
Proletari din toate tarile, unlțî-vă?!

Otclariler hunctioreni 
cit mai malt tier vechi ’

In perioada ce a trecut de 
la 'începutul acestui an in ur
ma muncii politice desfășura
te de organizațiile U.T.M. sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, colectarea fierului vechi 
a devenit o preocupare de sea
mă a tineretului Văii Jiului, 
mai ales a brigăzilor utemiste 
de. muncă patriotică. Redăm 
mai jos cîteva relatări din 
scrisorile sosite de la cores
pondenții voluntari asupra suc
ceselor obținute în colectarea 
fierului vechi.

La termocentrala Paroșeni, 
succese importante

Comitetul U.T.M. din cadrul 
termocentralei Paroșeni a stabi
lit obiective concrete în privința 
colectării fierului vechi pentru fie
care brigadă de muncă patriotică 
și a inițiat numeroase acțiuni de 
folos obștesc pentru mobilizarea 
tinerilor la strîngerea fierului 
vechi.

Prin acțiunile întrepiinse pînă 
acum tineretul uzinei noastre a 
obținut succese importante. El a 
colectat pînă acum 60 tone de 
fier vechi din care peste 33 tone 
au fost expediate deja spre Hu
nedoara. Tinerii au colectat și 
expediat totodată și 3860 kg. de 
fontă

Realizările cele mai însemnate 
le-au obținut tinerii din secțiile 
combustibil, turbine, care au co
lectat 22, respectiv 8,7 tone de 
fier vechi

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică s-au dovedit forme pu
ternice de mobilizare a tinerilor 
la colectarea fierului vechi. S-au 
evidențiat pînă în prezent bri
găzile de muncă patriotică condu
se de tov. Popescu Ioan, Ispas 
Constantin și altele.

M. BĂDIȚĂ

Prin colectarea fierului vech , 
economii însemnate

Cu ocazia unei recente acțiuni 
de folos obștesc brigada de mun- 

.că patriotică condusă de comunis
tul Gaspar Emeric de. la prepa- 

, rația Lupeni a colectat și expe
diat către furnalele de la Hune
doara 22.000 kg. fier vechi. Cei 
peste 25 de tovarăși care au par
ticipat la această acțiune au 
muncit cu însuflețire, dornici să 
mărească economiile realizate de 
brigada lor .

In această acțiune s-au evi
dențiat tov. Spiridon Ioan, Stan- 
ciu Constantin, Rădoi Florea, 
Brîndușoiu Iulian și alții.

Prin expedierea celor 22 tone 
fier vechi otelarilor de la Hune
doara economiile brigăzii de mun
că patriotică conduse de Gaspar 
Emeric au crescut cu 8.000 lei.

P. DRAGAN

în cartierele din Aninoaia
Organizația de bază U.T.M. 

cartier din Aninoasa numără pes
te 40 de utemiști, fete și băieți. 
Majoritatea utemiștilor desfășoară 
o activitate bogată. Im cadrul u- 
nei. adunări generale U.T.M. ei au 
hotărît să întreprindă o acțiune 
voluntară pentru colectarea fie
rului vechi.

Acțiunea a avut loc de curînd. 
Cu acest prilej utemiștii din a- 
ceasta organizație au colectat în 
cartierele din Aninoasa peste 
2000 kg. fier vechi. In fruntea 
acțiunii s-au situat tov. Nederea 
Ana, Poenaru Nicolae, Hoțea Ilea
na, Vădan Didia, Drăgoi Vasile, 
Steț Elena și alții.

Acțiunea întreprinsă deși este 
lăudabilă, se putea încheia cu 
rezultate și mai bune, dacă toți 
membrii organizației ar fi fost 
prezenți. Dar unii utemiști, între 
care tov. Bud Elena, Denek Iri
na și alții au lipsit de la acțiunea 
întreprinsă. Activizarea acestor 
utemiști trebuie să preocupe mai 
mult organizația U.T.M. cartier 
Aninoasa.

E. OLTEAN U

La prima acțiune, 6000 kg. 
fier vechi

Nu de mult la sectorul O.C.M.M 
din Petroșani au fost constituite 
două brigăzi utemiste de muncă 
patriotică. Cei peste 40 de tineri 
organizați în aceste brigăzi au 
prevăzut să colecteze cantități cît 
mai însemnate de fier vechi, să 
întreprindă acțiuni pentru amena
jarea materialelor de construcții 
din incinta întreprinderii.

Zilele trecute tinerii brigadieri 
au întreprins prima acțiune de mun
că voluntară. Ei au colectat cu 
acest prilej o cantitate de peste 
6.000 kg. fier vechi. In fruntea 
acțiunii s-au situat tinerii Nico
lae Margareta, secretara organi
zației U.T.M., Moldovan Oscar, 
Drumbert Martin, Torok loan, 
Pantea Ghcorghe, Motocea Carol.

GH. CORDEA

Camera 18 din căminul nr. 2 situat în centrul Orașului nour] 
— Uricani este ocupată de minerul Reguș Ștefan. Tînărul miner,* 1 
a fost primit recent de adunarea generală a comuniștilor în rin-1 
durile candidaților de partid. Despre acest eveniment de seamă' 
a scris Reguș Ștefan fratelui său atunci cînd obiectivul fotografic] 
l-a prins în cameră în fața aparatului de radio recent cumpărat. <

muncii într-un domeniu sau al- ? 
tul. Toți vin cu încredere, cu ini- ) 

\ ma deschisă să vorbească despre. 
i bucuriile și succesele lor, sau 
\ despre greutățile care le stau în 
țcale. Unii sînt tineri alții mai
1 în vîrstă. Toți sînt însă gră- 
! biți: îi așteaptă doar locurile de 
' muncă.
\ La comitetul de partid vin u- 
< neori și oameni mai puțin gră
biți. Intră în sediu, întreabă de 
secretarul comitetului. Dacă tre
buie să mai aștepte se așează

( pe un scaun și privesc liniștiți,
> cu luare aminte în jurul lor. Pe 
i fețele lor, deși anii au săpat ri- 
] duri adinei, se reflectă mulțumi- 
• re: viața pe care o trăiesc e 
' fără griji. Doar privirile ascund 
' parcă părere de rău, regret. Es-
] te regretul omului care se des- 
] parte de ceva apropiat, drag și
> privește cu inima strînsă pe cei
> din rindul cărora se retrage. Nu 
, sînt grăbiți. Le face plăcere par- 
î că să-și prelungească prezența
> în cadrul muncii tumultoase, a 
i preocupărilor multilaterale căro-
■ ra pînă ieri le-au sacrificat și ei
■ atîtea eforturi... Cînd sînt între- 
' bați în ce scop au venit, răspund 
' cu glas scăzut, fără grabă. 
; „Pentru mutație" și continuă să
■ privească în jur.
- I. DUBEK

Artiști amatori în fața publicului
Z/Să ne întrecem 

și la cînt și Ia joc/Z
La Școala de 7 ani din Vul

can a luat ființă nu de mult o 
nouă echipă artistică la iniția
tiva instructoarei de pionieri 
Hanes Alice. Printre pionierele 
care au fost recrutate în noua 
formație, se numără și elevele 
Asaianu Rodica și Stamate Du
mitra. „Lupta" dintre ele pentru 
ocuparea locului de „prima la 
învățătură" este cunoscută tutu
ror colegilor. In prezent însă în
trecerea dintre ele a început și 
în... formația artistică.

„Hai să ne întrecem și la cînt, 
joc și recitări" — i-a spus Sta
mate Dumitra prietenei sale. Și 
Rodica a răspuns „la provocare" 
începînd să se pregătească.

Prezentînd un program artistic 
la o seară culturală de la club, 
cele două eleve împreună cu în
treaga formație au avut drept 
„juriu" peste 150 de tineri spec
tatori. Ambele 
mult apreciate

pioniere au fost 
de spectatori.

