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La mina cu cele mai bune 
realizări
aprilie rezultatele do- 
muncă de minerii de 
— recent distinși cu 

do-

In luna 
bîndite în 
la Uricani 
titlul de fruntași pe țară 
vedesc că ei sînt hotărîți să în- 
tîmpine ziua de 1 Mai cu noi 
succese. Ei au trimis cocsarilor 
hunedoreni sute de tone de căr
bune peste sarcina de plan. A- 

, cest rezultat de seamă, minerii 
de la Uricani l-au obținut pe 
seama sporirii continue a pro
ductivității muncii. In luna tre
cută, la Uricani pentru fiecare 
post prestat s-au extras cîte 1,240 
tone de cărbune, iar în aprilie 
randamentul mediu este de peste 
1,200 tone pe post.
tea 
mai 
situează colectivul 
care și-a depășit 
tone de cărbune sarcina de plan.

In frun- 
pentru cel 
pe mină 
sectorului 1 

cu peste 660

întrecerii 
bun sector se

se pre- 
minerii 

măsuri-

74 vagoane de cărbune 
peste plan

Cu rezultate de seamă 
zintă în această lună și 
de la Lupeni. Datorită 
lor tehnice, organizatorice și 
politice luate pentru extinderea 
și aplicarea inițiativei „ziua și 
fîșia" în frontale, pentru crearea 
de condiții mai bune de muncă 
în toate celelalte abataje ale' mi
nei, randamentul pe mină .se men. 
ține în medie la peste 0,920 tone 
pe post, fapt ce a permis colec
tivului să trimită cocsarilor hu
nedoreni peste sarcina de plan o 
cantitate de cărbune cît ar cu
prinde 74 vagoane. Rezultatele 
cele mai de seamă le-au obținut 
pînă acum minerii sectoarelor 1 
A. II, IV B și V Sud. La secto
rul I A, din abatajele unde mun
cesc brigăzile lui Cotroază Ion, 
Jurj loan, Foszto Alexandru și 
celelalte brigăzi s-au extras pes
te planul la zi 460 tone de căr
bune.

Cei mai huni de ia Vulcan: 
minerii sectorului II

întrecerea care se desfășoară 
între sectoarele minei Vulcan a 
fost preluată în luna aceasta de 
colectivul sectorului II. Minerii 
au luptat din plin pentru a-și 
crea rezerve însemnate de pro
ducție. Deschiderea unor noi lo
curi de muncă pe stratele 17 și 
18, îmbunătățirea condițiilor de 
exploatare în stratul 3 le-a per
mis să obțină zilnic randamente 
mai mari decît cele planificate. 
După 10 zile de muncă colectivul 
și-a depășit planul cu 658 tone 
de cărbune.

intere.

care a
proble

La mina Petrila, inovatorii au venit și în ajutorul muncitori
lor de la lămpărie. Aici, pentru ușurarea muncii la deschiderea 
lămpilor de benzină și pentru evitarea defectării acestora s-a con
ceput un dispozitiv foarte simplu. IN CLIȘEU: Tînărul muncitor 
Nemeș Constantin în timpul lucrului cu noul dispozitiv de deșu- 
rubare a lămpilor de benzină.

O adevărată pepinieră 
de cadre

minerul 
una din 

sectorul

a luat 
mine- 

numai 
și va-’

Brigada condusă de 
Bartha Francisc este 
brigăzile fruntașe din 
IV al minei Petrila. Ea lucrează 
într-un abataj de mare producti
vitate și prin aceasta are o pon
dere mare în realizarea planului 
de producție al sectorului. In a- 
celași timp, brigada a devenit o 
adevărată pepinieră de cadre dc 
mineri bine pregătiți.

Cu cîteva luni în urmă 
ființă brigada condusă de 
rul Iszlai Mihai, formată 
din mineri, ajutori mineri
gonetari crescuți în brigada lui 
Bartha. De două luni de zile a- 
ceastă nouă brigadă deține dra
pelul de brigadă fruntașă pe sec
tor. In această perioadă brigada 
lui Iszlai a dat 553 tone de căr
bune peste plan. De multe ori 
cînd este necesară întărirea unor 
brigăzi cu mineri bine pregătiți 
se face apel la brigada lui Bar
tha Francisc. de unde sînt re
crutați șefi dc schimb, mineri sau 
ajutori mineri. Recent, o nouă 
„promoție" a părăsit brigada to
varășului Bartha Francisc, care 
sub conducerea minerului Mol
nar Matei a luat în primire un 
abataj în cadrul sectorului IV. 

