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Conținutul de idei, eficacitatea - cerință 
importante ale învățămîntului de partidagui

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

În cinstea zilei de 1 Mai 
și a celui de al IH-lea Congres 

al partidului
ln cinstea zilei de 1 Mai și ai celui de-al 111-lea Congres al 

succese de seamă în creșterea 
în lupta pentru economii cît

P.M.R., minerii Văii Jiului obțin 
producției de cărbune cocsificabil, 
mari la prețul de cost.

Succese de seamă la mina
Lupeni

ț Colectivul minei Lupeni, a tri
mis spre preparație în primele 6 
zile lucrătoare din aprilie 383 
tone de cărbune peste sarcinile 
de pian. La obținerea acestui 
nou succes, care situează pe mi
nerii de lă Lupeni pe un loc 
fruntaș în întrecerea pentru mai 
mult cărbune cocsificabil, și-au 

' adus contribuția minerii sectoa
relor I A, I B, II, IV B și V sud. 
Cea mai mare cantitate de căr- 

' bune peste plan au extras-o în 
perioada aceasta minerii fronta- 
liști de la sectorul II. Din aba
tajele conduse de Popa loan, 
Nagy Andrei ca și din celelalte 
lucrări miniere ale sectorului 
s-au trimis la ziuă 481 tone de 
cărbune peste plan. Trebuie a- 

. ratat că abatajele acestui sec
tor sînt acum, spre deosebire de 
lunile trecute. într-o fază favo- 
i abilă de exploatare care permi
te minerilor să extragă cărbune 
mult și de calitate mereu mai 
bună. Frontaliștii sectorului IV B 
au început din luna trecută să 
extragă cîte 3 fîșii de cărbune 
în două zile. Astfel ei au dat 
peste.sarcina de plan în primele 
zile lucrătoare din aprilie 220 | 
tone de cărbune cocsificabil.
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Biroul organizației de bază | 

de la preparația Petrila s-a ° 
îngrijit ca o parte dintre mem- « 
brii de partid să se ocupe la „ 
locul de muncă de unii tineri § 
care au anumite lipsuri în q 
procesul de producție și o com- o 
portare necorespunzătoare în | 
societate. Așa de pildă tova- o 
rășul Butuza Pavel a primit g 
sarcina să se preocupe de ute- o 
mistui Rakoczi Adalbert. g

Cînd s-a angajat la prepa- g 
rația Petrila tînărul Rakoczi g 

8 Adalbert avea unele manifes- g 
8 țări care nu-i făceau cinste, g 
8 Umbla îmbrăcat necorespunză- g 
8 tor, neglija uneori sarcinile 8 
o primite din partea organiza- 8 
8 ției U.T.M. și se cam supăra 8 
8 atunci cînd tovarășii săi 
8 muncă îi arătau lipsurile. 
| Tovarășul Butuza Pavel 
o propus să facă din tînărul 
o koczi Adalbert un lucrător bun, 8 
o cu un nivel politic și profesio- 8 
p nai ridicat. 8
c Tînărul Rakoczi a fost în- 8 
o drumat să frecventeze cu re- 8 
8 gularitate adunările generale 8 
8 U.T.M., să ducă 
8 sarcinile trasate 
8 tie, să citească 
8 riale din ziare, 
8 ber să participe ...... .......
8 culturală și sportivă. In ulti- 8 
8 ma vreme el a devenit un ci- ° 
p titor activ al bibliotecii. Prin- ° 
p tre cărțile recent citite sînt ° 
p „Tînăra gardă“ și „Pămînt ° 
o desțelenit". °
o Cu cîteva luni în urmă în 5 
o sufletul tînărului 1_____
g dalbert s-a născut ( 
g care s-a transformat în hotă- 
g rîre. El și-a propus să mun- 
g ceașcă în așa fel încît să poată 
g deveni candidat de partid. To- 
g varășul Rakoczi a învățat de g 
g la comuniști să fie un munci- g 
g tor bun, să învingă greutățile g 
g și să fie mereu alături de cei g 
8 care luptă dîrz pentru cauza g 
8 socialismului. g
8 z. S. 8

de «
8

Și-a 8
Ra- 8

la îndeplinire 8
de organiza- 8
zilnic mate- 8
în timpul li- 8
la activitatea 8
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Concurs de inovații

In luna aceasta, cabinetul 
nic al minei Uricani a organizat 
în cinstea zilei de 1 Mai un inte
resant concurs de inovații. Te
mele propuse spre rezolvare ino
vatorilor minei sînt foarte im
portante. Printre ele se remarcă 
tema cu privire la folosirea sub
stanțelor tensioactive în locul 
șistificării locurilor de muncă, 
cea care propune rezolvarea o- 
pririi automate a craterului în 
momentul cînd s-ar rupe lanțul, 
dispozitivul de alarmare acusti
că în cazul acumulărilor mari de 
metan, metode de răpire a bol- 
țarilor montați în inele în per
fectă siguranță de muncă și al
tele. Pentru stimularea inovato
rilor s-au prevăzut premii în
semnate.

Cabinetul tehnic, condus de 
ing. Teodorescu Florin, a selec
ționat din bogata documentare 
tehnică de care dispune, broșu

rile și materialele care pot servi 
ca punct de plecare în rezolva
rea temelor propuse . în concurs.

La sfîrșitul lu
nii martie la ter
mocentrala Paro-_ 
șeni, din iniția* 
tiva cercului 
A.S.l.T. și a ca
binetului tehnic, a 
fost deschisă o 
expoziție a ino
vațiilor realizate 
în ultima peri
oadă de timp în 
uzină.

IN CLIȘEU: 
Una din secțiile 
expoziției unde 
sînt expuse piese 
mecanice. Vizita
torii, muncitori 
ai uzinei, urmă
resc cu atenție 
exponatele.

Cu planul de producție realizat la toți indicii
Colectivul întreprinderii fores, 

tiere Petroșani a obținut în acest 
an succese de seamă în muncă. 
In trimestrul I 1960, ca urmare 
a măsurilor tehnico-organizato- 
rice luate, planul valoric al pro
ducției globale ce aparține între
prinderii s-a realizat în procent 
de 133,90 la sută, iar producția 
marfă în procent de 130,72 la 
sută, realizări datorită cărora 
întreprinderea lucrează în contul 
celei de a doua jumătăți a lunii 
aprilie. La aceste realizări au 
contribuit în mod deosebit sec
torul Cîmpu lui Neag (șef de 
sector tov. Urban Emeric), sec
torul Lupeni (șef de sector tov. 
Stăncău loan) și sectorul Roșia 
(șef de sector Ienciu Gheorghe) 
care în afara realizării planului 
valoric au urmărit și pe cel al 
producției pe sortimentele pla
nificate.

Urmărirea realizării planului 
zi de zi, cu toate greutățile im
puse de specificul muncii fores
tiere, a contribuit ca planul să 
fie realizat la toate sortimentele. 
Astfel, față de un indice planifi
cat la fag de 44,25 la sută lemn 
lucru, s-a realizat 47,03 la sută. 
Ca urmare, prin realizarea și de
pășirea panului pe sortimente 
s-au obținut peste plan 448 m.c.

Sîmbâtă
9 aprilie 

1960
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îmbunătățirea 
protecției muncitorilor 

la Paroșeni
Paralel cu lupta susținută pen

tru realizarea și depășirea pla
nului, colectivul termocentralei 
Paroșeni duce o muncă susținută 
în scopul de a asigura o func
ționare cît mai economică, mai 
sigură și condiții cît mai igie
nice muncitorilor.

Printre alte acțiuni întreprinse 
la termocentrală în acest scop 
este și montarea ventilatoarelor 
pentru aspirarea vaporilor de 
ulei din rezervoarele celor trei 
turbogeneratoare și refularea lor 
prin conducte afară în atmosfe
ră. Pînă la montarea acestor 
ventilatoare, vaporii de ulei erau 
lăsați să iasă liberi din rezer
vor printr-o conductă în sala ma
șinilor.

Acum, muncitorii din secția 
turbinelor de la termocentrală 
muncesc cu mai mult elan fiind 
siguri că lupta lor pentru o cît 
mai rațională exploatare a ma
șinilor este răsplătită printr-o 
mai bună protecție a muncii și 
sănătății lor.

ing. 10AN TRUICĂ 
corespondent

lemn de mină, 189 m. c. bușteni 
de rulaj fag, 394 m. c. celuloză 
fag, 1315 m.c. lemn de construc
ții rurale, 3.427 m. st. lemn foc 
etc.

