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fltliuni de iitâ voloetaiă 
la Paioieni

In incinta centralei
Brigăzile de muncă patriotică 

de la secțiile cazane, turbine șt 
electrică au efectuat un număr 
de 2000 ore muncă voluntară 
colectînd 55 tone de fier vechi, 
iar membrii grupelor sindicale 
din secțiile combustibil, aparataj 
termotehnic, chimică, reparații 
termomecanics și reparații cons
trucții au lucrat un număr de 
854 ore la curățirea incintei uzi
nei și amenajarea zonelor verzi. 
Secțiile combustibil, și reparații 
construcții au executat pînă în 
prezent cel mai mare volum de 
lucrări pentru amenajarea zone
lor verzi, în sectoarele ce le-au 
fost repartizate. Greiferistul Tu- 
doran Ioan II de la secția com
bustibil, Kalman losif și mese
riașii loventi Adalbert și frații 
Rostas Ladislau și Dănilă de la 
secția reparații construcții au 
muncit cu însuflețire.

Pentru înfrumusețarea uzinei 
s-au plantat pînă acum 1600 bu
căți puieti dintre care 300 de 
trandafiri, 200 de lilieci, 300 pu- 
iețt de pomi roditori etc

In colonia Sohodol
Comitetul de blocuri, ca spri

jinul conducerii întreprinderii a 
organizat duminică 27 martie o 
acțiune patriotică pentru curăți
rea și înfrumusețarea cartierului. 
Cea mai mare parte dintre loca
tari au răspuns cu mult entu
ziasm chemării, participînd la cu
rățirea subsolurilor, măturatul și 
curățitul drumurilor. S-au evi
dențiat la această muncă gospo
dinele Hereniuc Ioana, Nistoran 
Maria, Busuioc Alexandrina, 
Munteanu Ana, Puica Lucreția 
precum și tovarășii Chirilă Va- 

. sile, Hriceanu Ioan, Măriuța Vio- 
\ rel frații Mitrea și alții.

Citiți în pag. IV-a
• Primul ministru francez 

despre importanța vizitei 
lui N. S. Hrușciov în Fran
ța

• 30 de ani de la instituirea 
Ordinului Lenin

tor de tineret. Din abatajele con
duse de Cîrciumaru Victor, Teo- 
dorescu Stancu, Lungu Boris, A- 
postol Vasile și din alte abataje

Printre inovațiile propuse în acest an la termocentrala Paro- 
șeni se numără și ,,Releul de comandă a iluminatului exterior 
prin celulă fotoelectrică'* realizat de inginerul electrician Calapod 
Constantin

IN CLIȘEU: Inginerul Calapod Constantin lucrînd la perfec
ționarea inovației sale.

Minerii de la Uricani, fruntași pe țară 
în ramura cărbunelui brun și cocsificabil

Acum două zile, harnicul co
lectiv al minei Urîcani a sărbă
torit un eveniment de seamă în 
viața sa : pentru realizările deo
sebite obținute în anul trecut în 
lupta pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, co
lectivul a fost distins cu „Dra
pelul roșu de exploatare minieră 
fruntașă pe țară în ramura căr
bunelui brun și cocsificabil“.

La festivitatea care a avut loc 
cu acest prilej la Uricani au 
participat iov. Plic Alexandru — 
secretar al Comitetului raional 
de partid Petroșani, tov. lacob 
Petru — secretar al 
local al sindicatelor Petroșani, 
ing. Szuder Wiliam — director ge
neral al Combinatului carboni
fer Valea Jiului, reprezentanți ai 
M.I.G. — Departamentul Cărbu
nelui, ai Consiliului 
Sindicatelor,

Tovarășul 
șefui minei 
un referat 
zultatele obținute 
minei în anul trecut și în pri
mai trimestru din 1960. în anul 
1959 mina Uricani a extras peste 
sarcinile de plan mai bine de

Consiliului

Central al 
mineri fruntași, 
ing. Peșitz losif — 
Uricani a prezentat 
cu privire la re

de colectivul

o

Fruntași în întrecerea 
cu celelalte colective miniere

Continuînd șirul succeselor ob
ținute în trimestrul I al anului, 
cînd au trimis cocsarilor hune- 
doreni mai bine de 3550 tone de 
cărbune, minerii de la Uricani 
obțin noi rezultate de seamă. In 
patru zile lucrătoare din aprilie 
colectivul a extras cu 4 la sută 

mai mult 
cît. avea 
astfel 
liste 
niere 
mare 
dat-o

cărbune cocsificabil de- 
planificat, situîndu-se 
fruntea întrecerii socia- 
celelalte colective

în
cu
din Valea Jiului. Cea 
cantitate de cărbune 

minerii sectorului I —

mi
mai 

a.u 
sec-

20.000 tone de cărbune cocsifica
bil, depășire obținută pe seama 
creșterii productivității muncii la 
peste 1,050 tone de cărbune pe 
post și a economisit peste plan 
mai bine de 1.000.000 lei la pro
ducția marfă. S-a relevat de a- 
semenea faptul că în urma în
deplinirii unui complex de măsuri 
teiinico-organizatorice, a mobili
zării active a tuturor minerilor 
în jurul îndeplinirii ritmice a 
planului, a muncii politice duse 
de organizațiile de partid și co
mitetele de secții sindicale, 
în 1959 toate brigăzile de mi
neri din abataje și-au îndeplinit 
și depășit sarcinile de plan.

Colectivul minei Uricani a 
fost călduros felicitat pentru suc
cesele obținute și chemat să lupte 
cu hotărîre pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor economi
ce stabilite de Conferința raio
nală de partid. Numeroși mineri, 
tehnicieni și ingineri s-au anga
jat ca în cinstea zilei de 1 Mai 
și a celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R. să obțină noi și im
portante succese în creșterea pro
ducției, în lupta pentru economii 
cît mai mari la prețul de cost al 
cărbunelui.

s-au extras 
de cărbune

peste plan 318 tone 
cocsificabil.

In prezent la mină 
șoară cu avînt sporit 
pentru îmbunătățirea 
cărbunelui, pentru 
consumurilor de lemn, energie, 
aer comprimat.

se desfă- 
întrecerea 

calității 
reducerea

AMINTIRI DESPRE V. I. LENIN
întotdeauna împreună cu poporul

Erau puține zilele, în special 
serile, cînd Vladimir Ilici nu a- 
vea audiențe. Potrivit indicațiilor 
lui, la secretariat se făceau în
scrieri în felul următor: cine ce
re audiența, la ce dată și în ce 
problemă. Zilnic, dimineața un 
secretar îl informa pe Vladimir 
Ilici și el fie că era de acord și 
în acest caz își nota pe calenda
rul său, fie că îl îndrepta pe cel 
ce cerea audiența la alți tova
răși. Din însemnările secretari
lor reiese că în perioada octom
brie—decembrie 1922 Vladimir 
Ilici. primea uneori pînă la zece 
oameni pe zi.

V. I. Lenin nu-și concepea ac
tivitatea fără o legătură strînsă 
cu poporul, fără cunoașterea per
sonală a condițiilor în care lu
crează muncitorii și țăranii. Le- 
nin lua cuvîntul la fabricile și 
uzinele din Moscova cîteodată dc 
3—4 ori pe zi. Așa a fost, de 
pildă, în ziua de 2 august 1918 
cînd Vladimir Ilici a prezentat 
referatul „Republica Sovietică es
te în pericol" la mitingul munci
torilor din raionul Butîrsk, la re
gimentul revoluționar Varșovia, în 
raionul Zamoskvorecie și pe clm- 
pia Hodîn și a luat cuvîntul la 
adunarea agitatorilor care plecau 
pe front.

In cabinetul lui de lucru din 
Kremlin V. I. Lenin a avut ade
sea convorbiri cu conducători și 
delegați ai partidelor comuniste 
și muncitorești frățești. Cunoștin-

La succesele obținute de minerii aninosenf în lupta pentru 
mai mult cărbune și-au adus partea lor de contribuție și munci
torii de Ia depozitul de lemne. Ei s-au străduit să asigure brigăzi
lor de mineri, Ia timp, lemnul atît de necesar la locurile de muncă.