Aceasta este a treia promoție ple-
---------------- O

ÎNTR-0 SINGURĂ ZI

1000 ore de muncă voluntară
Recent la mina Uricani a fost 

organizată o largă acțiune de 
muncă voluntară, la care au par
ticipat un număr mare de tineri 
și vîrstnici din toate sectoarele 
minei. In total s-au efectuat pes
te 1000 ore de muncă. In cadrul 
acestei acțiuni au fost colectate
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• Declarația Secretariatului 

P. C. Italian cu privire la 
situația politică din Italia.

• Rezoluția Congresului na
tional al C.G.M. din Italia.
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această brigadă înce^ 
anul 1959, iar în pre- 
în curs de pregătire o

cată din 
pînd din 
zent este 
a patra brigadă.

Dar aici oamenii 
gătiți numai pentru 
abataj. împărtășind 
bogata sa experiență în minerit, 
comunistul Bartha Francisc se 
ocupă cu perseverență și răbdare 
de educarea oamenilor în spiri
tul unei atitudini socialiste față 
de muncă. Acest abataj a fosf 
clasificat de conducerea sectoru
lui ca model în ce privește res
pectarea monografiei de armare, 
organizarea muncii, ordinei. In 
munca sa brigadierul este aju
tat efectiv de cei mai buni tineri 
din brigadă ca de exemplu Ene 
Ioan. Dobrescu loan, Voicu Eu
gen, Santa Arpad, Gîrleanu Pe
tru, Sandu loan. Majoritatea a- 
cestora sub îndrumarea tovară
șului Bartha, se pregătesc pentru 
a deveni candidați de partid. In 
activitatea de fiecare zi comu
nistul Bartha Francisc caută să 
pună în practică toată priceperea 
și experiența sa pentru a crește 
noi cadre de mineri stăpîni pe 
tehnica înaintată.

I. MUREȘAN

ms sînt pre- 
munca din 

cu drag din

peste 14.000 kg. de fier vechi 
dintre care 10.000 kg. scos din 
subteran. In afară de asta atît 
la suprafață cît și în galeriile 
minei s-a făcut curățenie și s-au 
strîns materialele împrăștiate. De 
asemenea s-au mai făcut unele 
reparații de către muncitorii din 
sectorul mecanic.

Printre cei care s-au eviden
țiat în această activitate obșteas
că se numără brigăzile de mun
că patriotică conduse de Cinca 
Gheorghe, Ungureanu Constan
tin, Nițu loan și acea de la șan
tierul O.C.M.M. In mobilizarea 
muncitorilor la această acțiune, 
o contribuție însemnată a avut 
comitetul U.T.M. al minei care 
s-a prezentat cu un număr mare 
de tineri utemiști și neutemiști.

N. SCORPIE 
corespondent
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La biblioteca publica din
Au trecut aproape 150 de ani

8 de la întemeierea bibliotecii pu-
8 blice de stat „Saltîkov-Șcedrin"
8 din Leningrad. In liniștea sălilor
8 ei au lucrat, aplecați asupra căi-
8 ților și manuscriselor, numeroși
8 mari scriitori, savanti, oameni
8 politici ruși.
8 Pe fațada clădirii principate este
8 fixată o placă memorială cu ins-
8 cripția „V. I. Lenin a fost cititor
8 permanent al Bibliotecii publice
8 între anii 1893 și 1895".
8 Ivan Ivanovici Korel, care a
8 lucrat aici mulți ani ca biblio

graf șef, în lucrarea sa ,.V’. I- 
Lepin și Biblioteca publică", păs
trată în manuscris la bibliotecă, 
prezintă o serie de date 
sânte.