AAinerii din schimbul doi 
asistă Ia programul brigăzii

Delegații la conferința de da
re de seamă și alegeri sindicale

de Ia Aninoasa au avut prilejul 
să asiste la un frumos program \ 
artistic prezentat de brigada ar- ? 
tistică de agitație din cadrul i 
clubului minei. <

După cîteve zile de la confe- ? 
rință același program a fost > 
prezentat și la stația de radio- J 
ficare din localitate la emisiu- < 
nea de satiră și umor. Chiar ar 
doua zi de la prezentarea pro- > 
gramului la redacția stației de ? 
radioficare au sosit scrisori în ț 
care ascultătorii cereau retrans- i 
miterea lui dovedind prin a- < 
ceasta aprecierea de care si-a > 
bucurat programul: Tinerii ar- > 
tiști amatori Negraru Gh., Ște- \ 
fănescu C., Popa C. — care sînt ? 
și autorii textelor — Broda Leo- ? 
nora și acordeonistul Nesmer > 
N. au prezentat și marți.în in- < 
cinta minei, în fața minerilor ? 
care se pregăteau să intre în ) 
schimbul II un program intere- < 
sânt. Cîntece și cuvinte de Iau- ț 
dă au fost dedicate minerilor > 
sectoarelor I și II care sînt frun- ș 
tași în întrecere. >

(Continuare în pag. 3-a)

Din activitatea organizațiilor de partid

Puterea educativa a sarcinii 
concrete

♦♦♦«

In sediul comitetului de partid 
al minei Lupeni, în cele mai 
multe ore ale zilei e animație, 
înainte și după schimburi aici 
se întîlnesc numeroși mineri, 
tehnicieni: secretari ai organi
zațiilor de bază, propagandiști, 
comuniști și muncitori fără de 
partid. Unii vin să raporteze 
despre realizările lor, des
pre îndeplinirea sarcinilor ce 
le-au stat în față. Alții fac pro
puneri pentru îmbunătățirea

Gcspcdinele care au ieșit luni dimineața după cumpărături și au trecut pe ia magazinul a- 
limentar nr. 8 din strada Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 102 Petri șan n-au mai recunoscut interio
rul magazinului. Complet renovat, magazinul are acum un aspect mult mai civilizat, mai modern. 
După cum se vede și în clișeul de față, mărfurile sînt așezate in ordine și cu mult gust. S-au 
făcut de asemenea vitrine și rafturi noi, cu perdele, ceea ce asigură condiții optime de igienă. 
Pentru evitarea aglomerației și a greșelilor s-a introdus o casă de marcat automată. Personalul 

. de deservire purtînd halate albe, noi se străduiește să deservească în condiții cît mai bune cum- 
j părătorii cu mărfurile ce Ie stau la dispoziție din abundență.

Sectorul II Cimpa- se numără 
printre sectoarele fruntașe ale 
minei Lonea. In luna februarie 
planul de producție al sectoru
lui a fost realizat în proporție 
de 116,5 la sută. Minerii de la 
Cimpa II muncesc cu străduință 
pentru ca și în luna. martie să 
obțină succese de seamă.

îmbunătățirea muncii colectivu
lui de aici își are izvorul .în ri
dicarea nivelului activității or
ganizației de bază de partid, în 
creșterea rolului de avangardă 
al comuniștilor. La acest lucru 
a contribuit îndeosebi faptul că 
biroul organizației de bază a 
repartizat tuturor membrilor și 
candidaților de partid sarcini 
concrete. Avînd repartizate sar
cini. membrii de partid participă 
efectiv la întreaga activitate a 
organizației de bază, mobilizea
ză colectivul sectorului spre suc
cese de seamă. •

In repartizarea de sarcini 
concrete membrilor și candida
ților de partid, biroul a urmărit 
îndreptarea atenției comuniștilor 
spre cele mai importante sarcini 
ce stau în fața organizației de 
bază. Multor membri de partid 
le-au fost repartizate sarcini în 
legătură cu creșterea și educa
rea candidaților, cu sprijinirea 
muncitorilor înaintați din acti
vul fără de partid care doresc 

să intre în rîndul comuniștilor, 
deoarece întărirea rîndurilor or
ganizației de bază constituie o 
importantă premisă pentru creș
terea rolului ei conducător. Teh
nicianul Prinț Samoilă, de exem
plu, se ocupă de candidații de 
partid Blănării Petru și Oțet 
Pantilimon, amîndoi mecanici 
subterani. Tovarășii Duk Bene- 
dec, Molnar Traian și alți mem
bri de partid au sarcini în le
gătură cu educarea candidaților 
cu care lucrează împreună. Re- 
partizîndu-le asemenea sarcini’, 
biroul organizației de bază a ce
rut membrilor de partid să ducă 
o muncă perseverentă pentru ca 
fiecare candidat să fie un exem
plu de muncă înaintată, să par
ticipe cu regularitate la învăță- 
mînt, să se pregătească cu toată 
răspunderea pentru a . fi demni 
de înaltul titlu de membru al 
partidului.

Sarcini' concrete au fost re
partizate și în 1 legătură cu în
deplinirea planului economic ca
re stă în fața sectorului, mai a- 
les a obiectivelor de întrecere. 
Minerul Jecan loan lucrează la 
întreținere, și lui, nu de mult, i 
s-a repartizat sarcina de a pune 
la punct o galerie de transport.

I. B.

(Continuare în pag. 3-a)



2 I

TRIBUNA PEDAGOGULUI PIONIERI TIMPUL LIBER
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In calitate de diriginte a! 
clasei a 111-a E din cadrul Școlii 
profesionale de ucenici din Pe
troșani, în planul de muncă al 
primului trimestru am avut ca 
prim punct să țin o strînsă le
gătură cu părinții elevilor. Res
pectarea 
cut ca la 
sa Ill-a 
corigent, 
la sută, 
bună.

Prin vizite periodice la școala, 
prin organizarea timpului liber 
acasă al elevilor, prin dezvolta
rea simțului de răspundere pen
tru meseria aleasă, precum și 
străduința de a da copiilor o e- 
ducație cetățenească nouă, părin
ții elevilor Socol Dionisie, Kara- 
esoni Iosif, Gall loan, Kolozsva-rv 
Nicolae și Mastalici Iosif, ffi-att 
ajutat efectiv în obținerea rezul
tatelor pozitive de la finele tri
mestrului I.

In trimestrul II însă, datori
tă succeselor din primul trimes
tru. părinții au crezut că totul 
va merge mai departe de la sine 
pe linia succeselor, fără a fi ne
voie să-și continuie activitatea 
lor de sprijinire a școlii. Dar, du
pă puțin timp, au apărut primele 
rezultate negative. Elevii amin
tiți au început să ia note proas
te, au absentat de la orele de 
practică și au o stare disciplinară 
necorespunzătoare.

Pentru a elimina această situa
ție am ținut în ziua de 10 mar
tie o oră de dirigenție cu ctevii, 
la care am invitat și părinții a- 
cestora, urmînd ca în această oră 
să facem împreună o analiză a 
problemelor ce ne frămîntă (dis
ciplina — frecvența) și a situației 
existente la învățătură.

In urma discuțiilor purtate de 
părinți pe marginea informării

acestei prevederi a fă- 
finele trimestrului I cla- 
E să nu aibă nici un 
frecventa să fie de 98,2 
iar starea disciplinară

prezentate, referitor la situația 
ia învățătură, practică și disci
plină, am reușit să constat urmă
toarele : părinții erau în necu- 
noștință de cauză asupra situație» 
nemulțumitoare a elevilor ; absen
țele de la practică erau cauzate 
de vizionări de filme etc. în ore 
te de practică studiul individual 
acasă nu s-a mai făcut.

