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• Sărbătorirea zilei de 8 Martie la Moscova
• O conferință a miniștrilor de Externe ai S.U.A., Angliei și 

Franței
• Femeile din Japonia își exprimă satisfacția pentru răspun

sul lui N. S. Hrușciov la scrisoarea organizațiilor lor
• Poporul italian cere formarea unui guvern democratic
• Declarația lui Chaban-Delmas la înapoierea din U.R.S.S.
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Adunarea festivă 
din Capitala 

consacrată sărbătoririi 
zilei de 8 Martie

ț
i 

a Zilei Internaționale a ’
i au i

Marți seara la Teatrul de ț 
Operă și Balet al R. P. Ro- • 
mine a avut loc adunarea fes- £ 
tivă organizată de Consiliul * 
Național al Femeilor din R. P. ț 
Romînă cu prilejul zilei de 8 
Martie, cea de-a 50-a aniver
sare
Femeii

In prezidiul adunării
luat loc tovarășii: Gheorghe i 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, * 
Ion Gheorghe Maurer, Maria * 
Rosetti, președinta Consiliului f 
Național al Femeilor, Constan- 4 
ța Crăciun, Florian Dănăla-« 
che, Elena Lascu-lordăchescu, 

. Ghizela Vass, membri ai C.C. 
? al P.M.R.. Dumitru Diaconescu, 

președintele Sfatului popular 
al Capitalei, Ana Boghina, 
Erou al Muncii Socialiste, A- 
lice Săvulescu, membru 
pondent al Academiei 
Romîne, Aura Buzescu, 
tă a poporului, Lucia 
trius, scriitoare, 
tașe în muncă 
obștească.

La adunarea 
parte tovarășii 
raș, Petre 
Ceaușescu, Alexandru 
ros. Dumitru Coliu, 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Janos Fazekas, 
membri ai C.C. al P.M.R.. ai 
guvernului și Prezidiului Ma- ♦ 
rii Adunării Naționale, condu- • 
cători ai instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor oamenilor ; 
muncii, membre ale Consiliu 
lui Național al Femilor, nu
meroase femei fruntașe în pro
ducție din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei, 
pe tărîm obștesc, oameni 
știință și cultură.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice șf alți mem- j 
bri ai corpului diplomatic. i 

Adunarea festivă a fost des- * 
chisă de tovarășa Elena Las- ț 
cu-Iordăchescu, secretar al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

Despre semnificația istorică 
a zilei de 8 Martie, a 50-a a- 
niversare a Zilei Internațio
nale a Femeii a vorbit tova
rășa Maria Rosetti, președin
ta Consiliului Național al Fe
meilor din R. P. Romînă.
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Fruntași pe bazin
In primele 7 zile lucrătoare din 

luna martie minerii de la Lonea, 
au adăugat la cele 7161 tone de 
cărbune extrase peste plan în 
ianuarie și februarie, încă 740 
tone de cărbune, situîndu-se ast
fel în fruntea întrecerii pe bazin. 
Cele mai însemnate rezultate 
le-au obținut minerii de la secto
rul V al minei care și-au în
trecut sarcinile de plan în ulti
mele 3 zile cu 212 tone de căr
bune. Este de asemenea demn de 
remarcat faptul că la Lonea se 
extrage zilnic mai bine de o lu
nă de cărbune pe post.
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femei
și activitatea

festiva 
Emil 

Borilă,
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Bodnă- • 
Nicolae 

Moghio- 
Leonte

activiste 
de

In frontalele minei tubeni...
...Se desfășoară cu tot mai 

mult avînt întrecerea pentru ex
tragerea unei fîșii pe zi în mod 
ritmic. La sectoarele I B și III 
unde aceasta se realizează de 
mult timp, minerii au obținut 
succese de seamă. In luna mar
tie din frontalele celor două sec
toare au fost date peste plan 
328 tone și, respectiv. 566 tone 
de cărbune. Printre brigăzile ce
le mai bune se remarcă cele con
duse de Ghioancă Sabin si Luca 
Vasile de la sectorul III și Bor. 
tos loan, Liță Gheorghe si So
lomon Gheorghe din sectorul 
I B

La Vulcan crește extracția 
de cărbune cocsificabil

La începutul anului acesta mi
nerii sectorului I de la Vulcan 
s-au angajat să extragă peste 
sarcinile anuale de plan 5000 
tone de cărbune. Acest angaja
ment l-au luat atunci pe baza si
tuației abatajelor. Intre timp 
prin înfăptuirea unui șir de mă
suri luate de conducerea secto
rului. s-au creat condiții mai bu
ne de muncă. Aproape la toate 
locurile de muncă lucrările de 
perforare se fac acum cu perfo
ratoare electrice, fapt ce a dus 
a creșterea substanțială a pro

ductivității muncii. Avînd asigu
rate condiții bune de muncă, mul
te brigăzi și-au depășit planul. 
Colectivul acestui sector a extras 
peste sarcinile de plan de la în
ceputul anului aproape 1000 tone 
de cărbune cocsificabil. In pre
zent din abatajele unde muncesc 
brigăzile conduse de Bogdan 
Gheorghe, Csiki Emerik, Gagyi 
loan, Moraru Nicu.lae și din ce
lelalte abataje se extrag zilnic 
cu 30—50 tone de cărbune mai 
mult decît planul.

La mina Vulcan obțin 
late demne de remarcat și 
rii de la sectorul IV, care 
na martie și-au întrecut

rezul- 
mine- 
în lu- 
planul

cu peste 120 tone de cărbune.
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Zi de muncă 
rodnică

In ziua de 8 Martie, în timp 
ce la stația de amplificare a Fi
laturii Lupeni se transmitea pro
gramul întocmit special de Ziua 
femeii, în secții muncitoarele se 
întreceau să obțină cele mai fru
moase rezultate. Difuzoarele trans
miteau cîntece populare și ro
manțe închinate harnicelor’ fila- 
turiste, iar ele lucrau cu spor. 
La sfîrșitul lucrului în schimbul 
condus de Moldovan Constanța, 
cele cinci brigăzi de depănăt’oare 
aveau depășiri cuprinse între 30- 
38 la sută.

Brigada depănătoarei Mihai 
Mariana, a realizat o depășire de 
38 la sută. Oțoiu Florica împreu
nă cu Cornoiu Maria, Maranschi 
Finia, Molnar luliana și Dănuț 
Margareta au avut o depășire de 
36 la sută, iar Vădan .Vnuța cu 
membrele brigăzii sale a dat cu 
35 la sută mai multe fire depă
nate. Cu același spor au muncit 
și legătoarele Brădescu Lucretia, 
Konicska Susana, Mareș Ana, 
Bană Florica, Enculescu Lucia, 
Chioreanu Sanda, Hedeș Sanda, 
Botezatu Eeaterina, Tamasy Ro
zalia, Chintean Elena.

i

cerea pe anul 1960 colectivul mi
nei Lupeni a hotărît să dea ptes- 
te plan 15.000 tone de cărbune, 
să obțină un randament mediu 
pe post de 0,950 tone, să reali
zeze o economie la prețul de cost 
de 1.200.000 lei. Aceste angaja
mente sînt traduse zi de zi în 
viață. In primele două luni ale 
acestui an colectivul acestei ex
ploatări a dat peste plan 1342 
tone de cărbune.

Organizarea întrecerii 
obiectivul principal 
al muncii sindicale

Pe marginea conferinței 
de dare de seamă 

și alegerea noului comitet 
al sindicatului m merilor 

din Lupeni

Finisările exterioare încă nu s-au terminat, dar în interior, la 
blocul magazin din Sohodol-Paroșeni funcționează deja o unitate 
alimentară, bine aprovizionată, de unde își fac cumpărăturile 
gospodinele din cartier

IN CLIȘEU: Un aspect din magazinul alimentar ai energe 
ticienilor din Paroșeni

Colectivul pre
parației Petrila, 
încă de la înce
putul anului a 
pornit cu hotărîre la 
și depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate în 
cadrul întrecerii socialiste. In 
primele două luni ale anului, 
muncitorii preparației au spălat 
16.500 tone de cărbune, au pro
dus 4.660 tone de brichete și 
730 tone de cărbune special pen
tru semicocs, totul peste plan.

La obținerea acestor rezultate 
o contribuție însemnată au adus 
inovatorii din uzină care, prin 
inovațiile realizate au îmbunătă
țit procesul tehnologic de pre
parare a cărbunelui.