IN CLIȘEU: (de Ia stînga la dreapta) Obracea Gheorghe, 
Dobre Radu, Ivănici Hie, Cristea Traian, Crișan Hie, Gergely Do
minic și Bocor Nicolae. Aceștia sînt de fapt doar dțiva din, har
nicii muncitori ai depozitului.

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

In sprijinul brigăzilor rămase 
în urmă

o .brigadă rămîne codașă, rușinea 
o poartă nu numai minerii brigă
zii, ci și tehnicianul repartizat 
să-i ajute.

Tabelul amintit constituie doar 
una, și poate cea mai simplă 
dintre măsurile luate de organi
zația de bază încă din ianuarie 
pentru ridicarea brigăzilor răma
se în urmă. Dacă în prezent sec
torul IV se numără printre cele 
fruntașe ale exploatării, cu 4.000 
tone de cărbune date peste plan 
de la începutul anului, din care 
mai bine de 2000 extrase în 
cursul lunii martie, aceasta se 

datorește muncii 
neobosite depu
se de comuniș
tii organizației de, 
bază pentru în
lăturarea rămîne-

Intr-unui din birourile sectoru
lui IV al minei Anlnoasa se află 
un tablou înrămat pe care sînt 
înscrise nume de tehnicieni și 
brigadieri. In fond e vorba de 
lucruri cunoscute: maiștrii, teh
nicienii și inginerii din sector 
răspund fiecare de cîte o bri
gadă de mineri pe care o ajută 
—Realizeze ritmic 

dea cărbune de câ- 
amintește 

generală a 
care a a- 
anului, în 

generală a

i

a se reparti- 
să răspundă

nemijlocit 
planul, să 
litate. Acest tablou 
însă de o adunare 
organizației de bază, 
vut loc la începutul 
ianuarie. Adunarea 
analizat cauzele 
pentru care 10 
brigăzi de mineri 
din sector rămî- 
neau în urmă. Și 
pînă atunci fusese 
folosită metoda de 
za tehnicieni care 
de anumite brigăzi, dar unii din
tre ei nu-și' făceau datoria. Do
vadă, la începutul lunii ianuarie, 
10 brigăzi rămîneau în urmă iar 
sectorul nu-și putea realiza pla
nul. Analizînd situația, organiza
ția de bază a cerut ca tehnicie
nii să simtă răspunderea pentru 
brigăzile ce le-au fost repartiza
te, să le ajute să realizeze nu 
numai planul, ci și angajamen
tele de întrecere. Și pentru a se 
ști precis care tehnician răspun
de, de o brigadă sau alta, pentru 
a se cunoaște modul cum o ajută, 
a fost întocmit acest tablou. Cînd

Din activitatea 
organizațiilor de partid

exer- 
asu- 

viață

ța și contactul cu Lenin au 
citat o puternică influență 
pra 'formării concepției de 
a multor etninenți revoluționari 
din Anglia, Franța, Italia, Germa
nia, Cehoslovacia, Polonia, Un
garia. China, Japonia și alte țări, 
i-a ajutat la rezolvarea multor 
probleme ale mișcării muncitorești 
internaționale.

Pe toți reprezentanții partiac- 
lor comuniste și muncitorești fră
țești îi uimea cit de profund în
țelegea Lenin glndurile și suferin
țele oamenilor muncii din orice 
țară.

Laboratorul ideilor 
creatoare

Una din părțile constitutive ce
le mai importante ale cabinetului 
de lucru al lui Lenin este biblio
teca pe care el o folosea în per
manență. Ea cuprinde peste zece 
mii de cărți, broșuri, reviste și 
alte tipărituri — toate mărturii, 
ale muncii sale încordate, care 
ajută la cunoașterea mai adîncă 
a laboratorului gîndirii creatoare 
leniniste.

Biblioteca lui Lenln din Krem
lin cuprinde cărți din cele mai 
diferite ramuri ale cunoașterii.

Literatura mărxistă ocupă un 
loc primordial: operele lui K. 
Marx și F. Engels, „Capitalul" 
de Marx, volumele 1, 2, 3 ale e- 
diției germane din anii 1872,

10 brigăzi răma-
rii în urmă.

Printre cele
se în urmă se număra, spre exem
plu și cea condusă de Balint Ba
lazs. ’ Cauza — slaba organizare 
a muncii în unele schimburi. La 
propunerea organizației de bază, 
brigada a fost întărită cu mineri 
cu experiență, între , care Vass 
Alexandru I, Vass Alexandru II, 
buni organizatori ai muncii, oa
meni care știu să prețuiască tim- - 
pul. Membrii biroului organiza- • 
ției de bază au stat de vorbă cu 
brigadierul Balint, îndemnîndti-1

I. B.

(Continuare în pag. 3-a)

1885, 1894 și prima ediție rusă 
din anii 1872—1896.

Biblioteca lui Lenin de la 
Kremlin cuprinde o bogată și va-. 
riată literatură în domeniul filo-: 
zofiei: opere ale filozofului grec 
din antichitate Platon; ale scrii
torului moralist Plutarh; unele 
opere filozofice ale materialiști- 
lor francezi din secolul al XVII- 
lea — Holbach, Helvetius; filo
zofia clasică germană este repre
zentată prin lucrările lui Hegel, 
Feuerbach, istoria gîndirii socia
le din .Rusia — prin operele lui 
G. V. Plehariov, A. A. Bogdanov 
și altora.

Lenin manifesta un viu inte-1 
res față de literatura consacratul 
dezvoltării societății, diferitelor 
curente sociale și politice. Biblio
teca lui personală, cuprinde ope
rele unor remarcabili gînditori 
din trecut, socialiști utopici 
Thomas Mortis, Saint-Simon, V. 
Weitling. In secția sociologie sînt 
reprezentate cărțile lui A. Be
bel, P. Lațargue, F. Lassale, W. 
Liebknecht, F. Mehring, J, Jaures, \ 
R. Luxembourg, E. Bernstein, O. 
Bauer, K. Kautski, E. Vandervel- 
de, P. Kropotkin, M. Bakunin și 
altora.

După victoria Marii Revoluții j 
Socialiste din Octombrie V. I.
Lenin urmărea atent tot ce se: 
edita în' străinătate, în special de 
către curentele politice care se i 
erijau în „curente socialiste",

(Continuare în pag. 3-a)
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în ultimii

al ca-

se pregă- 
mai mul-

exi&tă 
putem 
de un

de 
părinți 
și dul- 

mobi-

profesională de uce- 
lîngă Grupul școlar 
Petroșani

In timp ce elevii se aflau în vacanța de primăvară, studenții 
și-au continuat pregătirile fără întrerupere în vederea susținerii 
cu succes a sesiunii de examene din vară. Pentru fixarea cunoș
tințelor teoretice ei primesc un mare ajutor din partea profeso
rilor în laboratoarele modern utilate ale institutului. Iată în cli
șeul alăturat o imagine din laboratorul de mașini miniere la o 
oră de lucrări. Studenții Baculea Paul, Stoica Petru și Țeculescu 
Traian făcînd descrierea unei mașini de încărcat cărbune sub di
recta îndrumare a ing. Andrei lanăș, asistent (al doilea din 
dreapta).

Lectoratelor cu părinții — 
o tematică mai apropiată de viață

O

In anul școlar 1959—1960 au 
fost organizate în raionul nostru 
de către subfiliala S.R.S.C. în 
colaborare cu Secția de învăță
mânt și cultură un număr de 10 
lectorate cu părinții. Chiar de la 
începutul activității lor aceste 
lectorate au stîrnit un deosebit 
interes în rîndul părinților, ei 
participînd în medie peste 80 la 
expunerea unei conferințe, la fie
care lectorat. Dar în activitatea 
lectoratelor s-au observat însă 
unele deficiente.