„...Vladimir Ilici Lenin
studiat încă din tinerețe
mele cele mai complexe ale teo
riei marxiste, nu și-a întrerupt 
activitatea sa științifică nici in

° închisoare, nici în exil, nici în 
° toiul luptei pentru victoria revo- 
g luției proletare, nici în ilegalitate, 
“ nici în postul de președinte al 
° Consiliului Comisarilor Poporului.
O
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PE TEME ACTUALE

Să asigurăm cărbunelui extras 
un transport rapid,

anul acesta producția pla-In
nificată de cărbune în Valea Jiu
lui a crescut considerabil față 
de cea din 1959. In scopul asigu
rării unui transport eficace și ra
pid al cărbunelui, biroul Comite
tului raional de partid a anali
zat încă în ianuarie activitatea 
preparațiilor și a unităților C.F.R., 
iuînd hotărîri corespunzătoare, 
lifts foști formate comisii mixte 
idin care fac parte organe ale 
IC.F.R. și din cadrul combinatu
lui care să ia măsuri pentru eli
minarea strangulărilor pentru a 
asigura cărbunelui extras de mi
neri un transport rapid, sigur 
economic.

Și

Rezultatele obținute 
puteau fi mai bune
Prin măsurile luate în acest 

trimestru de organele C.F.R. și 
ale combinatului, transportul de 
cărbuni și materiale în Valea 
Jiului s-a îmbunătățit simțitor. 
De comun acord organele C.F.R. 
(regulatorul de circulație și sta
ția Petroșani) și organele GiC.V.J. 
au luat unele măsuri tehnico- 
organizatorice menite să îmbună
tățească activitatea transportului 
în Valea Jiului.

Stația C.F.R. Petroșani și 
R.C.-ul au îmbunătățit viteza de 
manevrare a vagoanelor la pre- 
parația Petrila. A fost de aseme
nea rezolvată problema alcătuirii 
convoaielor de vagoane pline și 
goale pe destinații, redueîndu-se 
astfel simțitor timpii de stațio- (Continuare în pag. 3-a)

■

Tovarășul Sălăjan luliu, președintele comitetului de secție la 
secția IlI-a de la Filatura Lupcni se preocupă îndeaproape de fe
lul cum se traduc în fapte angajamentele luate în cinstea zilei 
de 1 Mai. Deseori este văzut discutînd cu brigadierele secției și 
cu celelalte muncitoare. De data aceasta tovarășul Sălăjan luliu 
împreună cu brigadierele Taborschy Anuța și Maghiar Susana din 
secția răsucit fac o analiză asupra felului cum au luptat în ulti
mul timp răsucitoarele pentru îmbunătățirea calității firelor.

IN CLIȘEU : . Taborschy Anuța, Sălăjan luliu și Maghiar Su
sana.

Dar înainte de revoluție condi
țiile de viață ale lui Lenin nu 
i-au permis să-și formeze o bi
bliotecă personală vastă, Vladi
mir Hid de cele, mai multe ori 
nu dispunea de mijloacele nece
sare, iar viața lui pribeagă d: re
voluționar de profesie nu-i permi. 
tea să ducă cu el un număr ma
re de cărți. Astfel, a apărut ne
cesitatea de a se adres i tot tim
pul unor biblioteci publice și par
ticulare".

Atît în exil, cit și in străinăta
te el folosea fiecare oră liberă 
pentru a studia la bibliotecii — 
scria despre Lenin sora lui Ma
ria llicinina Ulianova. Firesc deci 
că și în perioadele, deși scurte, 
ale șederii sale în Petersburg, 
Vladimir lllci era un vizitator 
permanent al Bibliotecii publice. 
După cum a arătat și Nadejda 
Konstantinovna Krupskaia, In 
toamna anului 1893, sosind la 
Petersburg, Vladimir Ilici își pe
trecea zile întregi la Biblioteca 
publică

In amintirile sale, S. P. Nev- 
zorova-Sesternina, care l-a cu-

sigur și economic
nare. S-au respectat traseele la 
navetele de Vulcan—Petrila, atît 
din partea preparației Petrila cît 
și din partea C.F.R.-ului. Intro
ducerea vagoanelor la încărcare 
se face acum imediat după so
sirea lor în stație. Revizia de va
goane a alcătuit echipe complexe 
de reparații asigurînd prepara- 
țiilor vagoane bine întreținute.

Măsurile luate au asigurat o 
mai bună manipulare a vagoa
nelor la preparații, lucru care a 
permis ca planul la încărcări să 
fie depășit.