In lunile ianuarie și februarie, 
la cabinetul tehnic au fost pro
puse 10 inovații dintre care 5 
au și fost aplicate în procesul 
de producție.

Existența unui singur cîntar 
pentru vagoanele de cale ferată 
a făcut ca încărcarea cărbune
lui, sortimentul 0—10 mm. spe
cial, să fie concentrată doar pe o 
singură linie. Acest lucru ducea 
la strangulări de producție, fiind 
necesare multe operații de ma
nevră a vagoanelor. Această sta-

Lucrările conferinței pentru a- 
legerea noului comitet al sindi
catului minei Lupeni nu începu
seră încă, dar sutele de delegați 
ai minerilor luaseră deja contact 
cu multe din realizările cuprinse 
în darea de seamă pe care urma 
să o citească tovarășul Brașo- 
veanu Victor, președintele sindi
catului. Pe întreaga lungime a 
unuia din pereții laterali ai sălii 
de festivități a minei, precum și 
de-a lungul peretelui dinspre stra
dă erau înșirate panouri sugesti
ve care prin graiul diagramelor, 
graficelor și al cifrelor, vorbeau 
despre realizări de seamă. în
deplinirea și depășirea planului 
de cărbune cocsificabil pe anul 
1959, succesele obținute în reali
zarea de economii, creșterea sub
stanțială a cîștigurilor minerilor, 
darea în folosin
ță a numeroase 
blocuri cu locuin
țe, amploarea ac
tivității culturale, 
trimiterile masive 
la stațiunile de o- 
dihnă de la munte
și de la mare, organizarea de 
excursii — toate la un loc al
cătuiesc un bilanț bogat al unei 
munci rodnice. Privind aceste 
grafice îți apărea în față imagi
nea minerilor zilelor noastre, e- 
liberați pentru totdeauna de ex
ploatare, deveniți stăpîni pe via
ța și viitorul lor, luptători dîrzi 
pentru mai mult cărbune, cărora 
partidul și guvernul le poartă o 
grijă deosebită

Mina Lupeni prezintă o im
portanță deosebită pentru econo
mia noastră națională. Ea este 
principala furnizoare de cărbune 
cocsificabil necesar industriei 
noastre siderurgice. Deșeurile de 
cărbune de Lupeni pun în func
țiune puternicele turbine cu a- 
buri ale Termocentralei Paro- 
șenL Lucrările conferinței sindi
cale au arătat că minerii Lupe- 
niului muncesc cu stăruință pen
tru îndeplinirea sarcinilor econo
mice. Hotărirea minerilor din Lu
peni de a munci cu rîvnă pentru 
traducerea în viață a măsurilor 
elaborate de plenara C.G. al 
P.M.R. din decembrie 1959 pen
tru dezvoltarea continuă a econo
miei naționale, e oglindită de o- 
biectivele de întrecere pe care și 
le-au asumat prin chemarea la 
întrecere adresată la începutul a- 
cestui an celorlalte colective mi
niere din Valea Jiului. în între-

Activitatea inovatorilor 
de

îndeplinirea

la preparația Petrila
re de lucruri a dat mult de gîn- 
dit inovatorilor Rădescu loan și 
Butuza Petru. Ore în șir după 
terminarea șutului ei au studiat 
posibilitatea încărcării normale 
a vagoanelor chiar la linia a 
Il-a unde se face și cîntărirea 
fără a mai fi nevoie de manevre 
suplimentare. După un studiu a- 
mănunțit, ei au reușit să solu
ționeze această problemă prin 
prelungirea benzii de încărcare 
a cărbunelui de 0—19 nun. spe
cial și prin instalarea unui 
schimbător de faze pentru acțio
narea în ambele sensuri a ben
zii de transportare a cărbune
lui ieșit de la centrifugare.

Cablul de tracțiune a funicu- 
larului de la haldă pînă nu de 
mult 
rilor 
prin 
rență 
tracțiune. Maistrul Kapros Au
gustin a găsit o soluție pentru 
rezolvarea acestei deficiențe. 
Prin mărirea unghiului de înfă
șurare a cablului pe molete, ino-

provoca greutăți muncito- 
de la halda preparației 
faptul că nu avea o ade- 
șuficientă pe mofetele de

vatorul 
aceasta 
condiții 
pentru 

la haldă.

evitat 
creind 
optime 

activitatea

a

La obținerea acestei producții 
sporite, comitetul sindicatului, 
secțiile sindicale au adus, sub 
îndrumarea comitetului de partid 

și a organizațiilor 
de bază o con
tribuție însemna
tă. Grija comi
tetului sindical 
pentru intensifica
rea continuă a 
întrecerii, pentru

întărirea disciplinei în muncă, 
pentru popularizarea fruntașilor a 
dus la îmbunătățirea muncii. Dar, 
ceea ce este important, partici
pant» la conferință au analizat 
cu un înalt simț de răspundere 
lipsurile în activitatea comitetului 
sindical, au stabilit ce trebuie fă
cut pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de viitor.

Evident, realizările minerilor 
de la Lupeni puteau fi mai mari 
dacă toate brigăzile minei 
realizau sarcinile de plan. In 
prezent, procentul brigăzilor 
mase în urmă este de 64 la 
tă. Lucrările conferinței au ară
tat că o vină pentru această sta
re de lucruri o poartă comitetul 
sindicatului. Se manifestă încă 
formalism în organizarea între
cerii socialiste. S-au luat uneori 
angajamente fără să se țină sea
ma de posibilitățile locurilor de 
muncă respective. Atenția comi
tetului sindicatului, a comitetelor 
sindicale din cadrul sectoarelor 
n-a fost îndreptată spre urmări
rea permanentă a modului în 
care se îndeplinesc angajamente
le de întrecere și mai ales spre 
brigăzile și sectoarele rămase în 
urmă. Comitetul sindicatului a 
îngăduit ca în unele sectoare, 
consfătuirile de producție să se 
țină formal, fără o ordine de zi 
precisă, fără să se analizeze în 
cadrul lor cele mai importante 
probleme legate de bunul mers 
al muncii. Unele inițiative, între

își

ra-
su-

muncii. Unele inițiative, între
I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)

muncitorilor ____
Printre inovațiile aplicate în 

anul acesta se numără și auto
matizarea funcționării pompelor 
de reciclare de la jgheabul de 
beton. Această inovație impor
tantă a dus la reducerea a 3 
posturi neproductive pe zi.

Importantă este de asemenea 
și inovația care modifică axele 
și supapele de siguranță de la 
pompele de smoală. Cuțitele de 
la supape se defectau foarte des. 
Repararea acestora cerea de
montarea întregului complex de 
pompe stagnînd astfel produc
ția. Intre aceste cuțite a fost 
introdus un arc care se poate 
regla ușor cu un șurub evitîn- 
du-se desele defectări.

Pentru a sprijini și 
activitatea inovatorilor, 
nă au fost constituite 
de tehnicieni și ingineri 
îndrumă și ajută inovatorii în 
realizarea de cît mai prețioase 
inovații menite să ducă la ușu
rarea muncii, la creșterea pro
ductivității muncii.

I. MUNTEANU

încuraja 
în uzi- 

colective 
care

Din preocupările 
comitetului sătesc 

al femeilor din Coroiești
Comitetul de femei din Coro

iești desfășoară o rodnică acti
vitate în rîndurile femeilor din 
sat. Ca rezultat al muncii comi
tetului sătesc, zeci de femei par
ticipă Ia cercurile de citit. Prin
tre acestea se numără tărăncile 
întovărășite Petrescu Floarea, 
Coroi Maria, Gheorghe Maria. 
Multe dintre participantele la 
cercurile de citit sînt și cititoa
re ale bibliotecii căminului cul
tural. De curînd în cadrul co
mitetului sătesc de femei a luat 
fi'nță o brigadă artistică com
pusă din 11 femei, în majoritate 
membre ale întovărășirii din sa
tul Coroiești. Un colectiv de 
creație în frunte cu tovarășa 
Vlăduț Floarea și Petrescu Floa
rea a și pregătit programul bri
găzii însp-'rîndu-se din viața sa
tului și din activitatea femeilor.