S-a pus un accent deosebit pe 
valorificarea crăcilor legate în 
snopi. Prin îndeplinirea acestei 
măsuri s-au valorificat 1244 m.c. 
de buturi și crăci.

Din activitatea 
muncitorilor forestieri

Un ajutor prețios în realizarea 
planului l-a adus buna funcțio
nare a mecanismelor din cadrul 
întreprinderii noastre și introdu
cerea de mecanisme noi. Astfel, 
în trimestrul I, pentru reduce
rea pierderilor de exploatare și 

economisirea materialului lemnos 
s-au introdus trei funiculare tip 
„Wissem“, iar pentru mecaniza
rea procesului de cojire a lem
nului de fag pentru celuloză s-au 
instalat două cojitoare mecanice 
la Petroșani și Lupeni. In trimes
trele următoare vor mai fi mon
tate noi funiculare „Wissern** și 
de tipul „Mîneciu".

Pentru realizările obținute în 
trimestrul I și în special în luna

In actualul an 
școlar un număr 
important de mem- , 
bri și candidați de 
partid din Valea 
Jiului, precum și 
tovarăși din activul fără de par
tid studiază în cercurile și cursu
rile învățămîntului de partid. Ex
tinderea învățămîntului ideologic 

' al cadrelor didactice, crearea de 
cercuri de studiere a problemelor 
de bază ale teoriei marxist-leni- 
niste și ale politicii partidului și 
guvernului în care sînt încadrați 
majoritatea intelectualilor din ra
ion, oglindesc marea amploare pe 
care a luat-o studiul învățăturii 
marxist-leniniste în rîndul celor 
ce muncesc din Valea Jiului. Pre
ocuparea organizațiilor de partid 
pentru legațea strînsă a teoriei 
de practica construcției socialiste, 
numărul sporit de cercuri de eco
nomie concretă, cercuri polittice 
pentru mineri, cercuri de studiere 
a Statutului P.M.R., ridicarea ni
velului învățămîntului în toate cer
curile și cursurile de partid, dau 
comuniștilor și celorlalți oameni 
ai muncii posibilitatea de a se 
înarma din punct de vedere po
litic și ideologic în lupta pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcini
lor construcției socialiste, pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective e- 
conomice stabilite de plenara C.G. 
al P.M.R. din decembrie anul tre
cut. Ridicarea nivelului învățămîn
tului de partid, creșterea eficaci
tății lui, legătura strînsă cu via
ța, au contribuit direct la obține
rea importantelor succese în lupta 
pentru mai mult cărbune, mai 
bun și mai ieftin cu cate minerii 
Văii Jiului se pregătesc să întîm- 
pine cel de-al IH-lea Congres al 
P.M.R.

Conștiente de rolul important 
pe care munca de propagandă îl 
are în opera de construire a so
cialismului, organizațiile de partid 
din raionul nostru acordă o aten
ție tot mai mare îmbunătățirii des
fășurării învățămîntului. S-a îm
bunătățit și frecvența la cercuri 
și cursuri.

Partidul ne învață însă că esen
țialul în munca de propagandă îl 
constituie calitatea și puritatea 
învățămîntului de partid, conținu
tul de idei, legarea tezelor teore
tice de sarcinile practice ale cons
trucției socialiste.

GHEORGHE VIJDEA 
secretar al ..Comitetului raional 

de partid Petroșani

Atenție deosebită 
pregătirii 

propagandisti’or !
Știut este că în asigurarea con

ținutului ideologic al învățămîn- 
tului un rol important îl au pro
pagandiștii. De pregătirea lor per
sonală, de metodele pe care le 
folosesc în conducerea cercurilor 
depinde într-o măsură hotărîtoare 
calitatea învățămîntului, însușirea 

martie, se evidențiază în mod 
special personalul de deservire a 
funicularului de la exploatarea 
Tusu, sectorul Lupeni, care în 
luna martie a apropiat 544 m. c. 
lemn rotund de fag, personalul 
de deservire a funicularului de 
la exploatarea Vălioara condus 
de mecanicul Ploscaru Vaier ca
re a apropiat 680 m. c. lemn ro
tund de rășinoase și mecanicul 
Onciu Constantin de la funicula- 
rul exploatării Straja. Tot în 
luna martie, întregul parc ac
tiv de tractoare a fost în stare 
de funcționare. Prin mecanizarea 
procesului de producție s-a ajuns 
ca scos-apropiatul să se execute 
mecanic în proporție de aproape 
50 la sută. Ca metodă de lucru 
folosită a fost exploatarea lem
nului în trunchiuri și catarge. 
Astfel s-a reușit să se facă o 
mai justă sortare a materialului 
lemnos și să se ridice indicele 
de utilizare a masei lemnoase.

Pentru realizarea ritmică a 
planului la toate fazele de lucru 
și pentru ridicarea productivită-

ing.
directorul

CORNEL FULGA
întreprinderii forestiere 

Petroșani

(Continuare în pag. 3-a) 

de către cursanț» 
a materialului, 
frecvența. Comi
tetul raional de 
partid a acor
dat atenție aceslei 

probleme. Selecționarea propagan
diștilor din rîndul celor mai buni 
membri de partid, cu o bună pre
gătire politică și profesională, or
ganizarea temeinică a pregătirii 
lor în cadrul cabinetului de partid, 
exigența sporită față de lecțiile 
predate la seminariile pentru pro
pagandiști la cabinetul de partid, 
oglindesc preocuparea pentru asi
gurarea acestei condiții. Numeroși 
propagandiști, între care tovarășii 
Varga Ludovic, Căținaș Cornel, 
Rud Vasile de la Lupeni, Catrina 
Dumitru de la Lonea, Davldovtct 
Cazimir de la Petroșani, Kova- 
șanski Ioan de la Petrila, care 
participă cu regularitate la semi
nariile de pregătire de la cabi
net și studiază temeinic materia
lul bibliografic, asigură cercurilor 
ce le-au fost încredințate o acti
vitate rodnică

Totuși, într-o serie de cercuri 
și cursuri există de'ficiențe în des
fășurarea învățămîntului în asigu
rarea unui conținut corespunzător 
șl acestea se datoresc pregătirii 
insuficiente a unor propagandiști 
care lipsesc sistematic de la pre
gătirile care au loc la cabinet. 
Cum pot asigura propagandiștii 
Moldovan Nistor, Petrescu Marin, 
Tigoianu Florea, Coman Sever din 
Lupeni, Bordei Victor, Stanciu 
Vaier din Vulcan, Bojte Adalbert 
din Aninoasa, Maioș Iosif, Deme
ter Iosif din Petroșani, Rotzik Vil
helm din Petrila, Bratoveanu Ghe
orghe din Lonea și alții o calitate 
corespunzătoare lecțiilor și con
vorbirilor în cetcurile pe care le 
conduc, cînd ei înșiși au partici
pat In acest an școlar doar odată 
sau de două ori la lecțiile de pre
gătire, nu studiază temeinic, tui 
sînt exemple în fața eursanților, 
respectivi. In acest an școlar frec
vența medie a propagandiștilor la 
cursurile de pregătire de la cabi
net este abia de 50—60 la sută. 
Intr-o recentă plenară a Comite
tului raional de partid, în cadrul 
căreia a fost analizată calitatea .și 
eficacitatea învățămîntului de par
tid, au fost criticate comitetele o- 
rășenești de partid Lupeni, Vul
can și Petroșani, comitetul de, 
partid al minei Aninoasa care nu 
se preocupă îndeajuns de trimite
rea propagandiștilor la cursurile 
de pregătire.

