al guvernului Li
biei împotriva intențiilor Franței 
de a efectua experiențe atomice 
și să aducă protestul guvernului 
libian la cunoștința O.N.U., prin 
intermediul reprezentantului per
manent al Libiei.

★
ATENA 27 (Agerpres)
Opinia publică din Grecia iă 

atitudine împotriva apropiatei ex
perimentări de către Franța a 

resele lor legitime", intenționează 
să continue eforturile în dome
niul „respectării normelor drep
tului internațional".

întrebat de ce rămîn în urmă 
S.U.A. față de Uniunea Sovieti
că în domeniul cercetării cosmo
sului, președintele Eisenhower a 
declarat că oamenii de știință so
vietici au obținut în acest dome
niu succese mai grăitoare și mai 
vizibile.

Statele Unite, a spus președin
tele, nu stau cu brațele încruci
șate. El a numit „mai puțin vi
zibilă" activitatea oamenilor de 
știință americani în acest dome
niu. Răspunzînd la întrebarea u- 
nui corespondent, președintele 
S.U.A. a declarat că Statele U- 
nite dispun de suficiente mijloace 
pentru a distruge multe țări ale 
lumii. Dar, a adăugat președin
tele, S.U.A. nu intenționează să 
facă aceasta.

------ —... —- =♦♦ 1 .===-------

Producția de război 
din Germania occidentală

BERLIN 27 (Agerpres).
In Germania occidentală con

tinuă să se dezvolte producția de 
război. Agenția A.D.N. anunță că 
firma de avioane „Dornier Flug- 
zeugwerke", a primit o nouă co
mandă militară. Se știe că a- 
ceastă firmă a participat activ 
la aprovizionarea forțelor aerie
ne militare hitleriste cu avioane 
de luptă. In prezent, împreună 
cu firmele de avioane franceze, 
belgiene și olandeze, ea va con
strui pentru forțele aeriene mili
tare ale țărilor N.A.T.O. avioane 
de vînătoare împotriva submari
nelor. 

reprezentanți ai opiniei publice 
din capitală, delegați din nume
roase țări ale Europei.

Șeful Direcției Superioare Po
litice a armatei, J. Zarzyckî, pre
ședintele Conducerii centrale a 
uniunii luptătorilor pentru liber
tate și democrație, a prezentat 
un raport.

bombei atomice în Sahara. La 26 
ianuarie ziarul „Avghi" a publi
cat o declarație a Comitetului 
elen pentru destinderea interna
țională și pace în care se protes
tează împotriva planurilor Fran
ței de a experimenta bomba ato
mică. In declarație se subliniază 
că aceste planuri ale guvernului 
francez sînt „în totală contradic
ție cu spiritul destinderii încor
dării și pot avea urmări serioa
se". Pronunțîndu-se pentru înce
tarea experiențelor nucleare, co
mitetul cere marilor puteri să a- 
jungă la un acord cu privire la 
dezarmare.

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

Revanșarzii de la Bonn 
cer înființarea unei 

„organizații spirituale 
a N.A.T.O.»

BONN 27 (Agerpres)
Buletinul de presă „Sozial De- 

mokratischer Pressedienst" rela
tează că Lindrath, ministrul vest- 
german pentru problemele bunu
lui statului, a făcut o declarație 
în care a cerut instituirea unei 
„organizații spirituale a N.A.T.O." 
pentru „ducerea războiului psiho
logic împotriva comunismului a- 
teist". In legătură cu aceasta, 
buletinul amintește recenta decla
rație făcută de Adenauer cu pri
lejul vizitei la papa, că Germa
niei occidentale îi revine „misiu
nea divină de a fi bastionul Oc
cidentului împotriva Răsăritului".

Americanii și rușii, scrie în 
legătură cu aceasta buletinul, au 
început tratativele pentru a se 
pune capăt războiului rece, în 
timp ce la noi se face acum mult 
tapaj în jurul creării unei „orga
nizații spirituale a N.A.T.O.".

In legătură cu aceasta, agen
ția A.D.N. relatează că firma 
„Dornier Flugzeugwerke" parti
cipă împreună cu firmele „Messer
schmitt", „Heinkell" și „Siebel" 
la construcția după licențe străi
ne a avioanelor de vînătoare a- 
mericane cu reacție de tipul 
„Starfîghter" și a avioanelor de 
vînătoare americane cu reacție 
de tipul „Firt-G-91". In afară 
de aceasta, ea execută o coman
dă a forțelor aeriene militare 
vest-germane pentru 430 de a- 
vioane de tip „Do-27“.
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Băuturi alese :

Dans :
ZZZZZZ Surprize :T. A. P. L. Petroșani
Invită pe turiștii și consu

matorii din Valea Jiului să 
viziteze cu încredere toate 
unitățile sale, unde vor găsi 
din abundență produse de 
artă culinară de bună cali
tate, produse de cofetărie și 
patiserie precum și un bo
gat sortiment de băuturi din 
toate regiunile țării.

PROGRAM DE RADIO
29 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară interpretată la acorder 
8,00 Din presa de astăzi, 8,. 
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești, 9,20 Muzică de estradă, 
11,03 Teatru la microfon: „Trei 
surori". Adaptare radiofonică 
după piesa lui Anton Pavlovicî 
Cehov, 13,05 Muzică simfonică,
14.30 Muzică populară sovietică, 
15,10 Muzică din opere, 15,35 

Tineri soliști de muzică populară 
romînească, 16,15 Vorbește Mos
cova I 18,35 Din creația compo
zitorului Isaac Dunaevski, 19,20 
Curs de inițiere muzicală: Con
cert ghicitoare (VIII), 21,00 Cîn
tece de compozitorii sovietici,
21.30 Concert de muzică popu
lară romînească, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 14,07 Noi înr 
registrări de muzică romînească, 
15,00 Concert de muzică ușoară, 
16,15 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 17,00 Din viața de 
concert a Capitalei, 18,30 Cîntece 
despre mineri și oțelari, 19,00 
Actualitatea în țările socialiste, 
19,40 Program de valsuri, 21,15 
Muzică ușoară, 21,30 Un mare 
clasic al literaturii universale: 
Anton Pavlovici Cehov (100 de 
ani de la naștere).

----- O-----

CINEMATOGRAFE
29 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Nu aștepta luna mai (se
ria Il-a); AL. SAHIA: Toren
tul; PETRILA : Marinarul îndră
gostit; LONEA: Trenul priete
niei; ANINOASA : Botagoz; VUL
CAN : Ani de zbucium; CRIVI- 
DIA: Drum însîngerat; LU
PENI : Fata în negru; BARBA- 
TENI : Rîsete în paradis; URI- 
CAN1: Vremea ghioceilor.