Sînt de pildă lectori care își 
întocmesc conferințele superficial, 
pierzîndu-se în probleme teoretice, 
rupte de viață, din care părinții 
nu pot învăța mare lucru. La u- 
nele lectorate ca de pildă la cel 
de pe lîngă școala din Vulcan 
(secția maghiară) se începe ci
clul unor 
complexe 
cipanților 
de bază 
amintit s-a început ciclul confe-

conferințe cu cele mai 
lecții, fără a da parti- 
mai întîi cunoștințele 
necesare La lectoratul

O EXCURSIE REUȘITA
dimineața zilei de 28 mas 
c., în ultimul vagon al tre- 
personal nr. 2006 pe direc-

București era

zile.
bună au fa
de mers cu 
neobservate.

aranjate, ilu- 
o mare aflu-

In 
tie a. 
nului 
ția Petroșani 
mare veselie. Un număr de 60 u- 
cenici ai Școlii profesionale din 
Petroșani, prin grija comitetului 
de părinți, plecau spre București 
într-o excursie de 6

Cîntecele și voia 
cut ca cele 12 ore 
trenul să treacă pe

Drumul de la gară și pînă la 
cantonament a însemnat primul 
contact cu Bucureștiul, elevii 
fiind impresionați de ceea ce 
Capitala le oferea : blocuri înal
te, vitrine frumos 
minație cu neon și 
ență de oameni.

Programul bine 
cum și sprijinul acordat de către 
Ministerul Industriei Grele care 
a pus la dispoziția ucenicilor 
două autobuse, a dat posibilitate 
excursioniștilor să viziteze mai 
multe expoziții, muzee și mari u- 
zine printre care : Centrul de do
cumentare tehnică al M.I.G., Mu
zeul partidului. Muzeul de știin
țe naturale „G. Antipa“, Expo
ziția satului. Palatul Pionierilor, 
uzinele „23 August", 
„Semănătoarea", precum 
rile construcții, realizări 
gimului nostru : Teatrul 

alcătuit pre-

uzinele 
și ma- 
ale re

de ope-

o

rințelor cu tema: „Problemele 
de bază ale educației tineretului 
în spiritul moralei comuniste" 
care, datorită Complexității pro
blemelor pe care le cuprinde, ar 
fi trebuit de fapt să închidă ciclul 
de expuneri.

Legînd cît mai mult temele 
predate de problemele pe care le 
ridică viața chiar în școala res
pectivă părinții vor putea înțele
ge mult mai bine problemele te
oretice expuse, putînd în același 
timp să intervină cu pricepere și 
competență în viața copiilor. De 
aceea trebuie alese acele terne 
care să înarmeze părinții cu cu
noștințele necesare pentru activi
tatea cu copiii pe timpul' vacan
ței de vară cînd într-o mare mă
sură nu vor mai fi ajutați de pro 
fesori și învățători. Iată de ce 
temele predate trebuie să fie cît 
mai legate de viața de fiecare zi 
în care părinții își exercită in
fluența fără întrerupere asupra 
copiilor lor.

ș. N.

cartierele Flo- 
Noi, Ferentari 
construcții din

completată cu

noile blocuri din 
reasca, Bucureștii 
și complexul de 
Piața Republicii.

Excursia a fost
o ieșire în afara Bucureștiului cu 
care ocazie ucenicii au văzut 
complexul poligrafic „Casa Scîn- 
teii", aeroportul internațional 
București-Băneasa și frumoasa 
bază nautică și centrul de odih
nă Snagov.

De asemenea plimbările cu au
tobusele M.I.G. prin București 
au dat posibilitate ucenicilor să 
vadă mai multe monumente is
torice. lucrări arhitectonice vechi 
și mai multe teatre și cinemato
grafe.

Pentru completarea programu
lui, serile în cantonament au fost 
consacrate vizionării la televi
zor a diferitelor spectacole și 
programe speciale.

Zilele petrecute în București 
au impresionat pe ucenici.

Veni și ziua despărțirii de Ca
pitală.

In ultimul vagon al personalu
lui București — Petroșani discu
țiile erau în toi. Ucenicii recapi
tulau programul vizitei în Bucu
rești.

Intr-un compartiment, ucenicul 
Karacsonyi losif povestea cole-

In sala de mașini e liniște. 
Pe strungurile tăcute a apărut, 
ca o brurnă, un strat abia vi
zibil de praf. Cînd ucenicii anu
lui I si-au luat rămas bun de 
la ele, acum două săptămini, 
sclipeau de curățenie, și acum...

O umbră de tristețe parcă, a 
stăruit pentru o clipă în privi
rile ucenicilor cînd au intrat în 
sala de mașini în prima oră du
pă vacanță. Dar programul a 
început cu ,,toaleta" mașinilor.

...Și prima oră a trecut pe ne
simțite, ucenicii întreeîndu-se 
care să răspundă mai întîi pen
tru a dovedi maistrului că în 
vacanță nu au uitat cele învă
țate pînă acum. în pauză toți 
părăsesc sala, strungurile rămî- 

, nind din nou tăcute dar parcă

de gingășie 
altul al ma
să pătrundă 
mina lui, ți- 
bumbac alu-

&
8 mai vesele în sclipirea metalului 
8 bine lustruit. Numai într-un colț 
8 al sălii, lingă o mașină, un bă- 
8 iețaș rămase nemișcat privind 
8 fascinat strungul. Maistrul ins- 
8 tractor observîndu-l, se apropie 
8 de el.
8 Privirile băiatului se ptimbau
8 ușor cu o nuanță
8 de la un capăt la
8 șinii căutind parcă 
8 fiecare piesă. Apoi,
8 nînd un bulgăre de
8 necă ușor de-a lungul mașinii, g 

„Ce-o mai avea de șters, cu doar g 
strungul sclipește de curățenie" g 
— se gîndea maistrul. Și totuși g 
bumbacul aluneca mereu de-a 8 
lungul fiecărei piese. Ucenicul g 
Biro C. Victor — căci el era — g 
și-a ales meseria de strungar și g 
a îndrăgil-o mult. 8

— Ce-i Biro, îi spuse mats- g 
trul atingîndu-l ușor pe utnar. g 
Băiatul tresări, trezit parcă 
tr-un vis 

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

din- S
a-r-........  3
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meu
mei

promit că la prima vizită a pă
rinților tăi la școală am să-i in
vit aci, in sala de mașini, să-ii 
vadă strungul. Ai grijă deci ca 
și de acum înainte să fie curat.

părinților despre strungul 
îmi pare rău că părinții 
nu pot vedea la ce mîndrețe de 
mașină lucrez eu.

— Nu fi supărat pentru asta, 
mai copile, ii spuse maistrul 
mtngîindu-l ușor pe umeri. Iți 8 ......  ‘'O o 

8 O o 
8 
8

— Vă promit!... atît a mai a- 8 
pucat să spună Biro Victor șt 8 
bucuros peste măsură o zbughi 8 
dfară din sală, sărind într-un și- 8 
dor 8
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din toată excursia : Muzeul par
tidului.

In alt compartiment, elevul So- 
col Denes discuta cu colegii des
pre frumoasele cartiere din Bu
curești; un alt grup de elevi dis
cuta despre frumosul centru do
cumentar tehnic , al M.I.G. unde 
ucenicii și-au văzut și machetele 
lucrate de ei la școală și expuse 
aici. Mulți elevi discutau despre 
frumoasele baze 
sportive construi
te nu de mult 
în București. U- 
cenicii electricieni 
schițau pe un 
caiet legăturile 
necesare creării 
unei firme cu 
becuri a cărei 
inscripție să in
dice : Grupul șco
lar minier Petro
șani,
școlii așa 
văzuseră 
firmă 
rești.

Seara tîrziu la 
geamurile vago
nului ucenicii ad
mirau orașul nos
tru Petroșani, 
iar privirile lor 
păreau că ex- 
r»rirrră un anCTfl-

necesară
cum 

ei o 
în Bucu-

La școala 
nici de pe 
minier din 
tesc anual 350 elevi în 
te meserii.

Față de anii trecuți, 
doi ani munca noastră s-a îm
bunătățit simțitor datorită apli
cării instrucțiunilor Ministerului 
Invățămîntului și Culturii care 
se referă la crearea unui comitet 
de părinți pe școală, primul a- 
jutor al conducerii școlii și 
drelor didactice.