Luînd cuvîntul în cadrul orei 
educative părinți elevilor Ka- 
racson» Iosif și Mag loan, au a- 
rătat că o mare vină o poartă 
chiar ei, care, rupînd legătura 
cu școala, au fost derutați de 
copii. Pentru remedierea situației 
este necesar, au spus ei, să ți
nem cu regularitate legătura cu 
conducerea școlii și diriginte pen
tru a cunoaște situația ia învă
țătură a copiilor în orice moment.

De asemenea în cadrul ședinței 
părinții și-au manifestat nemul
țumirea față de absența nemoti
vată a părinților elevului Benea 
Simion, care, prin comportarea 
lui face mari greutăți 
mers al activității clasei.

Mie, îmi rămîne acum 
pentru ca măsurile luate 
muri acord cu părinții 
ucenici și cu organizația
pe școala să fie aplicate întoc
mai. In felul acesta sper ca în 
curînd ucenicii Cerbu Aurel. Co- 
man Cariu, Golescu Florea. Mag 
Ioan, Meszaros Carol si în spe
cial Benea Simion, să reintre în 
rîndurile elevilor fruntași la învă
țătură și disciplină. Și ei alături 
de ceilalți colegi din clasă să fa
că tot posibilul pentru ca să si- 
tuieze clasa printre cele fruntașe 
la învățătură, practică și disci
plină așa cum a fost pe trimes
trul I.

prof, I. FANE
diriginte al clasei a Hî-a E, 

Școala profesională de ucenici - 
Petroșani

bunului

să lupt 
de co- 
elevilor 
U.T.M.

In Lupeni, alături de clădirea 
Școlii medii mixte se află cel 
mai mare club muncitoresc din 
raionul Petroșani. In sălile sale 
spațioase, dotate 
modern, covoare, 
dele, candelabre, își desfășoară 
activitatea peste 3000 de iubi
tori ai artei, muncitori si mem
bri familiilor lor. Dintre aceș
tia aproape 
nieri de la 
își dezvoltă 
tice. gustul 
sălile rezervate lor în cadrul fer- 
curilor „Prietenii cărții", „Micii 
mineri". cel de croitorie, al mi
cilor fotografi, de coregrafie sau 
arte plastice.

La cercul de arte plastice în- 
tîlnești mai multi elevi, care își 
dedică timpul liber descifrării 
tainelor artelor grafice, a pic
turi» sau sculpturii. Impărțiți în 
trei clase — începători, avan
sați și „maturi** — micii artiști 
amatori învață să transpună pe 
hîrtie sau pînză, să modeleze din 
lut, să sculpteze în lemn sau li
noleum imagini întîlnite în via
ța de toate zilele.

Clasa de gravori în linoleum 
este cea mai numeroasă, cuprin- 
zînd 36 de elevi, toți pionieri de 
la școlile din localitate, fii de 
mineri sau de meseriași, 
aceștia mai taientați sînt fiii de

cu mobilier 
oglinzi, per-

600 sînt copii, pio
șeniile din oraș. Ei 

aptitudinile artis- 
pentru frumos. în

Intre

înminer Berinde Vasile (elev 
clasa Vll-a, la Școala medie 
mixtă), Gros Constantin si Zas- 
lău Doru (clasa VTI, Școala de» 
7 ani nr. 2), Pechianu Dumitru 
(clasa V-a. Școala de 7 ani nr. 
1) fiu de lăcătuș de mină, Geor- 
ghină Ovidiu (clasa IV-a la 
Școala de 7 ani nr. 2) fiu de e- 
lectrician. Lucrările lor sînt in
spirate din viața nouă a Văii 
Jiului, dovedind o bună orien
tare.

Cercul de arte plastice al clu
bului minier din Lupeni și-a 
cîștigat de altfel un renume bi
nemeritat în întreaga țară și 
chiar peste hotare. Dintre cel 
peste 100 de membri ai lui, unit 
ca minerii Galu Teodor și Scheati 
Marcel sau muncitorul topograf 
Viorel Vasile au avut linogra- 
vuri expuse la Moscova sau 
Londra, Katovice sau Leipzig, 
obținînd în cadrul unor con
cursuri pe plan republican dife
rite premii.

Exemplul acestor taientați ar
tiști amatori 
demn pentru 
se străduiesc 
plăcut și util 
jungă la nivelul lor, 
fruntași în această 
extrașcolară, ca și la învățătură.

ȘT. F.

adulți este un în- 
artiștii copii, care 

să-și folosească 
timpul liber, să a- 

devenind 
activitate

ț w ->-■
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Fruntașă la învățătură 
și practică
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CONCURSUL

•o-

Concursul posturilor sanitare 
școlare

Postul sanitar din școală are 
scopul ca în rîndurile tineretu
lui școlar să acorde primul a- 
jutor în caz de accidente sau 
îmbolnăviri, să asigure respecta
rea regulilor de igienă indivi
duală și colectivă, să antreneze 
pe școlari în lupta de preveni
re și combatere a bolilor mo
lipsitoare, să desfășoare o largă 
activitate de educație sanitară.

Pentru selecționarea celor mai 
bune posturi sanitare din școlile 
raionului nostru și în anul aces
ta Comitetul raional de Cruce 
Roșie Petroșani a organizat un 
concurs în ziua de 15 martie 
1960 la Petroșani, la care au 
participat 18 posturi sanitare. 
Dînd dovadă de o bună pregăti
re teoretică și practică, postul 
sanitar de la Școala de 7 ani 
nr. 1 Lupeni, format din elevii 
Davițoiu Mariana, Păunescu 
Viorel. Hutina Maria, Nemeș 
Eduard și Vlad Ioana a ocupat lo
cul I. Pe locui II s-a situat pos
tul Școlii medii mixte Petro
șani, format din elevii : Auslăn- 
der Eric, Boulescu Dorina, Crîs- 
nic Gheorgiie, Davidovici Rodi- 
ca și Stoica Simion. La egalitate 
de puncte a ocupat locul II și e- 
Chipa școlii de la Iscroni formată 
din elevii: Sicoi Sorin. Anghel 
Rozalia, Urițescu Mioara, Sulu- 
gim Ana și Oliver Carol.

Pe locul III s-a clasat echipa 
Școlii de 7 ani nr. 2 din Petro
șani.

De remarcat că si cei care nu

de
în

datorită unei mici diferențe 
punctaj, au dovedit că și-au 
sușit aproape tot atît de bine 
cunoștințele cerute de normele 
privind organizarea, funcționarea 
și dotarea posturilor sanitare din 
școli.

La sfîrșitul concursului, după 
înmînarea drapelului 
fruntaș, a premiilor și 
lor, tov. Nagy Etelca, 
a Comitetului regional
Roșie, a felicitat toate echipele 
pentru buna lor pregătire.

de post 
diplome- 

sec relată 
de Cruce

Conform etapelor de desfășu
rare a concursului „Mama", în
tre 15 și 25 martie are loc faza 
pe raion în care lucrările selec
ționate de comisiile pe școli tre
buie să fie înaintate Secției de 
învățămînt și cultură Petroșani.

