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Proletari din toate țările, unîțLvă!

Citiți în pagina iV-a 1
• N. S. Hrușciov a plecat Ia Kabul.
• Darul oferit Universității din Calcutta.
• Ministrul de externe al Suediei despre politica consecventă

a U.R.S.S. în problema dezarmării. '
• Conferința partidelor socialiste din țările Americii Latine.
• Tîrgul de la Leipzig — o contribuție la cauza extinderii 

relațiilor comerciale internaționale.

IN LUNA FEBRUARIE,

niHcrli Văii Jiului au obținui succese de scamă 
In îndeplinirea angajamentelor

Blocările noi sînt ale noastre, 
să le îngrijim cum se cuvine I• ■

41 Pe bazin s-au extras peste plan 16.466 tone de cărbune. O Cu excepția mi
nei Vulcan, toate celelalte colective miniere și-au depășit sarcinile de plan. O Co
lectivele minelor Lonea, Petrila, Ăninoasa și Uricani, și, în ultimele zile colectivul 
minei Lupeni au obținut o productivitate medie de peste 
rii de la Lonea, Ăninoasa și Petrila și-au îndeplinit și 
în cinstea zilei de I Mai.

o tonă pe post 41 Mine- 
depășit angajamentele luate

•-*•• •»• ••
Datorită măsurilor tehnico-organizatorice elaborate și traduse în 

viață, datorită îndrumării concrete de către organizațiile de partid, 
minerii Văii Jiului au obținut îni luna, februarie succese însemnate 
în muncă. Planul de producție a fost îndeplinit în mod ritmic 
de către majoritatea sectoarelor și exploatărilor miniere și depă
șit cu 16.466 tone de cărbune. întregul spor de producție reali
zat în luna februarie a fost obținut pe seama creșterii producti
vității muncii. Pînă acum, la 4 exploatări (Lonea, Petrila, Anii- 
noasa și Uricani) se extrage zilnic cîte 1,015—1,177 tone de căr
bune pentru fiecare post prestat. Colectivul minei Petrila a obți
nut în luna februarie cel mai mare randament pe bazin: 1,177 
tone de cărbune pe post și o producție peste plan d« 7199 tone 
de cărbune

Succesul obținut în februarie de către minerii Văii Jiului, care 
face ca pe bazin producția dată peste plan să se ridice de la în
ceputul anului la 23.941 tone de cărbune, constituie o grăitoare 
dovadă că minerii sînt hotărîți să-și îndeplinească integral și să 
depășească sarcinile economice trasate pentru acest an de Confe- 
"ința raională de partid

Rezultate

4700 tone de cărbune luat la 
loc

La sectorul 1 al minei
Ăninoasa

...Sarcina de plan avută în 
bruarie a fost îndeplinită și

un

de seamă la mina
Lupeni

trecută minerii de la 
demonstrat tuturor 

miniere că

In luna 
Lupeni au 
celorlalte colective 
sînt în stare să obțină zile la 
rînd producții record. In cinstea 
Conferinței regionale de partid, 
colectivul de aici îndrumat activ 
de organizațiile de partid și-a 
depășit sarcinile de plan în pe
rioada 24—29 februarie cu 400—

500 tone de cărbune în fiecare 
zi. Trebuie arătat că minerii Lu- 
peniului au obținut acest rezul
tat de seamă folosind mai rațio
nal posturile prestate și avînd a- 
sigurate condiții mai bune de 
muncă. In perioada menționată la 
mina Lupeni s-a depășit produc
tivitatea medie de o tonă pe 
post. Se remarcă prin rezultatele 
obținute colectivele sectoarelor I 
A, I B, și III, care și-au depășit 
sarcinile lunare de plan cu peste

fe
ri®' 

pășită cu 2143 tone de cărbune. 
Minerii de aici au obținut aceas
tă cantitate de cărbune datorită 
faptului ca și-au asigurat, cu spri
jinul tehnicienilor, condiții bune 
de muncă. Pe tabla de onoare a 
sectorului printre cele mai bune 
brigăzi se numără cele condusa 
de Cristea Aurel, David Ioan. 
Gall Mihai, Oprean Ioan. Numai 
din abatajul cameră nr. 7 unde 
muncesc ortacii lui Cristea Au
rel s-au dat peste plan mai bi
ne de 1500 tone de cărbune. A 
obținut de asemenea importante 
depășiri de plan și brigada con
dusă de Mujnai Niculae care fo 
losește cu succes pentru încărca
rea cărbunelui la ort o mașină 
sovietică de tipul GML-3M.

In anii puterii populare, prin 
grija partidului și guvernului 
nostru, au fost construite mii de 
apartamente pentru muncitorii din 
bazinul nostru carbonifer. In U- 
ricani s-a construit un oraș nou 
pe locuri unde cu ani în urmă 
nu exista decît pășune. In loca
litățile Lupeni, Vulcan, Aninoa- 
sa, Petrila, Lonea și Petroșani, 
în cîțiva ani doar, au răsărit noi 
cartiere de blocuri. Apartamen
tele au tot confortul necesar, ca
mere frumoase. 
Toate acestea au

. fost făcute pentru 
oamenii muncii și 
ele trebuie îngri
jite cu simț de 
răspundere. Toți 
locatarii trebuie să 
mai mare grijă bunei păstrări a 
apartamentelor, a instalațiilor. 
Este regretabil însă faptul că 
sînt unii oameni care nu înțeleg 
acest lucru, manifestînd nepăsare 
față de îngrijirea și păstrarea 
în bune condițiuni a acestor bu
nuri.

Intr-una din zilele trecute, la 
blocurile din cartierul Dimitrov 
al orașului Petroșani, s-au făcut 
vizite de control din partea 
I.L.L. Petroșani. Au fost cons
tatate o seamă de neajunsuri ce se 
datoresc în mare parte unor lo
catari care nu au o atitudine 
justă față de bunurile pe care le 
au în folosință. De exemplu, la

Pe teme obștești

acorde cea

de grijă față de bunurile pe care 
le folosesc trebuie să li se rea
mintească faptul că există un 
regulament pentru cei ce locuiesc 
în blocuri care prevede pe lîngă 
drepturi și o seamă de sancțiuni.

Din luna februarie a.c. toate 
blocurile au trecut în adminis
trația I.L.L.-ului, întreprindere 
care va face toate reparațiile ne
cesare, care va pune la punct din 
nou fiecare bloc și scară. Toți lo
catarii trebuie ca după ce se vor 
face reparațiile, acolo unde este 

nevoie de acest 
lucru, după ce 
se vor comple- ’ 

ta întrerupătoare
le lipsă, duliile 
și toate celelalte 

grija necesară.să dovedească _ . 
pentru ca lipsurile existente să 
nu se mai repete.

Gei vizați ar trebui să facă 
o vizită la blocul 23 scara 2 din 
cartierul Dimitrov unde vor pu
tea vedea o scară model. Loca
tarii de aici mențin o curățenie 
exemplară, scările sînt curate, 
geamurile sînt spălate cu grijă. 
La ușa de la intrare și la toate 
ferestrele există perdele, din loc 
în loc pe scări sînt așezate vaze 
cu flori. Totul dovedește dragos
te și grijă față de bunurile ob
ștești.

ST. EKART

Sectorul 1 al minei Aninoa- 
sa a încheiat luna februarie cu 
o depășire de plan de 2143 to
ne de cărbune. La acest suc
ces o contribuție substanțială 
a adus brigada de tineret con
dusă de tovarășul David loan. 
Brigada și-a depășit sarcinile 
de plan 
cu 670 
odată ea este apreciată și pen
tru realizările sale tn ’ Lupta 
pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui și reducerea consu
mului de material lemnos. IN 
CLIȘEU: Minerul David Ioan 
(primul din dreapta) stind de 
vorbă cu cîțiva din ortacii lui.

în cursul lunii trecute 
tone de cărbune. Tot

Cît mai mult fier vechi
Tinerii și vîrstnicii din echipa 

de transport condusă de tovară
șul Drăgan Ioan de la preparațîa 
Petrila au încărcat prin muncă 
voluntară în cinstea Conferinței 
sindicale raionale 4 vagoane cu 
fier vechi.