M. DUMITRESCU 
corespondent
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Se știe că muncitorii elevi ț 
cursurilor serale au timpul * 

i studiu. Baza
J ai cursurilor seraie au limpui
♦ limitat pentru studiu. Baza 
i cunoștințelor lor se formează
♦ la lecții în clasă și la orele 
J de meditații.
J La Școala medie serală
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• muncitorească dini Petroșani, î
• în primul trimestru, s-a acor- J
• dat multă atenție acestui lu- •
• cru, fapt care a dus la fru- ♦ 
•I moașe rezultate. Cu toate a- î
• cestea, intrînd în noul trimes- * 
ț tru mai ales la clasele a 5 
J VIII-a, datorită faptului că J 
•' majoritatea elevilor-muncitori j 
î au întrerupt de mult cursuri- J

I
* le, unii s-au prezentat mai ♦

Slab, ceea ce i-a dus la obți- I 
nerea unor note insuficiente î 
sau numai suficiente (de tre • 
cere). Datoria profesorilor, î 
mai ales a celor de la mate- * 
rille pozitive (matematici, fizi- + 
că, chimie) era ca DE + 
ACEȘTI ELEVI să se o-I 
cupe IN MOD SPECIAL și a- J 
ceasta se putea face în primul J 
rînd la meditații, iată însă că j 

de ț « ♦ *
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sîntem în plină perioadă 
teze și programul de medita
ții nu e la înălțimea cerințe
lor, la unele materii ele fiind 
neglijate de săptămîni întregi, * 
F. o situație care trebuie ana- J 

»Uzată de secția raională de 
J Invățămînt (iar 
i școlii să ia măsuri urgente •

pentru remedierea ei), cu atît ’ 
t mai mult că această lipsă dej 
J continuitate în problema me- J 
* elita ( iii or se observă și la ce- • 
• KIaH» --- 1S _ ___-- •

♦

conducerea ‘ 
urgente j

lelalte școli muncitorești se-« 
rale din raion. J

Trebuie să se dea o atenție ’ 
sporită acestui fapt, luîndu-se • 
încă de pe acum măsuri de' 

sprijinire prin toate mijloacele ț 
w a elevilor rămași în urmă, în- •
• cît la sfîrșitul anului în ca- • 
« talog toți să fie trecuți în rîn- j 
J dul promovatilor, îndreptățind ;
• încrederea colectivelor de mun • 
’ cltori care i-au trimis aici. i• »
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7.000 kg. fier vechi 
colectate de nionieri
Pionierii și școlarii din Vul

can, între acțiunile patriotice la 
care au participat zilele acestea, 
înscriu ca mai importantă și pe 
cea dedicată colectării de fier 
Vechi. Intr-o singură zi, cei din 
ciclul H de la Școala de 7 ani 
din localitate au strîns peste 
7.000 kg. fier vechi, care a și 
fost trimis oțelăriilor.

S-au evidențiat Toma Lucia, 
Stoica Petru, Voiculescu Mihai, 
Predescu Ivona și alții'.

In preajma susținerii proiectului 
de diplomă

Elevii anului III al Școlii de 
maiștri din cadrul Grupului șco
lar minier Petroșani vor trăi în 
curînd un eveniment însemnat 
din viața lor — susținerea exa
menului de absolvire și a pro
iectului de diplomă.

La recomandarea exploatărilor 
miniere din Valea Jiului și din 
țară, mulți muncitori mineri, 
frecventînd cu regularitate cursu
rile școlii de maiștri au reușit 
ca, după trei ani de școlarizare, 
să-și îmbogățească cunoștințele 
în domeniul mineritului.

In afară de procesul de învă- 
țămînt, conducerea școlii spriji
nită direct de organizația de 
partid din școală, a reușit să 
imprime viitorilor maiștri edu
cația comunistă necesară oame
nilor de tip nou.

Insușindu-și materia teoretică 
predată, verificînd aceste cu
noștințe noi în orele de practi
că, la exploatări, după termi
narea școlii de maiștri vor pu
tea răspunde cu hotărîre și com
petența necesară cerinței de a fi 
în primele rînduri ale reali
zării planului de producție.

Astăzi, la terminarea școlii, 
elevii viitori maiștri aflați în 
fața examenului de absolvire și 
a susținerii proiectului de di
plomă privesc cu multă seriozi
tate acest eveniment.

înaintea concursului
Aproape în fie

care după-amiază 
sala de festivități 
a Școlii medii 
mixte din Lonea 
freamătă de repe
tițiile formațiilor 
artistice ale pio- 
se pregătesc in- 

rezervat
nierilor, care 
tens pentru concursul 
lor.

Abia își termină repetiția 
dansatorii și pc scenă apar 
cîțiva băieți și fete, purtînd u- 
niformă școlară. Or fi soliști, 
recitatori ? Nu. Sînt „actorii" 
care vor interpreta la concurs 
piesa „Pupăza din tei", drama
tizare de loan Dăian după 
mintirile" lui Creangă. ~
Lihoacă Simion (Ionică 
trei), Catrina Dumitru (Ștefan, 
tatăl lui Creangă) și Vințan A- 
dina (Zmaranda, mama lui 
Creangă) și-au învățat deja ro
lurile. Profesorul 
lucrează acum cu 
nerea la punct a

Pionierii 
mixtă din 
la concurs 
pionieresc", 
trie". „Azi 
„Iepurașul"

Programul lor va fi întregit 
de recitatori și soliști.

„a- 
Elevii 

a Pe

Stefan Cornel 
ei pentru pu- 

interpretării. 
Școala medie 
vor prezenta 

„Cîntec

de la 
Lone a 
și corurile
„Cîntec pentru pa- 

e zi de sărbătoare11, 
și altele.

Răspunsurile precise în cadrul 
orelor de meditații precum și 
frecventarea de către marea lor 
majoritate a orelor de consul
tații organizate de școală, do
vedesc simțul de răspundere aii 
lor față de pregătirea examenu
lui, prilej care va arăta modul 
cum și-au 
leasă.

Odată cu 
veniment și 
trăiesc emoțiile noii promoții de 
maiștri absolvenți necesari in
dustriei noastre carbonifere.

Paralel cu practica în produc
ție pe care o efectuează în a- 
cest moment, elevii maiștri vor 
putea culege și datele necesare 
întocmirii și susținerii proiectu
lui de diplomă.

Avînd în vedere experiența 
seriilor trecute, și anul acesta 
se impune ca exploatările miniere, 
prin inginerii șefi de sectoare, 
să sprijine direct munca elevi
lor maiștri în culegerea docu
mentației necesare proiectului de 
diplomă.

Printre elevii maiștri, Boța 
Dumitru, Dimoiu Ilie, Hebedeanu 
Ioan, Roja Rudolf, Tamazi Ti- 
beriu sînt exemple demne de ur
mat, în munca de pregătire în 
vederea examenului și proiectului 
de diplomă.

Noua promoție de maiștri, a- 
lături de cei peste 150 absol
venți din seriile trecute, va mări 
rîndurile tehnicienilor cu o înal
tă pregătire, atît de necesari in
dustriei noastre carbonifere, ca
dre călăuzite în munca lor de 
lozinca „mai mult cărbune și de 
mai bună calitate".

prof. I. FANE

însușit meseria a-

acest important e- 
cadrele didactice

u
Utemiștii Bră- 

neț Emil 
Has VioreL ab
solvenți ai Șco
lii de 7 ani nr. 
1 din Lupeni, 
în prezent fac 
practică 
cîte 2 
secția 
că a 
Lupeni.
în fotografia de 
față examinînd 
un cap 
zor de 
șina de 
la care
pînd din 
viitor vor 
și ei.

zilnic 
ore în, 
mecani- 

Fil aiurii
lată-i

de vi
la tna- 

frezat, 
î oce
anul 

lucra

sl

Un post U. T. M. de control
La Școala medie mixtă din 

Petroșani, din inițiativa organi
zației U.T.M., a luat ființă, încă 
de la începutul anului școlar un 
post U.T.M . de control experi
mental.

Dacă 
publicate de colectivul 
erau cu teme generale, 
chiar nepotrivite și cu un slab 
spirit critic, treptat, treptat, pe 
baza experienței acumulate, pos
tul U.T.M de control al elevilor 
a devenit un ajutor prețios în 
munca organizației U.T.M

Caricaturile, epigramele versu
rile satirice publicate au avut ca 
urmare înlăturarea unor lipsuri, 
atît din activitatea unor organi
zași de clasă, cît și a multor 
elevi. De pildă, elevul Bușe Ghe-

la început materialele 
postului 

uneori

MICII D
In clasele mici ale școlii de 
ani nr. 1 și nr. 2 din Petro-7 

șani există cercuri ale micilor 
difuzori care se preocupă de 
abonarea elevilor la revistele 
C.C. al U.T.M. Luminița, A- 
rici-pogonici și Cravata roșie.