Feroviarii nu au reușit însă 
pînă în prezent să respecte gra
ficul de introducere a vagoane
lor goale la preparații, așa cum 
s-a prevăzut în planul de mă
suri adoptat. Trebuie de aseme
nea arătat că la Petrila un punct 
de strangulare a mișcării va
goanelor îl mai constituie modul 
defectuos în care se face apro
vizionarea locomotivei de ma-l 
nevră (așa-zisă manevra 4). Lo
comotiva aceasta în {imp ce se 
găsește la alimentare în depoul 
Petroșani nu este înlofeuită de o 
altă locomotivă la manevră. Ali
mentarea locomotivei se face în 
timp prea lung, ceea ce are re
percusiuni negative asupra acti
vității preparației Petrila.

Cu toate că au existat echipe 
speciale pentru repararea pe loc 
a vagoanelor defecte, numărul a- 
cestora este încă ridicat. Nici or-

ȘT. EKART

Petersburg
noscut pe Lenin în perioada for
mării „Uniunii de luptă pentru 
eliberarea clasei muncitoare", re
latează următoarele despre vizi
tele ei. la biblioteca publică din 
Petersburg: „II vedeam adesea 
aici pe Vladimir Ilici' care. în
conjurat de un maldăr de cărți, 
citea mult și cu rîvnă și mai ales 
scria. De după mormanul de 
cărți se întîmpla să i se vadă nu
mai capul cu minunata lui frunte 
înaltă. Avînd același drum, cite-
odată ne întorceam împreună de 3 
la bibliotecă, el locuia pe stra- 8 
dela Kazaci nu departe de porțile 8 
Izmailovski". 8

In anii dinainte de revoluție V. 8 
I. Lenin se îngrijea ca cititorii 8 
hibliotecii nublice să găsească 8

8 
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bibliotecii publice să găsească 
aici literatură socialistă și trimi
tea din emigrare publicații ale 
partidului. In ,,Registrul cărților 
donate bibliotecii în anul 1909" 
în rubrica „Ce anume și de unde 
s-a primit" sub numărul 1978 se 
poate citi:

(Continuare în pag. 3-a)



DE VORBĂ CU PĂRINȚII

In afară de formele obișnuite de colaborare dintre școală și 
familie — consfătuiri pe clase, pe școală, lectorate, vizite la do
miciliu etc. — la Școala* de 7 ani din Petrila se practică în ul
timul timp o nouă metodă. Directorul școlii împreună cu diriginții 
respectivi cheamă la direcțiunea școlii cîțiva părinți împreună cu 
copiii lor. Se procedează astfel nu numai în cazul unor elevi 
slabi la învățătură ci și cu cei fruntași. Fotografia alăturată în
fățișează o astfel de consfătuire restrînsă. Directorul școlii Ni- 
culescu Vasile împreună cu Lukacs Ștefan — director adjunct — 
discută cu tov. Barbu Virginia mama elevului Mihai din clasa 
IH-a A, și cu tov. Haidu Terezia mama elevei Elisabela din clasa 
Vil-a B. Ambii elevi sînt fruntași la învățătură. Tocmai pentru a- 
cest fapt directorul școlii vrea să știe felul în care părinții aces
tor elevi îi ajută pentru ca ei să obțină rezultate bune. In consfă
tuirile următoare el va extinde aceste metode bune împărtășindu-le 
și celorlalți părinți.

-----------------O-----------—

Ce am văzut la Hunedoara...

DATORIA PĂRII^

Să facă o educație științifică copiilor

In excursia noastră organizată 
în vacanfa de primăvară la Hune
doara am văzut atitea lucruri noi. 
interesante incit e greu să te poți 
hotărî de care să vorbești mai 
întii. Ceea ce însă am învățat din 
această excursie a. fost felul cum 
trebuie să vedem cele ce ni se 
p rindă în fiecare zi in fața ochi
lor. Și aici la Petroșani se petrec 
atitea schimbări. Dar ne-am obiș
nuit cu ele, trecînd uneori indife
renți pe o stradă asfaltată în ul
timele luni, pe lingă blocuri noi 
de locuințe ridicate pe locuri pînă 
mai ieri virane.

Ceea ce am văzut însă la Hu
nedoara ne-a făcut să privim mai 
atent tot ce se întîmplă în jurul 
nostru, să știm să apreciem la a- 
devărata valoare tot ceea ce par
tidul și guvernul face pentru noi.