Pe lîngă școala noastră 
un asemenea comitet și 
aprecia că munca lui este 
real folos, ea fiind neîntreruptă 
și pe timpul vacanței. Activita
tea acestui comitet a fost multi
laterală, școala fiind sprijinită în 
munca profesională, educativă, 
administrativă și culturală. Au 
fost organizate patru ședințe cu 
părinții elevilor ce aveau note 
slabe la începutul trimestrului II 
și multe absențe. Analizarea a- 
cestei situații și luarea, unor mă
suri a făcut posibil ca foarte 
mulți elevi din cei vizați să fie 
aduși în rîndul elevilor fruntași. 
De asemenea procentajul la frec
vență a fost îmbunătățit.

In ceea ce privește munca e- 
ducativă cu părinții și elevii, co
mitetul de părinți pe școală a 
organizat două ședințe cu părin
ții în care s-au prezentat două 
referate cu tema : „Cum să or
ganizăm timpul liber al elevilor 
acasă și necesitatea verificării 
activității elevului la școală", iar 
pentru elevi un referat cu tema : 
„Comportarea elevilor în afara 
școlii".

Ca urmare a acestor referate 
starea disciplinară a elevilor s-a

-O

De la ppima opă 
de sută

frecvență
la sută

De obicei, în prima zi de școa
lă, după o vacanță petrecută din 
plin, elevii își petrec tot timpul 
povestind unul altuia despre zi
lele cînd nu s-au întîlnit. înainte 
vreme însă, aceste povestiri con
tinuau să se repete o săptămînă 
deoarece mulți, în prima zi nu 

veneau la școală. Azi însă, ca un 
răspuns la chemarea „din prima 

jament ca după terminarea șco
lii să depună tot elanul ca ora
șul nostru draș să fie și mai 
frumos.

Felul în care s-a desfășurat a- 
ceastă excursie ne îndreptățește 
să apreciem că s-a atins scopul, 
ucenicii căpătînd multe cunoș
tințe iar pe de altă parte a ară
tat marele ajutor dat școlii de 
către comitetul de părinți în pro
cesul de educare a viitorilor 
muncitori calificați. 

prof. IOAN FANE

La intrarea în Parcul Libertății, cei 60 de ucenici care au vizitat timp de 6 
zile Capitala, au ținut să aibă o amintire plăcută — o fotografie. Este cea pe 
care o publicăm alăturat.

îmbunătățit mult; ucenicii se în
grijesc de ținută, comportarea în 
afara școlii s-a schimbat mult 
în bine.

Prin sprijinul comitetului 
părinți, s-au mobilizat 
de profesiune lîmplari 
gheri în scopul reparării 
lierului, ușilor și ferestrelor, ți- 
nînd seama că școala nu pregă
tește ucenici în aceste sectoare.

Munca culturală a fost de ase
menea în atenția comitetului de 
părinți, care, prin organizarea 
de reuniuni cu programe artis
tice și spectacole au strîns fon
durile necesare realizării unor 
obiective din plan ca efectuarea 
de excursii cu elevii cei mai buni 
și altele. O astfel de excursie a 
și fost organizată în vacanța de 
primăvară cu un număr de 60 e- 
ievi la București.

Activitatea comitetului de pă
rinți a făcut posibil ca sarcinile 
școlii să fie realizate cu mai mul
tă ușurință, în felul acesta în- 
chegîndu-se o legătură strînsă în
tre școală și părinți.

Perioada ce urmează, cu spri
jinul comitetului de părinți, va 
da posibilitate școlii să obțină 
rezultate și mai 
de școlarizare a

Felul în care 
Ana, președinta 
părinți pe școală,

bune în munca 
elevilor ucenici, 
tovarășa Costea 
comitetului de 

a coordonat 
munca precum și activitatea deo
sebită depusă de mai mulți 
rinți ne dă garanția că și în 
mestrul III rezultatele vor fi 
cele mai frumoase, reușind 
fel să încheiem cu succes acest 
an școlar.

IOAN DUMITRU 
director de studii

pă- 
tri- 
din 
ast-

zi frecvență de 100 la sută și 
numai note bune“ la Școala me
die mixtă din Petroșani majori
tatea claselor au avut o frecven
tă de 100 la sută. Cînd profeso
rul a intrat la prima oră în cla- > 
sa a VlII-a A a rămas plăcut im
presionat văzînd că nici un loc 
în bancă nu e liber. Responsa
bilul clasei raportează : Frecven
ța e de 100 la sută. De altfel la 
fel au fost întîmpinați și profe
sorii care au intrat la prima oră 
în clasele a IX-a A și B, a X-a 
A, a Xl-a A și B.

Răspunsurile date de elevi la 
recapitularea materiei din pri
mele ore au fost de asemenea 
bune dovedind că marea majori
tate a elevilor și-au însușit te
meinic cunoștințele căpătate în 
primele două trimestre. Este un 
început bun care promite desigur 
un sfîrșit asemănător la Școala 
medie mixtă din Petroșani.



Ajutor mai concret difuzorilor 
voluntari de la mina Petrila

Realizări de scamă la mina 
Lenea

La preparația Petrila în fieca
re lună crește simțitor numărul 
abonamentelor la presă. Munci
torii de aici solicită tot mai mult 
ajutorul prețios al ziarului, care 
le dă îndrumări și răspunsuri 
la o serie de probleme ridicate 
de viață. Pentru majoritatea lu
crătorilor preparației ziarul a de
venit o necesitate. El este citit 
cu multă atenție, constituind în 
același timp un mijloc impor
tant de ridicare a nivelului poli
tic și cultural. Din paginile zia
rului cititorii desprind cele mai 
înaintate metode de muncă ale 
fruntașilor în producție, care îi 
ajută să-și îmbunătățească în 
permanență activitatea, în scopul 
obținerii unor rezultate cît mai 
bune.

Așa de pildă în echipele con
duse de tovarășii Pohl Anton, 
Marcu Dumitru, Hogh Iosif, 
muncitorii citesc regulat ziarul, 
ei sînt cunoscători ai evenimen
telor interne și internaționale din 
etapa actuală.

Problema presei de partid este 
privită cu mult spirit de răspun
dere de organizația de bază. Bi
roul a trasat sarcină tovarășului 
Galinski Rudolf să se ocupe în
deaproape de instruirea și îndru
marea colectivului de difuzori 
voluntari, care desfășoară o ac
tivitate rodnică în această pri
vință. reușind să facă abona
mente trimestriale la ziare și re
viste. Față de primul trimestru 
al acestui an numărul celor a- 
bonați la ziare a crescut cu 206 
tovarăși, iar față de luna decem
brie cu 506 abonamente.

De pildă numărul abonamen
telor ia ziarul „Scînteia" și 
„Scînteia tineretului" a crescut 
în prezent cu sută la sută față 
de luna decembrie 1959.

In munca de difuzori voluntari 
---------------- O----------- '-----

In sprijinul brigăzilor rămase 
în urmă

(Urmare din pag. l-a)

să se ocupe nu numai de lemn, 
vagonete și scule, ci și de oa
meni, să cultive la ei răspunderea 
pentru bunul mers al muncii, să 
le ceară disciplină. Muncind așa 
cum l-a îndemnat biroul organi
zației de bază, tovarășul Balint 
a devenit nu numai un bun bri- 
f-dier, ci și un agitator activ;

,ada sa se numără acum prin
tre cele fruntașe. El și-a expri
mat dorința de a intra în rîndu- 
rile candidaților de partid.