Datorită interesului acestor 
copii și sprijinului cadrelor 
didactice, pînă în prezent la 
aceste 
școli, sînt abonați peste 400 
elevi. Astfel, la Școala de 7 
an! nr. 1 din Petroșani, pînă

reviste, în cele două

I F U Z O R I
în prezent, sînt înregistrate 
108 abonamente la revista Lu
minița, 93 la Arici-pogonicî 
și 11 la Cravata roșie, iar la 
Școala de 7 ani nr. 2 — 113 
la Luminița, 96 la Arici-po- 
gonici și 14 la Cravata roșie.

Intre cei mai harnici mici 
difuzori se numără Stoicescu 
Vlad (cl. I-a B), Dumbravă 
Dorin (cl. II-a B), Munteanu 
Gelu (cl. IlI-a) și alții de la 
Școala de 7 ani nr. 1.

activ
orghe — din clasa a IX-a B s-a 
văzut la postul U.T.M. de con
trol (în caricatură) chiar a doua 
zi după teza la care a încercat 
să copieze. In loc să ia notițe 
în timpul orelor, elevul Nicules- 
cu Mircea din clasa a VIII-a B, 
avea cu totul alte preocupări și 
postul U.T.M. de control l-a cî 
ticat prompt printr-o epigramă.

Postul U.T.M. a criticat și ne
glijența unor elevi din internat 
față de bunul obștesc, pc cei 
care se abat de la disciplină în 
timpul orelor și pauzelor etc.

Educative și eficace s-au do
vedit a fi și raidurile anchetă 
organizate de colectivul de redac
ție al postului U.T.M. de control 
la căminele de băieți și fete, la 
cantină, în atelierele de politeh- 
nizare sau printre artiștii ama
tori și sportivii școlii. Edițiile a- 
părute în urma acestor raiduri 
au fost mult apreciate de elevi 
și profesori.

Un fapt pozitiv în activitatea 
colectivului de conducere al pos
tului este și munca de atragere 
a cît mai mulți colaboratori ute- 
miști pentru realizarea edițiilor. 
In felul acesta, postul U.T.M. ^e 
control din Școala medie mixtă, 
din Petroșani este într-adevăr cu 
„ochii mereu treji", căruia nu-i 
scapă necriticat nici un fapt ne. 
gativ.

AUREL SLABII
instructor U.T.M.
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Ora de activitate educativă de la clasa a VlI-a A a Școlii 
de 7 ani din Petrila a cuprins întotdeauna teme interesante 
instructiv-educative. De cele mai multe ori ele au fost pregătite 
chiar de elevi. Iată în clișeul alăturat pe elevii Popa Mia, Cupșa 
Silvestru și Ionescu Elena formînd colectivul de conducere al 
unei ore educative înainte de începerea referatului prezentat de 
eleva Ionescu Elena.
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Frații Trandafir din Vulcan, 
Culiță și Ionică, sînt gemeni. A- 
mîndoi elevi în clasa a VII-a 
A: buni la învățătură, tari la 
șah și fotbal, și pasionați... co
riști. Seamănă ca două picături 
de apă, doar dacă-i pui să se 
măsoare poți băga de seamă că 
Ionică e mai scund cu o ideie 
de cît Culiță. La ore stau în a- 
ceiași bancă, deși pe linie de 
pionieri Ionică face parte din 
grupa nr. 2, iar Culiță din gru
pa nr. 3. Greu îl deosebești pe 
unul de celălalt. Cînd veneau la 
școală îmbrăcați la fel, unii co
legi sau chiar profesori îi con
fundau ușor. Ca să-i poată deo
sebi erau întrebați:

— Tu ce vrei să te faci cînd 
termini școala ?

Dacă ce-l întrebat răspundea 
fără să ezite: „Miner sau lăcă
tuș de mină I" — se știa că e 
vorba de Culiță.

In caz că auzeai: „Inginer de 
mine am să mă fac!" — erai si
gur că a vorbit Ionică.

Tatăl lor, zidar de mină, le 
povestește deseori despre frumu
sețea diferitelor meserii. Aceasta 
nu cu scopul de a-i influența, 
ci doar pentru a le dezvolta dra
gostea de muncă, interesul față 
de bucuriile pe care le afli mun
cind. Alegerea viitoarei meserii

copiilor 
se gin- 
în gind

tatăl o lăsase pe seama 
Mult nu le-a trebuit să 
dească. Culiță și-a pus 
ca după ce termină cursurile e- 
iementare să urmeze școala pro
fesională, iar Ionică școala me
die.

Ceea ce nu t-a împiedecat to
tuși ca la începutul acestui an 
să se înscrie împreună la cercul 
micilor mineri, iar cînd în școa
lă s-a deschis un atelier me
canic, pe amîndo't îi puteai întîl- 
ni la secția lăcătușerie.

Activitatea de aici i-a făcut 
să pătrundă o mulțime de taine 
ale mineritului și ale meseriei 
lăcătuș.

Despre mină îți poate vorbi 
toată competența atît Culiță, 
și Ionică. Ionică mai ales, 
descrie mina și procesele ce 
desfășoară în subteran cu atita 
căldură și lux de amănunte încît 
crezi că-i un miner adevărat.

în atelier, în schimb, Culiță 
se ia la întrecere cu maistru! 
Lopețile. cîrligele, tăvile și mi- 
nereie confecționate de el nu 
sînt cu nimic mai prejos de cele 
ale unor lăcătuși calificați De 
acum Culiță s-a hotărît — lăcă
tuș de mină se va 'face, iar lo- 
nieă..

De asta mai bine pot povesti 
colegii lui, dar mai ales Durak

de

ru 
cit 
i/i 
se

Dumitru dintr-a VlI-a B, care 
deunăzi l-a confundat cu fratele 
său, Culiță.

Treburile pionierești l-au adus 
intr-o zi pe Ionică in clasa lui 
Durak.

— Acesta-i Culiță, a șoptit 
Durak unul coleg.

— Ba, mi se pare că-i Ioni
că, i-a răspuns colegul.

— Hm! O să vedem acum... 
Ascultă, tu ce ai să te faci cînd 
ai să fi mare ? l-a întrebat apoi 
pe noul venit Durak.

Ionică i-a răspuns atunci cu 
aerul cel mai firesc din lume:

— Miner! Sau... poate, Iacă-
tuș.

Ei, ți-am spus eu că-i Cu- 
se întoarse victorios Durak 
colegul său.

liță ! 
spre

Ionică, auzindu-l zîmbi :
— De data asta te-ai înșelat. 

Eu sînt Ionică. M-am răzgîndit.. 
și eu o să urmez aceiași școală 
cu Culiță.

— Cum, nu te mai faci ingi
ner ?

-- Ba da, tot inginer am să 
mă fac. Intîi am să învăț însă 
o meserie, apoi, ca muncitor o 
să urmez școala medie serală, șt 
mai tîrziu desigur — Instil uhu 
de mine din Petroșani.

I. STRAUȚ



Pregătirea agitatorilor
în plina desfășurare

Comitetul de partid al minei 
Aninoasa se preocupă cu multă 
grijă de pregătirea agitatorilor 
în vederea desfășurării unei 
largi munci politice de masă 
pentru mobilizarea minerilor la 
îndeplinirea cu succes a sarci
nilor economice actuale. In a,- 
cest scop au fost organizate 
cursuri de pregătire a agitato
rilor. La selecționarea agitato
rilor pentru cursurile de pregă
tire s-a avut în vedere cuprin
derea în cadrul muncii politice 
de masă a tuturor sectoarelor de 
activitate. In cursuri au fost in
cluși muncitori de frunte, cu
noscători ai problemelor de pro
ducție. Pe lîngă comitetul de 
partid s-au organizat patru 
cursuri de pregătire cu 213 a- 
gitatori.

Organizațiile de bază nr. 1, 
6 și 7, îndrumate îndeaproape 
de comitetul de partid dau o a- 
tenție deosebită asigurării unei 
frecvențe cît mai bune a agita
torilor la cursurile de pregăti
re. In mod deosebit se poate e- 
videnția cursul de pregătire cu 
agitatorii de la suprafață. Aici 
frecvența agitatorilor la cele 7 
lecții predate în cadrul cursului

a fost de 95—100 la sută. E- 
xemple pozitive de agitatori atît 
în privința participării cu regu
laritate la predări, cît și în ce 
privește însușirea materialului 
predat șînt tovarășii Barna Ale
xandru, Bănică Nicolae, Hidișan 
Ovidiu, Feier Mihai. Iovu loan 
și alții.