Neparticiparea propagandiștilor 
la pregătirile de la cabinet creea
ză multe greutăți în desfășurarea 
învățămîntului, dăunează serios 
calității. Atunci cînd propagandiș
tii nu participă cu regularitate, 
pregătirea lor la cabinet nu se 
poate desfășura la nivelul cerut. 
Adesea se întîmplă ca cea mai 
mare parte a propagandiștilor 
prezenți la seminar să nu fi par
ticipat la predarea lecțiilor ante
rioare și, fiind nepregătiți, nu pot 
participa la dezbaterea, probleme
lor. Fiind rupți de cabinetul de 
partid, ei nu numai că neglijează 
propria lor pregătire politico-ideo- 
logică, dar nici măcar nu cunosc 
programul cercurilor ce le-au fost 
încredințate. Propagandistul Preiss 
Ștefan de la I. E. Lupeni, care 
conduce un cerc de Istorie a 
P.M.R., nu știa că programul cer
cului e eșalonat pe o perioadă 
de doi ani. Crczînd că într-un an 
trebuie să termine toate lecțiile, 
el a predat la fiecare ședință cîte! 
două lecții. Același lucru s-a în- 
tîmplat și în cercul condus de 
tov. Raduli Ladislau de la mina 
Aninoasa. Oare atunci cînd se 
predau două lecții în loc de, una,

(Continuare în pag. 2-3)

Citiți în pag. iV-a
• N. S. Hrușciov salută 

conferința guvernelor și 
organizațiilor obștești din 
țările Africii

• Anastas Mikoian a plecat 
la Bagdad

• Crește nemulțumirea po
porului sud-vietnamez față 
de politica guvernului Ngo 
Dinh Diem

• Palmiro Togliatti despre 
situația politică din Italia
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EXCURSII ÎN STRĂINĂTATE
Odată cu sosirea primăverii începe și sezonul excursiilor 
în țară cît și în străinătate. Agenția O.N.T. „Carpați11atît

din Petroșani organizează și în acest an excursii în străină
tate și petrecerea concediului de către oamenii muncii în ță
rile prietene. In anul 1959, din Valea Jiului și-au petrecut 
concediile în străinătate peste 150 de persoane.

Datorită noilor măsuri, în anul acesta, viligiaturiștii au 
la dispoziție condiții noi, avantajoase, pentru a putea vizita 
diferite capitale și țări. In Uniunea Sovietică, în Ungaria, 
în Polonia ca și în Cehoslovacia și Bulgaria, oamenii mun
cii pot face excursii prin intermediul agenției O.N.T.' „Carpați11 
din Petroșani. Ghișeele îi așteaptă.

ce-i drept cam
Și

Pe urmele
— Nu vi se poate calcula pla

ta concediului, pentru că nu ați 
făcut la timp cererea.

— Cum ? 1 Dar eu am depus 
cererea încă de acum o lună, to
varășei Poli de la muncă și sa
larii

— La noi. la casierie nu a so
sit încă. Intrebați-o pe tovarășa 
Poll poate știe dînsa.

M-am dus 
nervos —- la serviciul muncă 
salarii.

— Tovarășă Poli am făcut 
cum o lună o cerere...

— Știu, știu. A fost trimisă 
secretară — îmi răspunde tov. 
Poli privindu-se mai departe în 
oglindă și fredonînd distrată o 
melodie. Am plecat la secretară. 
Aceasta, ca și tovarășa Poli, de 
cum am deschis gura, fără să 
mă întrebe cum mă cheamă și ce 
fel de cerere caut, îmi spuse: 
„Știu, e la serviciul personal, a- 
colo o găsiți11.

îmi făceam singur reproșuri 
că m-am supărat degeaba pe a-

a-

Mîncare preparată cu... nervi
țipete, îmbrînceli și alte forme 
de nervi — le transmit și ele 
mîncărurilor. Chiar zilele trecute 
dorind să prepare o mîncare mal 
„picantă11 tovarășa Ene Reghina 
a revărsat asupra ospătarei Mun
teanu Florica o mare doză de 
nervi s-ub formă de... îmbrînceli 

Cei care servesc masa la a- 
ceastă cantină au început însă 
să aibă și ei... nervi. Aceasta 
însă nu datorită celor introduși 
de responsabilă în mîncare ci 
datorită calității slabe a mesei 

Comitetul de cantină (în cazul’ 
cînd nu servește masa aici și 
deci nu are nervi) poate anali
za cu calm dacă metoda tovară
șei Ene Reghina poate fi extinsă 
sau nu.

In arta culinară, posibilitățile 
de manifestare a priceperii bu
cătarilor sînt deosebit de mari. 
Felul în care ei știu să combine 
alimentele determină calitatea 
mîncării. Există însă la cantina 
O.C.L. Petroșani o metodă uni
că de preparare a mîncării și a- 
nume cu... nervi. Cum ? 1 Foarte 
simplu. Încă de dimineață, de 
cum începe distribuirea alimen
telor din magazie, tovarășa res
ponsabilă Ene Reghina, cu fieca
re rație, distribuie și o doză de 
nervi. Are atît de multi îneît a- 
jung cu prisosință chiar dacă se 
prepară trei feluri de mîncare 
pentru 300 abonați zilnic. Dar 
cum nu dînsa este cea care pre- . 
pară mîncarea, nervii sînt trans
miși în oale și crătiți prin inter
mediul bucătăreselor și 
relor. Acestea, primind 
responsabilă — sudălmi,

ospăta- 
de la 
insulte,

„Pe munții din Futzian 
flutură steaguri roșii” 
...Astfel prezintă poemele popu

lare mișcarea pentru amenaja
rea munților din provincia Fu
tzian în folosul omului, mișcare 
începută de curînd din inițiativa 
organizațiilor de partid.

Provincia Futzian este mun
toasă —- muntele reprezintă pes
te 80 la sută din suprafața ei. 
Omul defrișează aici pădurile 
bătrîne pentru a le înlocui cu 
pomi fructiferi, plantații de ceai 
sau cereale

O pasionantă întrecere patrio
tică se desfășoară în prezent 
între țăranii care participă la a- 
ceastă acțiune. Datorită întrece
rii, numai într-o singură săptă- 
mînă s-au defrișat peste 7000 de 
mu.

Potrivit planului în întreaga 
provincie Futzian va fi defrișată 
o suprafață de peste 4 milioane 
mu. La lucrările de defrișare iau 
nnrfp np<?tp 400 000 dp tarnni

unei cereri
cești funcționari care — de unde 
nu știu — mă cunosc atît de 
bine și pe mine și cererea mea.

La serviciul personal, tovară
șul șef Benko Bella, după ce mă 
ascultă atent îmi spune: „A... 
da. da ! A fost luată în evidență 
la noi și trimisă la... muncă și 
salarii la tovarășa Poli. Acolo 
O găsești precis’1 (? !).

...Mă pregăteam să-mi petrec 
acest concediu la Sinaia sau la 
Predeal. Cred însă că îl voi „pe
trece" în uzină, mergînd în fie
care zi de la casierie, la munca 
și salarii, de aici la secretară, 
apoi la serviciul personal, înapoi 
la muncă și salarii ș.a.m.d. Sau 
nu. Mai bine fac o nouă cerere 
în care voi solicita găsirea pri
mei cereri, să umble ea singură 
în acest circuit poate — cine 
știe — se va întîlni cu prima 
că eu nu prea pot „intra11 prin 
toate sertarele serviciilor admi
nistrative.

COSTACHE MĂLIN
U.R.U.M.P.

Conflnotnl dc Mcl, eficacitatea — 
cerințe Importante ale învățămîntului de partid

(Urmare din pag. l-a) 

șl mai ales cînd aceasta se face 
în grabă, fără o pregătire cores
punzătoare, se poate asigura în- 
vățămîntului nivelul cerut ? Vino
vate se fac și organizațiile de par
tid din întreprinderile respective, 
care din lipsă de control n-au des
coperit din timp această stare de 
lucruri spre a lua măsuri de în
dreptare.

Influențează de asemenea ne
gativ asupra desfășurării învăță
mântului schimbările dese de pro
pagandiști, așa cum se întîmplă 
deseori la minele Aninoasa și 
Vulcan.

Direcția în care trebuie să ac
ționeze în primul rînd organizațiile 
de partid pentru a asigura cali
tatea învățămînfului de partid, es
te îmbunătățirea pregătirii propa
gandiștilor. Este necesar să se a- 
sigure ca toți propagandiștii să ia 
parte la pregătirile de la cabinet, 
să fie controlați asupra modului 
în care se pregătesc, să fie trași 
la răsnundere cei care nu-si fac

I

Automobil cu telefon
Pe o stradă din Sofia s-a o- 

prit un autoturism albastru. Este 
o mașină obișnuită numai că din 
ea se aude sunînd un telefon, 
fapt care atrage atenția trecăto
rilor. Șoferul ridică microfonul 
atașat de uri aparat telefonic o- 
bișnuit și începe convorbirea. 
Privirile mulțimii care s-a strîns 
în jurul mașinii caută zadarnic 
cablul care ar lega telefonul din 
mașină de centrala telefonică. 
Zadarnic, pentru că aici rolul 
cablului este îndeplinit de radio- 
unde. Șoferul mașinii este tînă- 
rul inventator bulgar Hristo 
Bîcivarov, inginer șef ia postul 
de radiodifuziune și televiziune 
din Sofia.