In această acțiune s-au eviden
țiat tovarășii Hagiu Sabin, Deak 
Ioan, Popescu Ioan precum și 
Borhoci Iosif, Gilă Dumitru, Ci- 
por luliu și Garici loan.

I. PIRVUȚOIU 
corespondent

3545 tone de brichete 
peste plan

Colectivul preparației Petrila 
încheiat luna februarie cu una _

bilanț rodnic. Muncitorii de aici 
au menținut în bună stare de 
funcționare utilajele și agrega
tele din uzină, fapt care le-a 
permis să primească fără stag
nări cărbunele trimis de cele 4 
exploatări furnizoare. De aseme
nea, prin înfăptuirea unor mă
suri tehnice s-a îmbunătățit con
siderabil calitatea cărbunelui co
mercializat. In luna trecută, co
lectivul secției de brichetaj și-a 
depășit cu 3545 tone sarcina de 
plan la brichete ovoide, iar pe 
uzină producția netă obținută a 
fost cu 11.040 tone de cărbune 
mai mare decît cea planificată. 
Printre echipele care au contri- 

/ buit mai mult la obținerea suc
ceselor arătate mai sus. mențio
năm pe cele conduse de Hogh 
Iosif, Szedlacsek Eugen, Maior 
Iosif,
Gaier Gheorghe.

Aruderwald Francisc și

ooooooooooo ooooooooooooooooooooo 
blocul 17 scara VII, un locatar 8 
a ocupat uscătoria unde ține Căr- 8 
bunii, lemnele și alte lucruri. A-8 
celași lucru poate fi înțîlnit și 8 
la blocul 18 scara IV, unde us- 8 
cătoria este folosită drept ma 8 
gazie de locatarul Ionică Radu. 8 
Tot la blocul 18 scara III, spă- 8 
lătoria este distrusă, fiind plină 8 
cu tot felul de vechituri și de- 8 
șeuri de lemn. La blocul 18 scara 8 
II, locatarii au găsit de cuviin- 8 
ță să transforme o bocșă în... si- 8 
loz de cenușă, 
moditate!

La blocurile 
tiv, scările 6,7 
întrerupătoare 
sparte, dulii distruse, 
pe scară. Cu toate că li s-a atras g 
atenția în repetate rînduri asu- 8 
pra acestor lipsuri, unii locatari 8 
continuă să persiste în ele. Mulți | 
dintre ei nu fac curățenie pe 8 
scări, pun cenușa și gunoiul un- | 
de nu trebuie, nu au grijă de ins- g 
talațiile existente. £

Locatarilor care dovedesc' lipsă 8
8 
8 
8

Desigur din co- 8 
8 

16 și 18, respec-8 
și 1 s-au găsit 8 
lipsă, geamuri 8 o 

murdărie g

UN ACT DE ÎNALT UMANITARISM
Cel mai de preț bun al fie

cărui om este viața !
Nu rareori însă, viața unui 

bolnav atîrnă de asigurarea în 
timp util a unei cantități de sînge 
care să-i fie transfuzată spre a 
înlocui pe cel anemiat de boală ! 
Un telefon la Centrul de recoltare 
și conservare a sîngelui Petro
șani, un drum de urgență cu sal
varea dus și întors și iată că 
sîngele dătător de viață pătrun
de în venele și arterele bolnavu
lui sub supravegherea atentă a 
medicului. A fost salvată 
de om 1

Conștient de înalta sa 
personalul medico-sanitar 
ministrativ al Spitalului 
Petroșani, este alături de
și accidentați. Șl nu rare 
nu-și precupețește chiar o parte 
din sîngele său, spre a restabili 
sănătatea unui bolnav.

In acest sens trebuie pri
vit gestul atît de nobil și u- : 
man pe care l-au făcut medicii

o viață

menire, 
și ad- 
unificat 
bolnavi 

ori

Rusu Tiberiu. Ponova Teodor, 
Vonica Ilie, Schelker Erich, Gri- 
gorescu Alexandru cît și tov. 
Botez Spiridon și Tirea Maria 
care în zilele trecute s-au pre
zentat la Centrul de recoltare și 
conservare a sîngelui Petroșani, 
donînd voluntar o parte din sîn
gele for, pentru sănătatea bolna
vilor din spital.

Și ce mulțumire mai mare li 
se poate acorda acestor donatori 
voluntari, decît mulțumirea adî'n
că, sinceră și călduroasă a celor 
ce au primit sîngele și se reîntorc 
sănătoși în mijlocul familiilor 
fericite și între colegii lor 
muncă 1

Este un exemplu demn 
urmat

lor
de

de

Iți mulțumesc din 
toată inima tovarășe !

’ Mă găsesc internat în Spitalul 
unificat din Petroșani la secția

chirurgie. Am fost supus unei o- 
perații grele, care a durat peste 
două ore. Și iată că acum sînt 
pe cale de însănătoșire și voi pu
tea în curînd să-mi reiau din plin 
activitatea. Nu pot însă în. aceste 
clipe să nu fnă gîndesc cu adî'ncă 
recunoștință la tov.
Ion, muncitor zidar 
șani str. Karl Marx 
donînd o parte din 
mi-a salvat viața .

Am donat și eu sînge de 
multe ori, convins că ajut prin 
ceasta pe tovarășii mei ce 
afla în suferință. Nici cînd însă 
nu am fost'mai pătruns de im
portanța și 
cestui gest 
însumi am 
primi sînge

Nu voi uita acest gest, stima
te tovarășe și-ți. mulțumesc din 
toată inima.

MOISE ȘTEFAN 
muncitor zidar întreprinderea 

„6 August1' Petroșani

Munteanu 
din Petro- 

nr. 51 
sîngele

care
său

mai 
a- 
se

de sensul nobil al a- 
dacît acum-, cînd eu 
fost în ^itiiajia de a 
donat.

O femeie mărunțică, cu frun- 8 
tea înaltă și ochi pătrunzători, 8 

g prezentă la toate acțiunile în- ° 
g treprinse de către Comitetul de „ 
g femei al orașului Petroșani, ° 

mamă a 5 copii și soție griju
lie. Aceasta este tovarășa Td- 
rdk Paulina, una dintre j'e- 

g meile cure și-au cîștigat stima 
g acelora care o cunosc. 
g In apartamentul pe care îl 
§ ocupă cu întreaga ei familie, 
g totul strălucește de curățenie, 
o Cînd soțul ei, miner șef de 
8 schimb într-una din brigăzile 
S fruntașe ale minei Petrila vi- 
“ ne acasă, tovarășa Torok îl 

întîmpină cu bucurie.
Tovarășa Tordk Paulina ac- _ 

tivează în rîndurile femeilor g 
încă din zilele lui August g 
1944. 15 ani de activitate pe g 
tărîrn obștesc are tovarășa Td- g 
rok Paulina. Este deputată, g 
conduce un curs de îndruma- g

8
8

" 8
8
8
8
8
8 

-8 tl 
If Ul

8Q

re la Dîlja Mare, e membră a g 
comitetului de sprijin de pe gj 
lîngă Spitalul Unificat din Pe- gj 
troșani și una dintre prietenele g j 
celor aflali în căminul de bă- gj 
trîni. gi

Deputata Tdrok Paulina și-a g 
propus ca imediat ce limpid va g 
permite să antreneze femeile g 
la curățirea terenurilor dintre g; 
blocuri în vederea J- -
spații verzi 
cei mici.

MARIA

creării de g 
și solare pentru g

8
DUMITRESCU 8 

corespondentă 8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
o oo oo oo oooo oo oo oo oo oo ooooooooooo



Lectorate cu părinții
Pe lîngă majoritatea școlilor 

din raion funcționează lectorate 
cu părinții organizate de condu
cerile școlilor în colaborare cu 
subfiliala S.R.S.G.