Am văzut în toate colțurile „ce
tății oțelului" clocotul vieții noi, 
construcții noi. Parcă văd șt acum 
coloanele sculptate, picturile mi
nunate, covoarele și tot confortul 
de la clubul muncitoresc, sau de 
la teatrul cu stagiune permanen
tă — construcții ridicate in ulti
mii ani

Am vizitat apoi combinatul. Cu
prinși de emoție și curiozitate am 
admirat în fața cuptoarelor mun
ca eroică a oțelurilor. Aici, fiecare 
mișcare, 'fiecare semn înseamnă 
— oțel de bună calitate, mai mult

Fapte pionierești
Era în prima zi de după va

canță. La Școala de 7 ani din 
Uricani, grupuri de pionieri și 
școlari adunați în pauză discu
tau asupra felului cum și-au pe
trecut vacanța.

Cei mai mulți dintre ei au fost 
împreună în vacanță în acțiu
nile de strîngere a fierului vechi, 
maculatură și borcane pe care să 
le predea I.C.M.-ului. împreună 
au fost și în excursia organizată 
de școală la Cîmpu lui Neag.

La strîngerea fierului vechi 
numai într-o singură zi consa
crată acestei acțiuni, au luat par
te peste 100 pionieri și școlari. 
Rezultatul muncii lor a fost îm
bucurător. S-au adunat în acea 
zi mai bine de 3000 kg. fier vechi 
și numeroase borcane. Cel mai 
mult au muncit pionierii din cla
sele a IlI-a și a IV-a care au 
adunat aproape 1300 kg. fier 
vechi de pe malurile Jiului.

Pionierii și școlarii din Uri
cani au hotărît să colecteze în 
cinstea zilei de 1 Mai 5000 kg. 
fier vechi. Așa că în fiecare zi 
această acțiune continuă. 

și mai ieftin dat patriei. Ne-a im
presionat de asemenea secția la
minoare în care blocuri uriașe de 
metal incandescent par jucării in 
„ghearele" mașinilor conduse de 
ctțiva oameni.

De sus, de la castelul Hunia- 
ztlor priveam în vale, pe o întin
dere de cîțiva kilometri, mieuna
tul oraș muncitoresc. Prin spa
țiile verzi dintre blocuri se iucau 
copii, se plimbau tineri la braț. 
Și contrastul acesta atît de izbi
tor, între ceea ce a fost șt ceea 
ce este viața noastră, ne apare aici 
deosebit de evident.

Tot ce am văzut la Hunedoara 
și în deosebi munca însuflețită a 
siderurgiștilor ne îndeamnă șl pe 
noi elevii să învățăm mat bine, 
ne dă un elan nou pentru încheie
rea cu succes a anului școlar. Tot 
hunedorenii ne-au dat un nou im
bold în acțiunea de strîngere a fle
rului vechi. Intorcînau-ne dm ex
cursie sîntem hotărîți să contri
buim cel puțin cu o picătură la 
cantitatea uriașă de metal pe care 
Hunedoara o dăruiește patriei.

AUREL NARIȚA
elev — Școala de 7 ani w. 2— 

Petroșani
«00000000000000000
8
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Intr-una din zilele trecute, în 
pauză, un grup de pionieri discu
tau aprins pe coridor. Peste o zi 
s-a prezentat la direcțiunea școlii 
instructorul de piomeri anunțînd 
ca pe elevii ciclului ÎI îi preocupă 
următoarea întrebare : „Care este 
adevărul despre nașterea și exis
tența universului și a pămîntului" 
pentru că la școală li se explică 
într-un fel, iar unora, acasă, alt
fel.

Nedumerirea pionierilor era jus
tificată. In urma unui control a- 
supra educației lor în afara școlii 
s-a constatat că unii dintre ei 
cresc sub influențe mistico-reli- 

’gioase cultivate în mod conștient 
’sau inconștient de unii părinți 
Mai sînt și cazuri cînd părinții se 
îlasă influențați de slujitorii dife
ritelor culte și trimit copiii la ore 
„speciale". In toate aceste cazuri 
copiii primesc o educație lipsită 
de conținut științific, o educație 
care tinde să-i crească oameni lip
siți de încredere în forțete lor 
proprii. Oamenii educați în acest 
fel ajung să se teamă pînă și de 
umbra lor, demobilizează ușor în 
fața greutăților vieții, își distrug 
organismul și sănătatea prin res
pectarea unor serii întregi de dog
me. Cîți copii nu și-au găsit moar
tea prin leacuri băbești folosite 
împotriva perceptelor științei me
dicale moderne ?