In prezent, la comisia raio
nală de selecționare au sosit 
deja numeroase lucrări ca poe
zii, scrieri în proză, obiecte lu
crate de mînă,

De la cercul 
mînatice“ de la 
nr. 1 Lupeni au 
lucrări interesante 
și o machetă în gips, reprezen- 
tînd o mamă dezmierdîndu-și co
pilul. Ambele lucrări sînt exe
cutate cu multă măiestrie de că
tre elevii Bilis Ioan și Bota Vio
rica din clasa Vl-a C. Din lu
crările în proză se 
ale elevilor Raguțiu 
clasa a Vll-a A a 
ani nr. 2 Lupeni,
Ioana, din casa V-a A a Școlii 
de 7 ani Uricani, datorită con
ținutului lor bogat, prezentat 
într-o formă atrăgătoare. Dintre 
poeziile trimise 
nale 
cele 
rora 
de 7

desene și altele, 
„mîinilor înde- 

Școala de 7 ani 
fost trimise două 

o statuietă

remarcă cele 
Adriana din 
Scolii de 7 
Șerbănescu

cete mai 
ale 
din

elevei 
clasa 
nr. 1

comisiei raio- 
reușite par a fi 
Dumitrașcu Au- 

Vll-a B a Școlii 
Lupeni. Relevînd

După o zi de muncă, în ca
drul procesului de învățămînt 
practic, tînăra Boța Gabriela, e- 
levd a școlii de muncitori cali- 

r ficați de pe lingă Grupul școlar 
minier Petroșani, a fost dită 
exemplu colegilor ei pentru felul 
cum și-a executat lucrul de pro
bă.

Profesorul de tehnologia me
seriei, treclndu i nota 10 în ca
talog la rubrica „practică", a 
mărit numărul notelor foarte bu
ne obținute de această elevă, în- 
trucît și la învățămîntul teoretic, 
majoritatea notelor ei sînt foarte 
bune.

Situația statistică din prima 
» filă a catalogului clasei, In drep- 
♦ tul numelui elevei Boța Gabrie- 
ț la indică: născută în Petroșani, 

la 26 septembrie 1940, a absol
vit liceul din Petroșani în anul 
1957, cinci și-a luat și examenul 
de maturitate, utem:stă d'n anul 
1955

Situația la învățătură șt prac
tică a elevei Boța Gabriela, pre- 

■■ ■■ - t extrașcolară 
j bogată o situează la locul de
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„MAMA
un real talent, versurile elevei 
Dumitrașcu Aurora dovedesc 
mult simț artistic și o profundă 
dragoste pentru mama ei. Iată 
de pildă cum își încheie ea poe- riim activitatea 
zia intitulată „8 Martie1*. t ’ ’

Această zi, cu roșu însemnată ♦ elevă model, care-și iubește mult 
In calendarul
Arată lupta voastră, neuitată
De
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? meseria aleasă — electrician. 
j Muncind cu aceeași seriozitate 
♦ și abnegație, ea se va situa în 
J curînd printre muncitorii califi

cați fruntași. Și nu este de mi
rare ca peste puțin timp, conti- 
nuindu-și meseria îndrăgită, să 
o intîlnim printre studenții de la 
„fără frecvență" de la Institutul

pază fericirii noastre
stînd mereu.

trimise de
fiorul dragostei

a copiilor pentru 
Cele mai bune lu- t 

expuse în cadrul u- | 
ce va fi organizată ♦ de mine din Petroșani. 
Petroșani. *

toate lucrările 
străbate 

nemărginite 
mamele lor. 
crări vor fi 
nei expoziții 
în curînd la
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Cum se pregătește detașamentul 
pentru obținerea distincțiilor pionierești

1

IN CU SEU: înaintea concursului nu strică o ultimă „repe-

Vestea stimulării pionierilor 
fruntași la învățătură și în ac
tivitatea pionierească cu distinc
ții a fost primită cu multă bu
curie de către pionierii detașa
mentului nr. 3 de la Școala de 
7 ani nr. 1 din Petroșani. Ei 
au hotărît să obțină un număr 
cît mai mare de distincții.

Rezultate
-vățătură și 
este prima 
deplinească 
ță cuvintelor chemării : „învață 
bine dar ajută-ți și colegii". 
Sandor M.. Boit M., Radulescu 
S. sînt numai cîțiva 
rii care au aplicat 
această chemare.

In afara studierii
lui documentar indicat pentru cu
noașterea construcțiilor mărețe 
ale socialismului, pionierii au 
vizitat termocentrala de la Pa- 
roșeni, Filatura Lupeni și noul 
oraș Uricani. In asimilarea de 
cunoștințe în acest sens elevii 
sînt ajutați și de biblioteca șco
lii unde au la dispoziție un bo
gat material documentar. Căr
țile din bibliotecă l-au ajutat pe 
Bălășoiu llie să cîștige locul I 
la concursul „Drumeții veseli" 
organizat în școala noastră.

Noile săli de clasă construite 
în acest an la școala noastră

■ ■ • • ■ 1 .1.-

ac- 
în-

Șt

ce-
cît mai bune la In
disciplină. Aceasta 

condiție. Ca s-o în- 
pionierii au dat via-

din pionie- 
în practică

materialu*

pionieri prin muncă voluntară.
Tot în cadrul acțiunilor ob

ștești pionierii din detașamentul 
nostru au colectat în ultimele 
două luni 500 kg. fier vechi, 
țiune la care s-au evidențiat 
deosebi elevii Popa NiColae 
Popescu Maria.

Pentru a îndeplini o altă
rință a obținerii distincțiilor, 
detașamentul nostru a organizat 
numeroase întreceri sportive. 
Pionierul Popovici Nicolae 
juns în finala pe școală la 
cursul de șah, la fel ca și 
niera Sandor Magdalena.

La concursurile de schi, 
nierul Bălășoiu llie a ocupat 
locul II pe școală, iar Popa Ni
colae locul III. Echipa de volei 
a detașamentului nostru a 
pat locul I în campionatul 
școală.

Munca pentru obținerea 
distincții este îndrăgită de 
nieri. contribuind la formarea 
unității de acțiune a întregului 
detașament, la obținerea de re
zultate bune la învățătură și dis
ciplină. Ne vom strădui ca toți 
pionierii detașamentului nostru 
să obțină distincții pionierești.

a a- 
con- 
pio-

pio-

ocu.
pe

PRODANCIUC VALERIAN 
instructorul detașamentului nr. 3 

Școala de 7 ani nr. 1



Rectificarea unui excentric de la mașina de filaj a constituit 
o preocupare pentru strungarii Kovâcs Ștefan și Szupp Vincze din 
cadrul Filaturii Lupeni.

IN CLIȘEU: Kovâcs Ștefan finind în mînă un excentric dis
cută cu Szupp Vincze despre îmbunătățirea adusă mașinii de fi
laj prin rectificarea excentricului.

ACUM E RÎNDUL VOSTRU...
(Urmare din pag. l-a)

StnZ pensionari, pînă acum câ
teva zile mineri, lăcătuși și me
canici de mină.

Unul dintre ei e Bessenyei An
drei. A venit să-și ridice mutația 
de partid de la mină ia organi
zația de bază cartier din oraș. E 
comunist. E dintre cei care în 
urmă cu 15 ani la chemarea par
tidului s-au avintat intr-o luptă 
dirză pentru mai mult cărbune 
vieții noi ce începuse să mijeas
că. Au lucrat zeci de ani in sub
teran. E unul dintre aceia care 
au simțit din plin exploat ,rea, 
umilința din vremea patronilor. 
Au simțit greutățile de după răz
boi Dar au luptat și au muncit 
Au învins sub conducerea parti
dului. contribuind cu eforturile lor 
la refacerea economiei tării, la 
construirea vieții noi. Astăzi simt 
din plin răsplata muncii lor. Au 
o bătrînețe liniștită, o viață, lip
sită de griji. Acum, cînd îsi iau 
rămas bun de la mină le vin în 
minte frînturi de imagini din tre
cut, jirul amintirilor din anii .ne- 
trecuți în cîmpul muncii.

Mulți își amintesc de anii cînd 
colindau flămînzi și zdrențăroși 
birourile exploatării, sau a pre- 
parației pentru a fi angajați. 
N-au cunoscut fericirea de copil. 
Au început să muncească ca zai- 
>ări. sau ca alegători de șist de 
pe banda separației.