Bîcivarov a reușit să constru
iască un aparat original de re
cepție și emisie cu o conectare 
automată deplină 
din mașină 
că automată 
ta înseamnă 
poate forma 
fon atît din Sofia cît și din pro
vincie sau străinătate care poate 
fi conectat cu centrala telefonică 
din Sofia.

In prezent uzina de aparataj 
de joasă tensiune „Kliment Vo- 
roșilov" din Sofia studiază po
sibilitatea producerii în serie a 
noului aparat.

a telefonului 
la centrala telefoni- 
orășenească. Aceas- 

că din automobil se 
orice număr de tele-

Vopse;e fluorescente
Un colectiv de ingineri de la 

Institutul de Chimie organică din 
Lodz a elaborat o metodă de fa
bricare a unor noi tipuri de vop
sele cu proprietăți speciale. Su
puse acțiunii razelor solare sau 
a celor ultrascurte, ele devin lu
minoase.

Acest fel de vopsele, întrebuin
țate la diferite indicatoare și de
sene de reclame luminoase costă 
foatre scump și pînă acum ele 
erau importate.

Ceasornicele de mînă 
„PRIM"

Uzina de ceasornice „Chrono- 
techna" din Cehoslovacia a pus 
la punct producția ceasornicelor 
de mînă „Prim11 care indică data 
și ziua. Ceasornicele și-au păs
trat dimensiunile anterioare și 
forma plată. Orificiul pentru In
dicarea datei și zilei este execu
tat pe cadran în locul cifrei trei. 
Sub stiefa protectoare s-a mon
tat o lentilă miniaturală care 
mărește cifrele datei.

datoria. Trebuie popularizat exem
plul înaintat al multor propagan
diști, cum sînt tovarășii Ungurea- 
nu loan, propagandist la un cerc 
de economie concretă de la mina 
Lonea, Ujupan loan, Kiraly Zoltan, 
de la Lupeni și alții care se pregă
tesc cu mult simt de răspundere 
pentru fiecare ședință de învăță- 
mînt, îmbogățesc lecțiile cu exem
ple din viața întreprinderii res
pective, scot în evidență învăță
mintele practice pe care cursanții 
trebuie să le tragă pentru îmbună
tățirea activității de zi Cu zi. In 
același timp, trebuie luat poziție 
față de acei propagandiști, cum 
sînt tov. Demeter Petru de la Lo
nea, Colibaba Eugen de la Lu
peni; Martina Robert de la termo
centrala Paroșeni, Popa Benone 
din Petroșani care nu acordă a- 
tenția cuvenită propriei lor pregă
tiri, nu depun interes pentru ca 
cercurile respective să desfășoare 
o activitate la nivelul cerințelor. 
In adunările generale ale organi
zațiilor de bază în cadrul cărora 
se discută desfășurarea învățămîn-
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— Bună dimineața Rozalia! 
Te-ai trezit c-am devreme. Ce s-a 

g întlmplât ?
— Bună dimineața tovarășă edu
catoare. Am visat 
că păpușa mea 
Katika e bolnavă 
și... acum nu mai 
pot dormi.

— Nu te speria 
fetița mea. Toate 
jucăriile sînt la 
locul lor și-s... 
foarte sănătoase.

...In celelalte 
pătucuri din dor
mitorul fetelor de 
la căminul din 
Lupeni, copiii în
că dorm. Aerul 
proaspăt al dimi
neții le mîngîie 
năsucurile ce abia 
apar de sub plă- 

pumioarele călduroase. lor, a fost înscrisă „ora de 
crări din plastelină". E mare 
cru să știi să faci o casă, un 
sau o păpușă din plastelină. Acs 
Ghizela și Erdos Laura au mal 
făcut însă și altădată cele 
frumoase „figuri". Azi, ele pre

gătesc o surpriză 
pentru educatoa
re. Vor să-i facă 
un frumos cadou 
— un ghiocel.

La Petrila, la 
Lupeni, la Ani
noasa, în toate 
căminele și gră
dinițele, copiii își 
petrec timpul fări 
griji și învățîni. o 
numai lucruri fru- 8 
moașe. Noi toți 8 
muncim pentru ca | 
ei să aibă în- g 
tr-adevăr o copi- g 
lărie fericită. Si 8 
o au... 8

D. M. 8 
8 
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o • E ora 9. In programul grădi-
8 niței de copii din Petrila a fost 
g înscrisă „ora de desen". Pe o 
g tablă în fața copiilor educatoarea 
o a desenat o vază cu flori.
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tului de partid, este necesar să se 
analizeze mai adînc modul în care 
muncesc propagandiștii, să fie 
trași la răspundere cei care nu-și 
fac datoria.

Pentru o strînsă legare 
a învățămîntului 

de sarcinile trasate 
de partid

Principala sarcină ce stă în fața 
învățămîntului de partid este de 
a pregăti membrii și candidații 
de partid, pe toți cei care stud'a- 
ză în cercuri și cursuri, să mun
cească mai bine pentru traduce
rea în viață a hotărîrilor partidu
lui și guvernului. Invățămîntul de 
partid contribuie la creșterea conș
tiinței socialiste a oamenilor mun
cii, îi ajută să se orienteze just 
în muncă, să-și îndrepte atenția 
spre principalele sarcini ale cons
trucției socialiste și să le rezolve 
cu succes. Numeroase exemple do
vedesc că acei cursanți care mun
cesc stăruitor pentru ridicarea ni- 

. încordarea a cu- 
; prins toată sa- 
; la. „Cine va fa- 
i ce cel mai fru- 
- mos desen v i pri
mi un cadou" — 
le spune educa
toarea. Printre fa. 
voritele întrecerii 
se pare a fi și Ig- 
națiu Olimpia. O. 
chii ei privesc cu 
atenție desenul 
de pe tablă. Mi- 
nuța, strîngînd 
bine creionul, a- 
bia așteaptă să 
pornească la lu
cru. întrecerea e 
palpitantă și grea 

dar... e atît de plăcută.

• In același timp, în sala ală
turată își petrec timpul copiii de 
la secția maghiară. In programul
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velului lor politic și ideologic, ob. 
tin succese importante în muncă. 
Cursantii Jurji Ioan, Velek loan, 
Feher Vasile de la mina Lupeni, 
Demeter Augustin, Poloboc Cons
tantin de la mina Uricani, Cris- 
tea Aurel, David loam de la mi
na Aninoasa, Kibedi Adalbert de 
Ia mina Petrila, Lapșanski Adal
bert de la mina Lonea și alții care 
frecventează cu regularitate cer
curile de învățămînt și studiază 
cu interes sînt fruntași în lupta 
pentru cărbune mai mult, mai bun 
și mai ieftin. De asemenea nume
roși învățători și profesori, între 
care Munteanu Aurelia, Kelemen 
Sara, Jurca Silvia, Bîrcă Pavel, 
Paraschivoiu Constantin, Ianchi 
Aurelia, caie studiază temeinic în 
cadrul învățămîntului ideologic al 
cadrelor didactice sînt fruntași în 
procesul de învățămînt în școli, 
participă activ la munca obșteas
că.

Deosebit de evidentă este con
tribuția cercurilor de economie 
concretă la rezolvarea multor sar
cini care stau în fața colectivelor 
întreprinderilor. Studiind că'ie de 
îmbunătățire a muncii, cercul de 
economie concretă de la preparația 
Lupeni a propus ca pentru a li se 
asigura o bună funcționare, anu
mite grupe de utilaje să fie date



floorîul îinerilBr minări te la mina IIM 
la depăiiiea sarrinilor ie plat este lol mai saislatlial

Colectivul ruinei Uricani obți
ne succese importante. In primul 
trimestru al acestui an minerii 
de aici au extras peste plan 3553 
tone de cărbune cocsificabil, a- 
dică au îndeplinit mai bine de 
80 la sută din angajamentul 
luat în cinstea zilei de 1 Mai. A- 
cest succes se datoreste exclusiv 
creșterii productivității muncii 
Minerii de la Uricani au obținut 
în luna martie a. c. o producti
vitate de peste 1,200 tone pe post, 
întrecînd astfel cu mult sarcina 
trasată de Conferința raională 
de partid (1,164 tone pe post).