Izvorîtă din neputința oameni
lor din comuna primitivă de a 
înțelege fenomenele naturii, 'ali
mentată apoi zi de zi de clasele 
exploatatoare ale orînduirii scla
vagiste. feudale și capitaliste, re
ligia a devenit una dintre cele 
mai conservatoare forme ale conș
tiinței sociale și de aceea edu
cația ateistă cere timp îndelungat, 
multă răbdare și tact pedagogic.

Mărețele' realizări ale științei 
și tehnicii din secolul nostru, suc
cesele înregistrate în cucerirea 
ăpațiului cosmic și în general în 
toate științele preocupă astăzi 
chiar și pe copiii din școala ele 
mentară. Nu rareori chiar părinții 
acestora recunosc că „astăzi co
piii sînt precoce". Copiii primesc 
în școală o educație bazată pe da
tele științei, activează în organi
zații de tineret care au același 
scop cu școala, citesc reviste teh
nice, literatură științifică etc. Sînt 
curioși să afle adevărul despre 
viață. Tot mai mult slăbește încre
derea lor în poveștile mistice în 
legătură cu formarea pămîntului. 
a vieții. E firesc deci că elevii să 
ridice asemenea întrebări și la 
școală și acasă. Răspunsurile ce

EXAMENELE VOINȚEI
fel, ceea ce i-a adus în carnet 
numai note bune și foarte bune. 
Acum 5 ani mai era miner la 
Petrila, acum 10 ani abia știa 
să-și scrie numele, avea abia 
două clase elementare, atît cît 
putuse învăța în copilărie, în 
timpurile burgheziei. Azi e stu
dent, iar mîine inginer, poate 
chiar la mina unde a învățat 
pentru prima dată cum se ține 
pichamerul în mînă...

Un drum obișnuit, un drum 
ca al atîtor alți tineri îndru
mați și ajutați de partid, un 
drum greu, dar frumos.

Cel mai mare dintre cei 9 
frați ai unui țăran din lerbice- 
nii lașului, studentul de azi, 
abia acum 10 ani, în primăvara 
Iui 1950 a reușit să-și comple
teze 4 clase elementare, la cursu
rile de alfabetizare din sat. Ca 
să cîștige un ban și să-și ajute 
părinții bătrîni a tnvătat tîm- 
plăria într-un atelier din Tg. 
Frumos. Aici, prinzînd gust de 
carte, a învățat în continuare, 
îndrumat de secretarul organi
zației de partid din atelierul la 
care lucra.

— Tu ai stofă în tine, trebuie 

le primesc sînt însă de multe ori 
diferite cu toate că scopul școlii 
și ai familiei în societatea noastră 
trebuie să fie același : educația 
științifică a tineretului patriei

In școală copiii primesc cunoș
tințe științifice despre lume. La 
geografie de pildă, încă în clasa 
V-a cînd se studiază geografia fi
zică, elevii își însușesc teoriile 
științifice asupra unor fenomene 
ca erupțiile vulcanice, cutremure
le de pămînt, schimbările timpu
lui, precipitațiile atmosferice etc. 
Fizica oferă profesorilor un mate
rial excelent pentru demascarea 
multor concepții neștiințifice asu
pra naturii moarte (fenomenul 
fulgerului și tunetului, curcubeul, 
mirajele etc.). Studiul chimiei a- 
jută pe elevi să-și însușească una 
dintre tezele fundamentale ale fi
lozofiei marxiste privitoare la ma
terialitatea lumii. Lecțiile de bio
logiei prin studiul unității lumii 
organice și anorganice, a originii 
omului, etc. vin să dezvolte la e- 
levi o concepție științifică despre 
lume. La fel istoria, studiul li
teraturii aduc o mare contribuție 
în educația ateistă a școlarilor.