Așa și-a început viața de mun
citor și Bessenyei Andrei, l.ucra 
cile 12 ore pe zi. De dimineață

— ------ —

Una din gospodinele
orașului

Tovarășa Nyaradi Agneta e 
deputată orășenească in circum
scripția nr. 22 din Vukan.

Ca deputată și președintă a 
comitetului de femei din Vulcan 
tov. Nyaradi veghează la cură
țenia și îngrijirea ra-curilor și 
străzilor din orașul Vul~an.

In circumscripția sa electora
lă are două blocuri în fața că
rora s-au făcut ronduri de flori 
și zone verzi. M-am dus să vi
zitez cele două blocuri aflate în 
circumscripția tov. Nyaradi.

Se observă imediat urna gos
podinei. Rondurile sînt săpate, 
curățite și ici colo acoperite cu 
crengi de brad sub care tranda
firii au stat la adăpost în tim
pul iernii. M-am dus apoi să vi
zitez interiorul blocurilor. Scă
rile curate, perdeluțe la ferestre, 
fotomontaje cu fotografii din 
țara noastră și U.R.S.S., totul do
vedește gust și pricepere, dove
dește că tovarășa Nyaradi a 
reușit să mobilizeze pe toți lo
catarii la acțiunile de înfrumu
sețare a blocurilor și împrejuri
milor.

M. I. DUMITRESCU 
corespondent 

pînă seara. Sau de seara pînă di
mineața. A simțit frigul iernii în 
hala separației, durerea în brațe 
după 12 ore de muncă la alegerea 
șistului, arșița verii Ungă cup
toarele de cocs. La 14 ani a fă
cut cunoștință cu lopata de mi
ner. Apoi a devenit mecanic de 
puț. De fiecare loc de muncă, de 
fiecare an lucrat in mină il leagă 
amintiri. Unele amare. Pe lingă 
grijile zilei, pe care le suporta 
eu întreaga sa familie, avea de 
pătimit înjosirile aduse de slugile 
patronilor.

— Dar vremurile s-au schim
bat — spune el —. In anii după 
23 August conducătorii exploa
tării cînd veneau la locul de 
muncă, ei ne-au salutat întii, au 
dat mina cu noi. Dar nu numai 
atît...

Bessenyei-baci poate vorbi mult 
de,,prețuirea de care, s-a bucurai 
munca lui in anii rutierii popu
lare. Pentru meritele sale a pri
mit trei decorații, anii de muncă 
l-au fost răsplătiți cum se cu
vine, are o pensie de 1200 lei. 
Copiii lui trăiesc fericiți, fără 
gCji.

tn sediu intră un tînăr înalt, 
bine legat. Bessenyei baci tresa
re voios: „Și ăsta-i crescut de 
mine" șoptește cu mîndrie.

— Merge puțul băiete ? — îl 
întreabă pe tînăr cu curiozitate. 
Apoi tot el găsește răspunsul: 
Merge, știu că merge și fără mi
ne. Așa am vrut și eu. Acum e 
rîndtd vostru...

Acest gînd îl mîngîie pe Bes
senyei baci și pe cei de o seamă 
cu el. Lipsa lor la locul de mun
că nu se resimte, nu. Schimbul 
crescut de ei merită încredere...

Pentru organi
zația de bază a 
sectorului I A. al 
minei Lupeni mo-

Agitatorii - mobilizatori ai colectivului spre noi succese 
in sporirea producției de cărbune cocsificabil

biiizarea minerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan constituie o 
preocupare importantă. Colectivul 
acestui sector s-a angajat să ex
tragă în acest an 2000 tone de 
cărbune peste plan, să realizeze 
o economie de 155.000 lei.

La propunerea organizației de 
partid conducerea sectorului 'a 
elaborat un plan de măsuri teh
nico organizatorice care să asi
gure condiții pentru îndeplinirea 
obiectivelor de întrecere. Biroul 
organizației de bază a stabilit 
totodată' măsuri care să ducă ta 
întărirea conducerii de către par
tid a luptei pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice. Biroul s-a 
îngrijit ca în fiecare brigadă să 
hîîreze membri și candidați de 
partid. .Această sarcină în mare 
măsură a fost realizată. Tn sec
tor există doar trei brigăzi în ca
drul cărora nu lucrează încă 
membri sau candidați de partid, 
îndrumarea acestor brigăzi a fost 
încredințată celor mai buni teh
nicieni comuniști din sector, cum 
sînt tov. Gozman lacob. Habina 
Ernest.

O atenție deosebită a acordat 
biroul organizației de bază întă
ririi muncii oolitice de masă în

Ne scriu activiști de sindicat 

PROPUNERI 
VALOROASE

Sub conducerea organizației de 
partid și împreună cu conducerea 
preparației Petrila am alcătuit 
punctele principale ale noului 
contract colectiv prevăzînd o sea
mă de măsuri tehnice, organi
zatorice și sociale care să ducă 
la continua creștere a produc
ției. la obținerea de economii, 
la ridicarea nivelului de trai ai 
muncitorilor noștri. Așa de pil
dă, am prevăzut să livrăm peste 
plan 72.000 tone de cărbune spă
lat, să economisim 240.000 lei la 
prețul de cost al producției glo
bale și să creștem recuperarea 
cu 0,2 la sută.

Concomitent cu expunerea spre 
dezbateri a proiectului de con
tract colectiv, comitetul sindi
cal a îndrumat grupele sindicale 
să țină scurte consfătuiri cu 
toți muncitorii, să vină cu pro
puneri concrete pentru îmbună
tățirea proiectului. Nu a fost zi 
în care, după șut, oamenii să 
nu vină la sindicat să discute 
părerile lor ți propunerile ce a- 
veau de gînd să le facă. Așa de 
exemplu, într-o zi s-au prezen
tat la comitetul sindical cîtiva 
muncitori printre care tov. Me- 
neches Maria, Colda Sofia, Pri- 
săcaru Gheorghe care au arătat 
că sînt de părere că, așa cum 
în contractul colectiv s-a prevă
zut îmbunătățirea desprăfuirii 
la brichetai, ar trebui să se pre
vadă și un sistem pentru elimi
narea prafului de Ia band"' de 

■'bulgări unde muncesc ei. Tova
rășii au fost îndrumați să pro
pună aceasta în noul contract. 
Cererea lor a fost analizată, gă
sită justă și s-a inclus printre 
măsurile pe care uzina le va lua 
în domeniul protecției muncii. 
La banda aceasta va fi montat 
în curîrrd un ventilator de 400 
mm. diametru pentru evacuarea 
prafului de cărbune.

Alți muncitori ne-au propus 
să luăm măsuri pentru reglemen
tarea transportului de personal 
cu trenul spre Petroșani și Lo- 
nea, să fie asfaltat drumul de 
la uzină pînă la șoseaua din o- 
rașul Petrila, să se revizuiască 
normativele privind acordarea 
îmbrăcăminții de protecție și u- 
zură etc.

Toate propunerile făcute au 
fost bine analizate și incluse în 
noul contract colectiv. Felul cum 
muncitorii s-au adresat cu în
credere activiștilor sindicali do
vedește cit de important este sa 
știi să cîștig» stima și încrede

rea maselor, chezășia desfășură
rii unei activități sindicale me- 

' reu mai rodnice.
IOSIF BALOGH 

președintele sindicatului 
preparației Petrila

rîndul brigăzilor. Toți membrii 
si candidații de partid, care au 
fost confirmați și ca agitatori, 
au fost instruiți cu sarcinile ce 
le revin în legătură cu desfășura
rea muncii politice de masă pen
tru mobilizarea brigăzilor la spo
rirea producției și realizarea de 
economii. Pentru ca munca po
litică să cuprindă toate brigăzi
le și schimburile, biroul organiza
ției de bază s-a îngrijit de crea
rea unui larg activ fără de par
tid din rîndul celor mai buni mi
neri. Activul fără de partid al 
organizației de bază a crescd 
de la începutul acestui an de la 
30 la 64 de membri. Tovarășii 
mai pregătiți clin rîndul activului 
fără de partid au fost confirmați 
și ca agitatori Printre aceștia 
se numără tov. Vermeșan Lazăr, 
Dima Iosif, Cotroază loan. Gli- 
gor Nicolae și alții.