Brigăzile de tineret, care for
mează marea majoritate a mine
rilor de aici și-au adus din plin 
aportul la obținerea acestor im
portante rezultate. îndrumați ș> 
aiutați zi de zi de comitetul 
U.T.M. al minei și de organi
zațiile U.T.M. din cadrul sectoa
relor, tinerii mineri ai Uricaniu- 
lui participă activ la întrecerea 
ce se desfășoară în cinstea zilei 
de 1 Mai. Fiecare brigadă de ti
neret este în întrecere cu alte 
brigăzi. De exemplu, brigada 
condusă de Lungu Boris este în 
întrecere cu brigada lui Apostol 
Vasile. Printre obiectivele de în
trecere stabilite de tinerii mineri 
figurează : depășirea planului de 
producție, reducerea procentului 
de cenușă în cărbunele extras, 
economii cît mai mari de lemn 
de mină, energie electrică și aer 
comprimat, întreținerea în bune 
condiții a locurilor de muncă, 
folosirea din plin a celor 8 ore 
de muncă.

In lupta pentru realizarea a- 
cestor obiective, brigăzile de ti
neret ale minei au obținut în 
cursul primului trimestru al a- 
nului rezultate de seamă. In mar
tie. la sectorul I al minei, sector 
de tineret, au fost extrase peste 
plan 2305 tone de cărbune cocsi
ficabil. Această cantitate sporită 
de cărbune a fost realizată în 
urma depășirii randamentului 
planificat pe sector cu 305 kg. 
de cărbune pe post.

Brigada condusă de Demeter 
Augustin, lucrînd la pregătiri și 
deschideri în stratele de cărbuni 
din partea nordică a minei, a ob- 
'nut în luna trecută o depășire 

.ață de plan de peste 190 mc. 
Brigada a lucrat cu un randa
ment mai mare cu 0,480 m, c. pe 
post decît cei stabilit prin foaia 
de acord. Rezultate remarcabile 
au obținut și brigăzile conduse 
de Cîrciumaru Victor, Vascul 
Dumitru și Teodorescu Stancu 
care și-au întrecut sarcinile de 
plan cu 60—113 tone de cărbune.

Și la sectorul II al minei U- 
ricani, brigăzile de tineret au a- 
dus o contribuție însemnată lai 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan pe luna martie. 
Lucrînd la săparea galeriilor 
transversale nr. 1 și 2 și la un 
suitor la orizontul 700, brigada 
complexă condusă de Sorescu 
Constantin și-a îndeplinit sarci
nile de plan în proporție de 134,3 
la sută. Minerii din brigăzile de 
tineret conduse de Rusu Dumitru 
și Poloboc Constantin au obți
nut depășiri de plan între 9—11,4 
la sută. Brigada condusă de Chi- 
riac Constantin a cîștigat între
cerea cu cea a lui Năsăleanu 
Miron, prima avînd planul de- 
nășit cu 5,9 la sută și un ran
dament sporit cu 400 kg. de căr
bune pe post față de plan, iar 
cealaltă realizînd o depășire de 
1,3 la sută, cu un randament 
mai mare decît cel planificat cu 
40 kg. cărbune pe post. Succese 
de seamă a obținut și brigada 
condusă de Mogoș loan care, 
deși nou înființată, și-a reali
zat planul în proporție de 101,9 
la sută.

In primele zile din luna a- 
prilie, minerii de la Uricani au 
extras peste sarcina planificată 
încă 162 tone de cărbune cocsi
ficabil, realizare la care au con
tribuit din plin brigăzile de ti
neri mineri.

întreaga activitate a tinerilor 
mineri de la Uricani, rezultatele 
muncii lor, dovedesc preocupa
rea permanentă a comitetului și 
organizațiilor U.T.M. ale minei 
față de mobilizarea tinerilor mi
neri la îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor asumate în în
trecere. Conduși și îndrumați de 
organizațiile de partid, tinerii 
mineri de la Uricani vor obține 
noi și importante succese în 
muncă, în lupta pentru economii.

S. EKART

De la Ministerul 
Învățămîntului și Culturii

Ca urmare a măsurilor luate 
pentru înfăptuirea sarcinilor tra^ 
sate de partid și guvern cu pri
vire la continua dezvoltare a în- 
vățămîntului general, aproape 90 
la sută din copiii care au absol
vit clasa a IV-a urmează în a- 
cest an școlar cursurile clasei a 
V-a. S-au creat condiții ca în 
viitorul an școlar numărul ab
solvenților clasei a IV-a care 
vor fi școlarizați în clasa a V-a 
să crească.

Intrucît primele 4 clase ele
mentare fac parte integrantă din 
școala de 7 ani, care constituie 
o unitate pedagogică, iar pro
movarea clasei a IV-a nu mai 
reprezintă încheierea unui ciclu 
de învățămînt, ci trecerea de la 
o clasă la alta în cadru! învă- 
țămîntului de șapte ani, Ministe
rul învățămîntului și Culturii a 
stabilit ca începînd cu acest an 
școlar, să nu se mai țină exa
men de absolvire a clasei a IV-a.

In viitor elevilor care vor pro
mova clasa a IV-a în cadru! unei 
școli cu clasele I—VII nu li1 se 
vor mai elibera certificate de ab
solvire, înscrierea lor în clasa a 
V-a urmînd să se facă numai pe 
baza situației încheiate la sfîrși- 
tul anului școlar.

Elevilor care vor promova cla
sa a IV-a la o școaîă de 4 ani 
li se vor elibera adeverințe în 
vederea înscrierii în clasa V-a 
la școala de 7 ani1 cea mai apro
piată.

? Că a venit primăvara — nu j 
ț e o noutate. Au spus-o mai de 5 
J mult ghioceii, mieii, florile. > 
ț Pentru țăranii din întovărăși-) 

rea zootehnică „7 Noiembrie" ?
; din Banița însă, primăvara so- > 
( sește odată cu plecarea lor la |
> munte, la pășuni. Saivanul pe £ 
i care l-au ridicat în toamnă j
> prin muncă voluntară va ră- j
? mîne atunci singur. •} I

- «fr ?<• -vmJ

Au venit Ia Paroșeni cu cîțiva ani în urmă. Au urmat școala 
de calificare a șantierului energo-construcții, însușind meseria de 
zidar. Zidărițele din Paroșeni n-au decît 17—20 de ani, dar toate 
sîret harnice, apreciate pentru munca lor.

IN CLIȘEU: Cîteva dintre tinerele zidărițe de pe șantierul 
energo-construcții Paroșeni: Vlăduța Alexandra, Niță Aurica, Di- 
noiu Ioana, Ghenți Susana și altele.

■O-

Cu planul de producție realizat 
la toți indicii

(Urmare din pag. l-a)

ții muncii, la exploatările Tusu- 
Lupeni, Valea Morii și Strîmbu 
din sectorul Cîmp s-a introdus 
munca după metoda acordului 
global. S-au evidențiat în mod 
special brigăzile conduse de tov. 
Roba Nicol ae și Munteanu Petru 
care și-au îndeplinit sarcinile de 
plan în proporție de 110 la sută, 
echipele conduse de tov. Popovici 
Andrei de la sectorul Voevodul, 
muncitor cu mult simț de răs
pundere în ceea ce privește ri
dicarea indicelui de utilizare a 
masei lemnoase, Pop Ilie de la 
sectorul Roșia, Hapca Iosif, sec
torul Lupeni, Neag Vasile de la 
sectorul Lonea și mecanicul de 
locomotivă Peteu Zachhi de la 
sectorul C.F.F. Lonea.