Au fost de asemenea ajutate bri
găzile conduse de tovarășii Do- 
roghi Florian, David Nicolae, Bi
ro Ștefan, lordăchescu Nicolae 
Care acum realizează o producție 
mai mare decît cea planificată. 
Ceva mai mult, atenția a fost 
îndreptată și spre acele brigăzi 
care își realizau planul, dar ob
țineau realizări sub posibilități, 
cum era cea condusă de tov. îan- 
cu Victor. In această brigadă 
lucrurile nu mergeau așa cum 
trebuia pentru că oamenii nu 
erau repartizați corespunzător, 
în funcție de calificare, pe cele 
trei schimburi. Organizația de 
bază a cerut tovarășului Iancu 
Victor, candidat de partid, să se 
ocupe de omogenizarea schimbu
rilor printr-o repartizare judi
cioasă a oamenilor. Această mă
sură a și fost tradusă în viață, 
și totodată minerii buni din bri
gada au fost solicitați să se ocu
pe de cei care înțîmpină greutăți 
în muncă. Astfe.l, tovarășul Rad 
Mihai, ajutor miner, a început 
să se ' cupe de vagonetarul Dn- 
mitraș. Cornel, ajutîndu-1 să mun
cească. mai bine La fel ău fost 
ajutați vagonetarul Oprea Victor 
și alți mineri tineri din abataj. 
Astăzi brigada se. numără printre 
cele fruntașe.

Periodic, tovarășii din biroul 
organizației de bază, împreună i 
cu conducerea sectorului, anali- j 
zează modul cum sînt sprijinite 
brigăzile de mineri pentru înlă
turarea rămînerii în urmă, insis- 
tîndu-se îndeosebi asupra spriji
nului dat de tehnicieni, aprovizio
nării cu vagonete goale și mate- i

s-au evidențiat în mod deosebit 
tovarășele Clamba Eleonora și 
Ma-tiuș Olga, care au depus o 
muncă stăruitoare în această di
recție, stînd de vorbă în mod to
vărășesc cu muncitorii prepara- 
ției, ia locurile de muncă, ară- 
tîndu-le importanța citirii cu re
gularitate a ziarului

Dacă la preparația Petrila s-au 
obținut rezultate frumoase în a- 
ceastă direcție, nu același lucru 
se poate spune despre mina Pe
trila. Aici în ultimul timp a slă
bit activitatea difuzorilor volun
tari din unele sectoare ale mi
nei. Aceasta înseamnă că o par
te din organizațiile de partid, 
comitetele de secții sindicale și 
organizațiile de bază U.T.M. au 
lăsat problema difuzării presei 
exclusiv pe seama difuzorilor vo
luntari, care n-au fost suficient 
îndrumați și controlați în mun
că. Așa se explică faptul că în 
luna aprilie a. c. numărul abo
namentelor la presă a scăzut cu 
558 față de luna martie a. c.

In vederea îmbunătățirii situa
ției, organizațiile de partid și or
ganizațiile de masă din cadrul 
sectoarelor, trebuie să acorde 
un ajutor concret difuzorilor vo
luntari. Ei trebuie să fie periodic 
instruiți. Numărul de 435 abo
namente la ziarul „Scînteia tine
retului", este cu totul necores
punzător față de efectivul total 
al minei din care 80 la sută sînt 
tineri.

Citind cu regularitate ziarul 
muncitorii sînt la curent cu ho- 
tărîrile partidului și guvernului, 
cu problemele vieții internațio
nale și cu problemele strips le
gate de buna desfășurare a pro
cesului de producție în vederea 
îndeplinirii angajamentelor ce le 
stau în față.

Z. S.

riale, întăririi disciplinei în mun
că. S-a cerut ca brigăzilor să 
li se asigure sprijin și îndrumare 
calificată mai ales pentru înde
plinirea angajamentelor de între 
cere privind realizarea de econo
mii. reducerea prețului de cost 
și îmbunătățirea calității cărbu 
nelui.

Rod al acestei preocupări din 
partea organizației de bază, ai 
muncii neobosite depuse de co
muniști, aproape toate brigăzile 
de mineri din sector își îndepli
nesc și depășesc ritmic sarcinile 
de plan. Pentru consolidarea a- 
cestor succese, pentru ca în fie« 
care abataj să lucreze brigăzi 
puternice, capabile să învingă 
greutățile, să realizeze planul la 
toți indicii, biroul organizației de 
bază a cerut minerilor și tehni
cienilor comuniști, conducerii sec
torului, să se preocupe cu toată 
răspunderea de calificarea mun
citorilor tineri, de ridicarea nive
lului profesional al minerilor și 
muncitorilor din sector.

AMINTIRI DESPRE V. I. LENTN
(Urmare din pag. l-a)

dar care erau de 'fapt lachei al 
burgheziei.

Biblioteca cuprinde numeroase 
cărți din domeniul istoriei miș- 

1 cărți revoluționare din Rusia, în 
special cărți consacrate unor re
voluționari ca A. Jeliabov, V. 
Zastllici, S. Pctrovskaia, S. Hal
turin. P. Alekseev și alții,, precum 
ți cărți scrise chiar de partici'- 
panți la lupta revoluționară.

Lenin a studiat mult prbple- 
’ mele teoretice militare. El cunoș- 
; tea în mod ^aprofundat lucrările 
{ întemeietorilor socialismului știin

țific — A'. Marți, și F. Engels în 
problemele luptei armate a ma
selor, tot ce au scris ei in 1 do
meniul istoriei războaielor1 și ar
tei militare. Totodată Lenin cu
noștea bine lucrările cele mai im
portante ale teoreticienilor mili
tari burghezi și a folosit tot ce 
era util și prețios în știința mi
litară burgheză pentru interesele

Deși planul de producție a fost 
mult mâi mare decît în trimes
trul I al anului 1959, totuși în 
dimineața zilei de 26 martie 1960 
colectivul de mineri,' tehnicieni 
și ingineri de la mina Lonea a 
raportat Conferinței sindicate
lor din Valea Jiului prin- 
tr-o telegramă că angajamentul 
în cinstea zilei de 1 Mai a fost 
depășit cu 4110 tone de cărbune, 
productivitatea muncii planifica
tă de 1,005 tone cărbune pe post 
a fost depășită obținîndu-se o 
productivitate de 1,008 tone pe 
post, iar la prețul de cost s-au 
realizat economii în valoare de 
300.000 lei.

La baza acestor realizări a 
stat în primul rînd îndeplinirea 
la timp a prevederilor planului 

de măsuri tehnico-organizatorice 
care a făcut să se ușureze cu 
mult eforturile fizice ale mun
citorilor, să se facă o aprovizio
nare mai bună a locurilor de 
muncă cu material lemnos și va
gonete goale.

Printre măsurile tehnico-orga
nizatorice mai de seamă putem 
evidenția executarea lucrărilor 
de pregătire și deschidere în stra
tul V care au dat posibilitate să

— = ★ =» — .. .

Nouă metodă de montare 
a obiectelor sanitare
In dorința de a realiza cît mai 

frumoase economii brigada de 
instalatori de apă de pe șantie
rul din Lupeni condusă de Is- 
todor Vi utilă a trecut la o nouă 
metodă de montare a obiectelor 
sanitare.

înainte vreme obiectele sani
tare se montau într-un timp mai 
lung și necesitau o operație de 
montare a unor dibluri de lemn, 
operație care s-a dovedit a fi 
de prisos.

Acum la montarea obiectelor 
sanitare nu se mai montează 
dibluri de lemn în zid. deci nu 
se mai bat găuri în zid înainte 
de a se monta obiectul respec
tiv, ci cu ajutorul unei borma- 
șini electrice se fixează obiectul 
sanitar la locul respectiv cu niște 
șuruburi prinse în piulițe.

Noua metodă de montare a o- 
biectelor sanitare care s-a do
vedit foarte valoroasă aplicată 
la montarea a 36 chiuvete în blo
cul 21 a adus șantierului o e- 
conomie de material și timp în 
valoare de 500 lei. Plus de a- 
ceasta, zidarii nu mai au de e- 
xecutat reparații în urma mon
tării obiectelor sanitare deoarece 
nu se mai produc spărturi în 
zid și deci nu se mai efectuează 
ore de regie la reparații.

Timpul de montare a uneî 
chiuvete cu noua metodă s-a re
dus cu 45 de minute, făcînd să 
crească productivitatea muncii. 
Acum instalatorii de apă de pe 
șantierul din Lupeni folosesc cu 
succes noua metodă în scopiri 
realizării de economii.