Pînă acum, cea mai bogată ac
tivitate o are lectoratul de pe 
lîngă Școaja de 7 ani din Ani
noasa. Străduindu se să prezinte 
părinților conferințe cu teme cît 
mai interesante, folosind exemple 
din viața școlii, lectorii de aici 
au reușit să atragă un mare nu
măr de părinți care frecventează 
cu regularitate lectoratul.

Duminică a fost prezentară in 
cadrul lectoratului conferința cu 
tema „Etapele de dezvoltare psi
hică a copilului de la naștere la 
adolescență", Susținută de prof. 
Barbu Maria, conferința a fost 
ascultată cu viu interes de pă
rinți. Ceea ce este specific în ac
tivitatea acestui lectorat este 
faptul că se întocmesc conferin
țe și pe baza materialelor aduna
te din viața școlii și sînt date 
de asemenea răspunsuri la anu
mite întrebări ale părinților 
vind educarea copiilor.

—=★=—

NOTĂ

pri-

Care sînt cauzele ?
La Școala medie serală de pe 

lîngă exploatarea minieră Vul
can funcționează două clase a 
VIII-a. La începutul acestui an 
școlar în cele două clase erau 
înscriși 61 elevi. In trimestrul 
I s-au retras 11 iar în prezent 
au intenția de a se retrage încă 
6 elevi.

In afară de aceasta, la cla
sele amintite sînt elevi care ab
sentează foarte mult de la 
cursuri. De pildă Pipei Gheor- 
ghe de la E. M. Aninoasa, are 
în acest trimestru 43 absențe 
nemotivate, iar Sidurear Dumb 
tru din Vulcan 34. Și ca ei mai 
slnt și alții. Cărui fapt se da
torește această situație ? Tova
rășa profesoară Buzuloiu Felicia 
„nu cunoaște motivele pentru 
care se retrag elevii de la. a- 
ceste cursuri sau absentează", 
iar comisia de selecționare nu a 
făcut pînă în prezent nimic pen
tru curmarea acestei situații.

Cei doi factori principali — 
comisia de selecționare și con
ducerea școlii serale — au da
toria ca în cel mai scurt timp să 
analizeze temeinic situația exis
tentă pentru a veni în 
muncitorilor elevi care 
cursurile școlii serale 
can.

• • •

sprijinul 
urmează 

din Vul-

V. A.

pri- 
club

c e i 
elevi

In

Moțoc Lu 
și Mihuț 
ambii din 
a X-a a 

mixte

LOCUL I PE REGIUNE
Muncitorii hune- 

doreni au 
mit un nou 
cu o sală 
spectacole 
gantă și spațioasă 
cuprinzînd 1 
locuri. Duminică 
dimineața cu pri
lejul inaugurări 
noii săli de spec
tacole, a avut 
loc aici concur
sul „Drumeții 
sell" la care au 
participat 
mai buni 
din regiune,
fața microfonului 
nelipsiți bineîn 
țeles de emoție 
au apărut și re 
prezentanții ra 
ionului Petroșani 
elevii 
cia 
loan, 
clasa 
Școlii
Petroșani. Pe ma 
sa juriului scli
pea o frumoasa 
cupă, iar alături se odihneau îm
bietoare două biciclete. Din cele 
cinci echipe, formate fiecare din 
doi elevi, reprezentînd raioanele 
Orăștie, Alba lulia și Petroșani 
și orașele Deva și Hunedoara, e- 
levii cu cele mai bune răspun
suri aveau să primească din par
tea Radiodifuziunii și Televiziu
nii Romîne obiectele amintite și 
o excursie în țară. Concursul se 
desfășura din plin. Pînă la ba
raj au „rezistat" toate echipele. 
După primele trei întrebări însă 
din baraj au ieșit din concurs 
reprezentanții orașului Hunedoara 
și raioanelor Orăștie și Alba Iu- 
lia. Rămăseseră deci în concurs 
pentru locurile I și II reprezen
tanții orașului Deva și raionului 
Petroșani. Emoția, atît a concu- 
renților cît și a numerosului pu
blic din sală, 
mare. Iată că 
bare. Cînd se

era deosebit de 
vine ultima între- 
citesc biletele cu

răspunsurile celor două echipe 
juriul anunță că cei doi elevi din 
raionul Petroșani au dat răspun
sul cel mai complet. întreaga sa
lă aplaudă îndelung pe elevii din 
Petroșani care au ocupat astfel 
primul loc p’e regiune la ace-t 
concurs.

Luni dimineața c'nd au sosit 
la școală elevii Moțoc Lucia și 
Mihuț loan, purtînd frumosul tro
feu și cele două biciclete, au fost 
întîmpinați de colegi cu multă 
bucurie. Dar puțini dintre ei știu 
că cei doi elevi se pregătesc pen
tru acest concurs care a avut ca 
temă „Frumoasă ești patria mea" 
de mai bine de două luni parcur- 
gînd sistematic mai mult de 
4000 de pagini. Este un succes 
al lor pentru care merită feli
citări.

IN CLIȘEU : Elevii Moțoc Lu
cia și Mihuț loan.

Intîlnirea pionierilor și elevilor șahiști
Sala clubului U.R.U.M.P. a 

găzduit duminică dimineața întîl
nirea celor mai buni șahiști 
și pionieri în cadrul etapei 
îiale a spartachiadei lor.

Deși reprezentanții localități 
Petrila precum și ai celorlalte lo-

elevi 
raio-
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Cum mă pregătesc pentru a obține 
distincția pionierească

Sînt pionieră în clasa a IV-a 
a Școlii de patru ani din Meri- 
șor și președintă a unității de 
pionieri din școala noastră. Ca 
și ceilalți pionieri și eu m-am 
bucurat mult cînd am aflat că 
cei mai buni pionieri vor primi 
distincții pionierești. Mai întîi. 
hotărîndu-mă să obțin și eu ste
luța roșie a distincției am cău
tat să cunosc bine care sînt în
datoririle fiecărui pionier pentru 
a putea obține distincția. Am 
trecut apoi la îndeplinirea lor pe 
rînd. După cum se știe condi
ția de bază este învățătura. De 
aceea mă străduiesc în fiecare 
zi să învăț cît mai bine și în a- 
celași timp să-mi ajut și colegii. 
Așa de pildă caut pe cît pot 
să-mi ajut colega de bancă Cior- 
că Lucreția pentru a-și îndrepta 
notele ia istorie. Acasă mă stră
duiesc să-mi ajut părinții, să 
respect pe cei în vîrstă, iar la 
școală mă străduiesc să fiu în
totdeauna disciplinată, curată și 
ordonată. împreună cu colegii 
am învățat cîteva poezii și cîn- 
tece despre patrie și partid.

Pentru a cunoaște cît maî

bine regiunea noastră am hotă- 
rît ca în vacanța de primăvară 
să facem excursii la Hunedoara, 
Deva. Petroșani și Paroșeni pen
tru a vizita întreprinderile in
dustriale. In planul unității sta
bilit în vederea obținerii distinc
ției de cit mai mulți pionieri au 
fost trecute acțiunile pe care le 
vom întreprinde de îndată ce 
timpul va permite. Vrem ca pri- , ... , -s ne

calități din raion la categoriile 
de 9—10 ani și 11 — 12 ani au 
lipsit nejustificat totuși întîlnirea 
a fost viu disputată. Iată cîști- 
gătorii pe categorii: Fete (9— 
10 ani) Cristea Doina, de la 
Școala de 7 ani nr. 1 Petroșani; 
(11 —12 ani) Kelemen Elisabeta, 
Școala de 7 ani Vulcan ; (13—14 
ani) Loy Adela, Școala de 7 ani 
nr. 1 Petroșani. Băieți (9—10 
ani) Manea Teodor, Școala de 7 
ani nr. 1 Petroșani; (11-12 ani) 
Gramschi Cristian, Școala de 7 
ani nr. 1 Petroșani; (13—14 
ani) Prața Dorel, Școala de 7 
ani Aninoasa.

samele zile ale primăverii 
găsească lucrînd voluntar pentru 
înfrumusețarea căminului 
școlii și îndeosebi sădind puieți 
ătît în curtea școlii cît și pe par
celele care ne vor fi repartizate. 
Unitatea noastră adună fier 
vechi și maculatură încă de la 
începutul anului. Eu personal 
am strîns pînă acum 5 kg fier 
vechi și 4 kg. de maculatură, 
împreună cu-alți pionieri din u- 
nitatea noastră mă pregătesc a- 
cum pentru concursul cultural- 
artistic care va avea loc la că
minul din Bănița la 13 martie 
a. c. Pe cît pot mă străduiesc 
deci să port cu cinste steluța 
roșie a distincției.