Paralel cu activitatea de pro
ducție s-a depus o muncă stărui
toare și la lucrările de punere 
în valoare a masei lemnoase și 
de refacere a pădurilor. Astfel, 
s-au întocmit acte de punere în 
valoare pentru o cantitate de 
masă lemnoasă de 147.500 m.c. 
Pentru cultura și refacerea pă
durilor s-au pregătit 6.170 kg. 
semințe și au fost aduși și pre
gătiți pentru campania de împă
durire de primăvară 5.215.000 
puieți din care 500.000 bucăți au 
fost scoși de tineret prin muncă 
patriotică. In această acțiune de 
scoatere a puieților prin muncă 

patriotică s-au evidențiat pionierii 
și elevii Școlii medii mixte Pe
troșani.

In primele două luni ale anu
lui 1960, I. F. Petroșani a rea
lizat la prețul de cost global o 
economie suplimentară de 136.000 
lei peste beneficiul planificat.

Pe sortimentele-mai principalei 
s-au obținut următoarele reducerii 
față de prețul de cost planificat:' 
bușteni gater rășinoase — 11 leii 
m.c., bușteni gater fag —r 18 
lei m. c., lemn de miină rășinoa
se — 7 lei m. c., traverse îngus
te fag — 6 lei buc., doage de 
fag — 89 lei m. c.

Pe linia îmbunătățirii condi
țiilor de viață ale muncitorilor 
forestieri, se vor construi în a- 
cest an 6 noi cabane tip, cu o 
capacitate de 240 paturi care vor 
fi dotate cu tot cazarmamentul 
necesar. Pentru muncitorii sec
toarelor Lonea și Voevodul s-a 
amenajat un vagon baie care va 
funcționa în exploatări în tot 
timpul anului după un program 
stabilit.

Traducînd în viață directi-, 
velor plenarei C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959, sectoarele 
forestiere din Valea Jiului vor 
asigura îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul 1960 
și vor aduce prin aceasta o con
tribuție importantă la dezvolta
rea economiei noastre națio
nale.

în răspunderea unor echipe de în
treținere. Propunerea fiind aplica
tă a dat rezultate bune: s-a re
dus timpul de staționare a insta
lațiilor, ceea ce a contribuit la 
creșterea randamentelor, ia redu
cerea prețului de cost. Cercul de 
economie concretă de la mina l.u- 
peni condus de propagandistul 
Laszlo Alexandru a analizat căile 
de reducere a prețului de cost, 
propunînd măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui. 
Multe propuneri făcute de cercu
rile de economie concretă de la 
U.R.U.M.P., termocentrala Paro
șeni și altele au contribuit la îm
bunătățirea activității economice.

Sînt însă cercuri și cursuri un
de învățămîntul e rupt de viață, 
de sarcinile concrete care stau în 
fața comuniștilor, a oamenilor 
muncii. Tov. Nebela Francisc, 
propagandist la un cerc de studie
re a Statutului P.M.R. de la mina 
Pefrila, în loc să pregătească te
meinic cuvîntul introductiv, și 
totodată să insiste asupra modu
lui cum trebuie să se reflecte cele 
învățate în activitatea cercului, 
obișnuiește să citească cursanțiior 
din broșură, lucru pe care-1 pot 
face cursanții și singuri. Sînt ca
zuri cînd desfășurarea învățămîn- 
tului în cercuri are un caracter 

formal, nu se poartă discuții, totul 
rezumîndu-se la ascultarea de că
tre cursanți a unei expuneri de 
20—30 minute. Trebuie combătute 
cu toată tăria tendințele de ab
stractizare, ruperea de viață, dc 
sarcini. Propagandiștii sînt datori 
să cunoască temeinic hotărîrile 
partidului și guvernului, sarcinile 
ce revin colectivelor respective din 
aceste hotărîri și să asigure ca 
activitatea cercurilor să militeze 
pentru îndeplinirea lor.

Controlul — factor 
important 

în îmbunătățirea 
desfășurării muncii 

de propagandă
In plenara Comitetului raional 

în cadrul căreia s-a analizat des
fășurarea învățămîntului de par- 
tid, s-a atras cu insistență aten
ția asupra necesității întăririi con
trolului comitetelor de partid și 
birourilor organizațiilor de bază 
asupra desfășurării muncii de pro
pagandă. Se poate spune cu certi
tudine că cele mai multe lipsuri 
în desfășurarea învățămîntului de 
partid își datoresc existența lipsei 
de control. Cele mai multe comi
tete de partid și birouri de orga

nizații de bază își rezumă contro
lul la frecvență, fără să verifice 
modul în care s-a prezentat pro
pagandistul, cum și-a întocmit te
matica cuvîntului introductiv, cum 
se pregătesc cursanții pentru șe
dințele de învățămînt, cum de
curg discuțiile. Unii activiști ai 
comitetului orășenesc Petroșani, 
ai comitetului de partid de la mi
na Aninoasa nu cunosc temele ce 
se dezbat în cercuri și nici data 
cînd se țin ședințele de învăță
mînt.

Acolo upde controlul lipsește, 
apar o serie de lipsuri. Unii pro
pagandiști nu-și întocmesc planu
rile de expunere a cuvîntului in
troductiv, fac confuzii, așa cum a 
făcut propagandistul Bumbea Fi- 
limon de la mina Lonea cînd a 
fost vorba despre criza generală 
a capitalismului. Confuzii a făcut 
de asemenea propagandista Todo- 
rici Rada, de la Filatura Lupeni 
în legătură cu industrializarea so
cialistă a țării. Propagandistul 
Feier loan la un curs seral anul I 
de la mina Aninoasa nu cunoștea 
probleme legate de rolul statului 
în construirea socialismului, trata 
confuz și superficial această pro
blemă în fața cursanțiior. Alți 
propagandiști, ca Peter Iuliu de 
la mina Lupeni folosesc caiete cu 

lecții vechi, depășite de evenimen
te. Sînt cazuri cînd ședințele de 
învățămînt se amînă cu ușurință, 
fără vreo justificare serioasă. Mai 
ales la cercurile de învățămînt în 
sectoarele subterane, cursanții vin 
la învățămînt fără caiete și creioa
ne, fără notițe, nepregătit! Multe 
asemenea deficiențe nu sînt cunos
cute deoarece unii activiști ai co
mitetelor de partid nu participă 
la ședințele de învățămînt, consi
dering că au făcut totul dacă ur
măresc frecvența.

★

Se apropie perioada de încheiere 
a anului școlar al învățămîntului 
de partid. Trebuie luate din timp 
toate măsurile pentru ca anul de 
învățămînt să se încheie cu suc
ces. Luînd măsuri pentru înlă
turarea lipsurilor, pentru îmbună
tățirea continuă a muncii de pro
pagandă, organizațiile de partid 
vor putea lupta cu mai mult suc
ces pentru rezolvarea importante
lor probleme care le stau în față, 
vor ridica la un nivel mai înalt 
întreaga muncă de partid.

Comitetul raional de partid a 
adoptat un plan de măsuri în ve
derea îmbunătățirii conținutului 

și întăririi eficacității învățămîn
tului de partid. Organizarea de 
consfătuiri cu propagandiștii, ți
nerea de consultații pe diferite te
me, mai ales pentru lămurirea 
problemelor neclare, studierea și 
generalizarea experienței pozitive 
în munca propagandiștilor, precum 
și alte măsuri, vor duce cu sigu
ranță la îmbunătățirea desfășu
rării învățămîntului de partid. Co
mitetele de partid, birourile orga
nizațiilor de bază trebuie să pună 
un accent deosebit pe controlul 
desfășurării învățămîntului. Pre
gătirea propagandiștilor, modul 
în care învață cursanții, nivelul 
discuțiilor, combaterea denaturări
lor, confuziilor trebuie să stea 
permanent în centrul atenției. 
Membrii comitetelor de partid, ai 
birourilor organizațiilor de bază 
sînt datori să participe la ședințele 
de învățămînt, să ajute propagan
diștii, să se convingă la fața lo
cului de nivelul expunerilor și al 
discuțiilor, să seziseze problemele 
neclare și să le lămurească.

Controlul permanent și eficace, 
împletit cu celelalte măsuri ce tre
buie luate, va duce la îmbunătă
țirea muncii de propagandă, la 
întărirea eficacității și ridicarea 
ei la nivelul sarcinilor sporite ale 
rnnfitnirtiiai...