Prin organizațiile de tinerel, în 
activitatea extrașcolară. elevii pri
mesc aceeași educație prin cercu
rile organizate la Casa pionieru
lui. prin excursiile ce le fac cu 
școala și în cadrul activității cul- 
tural-artistice.

După ora 8 seara cînd sala de lectură se închide studenții In
stitutului de mine își continuă studiul în camere la cămin. In ca
mera cu nr. 3 lumina se stinge uneori foarte tîrziu. Cele trei 
prietene Li Thi Thuăt, Preda Elisabeta și Feti Voichița (în clișeu 
de la stingă la dreapta) discută uneori ore întregi unele probleme 
ajutîndu-se una pe alta în înțelegerea lor. Prietenia dintre ele le 
ajută să obțină rezultate bune la învățătură.

să te ții cu dinții de carte. Pen 
tru asta iți trebuie însă voință... 
Dacă ai pornit pe drumul acesta 
să nu dai inapoi, să iei pieptiș 
toate examenele pe care ți le 
pune viața în față.

Și el s-a încumetat să le ia. 
In acel an a învățat la „fără 
frecvență" pentru clasele 5—6, 
apoi in timpul stagiului militar, 
sprijinit de secția politică a re
gimentului, a absolvit clasa a 
Vll-a și s-a înscris în clasa 

VIII a.
Primele examene puse de via

tă le-a trecut cu bine. II aștep
tau acum altele...

După terminarea stagiului mi
litar, auzind că în Valea Jiului 
e nevoie de mineri, a venit pe 
aceste meleaguri. Aici a găsit 
prieteni și ajutor. La Petrila, la 
sfîrșitul anului 1954 el primise 
deja diploma de miner. De în
vățătură însă nu se lăsase. In 
timp ce urma școala de califi
care pentru mineri. învăța și 
pentru școala medie, secția fără 
frecventă. Apoi. în anii 1955-56, 
lucrînd în brigadă, ca miner. în 
fiecare după-amiază putea fi vă
zut între elevii sirguincioși ai

Dar primele trăsături de carac
ter se formează la copii >n fami
lie. De aceea părinții au o mare 
răspundere în ceea ce privește e- 
ducația științifică a copiilor lor. 
Din păcate însă mai sînt părinți 
care dau copiilor o educație con
trarie celei primite în școală. Or 
tiecare părinte trebuie să înțelea
gă că linia justă este linia peda
gogilor școlii noastre noi și că ei 
trebuie să lupte alături de școa
lă pentru a da țării oameni cu 
concepții sănătoase, harnici, cu 
simț de răspundere, cu conștiință 
socialistă. întrebările copiilor nu 
trebuie ignorate, ei să se răspun
dă la ele în mod științific. în li
mita puterii de înțelegere a co
pailor.

Lipsa unei armonii perfecte în
tre școală și familie în toate latu
rile acestui proces atît de greu șt 
complex al educației copilului dău. 
nează în primul rînd copilului pe 
care și familia și școala îl doresc 
sincer să ajungă un om adevărat 
Iată de ce părinții care po- rtă <1 
mare răspundere pentru viitorul 
copilului lor trebuie să fie cit mai 
aproape de școală, de profesori, 
pentru că numai în acest fel co
piii lor se vor încadra în socie
tatea noastră nouă, socialistă, vor 
deveni oameni de nădejde ai aces-> 
tei luminoase societăți. *

■ . prof. FL. MAN

Școlii medii serale din Petro- g 
șani. g

Astfel a ajuns ca în anul 1956 g 
să primească diploma de matu- g 
ritate. g

Trecuse încă un examen greu g 
II așteptau din nou altele. Vi- g 
sul lui era să urmeze institutul 3 
de mine. g

„înscriere la examenul d' 3 
admitere, noi te ajutăm să-1 8 
iei" — l-au îmbărbătat tovară- 8 
șii săi din abataj, maiștrii. 8 
„Știm că nu te snerii de muncă 8 
ești doar ntemist...'*. 8

îmbărbătarea lor l-a folosit 8 
i-a dat nutere de a face fată 8 
noilor exsmem*. reușind să 1- 8
la cu bine. 8