V. CIRSTOIU 
corespondent

proletariatului și ale partidului 
>.ău. Cu mult înainte de revolu
ție Lenin a citit cu atenție lucra
rea în trei volume a germanului 
K. Klausevitz „Despre război" și 
a făcut cu acest prilej multe în
semnări și observații critice El 
a studiat operele lui Napoleon I, 
Friedrich îî, lucrarea în trei vo
lume, „Strategia" a scriitorului 
militar rus G. Leer, și operete 
altor istorici și teoreticieni mili
tari.

Cu toate că programul de lu
cru al lui Lenin era extrem de 
încărcat, Vladimir Hid își găsea 
totuși timp să citească și litera
tură beletristică. La Kremlin, în 
cabinetul lui Vladimir Hid, între 
autorii ale căror opere el dorea 
să le aibă întotdeauna sub mină, 
alături de operele lui Marx și En
gels se aflau cărțile lui Cernișev- 
ski

In bibliotecă au fost alese cu 
minuțiozitate lucrările scriitorilor 

se creeze abataje de rezervă, S-a 
pus în funcțiune circuitul auto
mat de la suprafață la mina I 
care a dus la ușurarea efortului 
fizic al muncitorilor de aici. La 
sectorul IV au fost executate lu
crări de întreținere într-un vo
lum mare în galeriile direcțio
nale și transversale de cap și 
bază înlocuindu-se susținerea în 
lemn cu susținerea în inele de 
bolțarl.

Armarea metalică cu armături 
T.H. a preabatajelor transversale 
103 și 104 de la sectorul I, 902 
de la sectorul II, preabatajelor 
de la stratul V sectorul III a 
dus la reducerea în mod conside
rabil a consumului de lemn și 
volumului de întreținere, mărin- 
du-se totodată durata galeriilor 
respective. Aceste măsuri au a- 
dus o contribuție de seamă la 
realizarea sarcinilor de plan și 
reducerea prețului de cost pe tona 
de cărbune.

Elanul cu care au pornit mi
nerii, inginerii și tehnicienii la 
realizarea atît a sarcinilor de 
plan cît și a angajamentelor pe 
care și le-au luat a constituit 
unul din factorii de seamă în 
obținerea succeselor.

Deși minerii aveau angaja
mente concrete în cinstea zilei de 
1 Mai, totuși întruniți nu de 
mult în ședință de producție in
ginerii șefi de sectoare împreună 
cu conducerea minei au analizat 
din nou posibilitățile de a fi de
pășite angajamentele inițiale, a- 
cordîndu-se o atenție maximă ca
lității cărbunelui, economiilor, 
întreținerii lucrărilor miniere.

Cel care a inițiat întrecerea 
între sectoarele de producție 
chemîndu-le la întrecere pe cele
lalte a fost colectivul sectorului 
i condus de ing. Ciriperu V. An
gajamentele luate de mineri frun
tași cum sînt Compodi loan, 
Vancso Gheorghe, Timar Gheor- 
ghe, Toacă Ștefan, Lapșanschi 
Adalbert și mulți alții au mobi
lizat întreaga masă de mineri 
făcînd-o să desfășoare larg în
trecerea socialistă.

Prin analiza periodică a mun
cii depuse de conducerea mineî 
Lonea privind realizarea în ter
men a planului de măsuri teh
nico-organizatorice, prim urmări
rea zilnică a realizării principa
lilor indici de plan, controlul mai 
eficace asupra calității cărbune
lui, cît și prin munca politică 
desfășurată în rîndul muncitori
lor, conducerea minei Lonea șl 
comitetul sindical au simțit din 
plin sprijinul comitetului de 
partid al minei.

DUMITRU OLTEANU
secretar al sindicatului minier

Lonea

democrați — revoluționari A. T. 
Herțen, D. L Pisarev, V. G. Bie- 
linski, N„ A. Dobroliubov. Există 
aici diferite ediții ale operelor lui 
M E. Saltîkov-Scedrin, cîteva 
ediții de povestiri și nuvele ale 
lui Uspenski.

Foarte complet sînt prezentate 
operele scriitorilor și poeților ruși, 
precum și cărțile editate în tim
pul vieții lui Lenin.

V'. 7. Lenin cunoștea bine lim
bile germană, franceză, engleză, 
citea în limba polonă și italiană, 
înțelegea limbile cehă și suedeză.

Lenin citea totdeauna cu mare 
atenție cărțile, deseori făcea nu
meroase adnotări pe text, pe mar
gini, pe coperți sau pe 'foi volan
te, sublinia și tăia pasajele care 
îl interesau deosebit de mult, fă
cea aprecieri asupra unor afirma
ții ale autorului, își lua numeroa
se note. în prezent există aproxi
mativ 900 de cărți și alte tipă
rituri cu adnotații ale lui Lenin.
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O. C. L. Produse | 

Industriale | 
PETROȘANI 

anunță că a pus în vîn- 
zare prin magazinele sa- 
le din tot raionul Petro
șani încălțăminte ușoară J > 

l ț entru bărbați și femei. ;
@ sancaîe de piele pen- h 

; tru femei la prețul de ți 
61 lei perechea. b

e sandale de piele pen- f 
Itru bărbați cu talpă de ; 

cauciuc a prețul de 86 b 
lei pereche?. h

@ sandale pentru băr- b 
bați (împletite) la pre- b 
țul de 97,50 lei perechea. ț;Teatrul de păpuși 

„Prichindel”
Alba-hilia 

prezintă spectacole 
cu piesa :

după cum urmează ;
j 7 april e — Petroșani 

(orele 10, 16, 18);
8 aprilie — Uricani

(orele 17);
9 aprilie — Vuican

(orele 10, 16);
10 aprilie — Lonea

(orele 11, 16, 18);
11 aprilie — Lupeni

(orele 10, 15);
12 aprilie — Petrila

(orele 10, 16).

j»

I In atenția Moiilot !
9 îi sesiaiiloi spoilivi
țț Duminică 10 aprilie, în, , 
țț sala A.S.I.T. din Petroșani 
i, va ține adunarea genr- 
•: ralf anuală a vînătorilor și 
țț pescarHoi spe-rtivi, luesibrt 
•! ai filialei PetroșaRi.
:j Adunarea va începe la of a
!• 8 dimineața și are la ordi- ; 
•ț nea de zi: Darea de seamă ; 
țț asupra activității din amil 
țț 1959.
;■ Prezența tuturor membri- 
țț lor vînători și pescari este

obligatorie.

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului 

CITIȚI 
„STEA6UL R8Șa” 

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente 
TRIMESTRIALE

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

DIFUZORI! VOLUNTARI 
din întreprinderi 

șl instituții
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.
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♦-Primul ministru francez despre importanța 
vizitei lui N. S. Hrușciov in Franța

PARIS (Agerpres)
Primul ministru al Republicii 

Franceze, Michel Debre, și minis
trul Informațiilor, Terrenoire, au 
vorbit în fața posturilor de tele
viziune franceze despre impor
tanța vizitei lui N. S. Hrușciov’ 
în Franța.

Răspunzînd la întrebările lui 
Terrenoire, M. Debre, a spus că 
vizita lui N. S. Hrușciov cores
punde canoanelor diplomației se
colului al XX-lea potrivit căror;, 
oamenii de stat care vizitează 
vreo țară nil se limitează să du
că tratative, ci și vizitează țara 
respectivă. A fost util, a spus el, 
că N. S. Hrușciov care este con
ducătorul uneia din cele mal 
mari puteri ale lumii, și-a făcut 
o imagine despre Franța și fran
cezi.

Referindu-se la rezultatele tra
tativelor franco-sovietice, Debre 
a vorbit despre posibilitatea dez
voltării comerțului și schimbului 
cultural cu Uniunea Sovietică, 
precum și despre posibilitatea 
dezvoltării colaborării științifice. 
Toate acestea, a spus Debre. re
flectă eforturile îndreptate spre 
o mai bună cunoaștere reciprocă.