*

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Succese ale oamenilor 

muncii din R. P. Polonă
VARȘOVIA 8 (Agerpres)
Oamenii muncii din Republica 

Populară Polonă se pregătesc să 
întîmpine cu noi succese în pro
ducție sărbătoarea internațională 
a oamenilor muncii — 1 Mai. In 
cinstea sărbătoririi de la 1 Mai 
colectivele întreprinderilor indus
triale organizează schimburi de 
onoare, își iau angajamente, ini
țiază întreceri pentru îndeplini
rea înainte de termen a planurilor 
de producție, reducerea prețului 
de cost al producției, introduce
rea în procesul de producție a 
metodelor tehnice înaintate. Ini
țiatorii întrecerii în cinstea zilei 
de 1 Mai au fost colectivele minei 
carbonifere „Chwalowice" și uzi
nei metalurgice „Bedzin" din Si- 
lezia. Colectivul minei „Chwalo
wice" s-a angajat ca în cinstea 
zilei de I Mai să extragă peste 
plan 4000 tone cărbune.

------- -............... .... ...................—------ -

Anastas Mikoian a plecat la Bagdad
MOSCOVA 8 (Agerpres) — 

TASS anunță ;
In dimineața zilei de 8 aprilie 

A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Mirjiștri al 
U.R.S.S., a plecat la Bagdad cu 
un avion „IL-18". In capitala 
irakului el va deschide Expo
ziția industrială a U.R.S.S.

Pe aeroportul Vnukovo, Anas
tas Mikoian a fost condus de 
Nuritdin Muhitdinov, Alexei Ko- 
sîghin, Dmitri Ustinov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Abdel Bahab Mah
mud, ambasadorul Republicii Irak 
în Uniunea Sovietică.

Anastas Mikoian a fost condus 
de asemenea de peste 300 de stu- 
denți irakieni care învață la uni-

versitatea din Moscova și la alte 
instituții de învățămînt superior 
din capitala Uniunii Sovietice. 
Aceștia purtau panouri pe care e- 
rau scrise în limbile rusă și arabă 
inscripțiile: „Eroicul popor irakian 
îl salută pe Mikoian !“, „Liga stu
denților irakieni salută vizita lui 
Mikoian, sol al păcii!“. Tinerii 
cîntau cîntece naționale irakiene 
și scandau : „Pace și prietenie !‘\ 

Cînd Anastas Mikoian a sosit, 
pe pistă au răsunat puternice u- 
rale.

Anastas Mikoian a salutat pe 
studenții irakieni și pe celelalte 
persoane care l-au condus la aero
port. S-a apropiat apoi de micro
fon și a rostit o scurtă cuvîntare

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

Creșterea șomajului în Anglia
LONDRA 8 (Agerpres)
Presa engleză exprimă îngrijo

rarea opiniei publice în legătură 
cu creșterea șomajului în țară. 
După cum scrie ziarul „Times", 
o delegație alcătuită din membrii 
scoțieni ai parlamentului și repre
zentanți ai sindicatelor au făcut 
o vizită primului ministru Mac 
Millan pentru a-i aduce la cunoș
tință situația grea a șomerilor din 
Scoția. Acest demers a urmat'u- 
nei conferințe organizate de Con
gresul sindicatelor britanice cu 
participarea a 48 de membri ai 
parlamentului englez în cursul că
reia a fost luată în discuție creș
terea permanentă a numărului 
șomerilor în Scoția.

După cum arată ziarul, numai 
în Scoția numărul șomerilor a a- 
juns la 21.000 *"
un procent de 
talul șomerilor 
Britanie.

Pe de altă

ceea ce reprezintă
20 la sută din to- 
existenți în Marea

parte, după cum

Președintele De Gaulle 
s-a înapoiat la Paris
LONDRA 8 (Agerpres)
Președintele Franței, generalul 

De Gaulle, care a făcut o vizită 
oficială de trei zile în Anglia, a 
părăsit în dimineața zilei de 8 a- 
prilie Londra plecînd cu avionul 
la Paris.

Pe aeroportul din Londra pre
ședintele Republicii Franceze a 
fost condus de primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Mac-Mil
lan, ministrul Afacerilor Externe, 
Selwyn Lloyd și de alți reprezen
tanți ai guvernului englez

In aceeași dimineață președin
tele De Gaulle a sosit la Paris.

N.S. Hrușciov salută conferința guvernelor 
și organizațiilor obștești din țările Africii

MOSCOVA 8 (Agerpres)' —
Președintele Consiliului de Mi

niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
a adresat președintelui Conferin
ței extraordinare a guvernelor și 
organizațiilor obștești din țările 
Africii, care se desfășoară la Ac
era, un mesaj de salut în care u- 
rează mari succese în rezolvarea 
problemelor care se află în fața 
conferinței.

Uniunea Sovietică, se spune în 
mesaj, ca prieten sincer al popoa
relor africane, urmărește cu adîn- 
că simpatie lupta lor curajoasă 
împotriva jugului colonial pentru 
libertatea și independența lor na
țională, pentru consolidarea națio
nală, pentru consolidarea păcii și 
securității în Africa. Oamenii so
vietici apreciază și sprijină deplin 
năzuința popoarelor africane de a 
transforma continentul african în- 
tr-o zonă a păcii, denuclearizată.

scrie ziarul „Guardian", statis
ticile periodice date publicității 
de Ministerul Muncii arată o nouă 
creștere a numărului șomerilor în 
Anglia „datorită mișcărilor sezo
niere". Potrivit acestor statistici, 
în fiecare an, în luna ianuarie nu
mărul șomerilor crește cu 50.000 
de bărbați care trebuie să-și pără
sească lucrul din cauza cererii 
reduse de brațe de muncă.

Semnarea protocolului C. A. E. R _ __ ______ r_..
pentru mecanizarea și electrificarea | “g Jț “1“^ ț'X?';

Ji’l’iCultUFI I * Nu e deci de mirare că in ;
(Agerpres)
anunță agenția CE-

PRAGA 8 
După pum

TEKA, la 6 aprilie a fost semnat 
la Praga protocolul asupra ședin
țelor grupului de lucru pentru me
canizarea și electrificarea agricul
turii al Comisiei permanente pen
tru colaborarea economică și teh- 
nico-științifică în domeniul agri
culturii și silviculturii a G.A.E.R. 
Lucrările grupului s-au desfășu
rat între 28 martie și 6 aprilie.

In cadrul ședinței s-a făcut bi-

G.A.E.R. In urma acestor încer- I ^armet cu iucrame ue ,
cări au fost adoptate recomandări J vare și protecție a monumente- » 
cu privire la asimilarea producției ? lor acestei industrii se va des- • 

r»4 _1 xjll.S J ___•_?__ ? WcHffi trănri rffr/ n Inron. nrtilin.P,
| de popularizare a cunoștințelor j 
i despre industria minieră polone- f 
ț ză. f

In programul sărbătorii mile-1 
niului „figurează, printre altele, f

I elaborarea istoriei industriei mi- i 
1 niere poloneze. In anul acesta va I 
; fi dată la tipar o lucrare în două | 
i volume, redactată de un colectiv f 

SENATORUL KENNEDY ; 47.000.000 de americani * sub conducerea prof. dr. J. Paz-1
I dur, care cuprinde o expunere a T 
i istoriei mineritului în Polonia. • 
t Sînt în curs de pregătire cîte- ! 
î va alte monografii privind mine-1 
I ritul sării, istoria industriei ex- « 
1 tractive a minereurilor de metale ?
* colorate și fier din diferite re- *. 
? giuni ale Poloniei. In prezent se f

15.000.000 de familii trăiesc în | efectuează inventarierea obiecte-* 
case necorespunzătoare. 7.000.000 f ior miniere și siderurgice, const-; 
de familii luptă pentru existen-1 derate monumente istorice, sînt i

* cercetate galeriile unor vechi mi- i
; ne etc. *

se culcă în fiecare seară flămînzi
NEW YORK 8 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

Associated Press, senatorul Ken
nedy, unul din candidații la pre
ședinția S.U.A. din partea par
tidului democrat, care și-a înce
put campania electorală în statul 
Indiana, a criticat cu asprime a- 
firmațiile unor reprezentanți ai 
partidului republican despre „o

Popoarele tuturor țărilor și con
tinentelor, scrie Nikita Hrușciov, 
doresc o viață pașnică și fericită.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. își exprimă spe
ranța că conferința extraordinară 
a organizațiilor guvernamentale și 
obștești din Africa, urmîmd marile 
principii proclamate la ■ Bandung 
și la conferințele ulterioare pe în
treaga Africă, va aduce o nouă și 
importantă contribuție la cauza în
tăririi păcii în lumea întreagă. I

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

Crește nemulțumirea poporului sud-vietnamez 
față de politica guvernului Ngo Dină Diem

SAlGON 8 (Agerpres)
In rîndul diferitelor pături ale 

populației din Vietnamul de sud 
crește nemulțumirea față de po
litica clicii lui Ngo Dinh Diem.