Cu ocazia ședințelor de instrui
re au luat cuvîntul în fața agi
tatorilor tov. Feher Vasile. se
cretarul organizației de bază, Hi- 
daș Aurel, membru în biroul or
ganizației de bază. Ei au vorbit 
agitatorilor despre modul cum 
trehnie'să mobilizeze brigăzile la

Puterea educativa a sarcinii
concrete

(Urmare din pag. î-a)

La prima vedere o sarcină o- 
bișmtită dar cine a trecut pe la 
locul de muncă al minerului Je- 
can și a văzut apa, galeria in
trată în presiune și-a dat sea
ma că a avut de îndeplinit . o 
sarcină grea. Biroul organiza
ției de bază l-a propus pe tov. 
Jecan să refacă galeria pentru 
a efectua această lucrare într-un 
timp scurt, de calitate, astfel 
ca transportul în sector să nu 
sufere și brigăzile să fie bine 
aprovizionate spre a da cărbune 
din plin.

Un alt membru de partid, tov. 
Mezei Ludovic, lucrează în ca
litate de cuplător la puțul 7. In 
mai multe rînduri s-a semnalat 
că brigăzile duc lipsă de ma
terial lemnos pentru armare, și 
aceasta din cauză că transpor
tul cărucioarelor se făcea cu 
întîrziere. Biroul organizației de 
bază i-a solicitat tovarășului Me
zei să vadă din ce cauză căru
cioarele încărcate cu lemn nu 
ajung la timp în abataje și să 
propună măsuri. Lucrînd la puț, 
tovarășul Mezei a contribuit la 
înlăturarea unor lipsuri care în- 
tîrziau aprovizionarea brigăzilor 
cu material lemnos.

Astfel de exemple pot fi date 
cu zecile. Tov. Szocs Mihai s-a 
ocupat de mai mulți mecanici de 
locomotivă subterani ajutîndu-i 
să îngrijească așa cum trebuie 
mașinile pe care le au în primi
re. Multor mineri li s-a reparti
zat sarcina de a discuta cu or
tacii lor la locurile de muncă 
despre calitatea cărbunelui ex
tras, de a stabili împreună cu ei 
cele mai bune măsuri de îmbu-

0 initiat’vă frumoasă
Pentru a con

tribui la reduce
rea prețului de 
cost al cărbune
lui, brigada con
dusă de tov. Ka- 
lath Adalbert de 
la sectorul I al

minei Petrila a luat inițiativa de 
d face cît mai multe economii' 

i la materialul lemnos.
In acest scop, brigada a ho

tărî! ca după terminarea abata
jului să răpească jugurile pre
cum și celălalt material lemnos 
posibil de răpit.

i E o inițiativă ce merită să fie 
îmbrățișată de cît mai multe 
brigăzi de mineri.

V. RADULESCU 
corespondent

sporirea productivității muncii, 
realizarea de economii, îmbună
tățirea calității producției.

Agitatorii, atît comuniștii cît 
și cei din rîndul activului fără 
de partid, sînt mobilizatori ai co
lectivului sectorului la îndeplini
rea sarcinilor sporite de plan și 
a angajamentelor luate în între
cere. Tov. Juri Ioan, Gligor Ni
colae, Dobai Pavel, Szabo Mihai, 
Velek Ioan au ținut numeroase 
convorbiri cu ortacii tor. Le-au 
vorbit despre sarcinile ce le stau 
în față, despre posibilitățile pe 
carp le an pentru a da viață 
sarcinilor de plan. In urma mun
cii politice, colectivul sectorului 
1 A, al minei Lupeni a înregistrat 
însemnate succese. El și-a depă
șit sarcinile de plan în primele 
două luni ale anului c.u peste 700 
tone .de cărbune, iar în primele 
12 zile din luna martie și-a" în
trecut, sarcinile cu 200 tone de 
cărbune. Minerii de aici au ob
ținut realizări însemnate și în re
ducerea consumului de material 
lemnos și îmbunătățirea calității 
cărbunelui.

Recent, a avut loc în cadrul 
orpanizatiei de bază de la secto

nătățire a calității. Membrii bi
roului organizației de bază ur
măresc îndeaproape modul în 
care membrii și candidății de 
partid duc la îndeplinire sarci
nile încredințate. In fiecare a- 
dunare generală se analizează 
pe. scurt acest lucru, dar uneori, 
unul sau doi membri de partid 
sînt chemați să raporteze despre 
modul în care își duc sarcinile 
la îndeplinire.

Grija pentru repartizarea de 
sarcini concrete membrilor șl 
candidaților de partid a dat or
ganizației de bază posibilitatea 
să conducă colectivul sectorului 
spre succese de seamă în pro
ducție. Și mai ales aceasta a in
fluențat asupra ridicării nivelu
lui muncii membrilor și candi
daților de partid, a dus la în
tărirea răspunderii lor față de 
activitatea organizației de bază. 
Unii membri de partid care îna
inte erau inactivi, participă a- 
cum efectiv la munca de par
tid Așa a fost, spre exemplu, 
cazul tovarășului Răduca Gheor- 
glie. Venea rar la adunările ge
nerale, nu lua cuvîntul. Secre
tarul organizației de bază a 
stat cu el de vorbă și din dis

cuții a tras concluzia că de mul
tă vreme tovarășului Răduca nu 
i s-a repartizat nici o sarcină. 
Discutînd despre munca în bri
gada în care el lucrează ca mi
ner, a reieșit că acolo nu sie 
pune mare preț pe calitatea căr
bunelui.

— Uite tovarășe Răduca, i-a 
spus tov. Tecar Edmund, secre
tarul organizației de bază, toc
mai aici ai putea să dai o mînă 
de ajutor. Stai de vorbă cu oa
menii, arată-le cum să procede
ze, explică-le că nu-i bine să 
dea șist în loc de cărbune...

Minerul Răduca a înțeles și 
astfel a început să participe la 
munca politică desfășurată de 
organizația de bază. La adunări 
a început să ia cuvîntul, să ri
dice probleme și astfel a devenit 
membru de partid activ.

...Intr-un caiet anume întocmit 
sînt trecute numele fiecărui 
membru și candidat de partid din 
sectorul II și sarcinile reparti
zate fiecăruia. Secretarul orga
nizației de bază împreună cu cei
lalți membri ai biroului răsfoiesc 
din cînd în cînd acest caiet, dis
cută despre activitatea comuniș
tilor, le repartizează sarcini noi, 
în funcție de problemele pe care 
le ridică viața. Grija pentru re
partizarea de sarcini concrete, 
controlul îndeplinirii lor duc ne
mijlocit la creșterea rolului co
muniștilor din sector și de aceea 
biroul organizației de bază a- 
cordă o deosebită atenție aces
tei laturi a muncii de partid.

rul I A al minei 
Lupeni o adu
nare generală 
în cadrul căreia

tov. Feher Vasile, care a parti
cipat ca delegat Ia Conferința re
gională de partid, a' informat or
ganizația de partid despre hotă- 
rîrile conferinței, despre sarcinile 
izvorîte din aceste hotărîri în 
privința sporirii producției de 
cărbune cocsificabil și reducerea 
prețului de cost.