DAMIAN COROANA

și a

Realizări pc Unic fie Invâjâmlnl
In cadrul €. C. V. 1

Școlile profesionale pentru ca
lificarea tinerilor muncitori, șco
lile de maiștri și cursurile de 
calificare și specializare care 
funcționează în cadrul Combina
tului Carbonifer Valea Jiului au 
dat producției cadre bine pregă
tite și cu o educație sănătoasă.

In cursul anului 1959 școlile 
profesionale ale grupurilor șco
lare din Petroșani și Lupeni au 
fost absolvite de 254 tineri, din 
care : 41 strungari, 57 lăcătuși, 
23 electricieni instalatori, 25 e- 
leclricieni de mina și 88 de me
canici de mină. Școala de maiș
tri care funcționează în cadrul 
grupului școlar din Petroșani a 
dat exploatărilor 30 maiștri mi
neri și 21 maiștri electro-meca- 
nici.

In plus în această perioadă 
au funcționat pe lîngă fiecare 
unitate și cursuri de calificare 
de scurtă durată, absolvite de 
805 muncitori care s-au calificat 
în meserii ca: j 
cărbune, manipulanți 
rale, manipulanți de benzi și 
elevatoare, măsurători de gaze, 
artificieri etc.

Cadrele de ajutori mineri și 
mineri sînt formate prin cursuri 
de un an, în cadrul școlilor mi
niere care funcționează pe lîn
gă fiecare exploatare. In anul
1959 aceste cursuri au fost ab
solvite de 360 ajutori mineri și 
de 317 mineri, completîndu-se 
necesitățile producției.

Pentru a ridica rolul maiștri
lor în producție, începînd cu tri
mestrul IV al anului 1959, în 
cadrul grupului școlar Petroșani 
s-au organizat cursuri de spe
cializare, care să le- dea cunoș
tințe economice și să-i pună în 
curent cu ultimele realizări ale 
tehnicii miniere. Aceste cursuri ■ 
au fost absolvite de 96 maiștri 
mineri, iar din luna februarie
1960 funcționează cursuri ase
mănătoare și pentru maiștri e- 
lectro-mecanici.

Cursurile de specializare, or
ganizate pe lîngă Institutul de ' 
mine Petroșani, au fost urmate 
de toți inginerii mineri, care au 
absolvit institutele de învăță- 
mînt superior pînă în anul 1955. 
începînd cu luna martie 1960

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

preparatori de 
i de maca- 

Și

se vor organiza astfel de cursuri 
și pentru inginerii electro-me- 
canici.

Cheltuielile făcute cu învăță- 
mîntul se ridică în anul 1959 la 
3,5 milioane lei, iar 
productivitatea muncii 
în anul 
față de 
în bună 
pregătiri 
este necesar ca atît eursanții cît 
și factorii de răspundere a aces
tor școli să depună eforturi mai 
susținute pentru a înlătura lip
surile care mai există în această 
activitate.

Astfel, conducerea grupului 
școlar Lupeni va trebui să li
chideze cu metodele de educa
ție învechite, să ia exemplu de 
la grupul școlar Petroșani, unde 
disciplina este bună și unde se 
dă o educație sănătoasă elevi
lor.

Spre deosebire de școlile mi
niere din Petrila, Aninoasa, Vul
can și Uricani, unde șefii ex
ploatărilor se interesează îndea
proape de bunul mers al școli
lor, conducerile exploatărilor 
Lupeni și Lonea se îngrijesc prea 
puțin ca lectorii să fie aleși 
dintre cei mai corespunzător’ 
tehnicieni și ingineri și ca ek 
vii să fie plasați la lucrări co
respunzătoare meseriei în care se 
califică.

La exploatările miniere Vul
can, Lupeni și Uricani trebuie 
să se acorde o atenție deosebită 
formării unui număr suficient 
de cadre bine pregătite.

De asemenea este necesar ca 
cercurile A.S.I.T. de la exploată
rile miniere să controleze prin 
persoane competente nivelul la 
care se face predarea și să con
tribuie prin conferințe tehnice 
la ridicarea nivelului profesional 
al elevilor.

Trebuie să fie clar tuturor că 
numai cu cadre temeinic pregă
tite vom putea extrage cărbune 
mai mult și mai ieftin, ceea ce 
va duce la propășirea economie' 
naționale, deci și la ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

inig. PAULA JUGUREANU
C.C.V.J,

faptul că 
a crescut 
9 la sută 
datorește 

mai bune

1959 cu peste
anul 1958, se 
parte și unei 
a cadrelor. De aceasta

Invațind din experiența 
primului trimestru

Pentru încheierea cu succes a 
trimestrului II, conducerea Șco 
Iii de 7 ani din Petrila a întoc
mit din timp un bogat program 
de muncă avînd la bază expe
riența primului trimestru. Planul 
de muncă cuprinde în primul rînd 
sarcini concrete pentru fiecare 
cadru didactic în parte. O sarci
nă a tuturor este însă stabilirea 
unei legături și mai strînse cu 
părinții elevilor în această perioa

IN CLIȘEU: Un aspect din timpul unei bre de meditații de 
la clasa a Via G.

dă cărora li s-a indicat precis 
situația fiecărui elev în funcție 
de care ei trebuie să exercite a- 
supra copilului controlul nece
sar. Tovarășele Felea Rozalia șl 
Gyory Irina precum și ceilalți di- 
riginți au organizat deja întîlni- 
ri cu părinții.

Tot pe baza experienței trimes
trului I și în acest trimestru se 
pune accent pe orele de medita
ții pentru elevii rămași în urmă 
la învățătură. Toate detașamen
tele de pionieri au ținut de ase
menea adunări în care pionierii 
și școlarii au fost împărțiți pe 
grupe de învățătură.

Cadrele didactice au avut de 
asemenea sarcină principală pre
gătirea temeinică a materiei pen
tru recapitulare pe baza unei bu
ne sistematizări și a unor sche
me și planșe care să contribuie 
la însușirea în mod sistematic 
a materiei de către elevi.

Penlru consolidarea cunoștințe
lor dobîndite la orele de chimie 
și pentru o strînsă legătură a 
teoriei cu practica elevii claselor 
a VH-a au făcut o excursie la 
Filatura Lupeni sub conducerea 
profesorului de chimie.

De realizarea întocmai a pla
nului de muncă stabilit directo
rul școlii se ocupă personal în 
fiecare zi urmărind felul în care 
au fost îndeplinite punctele din 
planul de muncă.



INFORMAȚII DE PARTID IN ÎNTRECERE • PUBLICITATE
Instruirea agitatorilor — în atenția 

comitetului de partid
Printre măsurile luate de comi

tetul de partid al minei Petrila 
pentru îmbunătățirea muncii po
litice de masă în vederea mobi
lizării minerilor la înfăptuirea 
angajamentelor luate în întrecere 
pe 1960, un loc important îl o- 
cupă activitatea colectivelor de 
agitatori.

Colectivele de agitatori ale or
ganizațiilor de bază din sectoa
rele minei au fost lărgite cu încă 
250 de tovarăși, membri și candi
dați de partid și membri ai ac
tivului fără de partid. Printre

Se întăresc rîndurile organizațiilor de bază
Paralel cu munca politică pe 

care organizațiile de partid o 
desfășoară în scopul mobilizării 
colectivelor din sectoare la spori 
rea producției și realizarea de 
economii, ele acordă o atenție 
deosebită și întăririi rîndurilor 
lor.