La cele trei cursuri de pre
gătire a agitatorilor din subte
ran, s-au predat pînă în prezent 
cîte 5 lecții la fiecare curs. Tre
buie spus însă că organizațiile 
de bază nr. 4 și 5 (secretari 
tov. Pop loan 39 și, respectiv, 
Feier Petru) nu acordă suficien
tă atenție mobilizării agitatori
lor la cursuri.

Participînd la aceste cursurî 
agitatorii învață să muncească 
mai bine pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le stau în față. In 
această direcție este prețioasă 
experiența colectivului de agi
tatori ai organizației de 
din sectorul I al minei în
bilizarea muncitorilor la spori
rea producției de cărbune. Des- 
fășurînd o susținută muncă po
litică de la om la om în abataje, 
agitatorii organizației de bază 
nr. 1 au mobilizat colectivul sec
torului la obținerea unei pro
ducții sporite de cărbune. In pri
mele două luni ale acestui an, 
colectivul sectorului a extras 
3.091 tone de cărbune peste sar
cinile de plan, din care 
tone

In Crividia și Dealul Babii 
locuiesc cîteva sute de familii. 
Cum și cartierul Crividia și sa
tul Dealul Babii se află așezate 
cam departe de centrul orașului 
Vulcan, gospodinelor de aici le 
venea peste mînă să bată atîta 
cale să se aprovizioneze cu le
gume, fructe și zarzavaturi. Spre 
a ușura aprovizionarea oameni
lor muncii de aici. într-o ședin
ță ce a avut loc în toamna a- 

s-a pus proble- 
unui 

ședința 
și tov.

șeful exploatării 
Ca deputat,

— — *

In Editura tineretului a apărut

FRAȚII JDERI
de Mihail Sadoveartu

Romanul istoric „Frații Jderi"
.te una din cele mai izbutite 

scrieri ale marelui nostru pro
zator Mihail Sadoveanu. Evocînd 
o epocă glorioasă din istoria 
poporului nostru, scriitorul reu
șește să reînvie în paginile căr
ții sale cu o neîntrecută măies
trie chipul lui Ștefan cel Mare, 
Domnul Moldovei, așa cum ni 
s-a păstrat el pînă a?; <n cîn- 
tecele populare și tradițiile o- 
rale, ca un simbol al luptei pen
tru independenta tării, ca un 
domn care a știut să înțeleagă 
aspirațiile poporului și să răs
pundă năzuințelor lui.

Ca subiect, romanul excelează 
printr-o mare bogăție de fapte 
și întîmplări. Cavalcadele de 
urmărire a oștilor turcești, po
vestirea faptelor de arme ale 
comisului Simeon, Jderul cel 
Mare, sau ale lui Ionut, Jderul 
cel Mititel, alternează cu epi
soadele aventuroase ale căută
rii frumoasei Nastea, iubita lui 
lonut răpită de cete tătărești și 
dusă în robie, sau, mai tîrziu, 
a urmăririi jitnicerului Albu, 
care o furase pe Marușca, iubi
ta lui Simeon.

Dar deasupra tuturor întîm- 
plărilor, faptelor și descrierilor 
se ridică, predominant, cîntecul 
de vitejie prin care autorul slă
vește îndemînarea și vitejia mol
dovenilor.

• PUBLICITATE

bază
mo-

2.143 
numai în luna februarie.

Z. S.

nului trecut, 
ma deschiderii 
O.A.D.L.F. La 
vă era de față 
sif, 
Vulcan.
Cofoț s-a străduit ca propunerea 
justă a oamenilor muncii să fie 
tradusă în viață. In scurtă vre
me s-a găsit local pentru ma
gazin, s-a zugrăvit frumos, con- 
struindu-se rafturi și tejghele.

Cum totul era pregătit, în ziua 
de 17 septembrie 1959 în fața 
magazinului nr. 43 s-a oprit o 
mașină încărcată cu tot felul de 
legume, fructe și 
Gospodinele 
bucuroase, 
însă doar 
magazinul 
din belșug 
litate. Acum însă ele sînt foarte 
nemulțumite, deoarece din ma
gazinul amintit se întorc cu sa
coșa goală.

— N-avem ! —- e răspunsul 
gestionarei la o bună parte din 
produsele cerute de 
muncii.

— De ce nu cereți — vin gos
podinele cu sugestia.

— Comandă avem. — Și pen
tru a întări cele spuse, gestio
nara scoate un caiet cu note de 
comandă. Ultima comandă 
ta data de 8 februarie. Dar 
februarie era aproape de 
șit fără ca magazinului să 
livreze mărfurile 
schimb în magazie 
lăzi cu pătrunjel

— Dar cu asta 
bă o gospodină.

— L-am primit

cerute, 
erau 

alterat, 
ce-i ?

încă din
magazin 
respecti- 

Cotot Io- 
miniere 

tovarășul

zarzavaturi.
s-au arătat foarte 

Bucuria lor a durat 
cîteva luni, atît cît 
a fost aprovizionat 
și cu mărfuri de ca-

oamenii

......... ...... ~ .------------------------------------

Pe urme’e materialelor publicate
ultima vreme, au sosit la 

din partea conducerii

pur- 
luna 
sfîr- 
i se

In 
niște

între-

toam
nă — veni răspunsul. Dar în 
cantități ca să am pentru tot 
anul 1960. Intr-o stare jalnică 
erau și vreo 150 kg. de cartofi, 
vreo două coșuri de ceapă în ca
re, acum după dezgheț, apa mus
tea din belșug.

De fapt în magazin mai erau 
și alte mărfuri alterate. Lipseau 
doar cele bune de mîncat. Dar 
oare locuitorii de aici nu s-ar 
fi bucurat și ei să aibă cartofi, 
ceapă, morcovi, fructe, ba și 
ouă și găini la magazinul lor, 
așa cum sînt și la alte maga
zine ? Fără îndoială că s-ar fi 
bucurat, dar tovarășii care se 
ocupă de aprovizionarea maga
zinului O.A.D.L.F. din Crividia 
le fac asemenea bucurii numai la 
zile mari și asta nu-i de Ioc bine.

După corespondența tovară
șului Iovi Traian, șef de bri

gadă la mina Vulcan.
D. C.

Un colectiv harnic

I.LL UIMEMAIA
PETROȘANI
ANUNȚĂ
Începînd cu ziua 

de 8 martie 1960, 
magazinul nr. 77 a- 
limenfar din Braia 
Lupeni va fi deschis 
zilnic de la ora 6,30 
pînă la ora 22.

In 
redacție 
C.C.V.J. cîteva răspunsuri refe
ritoare la unele stări de lucruri 
nesatisfăcătoare semnalate în 
articolele publicate de ziarul 
nostru.

Așa de 
„Șantierului 
Lupeni, mai 
dica problema aprovizionării 
crărilor de aici cu lemn lung 
8—9 metri necesar construcției 
funicularului 4—5 Lupeni. Tov 
ing. Abraham Otto, directorul co
mercial al C.C.V.J. ne răspunde că 
„sortimentul solicitat, cunoscut 
sub numele de bușteni pentru 
piloți nu a fost prevăzut în pla
nul de aprovizionare pe 1960 și 
ca urmare, nu am primit repar
tiția pentru acest material". 
Dar de ce nu s-au îngrijit to
varășii din Direcția comercială 
și de nevoile O.C.M.M., pe care 
prea bine Ie-a.u știut, asta răs
punsul nu arată. Cum se justi
fică deci întîrzierea lucrărilor la 
acest funicular?

In articolul „De ce sînt negli
jate brigăzile sectorului de in-

exemplu, articolul
O.C.M.M. de 

mult sprijin"
la 

ri- 
lu- 
de

vestiții de la Lupeni" se arătau 
cîteva lipsuri existente la această 
mimă în ceea ce privește apro
vizionarea cu aer comprimat a 
locurilor de muncă 
Maria, lipsa 
Răspunsurile 
tov. ing. sef 
la C.C.V.J. și 
șeful minei 
cele semnalate în articol au fost 
întrutotul Juste. S-au luat măsuri 
de remediere. La blocul Maria 
s-a montat un compresor de 45 

m.c./min„ iar începînd 
tie, s-a mărit numărul 
motive de mină care 
acum în bune condiții 
de muncă din această parte a 
minei Lupeni. Răspunsul pri
mit, tot în urma acestui articol, 
din partea Direcției de investiții 
completează pe celelalte două, 
arătînd că pentru cointeresarea 
conducerilor de exploatări în 
realizarea planului la investiții 
acest indice, începînd cu 1 ia
nuarie 1960, este unul din prin
cipalele criterii ce se au în ve
dere la stabilirea premierilor.