Debre a declarat de asemenea 
că conferința la nivel înalt care

PARIS (Agerpres).
Personalități din viața politică 

și științifică a Franței au făcut 
trimisului special al Agerpres, 
C. Răducanu, declarații cu pri
vire la importanța vizitei preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice. N. S. Hruș- 
iciov.

„Călătoria în Franța a premie
rului Hrușciov mi se pare bine 
venită — a subliniat în declara
ția sa Andre Armengaud preșe
dintele grupului de prietenie 
franco-romîn din senatul fran
cez. După părerea mea ea a fost 
foarte necesară. întrucît a dat 
prilejul factorilor de răspundere 
.ai celor două țări să se ocupe de 
marile probleme internaționale. 
Mă bucur că aceste convorbiri 
vor permite o nouă dezvoltare a 
relațiilor cum ar fi cele comer
ciale și a schimburilor de expe
riență științifice și tehnice între 
savanți, ingineri, tehnicieni. Gra
ție contactelor permanente se 
poate spera să dispară treptat 
toate cauzele neîncrederii ce de
curg din necunoașterea trăsătu
rilor 
structuri sociale. Fără îndoială 
anumite probleme delicate vor 
cere noi întîlniri, în special pro
blema germană va trebui rezol
vată în așa fel încît să se ajungă 
la o soluție de pace și coexisten
tă, să dispară o cauză de discor
die între popoarele prietene. îmi 
exprim speranța ca în viitor să 
aibă loc o apropiere mai mare 
între popoarele francez și sovie
tic; pentru cunoașterea îndea
proape a problemelor respective, 
ar putea avea loc schimburi de 
vederi la Paris și la Moscova. 
Sînt fericit că pe baza contacte
lor realizate pînă acum s-a ob
ținut o apropiere a punctelor de

fiecărui popor, fiecărei

—O-----
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Congresul C. G. M 
din Italia

MILANO 6 Corespondentul 
gerpres transmite:

La Milano își continuă lucră-, 
rile cel de-al V-lea Congres na
țional al Confederației Generale a 
Muncii din Italia (C.G.M.). In 
centrul discuțiilor pe marginea 
raportului secretarului general al 
C.G.M., A. Novella, stau proble
me pentru îmbunătățirea situa
ției materiale a oamenilor mun
cii din Italia. 

va
„o 
de 
că

se va întruni în mai la Paris 
fi importantă deoarece va fi 
verificare a dorinței comune 
a obține confirmarea faptului 
destinderea nu este o simplă vor
bă". La această conferință se va 
vorbi despre dezarmare, a spus 
el, despre Germania, precum și 
despre alte probleme comune 
pentru Est și Vest. Niciuna din 
aceste probleme nu poate fi re
zolvată imediat. Sper însă în pri
mul rînd că se va manifesta do
rința ca anii viitori să se con
tinue tratativele în toate proble
mele de interes comun, atît în 
cele care ne despart, cît și în 
cele care ne unesc.

In încheiere Debre a spus că 
tratativele dintre N. S. Hrușciov 
și generalul De Gaulle s-au ca
racterizat prin sinceritate. Expli
cațiile dintre cei doi oameni de 
stat, a spus el, au avut un carac
ter neobișnuit. Ei au vorbit și de 
trecut, și de prezent, și de vii
tor, în dorința de a formula opi
nii clare despre lucruri și uneori 
și despre oameni. Personal cred 
că această întîlnire și sincerita
tea care a caracterizat-o 
constitui factori admirabili 
tru diplomație și în general 
tru politica viitoare.

vor 
pen- 
pen-

drumul părăsirii

vedere în spiritul coexistenței 
pașnice".

Daniel Mayer, președintele Li
gii drepturilor omului, fost se
cretar general al partidului so
cialist (S.F.I.O.), în momentul 
de față membru ai Biroului na
țional al partidului socialist u- 
nificat a declarat; „Toți oamenii 
de bună credință se bucură de 
cantactele cu caracter internațio
nal care permit instituirea nego
cierilor în locul amenințărilor și 
în consecință transformarea at
mosferei pe 
războiului rece. Vizita d-lui Hruș
ciov în Franța se înscrie pe de-a 
întregul în această acțiune".

Pierre Blquard, secretar gene
ral al Federației mondiale a oa
menilor de știință a declarat; 
„Relațiile culturale dintre Rusia 
și Franța au fost foarte puter
nice în trecut, așa cum demons
trează numeroase exemple isto
rice. Aceste relații au fost în- 
tr-o importantă măsură restrîn- 
se din cauza războiului rece. Vi
zita președintelui Hrușciov în 
Franța dă o puternică lovitură 
războiului rece, iar schimburile 
culturale franco-sovietice se vor 
dezvolta fără îndoială tot mai 
mult spre binele tuturor. Cu cît 
se vor lamenta mai mult propa
gandiștii războiului rece, cu atît 
mai mult se vor bucura prietenii 
culturii și păcii".

• PEKIN. — După cum anun
ță agenția Ghina Nouă, la 4 a- 
prilie a avut loc o ședință » ce
lei de-a doua sesiuni a Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Ghină a celei de-a doua 
legislaturi, la care au început 
discuțiile generale pe marginea 
raportului cu privire la proiectul 
planului economiei naționale pe 
anul 1960 prezentat de Li Fu- 
cîun, locfiitor al premierului Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
pe marginea raportului cu privire 
la executarea bugetului de stat 
pe anul 1959 și la proiectul bu
getului de stat pe anul 1960 pre
zentat de Li Sian-nian, locțiitor 
ăl premierului Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze.

y 
y 
y 
♦ 
y 
y 
y 
y 
y 
y
♦ 
y

t 
f ♦

va 
i

încă o dovadă a grijii 
statului sovietic pentru 

sănătatea publică
MOSCOVA 6 (Agerpres)
Populația Uniunii Sovietice 

economisi anual aproximativ 
miliard de ruble datorită consi
derabilei scăderi a prețurilor de 
stat cu amănuntul la medica
mente, efectuate în țară, rela
tează ziarul „Mediținski Rabot- 
niki".

Aceasta este a treia și cea mai 
mare reducere de preturi la me
dicamente efectuate în Uniunea 
Sovietică

! Ziarul subliniază că astfel spi
talele vor primi suplimentări

: anul acesta de 4.000.000 ruble 
* pentru cumpărarea unor medica. 
î mente înt-ucît'alocațiile prevăzu 
ț te înainte de buget pentru medi- 
• camente rămln neschimbate.
* Referindu-se la creșterea pro- 
| duefiei de medicamente și pre- 
I parate medicamentoase, ziarul 
ț ’relatează că în septenal (1959- 
» 1965) în U.R.S.S. urmează să 
♦ fie deschise 6.500 dc farmacii și 
* un mare număr de puncte far- 
! maceutice.
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♦ 
* 
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♦
♦ 
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t 
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« 
i 
t ♦ 
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Ședința C. C. al P. C. 
din Olanda

HAGA 6 (Agerpres).
In zilele de 2 și 3 aprilie a a- 

vut, loc o ședință a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Olanda

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist din Olanda a dis
cutat rapoartele prezentate de 
secretarul general Paul de Groot 
și de Verghy, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Olanda, cu privire 
la situația politică din țară , și 
pregătirile în vederea sărbătoririi 
celei de-a I5-a aniversări a eli
berării Olandei de .sub ocupanții 
fasciști.

C.C. al Partidului Comunist 
din Olanda a subliniat necesita
tea intensificării luptei pentru 
întărirea păcii, împotriva milita
rismului și reactiunii și în spe
cial împotriva revanșarzilor vest-, 
germani care caută să subordo
neze Olanda intereselor lor și 
să creeze pe teritoriul Olandei 
depozite militare ale Bundesweh- 
rului.