In cursul lunii februarie, orga
nizațiile de partid din sectoarele 
minei Petrila au primit în rîn- 
durile lor 30 de noi membri și 
candidați de partid.

Instantanee de la intrarea în șut
— ia te uită frate, i-am luat. 

971 tone peste și schimbul nost’ 
ține de-o săptămlnă în frunte.

. toată ziua am dat cu cite 10— 
30 vagonete mai mult pe schimb, 
așa că celelalte două schimburi 
nu se mai pot ține de noi.

Maistrul miner Marinca Ioan 
ce urma să intre în schimbul 11 
urmărea cifrele din registrul de 
producție al sectorului IV Priboi 
Și-i vorbea însuflețit ortacului său 
de schimb .

— Vorba-i că sectorul nost’ e 
fruntaș. Să-i dăm fest frate — 
continuă acesta — sa întrecem 
mia pc luna asta... Să vezi ce 
bine om sta noi cu planul pe 
trimestru. Abatajele 6 și 7 le a- 
vem în plin, pe 13 acum îl pră
bușim, la zero am ajuns în căr
bune... cei de la 2 mi-au spus 
că rămîn toți într-un schimb ca 
să prăbușim.

In timp ce maistrul Marinca 
continua să-i vorbească ortacului, 

: biroul sectorului intră un tî-

Cartea, un frumos cadou 
de 8 Martie

In cinstea Zilei Internaționale 
p Femeii, librăriile vă oferă cele 
mai potrivite cărți — cadouri u- 
itile pentru toate vîrstele: J. 
Verne — Mathias Sandorf; A. 
Aleksin — Jurnalul Verei; N. 
.Ostrovski — Așa s-a călit oțelul; 
N. Tema — In urmărirea fan
tomei; G. Ibrăileanu — Adela; 
J. Verne — 20.000 leghe sub 
mări; H. Balzac — Eugenie 
Grandet; A. Granin — Căutăto
rii; G. Călinescu — Enigma O- 
tiliei; W. Shakespeare — Mac
beth; V. Porumbacu — întreg și 
parte; D. Vicol — In munții de 
miazănoapte; M. Sadoveanu — 
Nicoară Potcoavă; J. London — 
Mihail cîine de circ; E. Barbu — 
Șoseaua Nordului; N. Nekrasov 
— Femeile ruse — decembristele; 
1. Slavici — Mara; J. Verne — 
Insula misterioasă.

S-a organizat un bazar
Printre femeile care întîmpină 

sărbătoarea lor cu rezultate de 
seamă sînt și femeile din Petrila. 
Ele au organizat un bazar cu 
vînzare, cu multe lucruri utile 
unei gospodării. La buna orga
nizare a acestui bazar, și-au a- 
dus contribuția lor zeci de femei 
printre care se numără Bertoti 
Ileana, Hajdu Terezia, Nikita E 
lena, Silvester Vilma, Pittini Ro
zalia, Altman Maria, Marossy E- 
lisabeta, Bereș Olga, Mogoș Eli- 
sabeta, Popp Zitta, Ambruș Eli 
za și încă multe altele. 

agitatorii noi confirmați se nu
mără tov. Stăncioiu Gheorghe, 
Ciornei Adrian, Ciucălău Gheor
ghe, Petcu Victor.

Pentru înarmarea agitatorilor 
cu metodele muncii politice de 
masă în vederea mobilizării mi
nerilor la înfăptuirea obiective
lor de întrecere, comitetul de par
tid al minei a organizat un curs 
de instruire. In cadrul cursului 
au fost predate primele lecții: 
despre rolul agitației politice în 
construirea socialismului, despre 
organizarea și activitatea colec
tivelor de agitatori.

O atenție deosebită au acordat 
birourile organizațiilor de bază 
primirii în partid a candidaților 
cu stagiul expirat. Bine au mun
cit în această direcție organiza
țiile de bază de la sectoarele I 
și IV.

Printre tovarășii care au de
venit membri de partid se numă
ră minerii fruntași Enache Chi- 
riță, Tereny Ludovic, Onea loan 
și alții.

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

năr. Părea chiar prea tînăr pen
tru titlul de miner pe care to
tuși îl poartă. Cascheta ce îi a- 
coperea fruntea nu reușea însă 
să-i ascundă privirile limpezi. 
Zărindu-l maistrul Marinca i se 
adresă:

— Măi băieți să vă înfocați ta
re zilele astea, lacătă pînă azi 
aveți 611 tone de cărbune peste. 
Pe voi, ăștia din brigada lui Ni- 
culae Dtivid nici o brigadă nu v-o 
putut întrece. Dați-i numa’nainte1

— Mergem bine acum, zise tî- 
nărul Dumitru State — am tras 
juguri pe ambele părți, am...

— Foarte bine. Intti abatajul 
să fie asigurat, că apoi iese el 
și preliminarul.

Marinca și ortacu-i din schimb 
părăsiră biroul, urmați de tînă- 
rul minier care se îndreptă spre 
lămpărie, bucuros de vestea ce-o 
va duce ortacilor: 611 tone pes
te planul la zi.

De atunci au trecut 5 zile. Lu
na februarie s-a încheiat. Dorin
ța maistrului Marinca a fost și 
ea împlinită. Cele 1000 tone au 
fost depășite căci sectorul IV a 
încheiat luna februarie cu un plus 
de 1315 tone cărbune. Iar ortacii 
lui State Dumitru s-au „înfocat 
tare" și au dat 900 tone de căr
bune peste planul brigăzii.

LICIU LUCIA

Minelor din Valea Jiului — cantități sporite 
de bolțari

Cu ocazia lansării cifrelor de 
plan pe luna februarie a.c., mun
citorii șantierului de prefabricate 
Petroșani au făcut numeroase 
propuneri privitor la îmbunătăți
rea procesului de producție pe 
șantier. Planul de producție a 
fost defalcat pe brigăzi astfel ca 
fiecare muncitor să cunoască sar
cinile care-i stau în față.

Buna organizare a muncii în 
cadrul brigăzilor de producție, 
îndrumarea permanentă a colec
tivului de către organizația de 
bază, au făcut ca rezultatele în 
producție să fie tot mai bune. 
Tn prezent cele mai multe dintre 
brigăzi au depășiri însemnate de 
plan Cele mai frumoase reali
zări le-au obținut brigăzile con
duse de către tovarășii Tudor 
Ioan. Bănică Florea, Pocioveliș- 
teanu Titu și alții care în cursul 
lunii februarie a.c. au dat peste 
plan între 10—18 m.c. de bol- 
țari. Locul de frunte în între
cerea socialistă ÎL deține în pre
zent brigada condusă de către 
tov. Cristea Tudor, , care a rea
lizat peste 30 m.c. de bolțari în 
afara planului lunar de produc
ție pe februarie.

Sprijinindu-se pe armături un 
tînăr miner curăța cu mișcări 
dibace culcușul stratului. Meca
nicul și ajutorul lui lucrau la ins
talarea luminii electrice în aba
taj și între timp socoteau cum 
trebuie aranjate lucrurile pentru 
montarea grabnică a crațerului.

— Pregătim abatajul petnru o 
producție mare, 
spunea brigadierul 
Cîșlaru loan. Toa
tă brigada este 
hotărîtă să mun
cească cu hărnicie 
pentru a realiza succese din ce 
în ce mai importante în între
cere.

... Despre această brigadă în
ființată cu două luni în urmă, 
la mina Petrila se știe că ea 
muncește bine. Și se mai cunoaș
te că șeful ei — Cîșlaru loan — 
se numără printre minerii frun
tași ai sectorului III. De multe 
ori cuplătorii de la puț scot din 
colivie, țuguri întregi de pline, 
toate cu numărul de încărcare al 
acestei brigăzi harnice. De la în
ceputul anului, brigada a extras 
aproximativ 1500 tone de cărbu
ne peste prevederile de plan. Ran
damentul mediu realizat depășeș
te 7 tone de cărbune pe fiecare 
post. Aici, în brigada lui Cîșlaru 
lucrează în prezent mineri price- 
puți cum sînt de pildă Kiss Ioan, 
Rotaru Gheorghe și alții, care nu 
precupețesc nici un efort ca bri
gada lor să se situeze în prime
le rînduri ale întrecerii. De alt
fel brigada deține acum drapelul 
de brigadă frdntașă pe sector. Ce 
va urma ?... a arătat brigadierul 
Cîșlaru zilele trecute.