G. D.

din blocul 
vagonetelor goale, 
primite din partea 
Gîrjoabă Victor de 
a tov. Ledrer Iosif, 
Lupeni, arată că

din mar- 
de loco- 

deservesc 
locurile

In lafa noului comitet al sindicatului minier — 
sarcini de marc răspundere

(Urmare din pag. l-a) 
care sprijinirea brigăzilor răma
se îin urmă prin preluarea con
ducerii lor de către fruntași n-au 
fost sprijinite efectiv de comite
tul sindical. Publicitatea în ju
rul întrecerii n-a fost ținută o- 
perativ și cuprinzător.

Lipsuri din care trebuie 
trase învățăminte

Care a fost cauza care a fă
cut ca, comitetul sindical să ne
glijeze principalele sarcini ce 
i-au stat în față ? Conferința a 
dezbătut aceste cauze Pînă acum 
cîteva luni în fruntea comitetului 
sindical, în calitate de președinte 
s-a aflat tov. Rotaru Dumitru, 
care a căutat să profite de aceas
tă funcție, să tragă foloase per
sonale. El lua hotărîri de unul 
singur, nu se consulta cu ceilalți 
tovarăși din comitet, nu ținea 
seamă de propunerile lor, 
folosea metode de comandă. Fos
tul președinte s-a sustras o lun
gă perioadă de la controlul or
ganizației de partid. Tovarășul

Albu Carol, fostul secretar al co
mitetului sindical n-a sezisat din 
timp organele în drept despre 
această stare de lucruri.

A fost neglijată îndrumarea 
activității comitetelor secțiilor 
sindicale, a grupelor sindicale, 
intensificarea luptei pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui, 
generalizarea experienței pozitive 
etc. A fost necesară luarea de 
măsuri organizatorice pentru 
curmarea acestor lipsuri, în ac
tivitatea comitetului sindical. Tov. 
Rotaru Dumitru a fost schimbat 
din funcția de președinte. După 
luarea acestor măsuri munca co
mitetului sindicatul”! s-a îmbu
nătățit.

In fața colectivului minei, 
obiective mobi’izatoare

Luînd cuvîntul în fața partici- 
panților la conferință, mai mulți 
tovarăși, între care Dan Vaier, 
secretar al comitetului orășenesc 
de partid Lupeni, Szuder Wiliam, 
director general al Combinatului 
Carbonifer Valea Jiului, Zborovski

Augustin, secretar al comitetului 
de partid al minei ș.a. au vor
bit despre sarcinile importante pe 
care Conferința regională de pat- 
tid le-a pus în fața minerilor de 
la exploatările carbonifere care 
extrag cărbune cocsificabil. Si- 
derurgiștii de la Hunedoara au 
nevoie de cantități sporite de 
cărbune cocsificabil. ceea ce im
pune ca angajamentul inițial al 
colectivului minei Lupeni de a 
da peste planul pe 1960 o canti
tate de 15.000 tone de cărbune 
să fie revizuit. Numeroși mineri 
și tehnicieni participant la dis
cuții și-au exprimat hotărîrea de 
a răspunde noii sarcini elaborată 
de Conferința regională de par
tid. Tovarășul Feher Vasile și-a 
sporit angajamentul de întrecere 
pe acest an la 1500 tone de căr
bune peste plan. Colectivul sec
torului III al minei și-a mărit de 
asemenea angajamentul de în
trecere fixîndu-și ca sarcină să 
dea în acest an peste plan 5000 
tone de cărbune. Intr-o atmosfe
ră de puternic entuziasm, dele
gații minerilor din toate sectoa

In laboratorul Termocentrale? 
Paroșeni lucrează un colectiv 
harnic condus de tovarășa ing. 
Milițescu Irina. Tovarășele Bușii 
Ioana, Draica Valeria și Nede- 
lea Virginia, în frunte cu șefa 
laboratorului, au obținut o rea
lizare de seamă pe linie de pro
ducție. In dorința de a veni în 
sprijinul producției, pentru ca 
defectele electrice să poată fi 
semnalate la timp, ele au apli
cat un nou sistem de control 
cu ajutorul unei lămpii și a unui 
releu de protecție diferențială. 
La termocentrala Paroșeni pen
tru prima dată se folosește a- 
cest sistem de control care s-a 
dovedit bun.

Acest colectiv harnic, în zi
lele trecute, a colectat prin mun
că voluntară o cantitate 
1.500 kg. fier vechi, 
lui a fost urmat și 

vele secțiilor chimică, 
administrativă care.
lor, au colectat cantități însem
nate de fier vechi.

I. C1ORTEA 
corespondent

Comitetul Filialei 
de vînătoare 

și pescuit sportiv 
PETROȘANI

Aduce la cunoștința mem
brilor vîrrători că vizai per
miselor de vînătoare pe a- 
nul 1960 s-a prelungit pînă 
la 31 martie a. c., dată du
pă care nu se va mai face 
nici o viză. Toate permisele 
nevizate pînă la 31 martie 
se vor ridica și vor fi con
siderate anulate.

Viza permiselor de pes
cuit se va face pînă la 15 
aprilie a. c.

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

de
Exemplul 

de colecti- 
turbine și 
la rîndul

r

rele minei au hotărît să măreas
că angajamentul de întrecere pe 
întreaga exploatare de la 15.000 
la 18.000 tone de cărbune peste 
plan. Numeroși participanți la 
discuții, între care minerii frun
tași Sfitlic Ioan, Damian Tra
ian și-au exprimat voința de a 
munci cu puteri sporite pentru 
îndeplinirea noului angajament 
de întrecere spre a întîmpina cu 
realizări deosebite cel de-al ITI- 
lea Congres al P.M.R. Brigadie
rul Huda Mihai s-a angajat să 
realizeze lunar înaintări de pes
te 100 m.l. galerie

Lucrările conferinței au subli
niat că noului comitet al sindi
catului îi revin sarcini de mare 
însemnătate în mobilizarea? mi
nerilor la îndeplinirea integrală 
a angajamentelor de întrecere. 
Tovarășul Ledrer Iosif, șeful ex
ploatării a arătat că împreună cu 
conducerea exploatării, comitetul 
sindicatului trebuie să pună un 
accent deosebit pe generalizarea 
experienței pozitive, .mai ales cea 
a sectoarelor II și III care obțin 
realizări importante în muncă. 
Trebuie făcut totul pentru ca în 
abatajele frontale de pe stratele 
groase să fie realizată ritmic ini
țiativa „ziua și fîșia", iar în a- 
uatajele frontate de oe stratele

i luhiîoii Pi -wiuhii
a; Au început înscrierile de 
! membri în clubul sportiv 
; muncitoresc „Jiul" Petro- 
? șani care va lua ființă în 
î localitatea noastră.
J Doritorii se vor adresa
■ comitetelor sindicale de în- 
| treprinderi și instituții care 
; posedă adeziunile pentru în-
■ scriere.
J Inscriindu-vă la club, plă- 
; tind o cotizație lunară de
■ 12 lei, veți beneficia de in- 
S trare liberă la toate mani-
91
■ feslațiile sportive (fotbal, 
î volei, rugby cat. A, hand- 
; bal cat. B, atletism, gim- 
j nastică, box, lupte etc.) ca- 
; re se vor organiza pe plan 
! local.
w
£ Inscrieți-vă în număr cît 
; mai marel

subțiri să se taie 3 fîșii în 2 zi
le. Pe primul plan trebuie pusă 
de asemenea munca de masă 
pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui extras prin alegerea 
cu grijă a șistului.

Cu viu interes a fost urmărit 
cuvîntul tovarășului Szuder Wi
liam care a insistat îndeosebi 
asupra necesității măririi vitezei 
de avansare în abataje și pregă
tiri, creșterii productivității mun
cii, folosirii tuturor posibilităților 
de reducere a ore1,ului de cost 
Vorbitorul a arătat că mai ales 
în anul 19p9 s-a’ simțit o îmbu
nătățire substanțială a activității 
minei Lupeni și .-este necesar ca 
succesele obținute să fie consoli
date și dezvoltate. ,

In încheierea dezbaterilor con- 
'erinței a- luat cuvîntul tovarășul 
Momeu Samoilă, președintele Con
siliului. sindical local Petroșani, 
care în cuvîntar'ea sja a dat nou
lui comitet sindical indicații pre
țioase asupra, modului în care 
să-și desfășoare activitatea de 
viitor.