Presa sud-vietnameză publică 
numeroase știri din care reiese că 
păturile largi ale populației se 
pronunță pentru asigurarea păcii 
în țară și pentru reunificarea na
țională, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață. Asemenea reven
dicări a formulat, de pildă, grupul 
de muncitori de la plantațiile de 
cauciuc din provincia Bien Hoa. 
In sprijinul revendicărilor lor, 
muncitorii au declarat o grevă

------- ------- o

ROMA 8 (Agerpres).
In seara de 7 aprilie în Came

ra deputaților din Italia au luat 
sfîrșit dezbaterile pe marginea 
declarației program a noului gu
vern. Luînd cuvîntul la una din 
ședințele Camerei, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Italian, Palmiro Togliatti, a sub
liniat că guvernul Tambroni 
este o variantă mai inacceptabilă 
a vechiului guvern. Dacă guver
nul SegnI, a spus Togliatt^ a de
misionat pentru a nu arata pe 
față că soarta sa depinde de 
sprijinul neofasciștilor, se vede 
că Tambroni pentru a obține ma
joritatea este de acord să ac
cepte chiar și sprijinul neofas
ciștilor

Referindu-se la eșecul încercă-^» 
rilor de a forma un guvern dej 
coaliție alcătuit din reprezentanți?

SNu e deci de mirare că îh t 
cadrul manifestărilor prilejuite de i 
lanțul încercărilor comparative ale | sărbătorirea mileniului de exis- i 

mașinilor agricole efectuate anul T tență a Poloniei se acordă o deo- | 
trecut în unele țări membre ale i sebită atenție marilor tradiții

'e

i mi- *iseona atenție marilor trac , 
niere, istoriei mineritului.

•- Paralel cu lucrările de conser-*

a 24 de titluri de mașini agricole. • fdșura totodată o largă acțiune 
In încheierea lucrărilor grupului »

a fost elaborat în mod detailat un 
plan de încercări comparative ale | 
mașinilor agricole în diferite țări | 
în anul 1960.

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

ță, avînd un venit anual mai mic| 
de 2.000 de dolari. La noi sînt' 
peste 4.000.000 de șomeri* 1*,

♦
i
» 
♦

înflorire nemaiîntîlnită" a State
lor Unite ale Americii.

„Adevărul este, a declarat el 
că 17.000.000 de americani se 
culcă în fiecare seară flămînzi.

EȘEC
LA CAPE CANAVERAL

NEW YORK 8 (Agerpres).
Agenția Associated Press a- 

nunță că la 7 aprilie la Cape Ca
naveral o rachetă balistică ame
ricană de tip „Atlas" a explodat 
pe rampa de lansare, luînd foc. 
Flăcări uriașe au luminat ocea
nul și țărmul din apropiere pe 
o distanță de mai multe mile, 
timp de cîteva minute. Potrivit 
agenției explozia se datorește 
unei „deficiențe" de funcționare. 
O altă rachetă de același tip a 
explodat la II martie tot pe 
rampa de lansare.

care a fost înăbușită de soldații și 
polițiștii sosiți pe plantații. Mun
citorii societății din Saigon au 
cerut de asemenea îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de trai.

Țăranii din provinciile Ban Tre 
și Rakijia au organizat demons
trații de protest împotriva confis
cării pămînturilor lor de către au
torități. Crește nemulțumirea față' 
de politica lui Ngo Dinh Diem și 
în rîndul intelectualilor din Viet
namul de sud care se pronunță 
pentru reducerea taxelor școlare, 
introducerea limbii vietnameze 
școli ca limbă de predare

în

democrat-creștin,
și republican,

Palmiro Togliatti despre situația 
politică din Italia

ai partidelor 
social-democrat
Togliatti a arătat că acest eșec 
s-a datorat amestecului marilor 
industriași și cercurilor clericale 
Subliniind contradicțiile interne 
din sînul partidului democrat- 
creștin, P. Togliatti a spus în 
continuare că acest partid își 
menține unanimitatea numai în 
dorința de a menține puterea 
monopolurilor sub lozinca poli
ticii anticomuniste.

Togliatti a declarat că comu
niștii vor vota împotriva guver
nului Tambroni, ducînd împotri
va lui o luptă hotărîtă pentru a 
obține crearea unei noi majori
tăți și demascînd politica antico
munistă.

!
iIstoria mineritului 

polonez
Istoria extracției sării și mi- * 

nereurilor, iar mai tîrziu a petro- f

• PUBLICITATE
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Teatrui de păpuși 
„Prichindel” 

Alba-lulia
prezintă spectacole 

cu piesa :
»»

după cum
9 aprilie —

10

11

12

urmează ;
Vulcan 

(orele 10, 16); 
aprilie — Lonea 

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

(orele 10, 15); 
aprilie — Petrila 

(orele 10, 16).

»

Io alenlia vioMoi 
îi pmIoi SBorfifi
Filiala A.G.V.P’.S. Petro

șani anunță pe toți vînătorii 
și pescarii sportivi că adu
narea generală programată 
pentru duminică 10 aprilie 
a. c. în sala A.S.I.T. Petro
șani, se amînă pentru o data 
care va fi anunțată ulterior,

■

■ fl 
t 
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PROGRAM OE RADIO
10 aprilie

PROGRAMUL I. 8.00 Din fol
clorul popoarelor, 9,00 Teatru la 
microfon pentru copii, 10,50 Mu
zică din opereta „Frasquita" de 
Lehar, 12,15 Figura lui Lenin o- 
glindită în literatură (IV), 13,10 
De toate, pentru toți, 14,00 Cîn- 
tece de nuntă și jocuri populare 
romînești, 17,00 Muzică distrac
tivă, 18.30 Cîntă Ioana Radu, 
19,05 Drumeții veseli —- „Fru
moasă ești patria mea" : Regiu
nea Hunedoara, 20,00 Teatru la 
microfon: „Artista emerită A- 
gepsina Macri-Eftimiu" — Pre
zentare radiofonică, 21,15 Muzi
că de dans. PROGRAMUL II. 
8.00 Muzică ușoară executată la 
diferite instrumente, 8,30 Clubul 
voioșiei, 9,30 Cîntecul săptămî- 
nii: „Noi din ape-am strîns 
mină" de Vasile Timiș, versuri 
de Ben Corlaciu, 10,00 Formații 
artistice de amatori în studiou
rile noastre, 10,30 Revista pre
sei străine, 10,50 Transmisie din 
sala Ateneului a concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu", 13.15 
Muzică ușoară în interpretarea 
soliștilor noștri, 14,30 La micro
fon: Satira și Umorul", 16,00 
Vorbește Moscova! 16,45 Cîntă 
Corul de copii al Radiotelevi- 
ziunii, 18,20 Buchet de melodii 
din țări prietene, 19,00 Concert 
de muzică populară romînească, 
20,05 Soliști și ansambluri in
strumentale din țări prietene, 
20,35 Muzică de dans, 22,30 Din 
cele mai frumoase 
lare romînești.

Radiojurnale și 
știri : Programul 
13,00, 19,00, 22,00, 

gramul II — 7,50, 
23,00.

melodii popu-

buletine de
I — 7,00,
23,52 ; Pro- 

14,00, 20,00,

----- O-----

CINEMATOGRAFE
10 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ea te iubește; AL. SA- 
H1A : Un meci neobișnuit; MUN
CITORESC : Dragoste pe note; 
PETRILA : Fete de aceeași vîrs- 
tă; LONEA : Mama vitregă; LU
PENI : Părinți 
DIA : Pescarii 
BATENI : O 
(Responsabilii

și copii; CRIVI- 
din Aral; BAR- 

cursă obișnuită, 
cinematografelor 

Livezeni, Aninoasa, Vulcan și U- 
ricani nu au trimis programarea 
filmelor pe luna aprilie).