--------- ■ ■.  -=»» » <  --------- -—-------

Declarații provocatoare ale naziștilor 
vest-germani

BERLIN 6 (Agerpres)
In Germania occidentală nu în

cetează declarațiile provocatoare 
revanșarde în care se cere des
chis anexarea de teritorii aparți- 
nînd țărilor lagărului socialist 
După cum transmite agenția 
A.D.N., G. Schneider, vicepreșe
dinte al partidului liber democrat, 
a formulat din nou revendicări 
insolente față de Republica Ce
hoslovacă. El a cerut printre al-

• KIEV. — Sute de locuitori 
ai capitalei ucrainene i-au întîm- 
pinat pe F. Poplavski și A. Kriu- 
clkovski care au sosit la 4 apri 
lie în localitate. Cu acest prilej 
a avut loc un miting. Curajoșii 
ostași care au plutit timp de 49 
de zile pe Oceanul Pacific s-au 
oprit la Kiev în drum spre locu
rile natale.

• IALTA. — Una din străzile 
centrale ale Ialtei, mare stațiu
ne climaterică a Uniunii Sovie
tice pe țărmul sudic al Grimeei, 
va purta numele lui Franklin 
Roosvelt.

• WASHINGTON. — Inunda
țiile din statul Nebraska consti
tuie un adevărat dezastru. Gu-

30 de ani de la instituirea
Ordinului Lenin

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
La 6 aprilie se împlinesc 3C 

de ani din ziua instituirii Ordi
nului Lenin — cea mai înaltă 
distincție în U.R.S.S.

Cu ordinul Lenin sînt distinș 
pentru merite remarcabile nu nu 
mai cetățeni izolați ci și colecti
ve întregi, 
asemenea persoanelor care 
distinse cu titlul de Erou al 
munii Sovietice sau de Erou 
Muncii Socialiste.

Cu această înaltă distincție 
fost distinși eminenți fruntași 
partidului comunist și ai stalu
lui sovietic. Primul secretar a 
Comitetului Central al P.C.U.S.

El se decernează tic 
sînt 

U
?!

a;

Poporul japonez se pronunță împotriva 
noliticii proamericane a guvernului Kisi

TOKIO 6 (Agerpres).
Potrivit datelor publicate de 

ziarul burghez „Mainiți" în ur
ma unei anchete efectuate în rîn- 
dul opiniei publice japoneze, 36 
la sută din cei chestionați de a- 
cest ziar au dat răspunsuri ne
gative în legătură cu noul tratat 
militar încheiat cu S.U.A., în-

-----O-----
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Lucrările Comitetului celor 
state pentru dezarmare

GENEVA 6 (Agerpres)
La 5 aprilie Comitetul celor 

state pentru dezarmare și-a con
tinuat lucrările sub președinția 
reprezentantului Italiei.

Primul a luat cuvîntul delega
tul S.U.A., Eaton. Discursul lui 
Eaton s-a redus la apărarea pla
nului puterilor occidentale care 
prevede în linii mari măsuri de 
control asupra armamentelor sau 
doar măsuri neînsemnate de de
zarmare parțială.

Delegatul polonez, Națzkowski, 
a subliniat în cuvîntarea sa că 
interpretarea pe care o dau re
zoluției O.N.U. delegațiile occi
dentale reprezintă de fapt o în
cercare de a se eschiva de la 
discutarea planului dezarmării 
generale și totale.

Apoi a luat cuvîntul conducă
torul delegației U.R.S.S.

tele „să nu se renunțe" la regiu
nea Sudetului și a afirmat că a- 
nexarea acestui teritoriu înfăptui
tă de Germania hitleristă în 
1938 are „o eficiență juridică".

V. Iaksh, deputat al Bundesta- 
gului, președinte al organizației 
revanșarde „uniunea germanilor 
Sudeți", s-a pronunțat de aseme
nea pentru „alipirea" acestei părți 
a teritoriului Cehoslovaciei 
Germania occidentală.

I

]a

a
de

vernatorul statului Nebraska 
arătat că inundațiile provocate 
creșterea rapidă a nivelului ape
lor 'fluviului Missouri au provocat 
pagube ce se ridică la 3.300.000 
de dolari. Potrivit datelor statis
tice oficiale, 30.140 de persoane 
au suferit pagube sau au fost 
nevoite să-și părăsească gospo
dăriile în urma inundațiilor care 
au avut loc în ultima săptămînă 
în 8 state din S.U.A.

• NEW YORK. — Agenția U- 
nited Press International anunță 
că apele fluviului Mississipi au 
crescut cu 3 metri peste nivelul 
obișnuit, rupînd barajele și pro- 
vocînd inundații în statul Illinois 
pe o suprafață de peste 80.000 
de acri de teren arabil. Mii de lo
cuitori din regiunile inundate 
și-au părăsit locuințele, refugiin- 
du-se spre terenurile mai înalte. 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov a fost decorat de 5 ori cu 
Ordinul Lemn.

Ordinul Lenin a fost înminat 
unui număr de cetățeni din An
glia, Bulgaria, Germania, Indo
nezia, R. P. Mongolă, Polonia, 
Romînia, S.U.A., Finlanda, Fran
ța, Cehoslovacia, Iugoslavia. 
Printre aceștia se află eminenți 
fruntași ai mișcării comuniste 
internaționale Clara Zetkin, Ghe- 
orghi Dimitrov, Gheorghi Da- 
mianov. Marcel Cachin, precum 
și mareșalul Cioibalsan (R. P. 
Mongolă), președintele Indone
ziei, Sukarno, și alții.

O

trucît acest tratat lipsește Japo
nia de posibilitatea de a duce o 
politică neutră și amenință cu a- 
tragerea 
militar.
poate fi 
curitate 
sută din 
nunțat 
unui tratat de securitate colec
tivă în Extremul Orient la care 

- să participe Uniunea Sovietică, 
Republica Populară Chineză, Sta
tele Unite ale Americii și Japo. 
nia, și aproximativ 38 la sută 
din persoanele chestionate s-au 
pronunțat pentru o politică de 
neutralitate.

Ancheta a arătat de asemenea, 
scrie ziarul, că față de anul tre
cut. numărul adepților cabinetu
lui Kiși s-a micșorat iar numă
rul adversarilor acestui cabinet 
a crescut. Peste 34 la sută din 
cei chestionați au arătat că nu 
doresc să sprijine actualul gu
vern condus de Kiși.

țării într-un conflict 
La întrebarea în ce fel 
asigurată adevărata se- 
a Japoniei, peste 26 la 
cei chestionați s-au pro- 
în favoarea încheierii

PROGRAM DE RADIO

8,00 Din 
Tuberculo-

8 aprilie
PROGRAMUL I. 

presa de astăzi, 10,00 
za pulmonară — o boală vinde
cabilă, de doctor A. $aim, med: 
primar, 11,03 Teatru la microfoi . 
„Ecaterina Teodoroiu“. Scenariu 
radiofonic de Nicolae Tăutu, 
13,05 Ansambluri de muzică popu
lară din {ări prietene, 16,15 Vor
bește Aloscova 1 17,25 Cîntă or
chestra de dans de la Radio Bra
tislava. 18,35 Program muzical 
pentru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură, 21,00 
Muzică populară romînească in
terpretată de Lucretia Ciobanu,
21.30 Din creația compozitorului 
Henry Mălineanu. PROGRAMUL 
II. 14.07 Valsuri de compozitori 
sovietici, 14,30 Piese instrumen
tale de compozitori romîni, 16,30 
Din viata de concert a Capitalei.
17.30 Sfatul medicului, 18,05 
Concert de muzică ușoară, 19,00 
Actualitatea în țările socialiste, 
20.00 Transmisie din sala Ate
neului. a recitalului extraordinar 
dat de pianistul francez Samson 
Franțois

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1: 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 22,00; 23,52; Pro
gramul II; 14,00; 16,00; 18,00; 
23,00.

o----

CINEMATOGRAFE
8 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ea te iubește; AL. SA- 
H1A: Un meci neobișnuit; PE- 
TRILA: Fete de aceeași vîrstă; 
LONEA: Mama vitregă; AN1- 
NOASA: Pe țărmuri îndepărtate; 
VULCAN : Noi trăim în Minsk; 
LUPENI : Undele eterne; BAR- 
BĂTEN1 : Facerea lumii; URI- 
CANI : Ultima primăvară.