Conferința a prilejuit o vie 
manifestare a hotărîrii minerilor 
din Lupeni de a munci cu toate 
puterile pentru îndeplinirea sar
cinilor economice stabilite de 
partid.



4

Sărbătorirea zilei de 8 Martie 
la Moscova

— Ședința festivă din Palatul Mare al Kremlinului —
MOSCOVA (Agerpres). TASS
In Palatul Mare al Kremlinu

lui a avut loc la 8 Martie o șe
dință festivă consacrată celei de 
a 50-a aniversări a Zilei Inter
naționale a Femeii.

In prezidiul ședinței au luat 
loc Averki Aristov, Leonid Brej- 
nev, Ekaterina Furțeva, Nikita 
Hrușciov, Nikolai Ignatov, Frol 
Kozlov, Anastas Mikoian, Nu- 
ritdin Muhitdinov, Mihail Sus
lov, Piotr Pospelov, Demian Ko- 
rotcenko, Aleksei Kosighin, Dmi
tri Polianski.

Printre cei invitați Ia ședință 
se aflau femei veterane ale miș
cării revoluționare, fruntașe în 
producție, activiste pe tărîmul 
științei și culturii, oaspeți stră
ini: delegațiile 
R.
R. P. Chineză,
R.

de femei din
P. Bulgaria, Cehoslovacia, 

R. P. Polonă,
P. Romînă și altele. A mai 

participat de asemenea Viola 
Duhearst, activistă pe tărîm ob
ștesc din Canada.

Deschizînd ședința, Elena. Pros- 
vetova, vicepreședintă a Comite
tului executiv al Sovietului din 
Moscova, a subliniat marele a- 
port al femeilor sovietice la con
struirea socialismului în U.R.S.S.

Tot în ziua de 8 Martie în Pa
latul Mare al Kremlinului au fost 
decorate cu Ordinul Lenin și 
Medalia de aur „Secerea și Cio- 
canul", 253 de femei, cărora lî 
s-au decernat titlul de Erou al 
Muncii Socialiste. Totodată au 
fost înmînate ordine și medalii 
ale U.R.S.S. unui mare grup de 
femei din cele 10.000 decorate 
cu prilejul celei de a 50-a ani
versări a Zilei Internaționale a 
Femeii.

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliui de Miniș
tri al U.R.S.S. au oferit în Pa
latul Mare al Kremlinidu’ o re
cepție în cinstea zilei de 8 Mar
tie. La recepție au participat 
peste 1500 de persoane.

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

@ conlcrlnlâ a miniștrilor dc 
Externe ai S.D.A. Angliei și Franței

A

»

WASHINGTON 9 (Agerpres).
Agenția United Press International relatează că în zilele 

de 12, 13 și 14 aprilie va avea Ioc la Washington o confe
rință a miniștrilor de Externe ai S.U.A., Angliei și Franței. 
Această întîlnire va aveai ca scop „stabilirea unei poziții co
mune în vederea apropiatei conferințe Est-Vest la nivel înalt**.

Această știre a fost anunțată de către ambasadorii An
gliei și Franței la Washington, Harold Caceia și Herve Al- 
phand, în urma întrevederii pe care aceștia au avut-o cu sub
secretarul Departamentului de Stat al S.U.A. Livingston Mer
chant. Referitor la programul conferinței se arată că la 12 
aprilie se vor întîlni cei 3 miniștri de Externe, iar a doua 
zi vor discuta cu Heinrich von Brentanc, ministrul de Ex
terne al R.F.G. problema germană și problema Berlinului. 
Cea de a 3-a zi a conferinței va fi consacrată unei întîlniri 

Italiei și Canadei pentru discu-cu miniștrii de Externe ai 
tarea problemei dezarmării.

Guvernul australian salută convocarea 
conferinței la nivel înalt♦

TOKIO 9 (Agerpres) —TASS 
anunță :

Femeile din Japonia au pri
mit cu deosebită satisfacție răs
punsul lui N.S. Hrușciov la scri
soarea conducerii organizațiilor 
de femei din Japonia.

Mă bucur din inimă că am 
primit astăzi, de Ziua Interna
țională a Femeii răspunsul pre
mierului Hrușciov, a declarat co
respondentului agenției TASS, 
Fuki Kusida, președința Federa
ției organizațiilor de femei d.in 
Japonia. Mulțumim din inimă 
premierului Uniunii Sovietice ca
re a răspuns primul la scrisoarea 
noastră, pătrunsă de grija pen
tru mamele japoneze, pentru pa
ce, pentru dezarmare.

Kusida a comunicat că scrisori 
similare au fost adresate preșe
dintelui Eisenhower, președintelui 
De Gaulle, premierului MacMil-

Cuvîntarea 
fui Selwyn Lloyd 

în legătură cu relațiile 
Est-Vest

LONDRA 9 (Agerpres)’
Luînd cuvîmtul la Institutul

gal de geodezie, Selwyn Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei, s-a referit printre altele, 
la problema relațiilor dintre Est 
și Vest. Una din cele mai urgen
te sarcini ale Angliei, a 
Lloyd, este preîntîmpinarea 
război mondial, încetarea 
boiului rece și elaborarea cu 
ticiparea Uniunii Sovietice

lan însă pînă în prezent nu s-a 
primit răspunsul de la aceștia.

Bucuria noastră, 
Kușida este cu atît 
datorită faptului că 
răspunsul tocmai din 
care luptă în mod 
pentru pace, care este inițiatoa- 
rea mișcării pentru dezarmarea 
generală și totală, unde femeia 
se bucură de toate drepturile la 
fel cu ale bărbatului.

Kusida a declarat că scrisoa
rea de răspuns a lui N.S. Hruș- 
ciov sădește speranțe în inimile 
femeilor japoneze care luptă pen
tru pace, independența țării, pen
tru drepturile lor.

a subliniat 
mai mare 
am primit 
partea țării 
consecvent

CAMBERRA 9 (Agerpres).
La 8 martie s-a deschis la 

Camberra sesiunea parlamentu
lui australian. Deschizînd sesiu
nea, guvernatorul general al 
Australiei, lordul Danrossil, a 
declarat că guvernul Australiei 
salută convocarea conferinței la 
nivel înalt și toate eforturile în
dreptate spre slăbirea încordă
rii dintre Uniunea Sovietică și 
puterile occidentale. Guvernul 
australian, a spus el, speră că 
conferința la nivel înalt va pre
găti terenul pentru alte confe
rințe similare și va crea încre
dere în posibilitatea rezolvării 
divergențelor importante.

Lordul Danrossil a salutat 
propiata conferință a celor 
țări în problema dezarmării
semnarea acordului internațional 
cu privire la Antarctica.

a-
10
Și

CAMBERRA 9 (Agerpres;. 
Noul guvernator general al

re-

spus 
unui 
răz- 
par- 

a u- 
nor norme de conduită interna
țională care să facă posibilă co
existența și o pace reală.

.................... .................................. ---------------- . ■=-■----------------------------------------------------

Declâpația lui Chaban-Delmas 
la înapoierea

PARIS 9 (Agerpres). TASS
Președintele Adunării Naționale 

Franceze, Jacques Chaban-Del
mas, care s-a reîntors la 8 mar
tie din călătoria făcută în U- 
niunea Sovietică, a făcut o de
clarație la aeroport în care a 
subliniat cît de multe lucruri au 
văzut oaspeții francezi datorită 
primirii excepționale ce Ii s-a 
făcut, precum și datorită pro
gramului foarte bogat al vizitei 
lor prin Uniunea Sovietică.

Delegația noastră, a spus J. 
Chaban-Delmas, a remarcat tra
diționala prietenie nutrită de 
popoarele Uniunii Sovietice față 
de poporul Franței și a subliniat 
dorința de pace și frumoasele 
sentimente ale poporului fran
cez care se pronunță cu hotă- 
rîre și neabătut pentru pace.

1 ... :♦♦♦♦♦«♦< =

din U. D. S. S /

Vizita noastră, a arătat Cha- 
ban-Delmas, a fost în mare mă
sură legată de destinderea în
cordării internaționale. Vorbind 
în continuare despre problemele 
coexistenței pașnice, el a decla
rat : cînd se va stabili pacea, în
tre cele două lumi și cele două 
concepții asupra existenței și re
lațiilor dintre oameni, se va 
dezvolta o adevărată concuren
ță. Am putut constata, a decla
rat el în continuare, că în aceas
tă întrecere Uniunea Sovietică 
depune eforturi uriașe pentru a 
spori1 rentabilitatea, productivita
tea și eficiența. Dacă nu vom 
băga de seamă, a încheiat Cha- 
ban-Delmas, ritmul de înaintare 
al Occidentului se va reduce 
foarte repede.