Pentru îndeplinirea sarcinilor 
sporite stabilite de Conferința re
gională, brigada tov. Feher Va
sile s-a angajat să extragă înce- 
pfnd din data de 15 martie a.c., 
în cinstea celui de-al IIT-lea Con
gres al partidului și a zilei de 
I Mai 1500 tone de cărbune pes
te plan. Un asemenea angaja
ment ș!-a luat și brigada condu
să de tov. Jurj loan.

Comuniștii cît și membrii ac
tivului fără de partid care au 
participat la această adunare 
și-au exprimat hotărîrea de a mo

biliza colectivul sectorului la 
Sporirea continuă și ieftinirea 
producției de cărbune cocsificabil.

Realizările obținute pină acum 
de minerii sectorului l A al mi
nei Lupeni prezintă garanția că 
angajamentele lor vor fi îndepli
nite integral,

I. D.



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
pentru dezarmare

totală prezentat încă din septem
brie 1959 Organizației Națiuni
lor Unite de către N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. S-a dat ci
tire mesajului de salut adresat 
de către Dag Hammarskjoeld, 
secretar general al O.N.U. De a- 
semenea s-a primit din partea 
lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., un mesaj de salut șil 
urări în vederea unei munci 
rodnice și încununate cu succes 
spre fericirea popoarelor.

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

Protestul R. P. D. Coreene împotriva 
pregătirilor agresive din Coreea de sud

PHENIAN 16 (Agerpres)
Postul de radio Phenian anun

ță că ia ședința ordinară a comi
siei militare de armistițiu, care 
a avut loc la 15 martie, delega
tul principal al părții coreeano- 
chineze, generalul maior Ciu 
Ceata Clun, a protestat în mod 
hotărît împotriva faptului că par
tea americană a lansat la 26 fe
bruarie în Coreea de sud un pro
iectil teleghidat, „Matador". El 
a subliniat că astfel de acțiuni 
sînt în contradicție cu acordul de 
•armistițiu și dovedesc că se fac 
pregătiri directe pentru dezlăn
țuirea unui nou război în Core
ea si subminează pacea în Asia.

Ciu Cean Ciun a arătat de a- 
semcnea că S.U.A., violînd acor-

GENEVA (Agerpres). - ’
La 15 martie și-a început lu

crările în Palatul Națiunilor 
i Comitetul celor 10 state pentru 
dezarmare. La aceste lucrări iau 
parte delegațiile țărilor mem
bre: Anglia, Bulgaria, Canada, 
Cehoslovacia, Franța, Italia, Po
lonia, Romînia, Statele Unite și 
Uniunea Sovietică. Membrii Co
mitetului au o sarcină deosebit 
de importantă: traducerea cît 
mai grabnică în viață a ideii 
dezarmării generale și totale. 
Delegațiile au în fața lor pla
nul de dezarmare generală șî

O conferință a guvernelor țărilor
ACCRA 16 (Agerpres).
După cum anunță biroul din 

Accra pentru problemele Africii, 
între 7 și 9 aprilie va avea loc 
la Accra o conferință a guver
nelor țărilor africane indepen
dente și a organizațiilor 
să din întreaga Africă, 
drul unei acțiuni pentru 
securitate în Africa.

Declarația comună 
a partidelor 

și organizațiilor de masă
Cuba
(Agerpres). 

presă anunță că 
politice și orga- 

reprezentînd

de ma
in ca

pace și

din
HAVANA 16
Agențiile de 

65 de partide 
nizații de masă, 
cele mai diferite tendințe și idei 
politice din Cuba au dat publi
cității o declarație comună adre
sată tuturor organizațiilor popu
lare și progresiste din America 
Latină și din întreaga lume pe 
care le cheamă să sprijine lupta 
poporului cuban pentru apăra
rea independenței și suveranită
ții sale.

Reamintind atacurile aviatice 
asupra plantațiilor de trestie de 
zahăr și asupra rafinăriilor de 
zahăr, precum și recentul act de 
sabotaj în urma căruia a ex
plodat vasul „Coubre", declara
ția accentuează hotărîrea po
porului cuban de a-și păstra cu
ceririle revoluționare. Partidele 
politice și organizațiile din Cubai 
și-au exprimat pe această cale 
adeziunea și aprobarea față de 
atitudinea adoptată de guvern 
împotriva inițiatorilor și inspira
torilor acestor acte de terorism.

In încheierea declarației se a- 
rată că partidele politice și or
ganizațiile de masă din Cuba 
sînt ferm hotărîte să sprijine 
executarea programului de mă
suri revoluționare și anume: 
îndeplinirea reformei agrare, in
dustrializarea țării, și întărirea: 
puterii militare, în scopul apă
rării revoluției de orice inter
venție externă. 

dul de armistițiu, continuă să a- 
ducă în Coreea de sud arme mo
deme, printre care proiectile te
leghidate „Matador", „Nike Her
cules” și „Hawk". El a cerut păr
ții americane să retragă imediat 
din Coreea de sud armele ato
mice și armele rachetă, să înce
teze lansarea de proiectile tele
ghidate și să pedepsească pe cei 
ce poartă răspunderea pentru a- 
ducerea ilegală și lansarea de 
proiectile teleghidate.

Partea americană a respins ce
rerile legitime ale părții coreea- 
no-chineze, invocîind motivul ră
suflat că armele moderne ar fi 
necesare realizării 
hru militar".

unui „echili-

o
africane
a fost luatăAceastă hotărîre 

după ce Ghana s-a consultat cu 
un număr de state africane.

Conferința va avea ca obiec
tiv discutarea acțiunilor pentru 
împiedicarea folosirii Saharei 
ca teren de experiență pentru 
armele nucleare. Ea va atrage 
atenția popoarelor africane asu
pra noilor forme de colonialism 
precum și asupra încercărilor de 
a distruge unitatea africană și 
va iniția acțiuni pozitive pentru 
pace și securitate în Africa.

--------- JX'-. ..»■■■ =»♦»< --- --------=---------

Dovezi ale complotului american împotriva 
Venezuelei

Avionul purta inițialele S.U.A. 
și era condus de doi piloți ame
ricani. In cabina avionului au 
fost găsite mitraliere, grenade 
și lăzi cu cartușe

Cei doi piloți americani au 
fost arestați și interogați de au
toritățile militare venezueleze.
■....... —= »♦♦♦♦♦»♦" 11 '

CARACAS 16 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează 

că un avion american care trans
porta arme pentru un complot 
împotriva guvernului din Vene
zuela s-a prăbușit lîngă orașul 
Cristobal City, situat la 600 de 
km. de capitala Venezuelei.

Thwoug, primul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al R.D 
Vietnam în Guineea a și plecat 
spre Conakry.

• ROMA. — Conducerea 
tidului democrat creștin a 
publicității o declarație în 
se pronunță pentru crearea 
guvern la care să participe 
Udul social democrat si partidul 
republican.

Declarația a fost pusă la vot 
după îndelungi dezbateri pe mar
ginea raportului lui 
vire la tratativele 
torii politici. Segni 
asupra unor puncte 
nu s-a ajuns încă 
social democrații 
cânii

par- 
dat 

care 
unui 
par-

la 
si

Segni cu prl- 
cu conducă- 
a anunțat că 
din program 
un acord cu 
cu reoubll-

După cura• MOSCOVA.
anunță prof. E. Vasiukova în nu
mărul de marți al ziarului „Me- 
diținski Rabotnik" în acesi an 
toți locuitorii Uniunii Sovietice în 
vîrstă de la două luni la 20 de 
ani vor fi vaccinați cu un vaccin

Declarația secretarului general 
al P. C. din

PARIS 16 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „l’Hu- 

manite" secretarul general al 
Partidului Comunist din Portu
galia, Alvaro Cunhal, și o serie 
de alți conducători ai partidu
lui, care au reușit să fugă din 
temnițele lui Salazar, au dat pu
blicității o declarație în care se 
spune: Aflîndu-ne din nou în 
libertate și reluîndu-ne locul în 

primul rînd 
poporul por- 

că sîntem

muncă, salutăm în 
partidul nostru și 
tughez și declarăm

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

Mișcarea grevistă din Italia 
și Olanda

ROMA 16 (Agerpres)
Agenția France Presse relatea

ză că începînd din seara zilei de 
15 martie a fost declarată în 
întreaga Italie o grevă de 3 zile 
a muncitorilor din industria de 
electricitate. Această grevă a fost 
determinată de refuzul persistent 
al cercurilor patronale italiene de 
a reînnoi contractul de muncă 
pentru această categorie de mun
citori. Toate sindicatele munci
torilor din industria 
tate, au declarat că 
zează cu greviștii.