— Ne-am propus să extragem 
pînă la 1 Mai noi cantități de

ne pe post 1
C. MATEESCU 
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800 ore de muncă voluntară 
întp-o singură zi

Ceața dimineții nu se ridicase 
încă de pe colinele ce împrejmu 
esc comuna Cîmpu lui Neag cînd 
grupurile de tineri se adunaseră 
deja în centrul comunei pentru a 
participa la acțiunile de muncă 
voluntară. Veniseră cu toții să 
repare porțiunea de drum dis
trusă de șuvoaiele de apă și să 
efectueze și alte lucrări gospodă
rești Sub îndrumarea tovarășu
lui Vasile Toma directorul școlii 
elementare și a învățătoarei Pă- 
trunjan Lucia, tinerii au strîns 
și transportat o mare cantitate 
de bolovani necesari pentru um
plerea digului de lemn ce era a- 
menințat să se surpe. Antrenați 
de elanul tinerilor, n-au putut 
sta nici cei vîrstnici. Cu lopeți, 
cazmale și roabe au venit cu to
ții alături de tineri și s au apu
cat cu sîrguință de lucru. Astfel

Munca rodnică desfășurată de 
colectivul șantierului de prefa
bricate a făcut ca exploatările 
miniere din Valea Jiului să pri
mească cantități sporite de bol
țari. Astfel, în luna februarie a.c. 
minei Lupeni i s au livrat cu 180 
m.c. bolțari mai mult de cît sar
cina planificată, iar exploatarea 
minieră Vulcan a primit în plus 
52m.c. bolțari. Apreciabile can
tități de bolțari au primit și al
te mine, din raionul nostru cum 
sînt Petrila, Aninoasa și altele.

O contribuție de seamă în a- 
provizionarea la timp a minelor 
cu bolțari a adus-o și echipa de 
încărcare condusă de tovarășul 
Epure Petru. In luna trecută e 
chipa și-a realizat planul cu 3 
zile mai devreme.

Conducerea șantierului, sub în
drumarea organizației de partid 
a luat măsuri pentru mecaniza
rea transportului de bolțari de 
la masa vibrantă pînă la locul de 
depozitare, în scopul micșorării 
efortului fizic al muncitorilor cît 
și pentru reducerea posturilor ne
productive. De asemenea, a-au 

cărbune peste plan și să obținem 
un randament de cel puțin 8 to
ne pe post. Sîntem siguri că vom 
îndeplini și chiar depăși acest 
angajament.

★

In abatajul în care lucrează 
brigada de mineri condusă de 

Iszlai Mihai din 
sectorul IV se 
face bilanțul mun. 
cii pe luna tre
cută.

— Gît credeți că am dat peste 
plan ? — își întrebă brigadierul 
ortacii, după ce făcu o mică so 
coteală.

— Vreo 200 de tone — răspun
seră ei.

— Trei sute treizeci — se auzi 
glasul brigadierului. Pînă la 1 
Mai vom rotunji această cifră 
la 1000 de tone. Avem toate con
dițiile.

— Nu știi nea Mihai, cum stau 
și celelalte brigăzi din sectorul 
nostru ? — îl întrebă pe briga
dier un ortac.

— Am fost la sector și rezul
tatele lor mi le-am notat. Iată 
cîteva: brigada lui Gaia Grigore 
are 180 tone peste plan și un 
randament de 5 tone pe post; 
frontaliștii din brigada lui Bart
ha Francisc au scos la suprafa
ță 106 tone cărbune cu un randa
ment de peste 4 tone pe post.

— Stau fain și ei 1 intră în 
discuție unul din vagonetarii 
brigăzii. Dar tot mai bine stăni 
noi. După cum am văzut pe gra
ficul nostru noi am obținut un 
randament mediu de peste 6 to

s-a reparat digul, ău fost încăr-* 
câți și transportați 112 m.c. ba
last, reparîndu-se 300 m. de 
drum. De asemenea, s-a săpat un 
șanț pentru colectarea scursuri
lor de apă care traversau în 
mai multe locuri șoseaua, s-au 
umplut gropile pe o mare porțiu
ne a drumului care duce spre 
cabana Uricani. In această ac
țiune s-a evidențiat un mare nu 
măr de tineri printre care: To- 
dea Cornel, Todea Pantilimon, 
Bucurescu Marioara, Roba Mana 
și mulți alții.

Un rol important I-au avut de
putății Iman Ion și Hobiceanu 
Ion care- au mobilizat cetățenii 
la această frumoasă acțiune. Ast
fel în acea zi de duminică 28 
februarie a.c., s-au depus 800 ore 
de muncă voluntară, economisin- 
du-se suma de 6.800 Iei.

asigurat condiții de muncă bri
găzilor de producție, asigurîn- 
du-li-se la timp balast corespun
zător și cimentul necesar.

Deși rezultatele obținute de că
tre colectivul șantierului sînt con
cludente, acestea nu sînt însă o- 
glindite la gazeta de perete a 
organizației de bază. Colectivul 
de. redacție al gazetei desfășoară 
o activitate nesatisfăcătoare.

Biroul organizației de bază 
trebuie să reactivizeze colectivul 
de redacție, care să fie preocu
pat îndeaproape de popularizarea 
realizărilor înregistrate de către 
muncitorii de pe șantier. De ase
menea, biroul organizației de ba
ză trebuie să îndrume comitetul 
sindical de secție să ia măsuri 
de popularizare a fruntașilor în
trecerii socialiste cît și a meto
delor folosite de aceștia în proce
sul de producție.

Colectivul șantierului de prefa
bricate Petroșani, îndrumat de 
organizația de partid, este hotă- 
rît să nu precupețească nici un 
efort pentru îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor de plan 
pe acest an.

Z. S.
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Teatrul de stat 
„Valea Jiului* 

Comitetul sindical
PREZINTĂ 

în premieră în ziua de 
4 martie orele 19,30 
(înainte de plecarea 

în turneu) 
comedia în 3 acte 

lașa li» slisd» W»( 
ni. 10

l (fl-aueii o cameră in Bins ?) y
de Florin Vasiliu 

Regia : D. Căpitanu 
i; Scenografia ; Lidia Pincus n

O. C. L. Produse
Industriale 

PETROȘANI 

anunță că în ziua de 

1 martie I960 
s-a deschis expoziția 

? DE MĂTĂSURI 
cu vînzare în cinstea zilei 

de 8 MARTIE 
în magazinul de textile 

nr. 1 Petroșani.

PROGRAM DE RADIO
4 martie

PROGRAMUL I. 6,30 Jocuri 
populare romînești, 7,15 Gîntece, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 
Muzică populară romînească, 9,20 
Muzică de estradă, 10,30 Traista 
cu povești : „Licuricii", 10,45 Din 
cele mai cunoscute melodii poptn 
lare sovietice în țara noastră, 
11,03 Teatru la microfon: „Ni- 
Ha“, 13,05 „Compozitorii cîntă 
lupta poporului nostru pentru li
bertate", J 4,30 Muzică ușoară, 
15,35 Cîntă orchestra Ansamblu
lui „Ciprian Porumbescu" din Su^ 
ceava, 16,15 Vorbește Moscova 1, 
17,25 Cîntăreți romîni de operă 
din trecut, 17,45 Program muzi
cal dedicat fruntașilor în produc
ție din industrie și agricultură, 
■19,05 „Cîntece inspirate din tre
cutul de luptă al poporului nos
tru", 20,30 Jurnalul satelor, 21,15 
Ii mulțumesc Partidului, 22,30 
Concert de muzică ușoară. PRO
GRAMUL II :14,30 Cîntece și 
jocuri populare, 15,40 Cîntece de 
pace, 16,15 Melodii populare ro
mînești, 16,50 Curs de limba ru 
să, 17,30 Sfatul medicului: Des
pre lipsa de calciu în organism. 
17,50 Cronica economică, 18,30 
Răsună cîntecul nostru pionieresc, 
19,00 Actualitatea în țările so
cialiste, 20,05 Melodii populare 
romînești executate la acordeon, 
21,15 Muzică din operete, 22,30 
Moment poetic: Vera Inber, 22,35 
Muzică de cameră de compozitori 
preclasici.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1 : 5,00;
6,00; 7,00; 11.00; 13,00; 15,00;
17,00; 19,00; 20,00; 22.00; 23,52. 
Programul II : 14,00; 15,00;
18,00; 21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
4 martie