Poporul italian cere formarea unui guvern

ROMA 9 Corespondentul Ager
pres transmite:

In cursul zilei de marți, Gio
vanni Leone, președintele Came
rei deputaților, a fost primit de 
președintele Italiei, Gronchi, că
ruia i-a făcut cunoscut rezultatele 
„misiunii sale de informare** pe 
lîngă diferiți reprezentanți 
partidelor politice. întrebat de 
ziariști, după întrevederea cu șe
ful statului, ce părere are des
pre posibilitatea rezolvării crizei 
de guvern, Leone a refuzat să 
indice vreo formulă, limitîndu-se 
doar a declara că este „satisfă- 
cut“ de convorbirile avute cu re
prezentanții partidelor politice.

ai

democratic
In întreaga Italie se intensifi

că acțiunea unită a maselor mun
citoare avînd ca scop contracara
rea manevrelor reacțiunii și ca
nalizarea crizei spre o soluție de
mocratică. Cererile tot mai insis
tente ale oamenilor muncii din 
Italia de a se forma un guvern 
democratic, capabil să rezolve 
problemele fundamentale ale Ita
liei au determinat pe liderii or
ganizațiilor sindicale C.I.S.L. 
’(organizație catolică) și U.I.L. 
(organizație social democrată) să 
adopte o atitudine mai aproape 
de exigențele maselor muncitoa
re

„Cerem — a declarat Storti, 
secretar al G.I.S.L. — un guvern

care să se angajeze în mod clar 
în înfăptuirea unei politici de 
dezvoltare economică și socială, 
O organizație sindicală nu indică 
oameni politici sau formele de 
guvern, dar ea are dreptul să ju
dece oamenii și formele sale 
pă programul lor“.

La rîndul său, Viglianesi, 
cretar al U.I.L., a declarat că 
ganizația sindicală al cărei 
der este „nu poate rămîne neu
tră față de formele viitorului gu
vern. Muncitorii cer de la viito
rul guvern o politică de reforme 
structurale, o intervenție curajoa
să pozitivă în viața economică, 
investiții productive masive**.

dit

se- 
or-
li-

Danrossil, a declarat 
de deschidere a par
că guvernul austra- 
orice măsura care

Australiei,
Ia ședința 
lamentului
Iian salută
duce la slăbirea încordării in
ternaționale. El a spus că guver
nul australian „este încredințat 
că conferința la nivel înalt va 
pregăti terenul pentru alte întîl- 
niri similare menite să asigure 
creșterea treptată a încrederii și 
reglementarea celor mai impor
tante divergențe**.

Danrossil a adăugat că Aus
tralia va continua să insiste 
pentru lichidarea barierelor din 
calea unui

Locuri din Moscova 
legate de viața 

și activitatea lui Lenin
MOSCOVA 9 Corespondentul 

Agerpres transmite:
Colaboratorii Institutului de 

istorie a partidului de pe lîngă 
comitetele regional și orășenesc 
Moscova ale P.C.U.S. au întoc
mit o hartă interesantă. O mul
țime de steluțe, împrăștiate în 
toate raioanele orașului, suge
rează Kremlinul, Sovietul Mos
covei, Teatrul Mare, Casa sindi
catelor și o serie de alte clădiri 
obștești și de locuit. Acestea sînt 
locurile memorabile ale orașului, 
legate de viața și activitatea lui 
V. I. Lenin. La Moscova și în 
suburbiile sale, sînt cunoscute 
peste 150 de clădiri pe care le-a 
vizitat Lenin. In clădirea Teatru
lui Mare, la diferite congrese și 
conferințe el a luat cuvîntul de 
circa 30 de ori, în Sala Coloane
lor din Casa sindicatelor de cca. 
40 de ori, la manufactura „Pro- 
hov‘‘ de 10 ori etc. Despre toate 
aceste locuri și despre amintirile 
legate de ele se povestește în 
noua carte „Lenin la Moscova**. , 
Zilnic/ numeroase grupuri de oa
meni aflați la Moscova vizitează 
locurile leniniste, își notează ex
plicațiile ghizilor pentru a putea 
relata la întoarcere momente a 
viața și activitatea conducătoru
lui partidului și statului sovietic

comerț liber.

----- O------
Greva artiștilor 
din Hollywood

Tineretul 
cere 

experiențelor cu arma 
nucleară

BUDAPESTA 9 (Agerpres)
Secretariatul Federației Mon

diale a Tineretului Democrat a 
adresat o scrisoare delegațiilor 
S.U.A., U.R.S.S. și Angliei care 
participă la tratativele de la 
Geneva în problema încetării ex
periențelor cu arma nuclea
ră în care cer în numele celor 
87.000.000 de tineri din lumea 
întreagă să depună maximum de 
eforturi pentru a se ajunge la 
interzicerea controlată a experien
țelor cu arma nucleară. F.M.T.D. 
condamnă în mod energic orice 
încercare de a torpila tratativele 
și cere delegaților să învingă 
toate piedicile care stau în calea 
încetării experiențelor nucleare.

din lumea întreagă 
interzicerea

HOLLYWOOD 9 (Agerpres)
La 8 martie 7 din cele 8 

studiouri ale Hollywood-ului 
și-au încetat activitatea în le
gătură cu greva celor 14.000 de ( 
actori, membri ai asociației i 
„Screen Actors Guild". (Aceas- < 
tă acțiune a fost organizată în 1 
semn de protest împotriva so- ' 
cietăților care vind filme tele- 1 
viziunii fără ca beneficiile să ( 
fie distribuite șl artiștilor). ,

La această grevă, relatează^ i 
corespondentul agenției France.\ 
Presse, iau parte actori cunos- 
cufi ca Marilyn Monroe, Fred i 
Astaire, Bing Crosby, Elisa- i 
beth raylor, deopotrivă cu ți- ' 
guranții și personalul tehnic. ’ 
Studiourile afectate de grevă 
sînt: Metro Goldwtn Mayer, 
20 Th Century Fox, Paramount, 
Columbia. Warners, Walt Dis-, 
ney și Ailed Artist. i

PROGRAM DE RADIO
11 martie

populare sovietice, 21,15 Concert 
de muzică populară romînească, 
21,45 Album artistic.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I : 5,00 ; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 
19,00; 22,30;
gramul II. 14,00 ; 16,00 ; 
21,00; 23,00.

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 9,30 Din folclorul 
popoarelor, 11,03 Teatru la mi
crofon : „In Valea Cucului**. Co
medie de Mihai Benluc, 13,05 
Pagini de mare popularitate din 
opere, 14,00 Melodii populare 
romînești, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 17,25 Muzică ușoară,
18,05 „Păcală și rudele lui** — 
eroi din folclorul popoarelor. 
Prezintă Octav Pancu-Iași, 18,35 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din indus
trie și agricultură, 19,05 Din 
cîntecele de luptă împotriva fas
cismului, 21,00 Cîntă Victoria 
Baciu, 21,15 „Ii mulțumesc 
Partidului**, Vorbesc Nicolae 
Linban lăcătuș la Uzinele Mao 
Țze-dun și Vasile Baltac student, 
21,30 Formații de muzică ușoară. 
PROGRAMUL II. 14,07 Instru
mentiști de muzică ușoară din 
țări prietene, 15,00 Cîntece și 
jocuri populare din Banat, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,30 Sfa
tul medicului, 18,05 Muzică din 
operete, 19,00 Actualitatea în 
țările socialiste, 19,30 Melodii

15,00;
23,52

17,00;
P ro- 

18,00 ;

—O-----

CINEMATOGRAFE
11 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Evgheni Oneghin; AL. 
SAHIA: In căutarea comorii; 
PETRILA: Ani de zbucium; 
LONEA : Zile de dragoste; ANI- 
NOASA : Prin fier și foc; VUL
CAN : Dragostea nu se cumpă
ră; LUPENI : Mama vitregă; 
BARBATENI : Favoritul 13; 
URICAN1 : Căsnicia Lorentz. 
(Responsabilii cinematografelor 
Muncitoresc-Petroșani și Crivi- 
dia n-au trimis programarea 
filmelor pe luna martie).