HAGA 16 (Agerpres)
De două săptămîni continuă în 

Olanda greva muncitorilor din 
industria construcțiilor

In urma refuzului patronilor de 
a satisface cererile greviștilor cu 
privire lă majorarea salariilor, 
sindicatele din industria de cons
trucții au lansat chemarea de ex
tindere a grevei. Ca răspuns la 
această chemare la 14 martie au 
încetat lucrul muncitorii mai mul
tor șantiere de construcții din 
țară.

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

Lupta minerilor japonezi împotriva 
exploatării și concedierilor

de electrici- 
se solidari-

exploatării și
TOKIO 16 (Agerpres) TASS
La 15 martie minerii de la 14 

din cele mai mari mine din Ja
ponia au declarat în întreaga ța
ră greve de scurtă durată, protes
ted împotriva concedierilor și 
cerînd să se ia măsuri urgente 
pentru asigurarea securității mun
cii în mine.

Proprietarii de mine din Ja
ponia intenționează ca în 1960 să 
concedieze încă 12.000 de. mineri 
Acest lucru este dovedit de pla
nurile de producție pe acest an 
prezentate la asociația patroni
lor din industria carboniferă de 
18 din cele mai mari firme.

După cum reiese din relatările 
ziarului „Asahi“, aceste asociații 
intenționează să sporească anul 
acesta extracția de cărbune cu 

antipoliomielitic cu virus viu care 
previne cu certitudine îmbolnăvi
rea.

Prof. Vasiukova subliniază că 
în anul trecut au fost imunizate 
cu acest vaccin peste 12.000.000 
de persoane. Vaccinul a fost pre
parat și verificat în cadrul unei 
experiențe epidemiologice de ma
să de către un grup de medici 
sovietici în frunte cu profesorii 
M. Ciumakos și A. Smorodințev.

• HANOI. — După cum rela
tează Agenția vietnameză de in
formații ministrul Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a anunțat 
la 15 martie că guvernele R. D. 
Vietnam și Republicii Guineea au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice între cele două țări, 
să facă, schimb de reprezentanți 
eu rangul de ambasadori. H.

Portugalia
hotărîți să-l slujim ca și în tre
cut. luptînd pentru stabilirea 
unui regim de libertate și lega
litate în Portugalia.

In declarație se spune în con
tinuare : Mulți alți fii și fiice 
devotate ale poporului portughez 
lincezesc în închisorile fasciste 
unde sînt supuși torturilor. Ei 
sînt condamnați la mulți ani de 
închisoare, dar lupta patrioților 
portughezi sprijinită de oame
nii muncii și democrații din lu
mea întreagă va contribui ca în 
cele din urmă ei să fie eliberați.

4.7 milioane tone față de anul 
trecut, adică s-o ridice la 
8.000.000 tone. Se prevede ca a- 
ceastă sporire să se obțină exclu
siv din intensificarea ritmului de 
muncă și a exploatării minerilor. 
Cantitatea de cărbune extras pe 
cap de muncitor trebuie să creas
că anul acesta cu 27 la sută și 
să fie de aproximativ 20 tone lu
nar.

----- O

Descoperirea unei organ zații 
fasciste în Austria

VIENA 16 (Agerpres)
După cum anunță buletinul de 

informații al Federației interna
ționale a luptătorilor din rezis
tență, a victimelor și deținuților 
fascismului, poliția austriacă a 
descoperit la Viena o organizație 
nazistă care întreținea legături 
cu grupuri fasciste internaționa- 
le, în special cu așa-numita miș
care socială europeană și cu or
ganizația Ku-Klux-Klan. Poliția 
a arestat pe căpetenia acestei or 
ganizații — Konrad Windisch și 
alți trei membri ai organizației. 
Poliția a confiscat materiale de 
propagandă ale Ku-Klux-Klanului 
găsite asupra membrilor organi
zației naziste.

• NEW YORK. — La 15 mar- 
tie, în portul San Francisco a 
sosit purtătorul de avioane ameri
can „Kearsarge" avînd pe bord 
pe cei 4 marinari sovietici care 
timp de 40 de zile au fost portați 
de valuri prin Oceanul Pacific pe 
o ambarcațiune care suferise a- 
varii. Ei au străbătut o distanță 
de 1600 km. Starea sănătății lor 
este bună. La 480 km. de țărm 
au venit în întîmpinarea naufra- 
giaților un mare număr de zia
riști americani. Marinarii sovie
tici au transmis ziariștilor textul 
scrisorii adresată căpitanului na
vei americane în care îi mulțu
mesc pentru ajutorul acordat. Ei 
au fost aduși cu un elicopter pe 
țărm, unde îi așteptau reprezen
tanții ambasadei Uniunii Sovie
tice din S.U.A.

• PUBLICITATE
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'! TEATRUL DE STAT < 
„VALEA JIULUI"

j PETROȘANI ;;
Ji prezintă 1 !

sîinbătă 19 și duminică 29 3 
L martie 1960, ora 19.30 p 
'1 premiera '

' „VICLENIILE ;
< LUI SCAP1N" ;
L comedie în 3 acte de Molierc / 
'' Regia artistică: ![
! Marcel Soma
/ Scenografia: Lidia Pincus J

o. [. i. miEmm
PETROȘANI 
ANUNȚĂ
Începînd cu ziua 

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

Comitetul Filialei 
de vînatoare 

și pescuit sportiv 
PETROȘANI

Aduce la cunoștința mem
brilor vînători că viza 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 ia 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.

PROGRAM OE RADIO
18 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 10,10 
Dansuri din opere, 11,03 Teatru 
la microfon : „Pădurea". Come
die de A. N. Ostrovski. 13,05 
Suită simfonică, 14.00 Muzică 
populară romînească, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,25 Interpreți 
romîni de operă, 17.45 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 19,05 „Tot înainte pio
nieri". emisiune de cîntece, 21,00 
Melodii distractive de compozi
tori sovietici. 21.30 Concert de 
muzică populară romînească. 
PROGRAMUL II. 14.07 „Com
pozitorii cîntă pacea", 15,00 Con
cert de prînz, 16,15 Din muzica 
popoarelor. 16.50 Curs de limba 
rusă. 17.00 Din viața de concert 
a Capitalei, 17,30 Sfatul medi
cului, 17,35 Cîntece despre sate
lit și rachetă de compozitori din 
țări prietene, 17.50 Cronica eco
nomică : „Despre rentabilitatea 
întreprinderilor socialiste" de 
Ion Desmireanu. 18,30 Cîntece 
revoluționare, 19,00 Actualitatea 
în țările socialiste. 20.05 Cîntă 
Maria Tănase. 21.15 Muzică u- 
șoară de Nicolae Kirculescu și 
Elly Roman, 21,45 Album artis
tic

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I: 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17.00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52; Pro- 
gramul II 14,00 ; 16,00 ; 18,00 ; 
21,00; 23,00. j