PETROȘANI: Al. Sahia : In- 
tîlnire cu viața; PETRILA: Tre 
nul prieteniei; ANINOASA : A- 
valanșa ; VULCAN . Prieteni clin 
păpuriș ; LUPENI : Marile fa
milii; URICANI : Ani înilăcă- 
rați. (Responsabilii cinematogra
felor 7 Noiembrie și Muncitorese- 
Petroșani, Lonea, Livezeni, Băr- 
băteni și Crividia n-au trimis 
programarea filmelor pe luna 
martie).



N. S. Hrușciov a plecat la Kabul
CALCUTTA 2 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La 2 martie N. S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Mî-
-----------------O----------- -----

Telegrama adresată de N. S. Hrușciov 
președintelui Prasad 

și primului ministru Nehru
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS anunță:
Zburînd deasupra frontierelor 

Indiei în drum spre Afganistan. 
N. S. Hrușciov a adresat de pe 
bordul avionului o telegramă 
președintelui Indiei, Prasad, și 
primului ministru Nehru în carp 
le mulțumește lor și poporului

Darul oferit Universității din Calcutta
CALCUTTA 2 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La I martie N. A. Mihailov, 

ministrul Culturii al U.R.S.S., și 
T. U. Uldjabaev, deputat în So
vietul Suprem al U.R.S.S., au 
transmis în dar din partea pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
dr. Ciakravarti, prorectorul Uni
versității din Calcutta, una din 
cele mai vechi universități din 
Asia, o bibliotecă cuprinzînd 
lucrări științifice și beletristice 
în limba rusă și în limbi străi
ne. In scrisoarea adresată de 
N. S. Hrușciov rectorului uni
versității este exprimată printre 
altele convingerea că această 
bibliotecă va servi drept simbol 
al prieteniei crescînde dintre U- 
niunea Sovietică și India.

Primind darul dr. Ciakravarti 
a exprimat profunde mulțumiri

Proiectul de program 
al P. C. din Olanda

HAGA 2 (Agerpres)'.
Ziarul ..De Vaarheid" a pu

blicat proiectul de program al 
Partidului Comunist din Olanda.

In proiectul de program se 
spune că Partidul Comunist din 
Olanda este partidul clasei mun
citoare, partid care se conduce 
în acțiunile sale după princi
piile marxism-leninismului.

In domeniul economic, proiec
tul de program cere naționali
zarea marilor întreprinderi mo
nopoliste din cele mai principale 
ramuri ale industriei’, iar ca prim 
pas — instituirea unui sever 
control de stat asupra unităților 
monopoliste.

In domeniul politic proiectul 
de program prevede crearea u- 
nui guvern democratic bazat pe 
alianța forțelor democratice sub 
conducerea clasei muncitoare, 
care ar însemna un prim pas 
pe calea construirii societății 
socialiste în Olanda

......... ..........—♦ « <« -------

Conferința partidelor socialiste 
din țările Americii Latine

NEW YORK 2 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anun- 

i ță că în orașul La Paz (Boli
via) a avut loc cea de a patra 

. conferință a partidelor socialis
te din țările Americii Latine. In 
cadrul conferinței a fost creată 
o comisie de coordonare însăr
cinată să convoace în viitorul 
apropiat un Congres al partide
lor socialiste din America La
tină.

L Conferința a adoptat o serie 

niștri al U.R.S.S. și persoanele 
care-1 însoțesc au plecat din 
Calcutta pe calea aerului lai 
Kabul.

Indiei pentru ospitalitatea acor
dată.

Părăsesc hotarele țării dum
neavoastră, scrie N. S. Hrușciov, 
și mai convins că prietenia din
tre cele două țări ale noastre se 
va dezvolta și va înflori spre bi
nele popoarelor noastre, spre bi
nele cauzei păcii generale.

în numele profesorilor și stu
denților universității și a decla
rat că prietenia dintre marile 
popoare ale Uniunii Sovietice șî 
Indiei, constituie chezășia unei 
păci trainice și îndelungate în
tre popoare.

Ministrul de externe al Suediei 
despre politica consecventă a U.R.S.S. 

în problema dezarmării
STOCKHOLM 2 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 29 februarie 

în orașul Malme, ministrul Afa
cerilor Externe al Suediei, Un- 
den, s-a referit la problema de
zarmării.

Vorbind despre propunerile 
Uniunii Sovietice cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
Unden a declarat că ele ar fi pu
tut fi un stimulent pentru pre
zentarea de către alte guverne 
a unor propuneri’ proprii îndrep
tate spre reducerea treptată a 
înarmărilor și stabilirea unui 
sistem rațional de control.

Unden a declarat că în cursul 
discuțiilor s-a afirmat că pro
punerea Uniunii Sovietice cu 
privire la reducerea forțelor ar
mate nu duce la reducerea for
ței de luptă deoarece armamen-

Luptele din Algeria
CAIRO 2 (Agerpres)'
Comandamentul suprem al ar

matei de eliberare națională a 
Algeriei a dat publicității un 
comunicat cu privire la operațiu
nile militare în Algeria în zilele 
de 25 și 26 februarie. In comu
nicat se arată că pierderile tru
delor franceze în această perioa
da s-au cifrat la 286 morți și 
137 răniți. Unitățile armatei de 
eliberare națională au efectuat 
operațiuni ofensive împotriva a 
11 poziții militare ale trupelor 
franceze.

Au fost distruse 16 autocamioa
ne și mașini blindate franceze 
și a fost aruncat în aer un eșa
lon militar francez. A fost do- 
borît un avion militar francez.

de rezoluții în care este subli
niată necesitatea de a se crea 
o organizație sindicală unică ai 
Americii Latine, este exprimată 
solidaritatea cu revoluția cuba- 
nă, sînt dezvăluite caracterul 
antinațional al acordului în
cheiat la Montevideo cu privire 
la crearea unei Piețe Comune în 
America Latină și politica de pe
netrație în țările Americii Lati
ne dusă de fondul monetar in
ternațional.

Puternicul cutremur 
de pămînt din Maroc 
— Cea mai mare parte a 

orașului Agadir a fost distrusă 
— Mii de victime

RABAT (Agerpres)
In noaptea spre 1 martie a 

avut loc în sudul Marocului un 
cutremur de pămînt de o inten
sitate neobișnuită. Potrivit unor 
date provizorii transmise de a- 
genția France Presse, au fost 
înregistrate cîteva mii de victi
me, printre care aproximativ 
1000 de morți. Cea mai mare 
parte a orașului Agadir, impor
tant port pe coasta Atlanticului, 
a fost distrusă.

Cutremurul a fost resimțit și 
în alte localități din sud-vesful 
Marocului.

Agenția TASS anunță că sta
ția seismică centrală „Moskva" 
a înregistrat un cutremur al că
rui epicentru este situat la o 
distanță de 4.710 km. de Mo a- 
cova, într-un punct avînd apro
ximativ coordonatele 30 grade 
latitudine nordică și 10 grade 
longitudine vestică. Cutremurul 
a fost înregistrat la- 1 martie 
ora 2,48 minute 0,7 secunde.

La epicentru cutremurul a fost 
de gradul 7.

tul devine tot mai perfecționat. 
Poate că această părere este fun
damentată. Insă, în decurs de 
mulți ani, puterile occidentale 
declarau că armata Rusiei este 
o forță uriașă în sistemul militar 
al Uniunii Sovietice. Dacă e să 
ne menținem în continuare pe 
acest punct de vedere, atunci 
puterile occidentale trebuie să 
salute faptul că Uniunea Sovie
tică înfăptuiește o reducere în
semnată a armatei sale și ridi
că această acțiune pe primul 
plan în programul dezarmării.

Subliniind că trebuie să se 
tindă la un nivel mult mai scă
zut al înarmărilor decît cel pre
zent, Unden a atras atenția a- 
supra importanței unui control 
care să asigure lumea împotriva 
încălcărilor angajamentelor lua
te de către state. Subliniind în 
încheiere că cele trei mari pu
teri reprezentate la conferința 
de la Geneva- și-au apropiat 
mult pozițiile în problema înce
tării experiențelor cu arma nu
cleară, Unden a declarat că în 
prezent nu sînt necesare noi 
cercetări tehnice și discuții pre
lungite, ci este nevoie de hotă- 
rîre în adoptarea unei poziții și 
manifestarea unei voințe politi
ce. Dacă cele trei’ mari puteri 
vor pierde momentul favorabil 
realizării unui acord, ele își vor 
asuma o mare răspundere.

___________  _______ ____ _ i »♦♦♦*♦♦♦ ...........—  =------------------

Tîrgul de la Leipzig — o contribufie ’a cauza 
extinderii relafiilor comerciale internaționale

LEIPZIG 2 (Agerpres)
La 1 martie, Departamentul 

presei de pe lîngă președintele 
Consiliului de Miniștri al R D. 
Germane a organizat la Leipzig 
o conferință de presă la care pes
te 300 de ziariști germani și 
străini s-au întîlnit cu Heinrich 
Rau, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul Comer
țului exterior și inter-german și 
cu funcționari superiori din Mi
nisterul condus de el.

W. Huttenrauch, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior 
și inter-german, a făcut în ca
drul conferinței de presă o de
clarație despre însemnătatea tîr- 
gului internațional de la Leipzig 
și despre principalele probleme 
ale comerțului exterior al Repu
blicii Democrate Germane. El a 
subliniat că tîrgul de la Leipzig

S.U.A. rămân în urma U.R.S.S. 
în domeniul științei și tehnicii

— Declarațiile președintelui societății «Westinghouse 
Electric Corporation» —

WASHINGTON 2 (Agerpres).
La clubul economic din Detroit 

Marc Crisap, președintele socie
tății „Westinghouse Electric 
Corporation", a ținut o confe
rință cu privire la însemnătatea 
lucrărilor de cercetări științifice 
în lupta dintre cele două siste
me pe arena- mondială.

După ce a subliniat că „Uniu
nea Sovietică și-a- anunțat ho- 
tărîrea de a ne întrece în dome 
niul’ științei’ șî tehnicii" și „îna
intează în ritm rapid", Crisap a 
declarat: „Sîntem informați că 
Uniunea Sovietică pune un mare 
accent pe cercetările teoretice. 
Știm că ea pregătește cu 50 la 
sută mai’ mulți cercetători știin
țifici decît noi. Ne-am dat sea-

Consecințele nefaste ale „ajutorului" 
imperialist pentru Vietnamul de sud

SAIGON 2 (Agerpres).
Potrivit datelor statistice pu

blicate la Saigon, reiese că, ex
pansiunea economică a S.U.A. 
și a altor țări în Vietnamul de 
Sud, a cauzat un deficit însem
nat al balanței comerciale. In 
primele 10 luni a<le anului trecut 
importurile Vietnamului de Sud 
au întrecut de trei ori exportu
rile.

Mărfurile americane și cele ja
poneze se situează pe primele 
două locuri în importurile Viet
namului de Sud. Mărfurile fran
ceze au ajuns pe locul trei, iar 
cele vest-germane pe locul pa-

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

Reforma monetară din Guineea
KONAKRY 2 (Agerpres).
La 1 martie Seku Ture, pre

ședintele Republicii și guvernu
lui din Guineea, a anunțat la ra
dio reforma monetară din Gui
neea și ieșirea țării din zona 
francului, precum și instituirea 
Băncii Republicii Guineea.

Activitatea guvernului, după 
cum a declarat președintele, are

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

Avioane „necunoscute” venind din S. U. A. 
își continuă raidurile agresive deasupra Cubei
HAVANA (Agerpres).
După cum anunță agențiile de 

presă, la 29 februarie un alt ar 
vion „necunoscut" a lansat bom
be incendiare asupra plantații
lor de trestie de zahăr din pro- 

a devenit în prezent unul din ce
le mai importante centre ale co
merțului dintre Est și Vest. El 
aduce o însemnată contribuție la 
cauza extinderii relațiilor comer
ciale internaționale ale Republi
cii Democrate Germane și de a- 
semenea ale altor țări partici
pante la tîrg.

El a comunicat că în anul a- 
cesta la tîrg participă 51 de 
țări.

In continuare, W. Huttenrauch 
a subliniat că numeroasele expo 
nate prezentate de țările lagăru
lui socialist dovedesc dezvoltare? 
continuă și vertiginoasă a econo
miei acestor țări.

După ce a vorbit despre pro
blemele comerțului exterior al R. 
D. Germane, W. Huttenrauch s-a 
ocupat de relațiile comerciale 
dintre R.D. Germană și Germa

nia de importanța lozincii lor că 
va învinge acea națiune care își 
va însuși mai repede și mai 
profund știința, precum și apli
carea științei la tehnică. Aceasta 
ne pune în fața unei noi sfidări 
uimitoare. Sîntem nevoiți să ne 
întrecem într-o cursă pe o dis- 
tanță necunoscută și pe o pistă 
neumblată. Știm doar un singur 
lucru, și anume, că dacă ne vom 
situa pe locul al doilea, aceasta 
ar avea consecințe fatale".

Declarînd că Statele Unite nu 
trebuie în nici un caz să sufere 
o înfrîngere în această întrecere 
Crisap a cerut guvernului șl in
dustriașilor să cheltuiască mai 
multe mijloace pentru desfășu
rarea lucrărilor de cercetări ști
ințifice.

tru. In timp ce mii de tone de 
tutun sud-vietnamez nu-și găsesc 
desfacere, cantitatea totală a 
tutunului american importat a 
crescut în expresie valorică c,_ 
16,6 milioane de dongi în con 
parație cu perioada corespunză
toare a anului 1958.

Un număr de 400 de fabrici 
de cherestea și 500 fabrici de 
mobilă din Vietnamul de Sud 
și-au închis porțile. In același 
timp în țară continuă să soseas
că mari cantități de material 
lemnos și de articole de lemn 
din străinătate.

drept obiectiv ca țara să devină 
complet independentă și să poa
tă să-și dezvolte economia sa 
națională.

Noua valută, după cum a sub
liniat președintele, va fi nu n” 
mai un mijloc pentru lărgire 
comerțului cu celeiate țări, ci în 
primul rînd va servi ca mijloc 
al creșterii rapide, planificate, a 
economiei Republicii Guineea.

vincia cubană Las Villas, prici
nuind pierderi însemnate.

Fiind urmărit de cîteva avi
oane ale forțelor revoluționare 
cubane, avionul „necunoscut" 
s-a îndreptat spre Statele Unite.

nia occidentală. El a comunicat 
că în anul 1959 schimbul de 
mărfuri inter-german a atins pen
tru prima dată două miliarde 
mărci. El a subliniat că R.D. 
Germană face totul cu scopul de 
a contribui la dezvoltarea corner < 
țului inter-german. Dacă guver
nul Republicii Federale Germane 
ar crea condiții mai favorabile 
comerțului între cele două state 
germane, el ar contribui prin a- 
ceasta la apropierea celor două 
state germane și ar merge în în- 
tîmpinarea dorințelor cercurilor 
largi- industriale și comerciale din 
Germania occidentală

După aceasta Heinrich Rau și 
conducătorii instituțiilor de co
merț exterior din Republica De
mocrată Germană au răspuns la 
numeroase întrebări ale corespon- 
denților.