D” atunci în fiecare an se nr* 8 
zintă cu cinste la examene e im 8 
mode) neutru colegii «ăl de d1 * 3* 8

g Cifre, calcule, schițe... Tabla
g se umple încetul cu încetul, ere 
g ta se micșorează în mînă. Pro- 
g fesorul urmărește cu mulțumire 
g demonstrația studentului. Nu 
g mai e nevoie să i se dea expli- 
g cații suplimentare. Cele scrise 
g pe tabla neagră vorbesc îndea- 
8 luns 
g — Mulțumesc, foarte bine to-
g varășe Roman.
3 Studentul se întoarce liniștit
8 în bancă. Colegii îi dau ghion- 
8 turi prietenești.
3 — Ai fost „tare" Gheorghe !
g El le zîmbește cu un fel de
8 uimire sclipită în ochii căprui.
8 — Am reprodus ceea ce mi
8 s-a predat la cursuri... n-am fă-
8 cut nimic altceva, am reprodus 
8 doar lecția profesorului. Ce e 
8 deosebit în asta ? Doar altă da- 
8 torie nu avem, decîf să învățăm 
8 cele predate la lecții, de-aia 
8 ne-am înscris la institut -- pă- 
8 rea că-i spun privirile.

La examenele din prima se- 
8 siune a acestui an. ca și la rele 
8 din anii trecuți. studentul Ro- 
8 man Gheorghe din anul IV. fa 
8 cultatea de mine, de la I.M.P. a 
8 dat numai răspunsuri de acest

cinl'nă st perseverentă în Ins» g 
șirea materialului predat 1» g 
cursuri. 8

Curînd va termina in*4 * * * 8’4”*’'' “
In producție, ca intelectual al g 
lelor noastre, ridicat din popn' g
îl așteaptă noi și noi examen' g 
pe care și în viitor e hotărît «“ 8
le ia la fel ca pînă acum. |
cu note bune și foarte bune. g
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Petnarg.nea Conferinței raionale a femeilor

Spre noi succese în viitor
Duminică, 10 aprilie a c. a avut 

loc la Petroșani Conferința raio
nală a femeilor. La lucrările ei au 
participat 238 delegate și 60 invi
tate. Au luat de asemenea parte 
membrii biroului Comitetului raio
nal de partid.

La masa prezidiului au luat loc 
tovarășii : Barna Ioan, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului raional de partid, Mi
hai Cornelia, reprezentantă a Con
siliului National al Femeilor din 
R.P.R., Ciuceanu Sanda, preșe
dinta Comitetului regional al fe
meilor, Cornea Elena, președinta 
Comitetului raional al femeilor, 
femei fruntașe în producție șl ac
tivitate» obșteasca.

Trecîndu-se la primul punct al 
ordinei de zi, tovarășa Cornea E- 
lena a expus darea de seamă asu
pra activității Comitetului raional 
al femeilor pe perioada 1958— 
1960. Vorbitoarea a arătat că sub 
conducerea Comitetului raional de 
partid. Comitetul raional al femei
lor a desfășurat o susținută mun
că politică de masă 
durile femeilor din 
prinderile, instituțiile, 
rele și comunele Văii

în rîn- 
între- 

cartie- 
i Jiului 

pentru mobilizarea lor la luptă 
pbntru îndeplinirea sarcinilor pu
se de partid în fața mișcării de 
femei. Avînd în centrul preocu
pării sale culturalizarea și educa
rea femeilor, comitetul a organi
zat in localitățile Văii Jiului pes
te 200 cercuri de citit, 35 biblio
teci de casă și 53 cursuri de în-

O

La biblioteca publică din Petersburg
(Urmare din pag. l-a)

„28 august de ia V' IJlianov 
Geneva — 38 broșuri și manifeste 
și numerele 43 ale ziarelor „Pro
letarii" și „Rassvet"...

Lenin considera că mtndria și 
gloria oricărei biblioteci publice 
constă „nu in numărul raritățile», 
al edițiilor din secolul al XVI-lea 
bUi< manuscriselor din secolul al 
K-lea pe care le conține, a în 
iaptul cît de largă este circulația 
cărților in rlndut poporului, cili 
cititori noi au țost atrași, cit de 
repede este satisfăcută orice cere
re pentru o anumită carte..." Și 
chiar din primele zile ale puterii 
sovietice Vladimir Ilici a cerut 
ca munca bibliotecii publice din 
Petrograd să fie reorganizată 
imediat, arați nd că „...biblioteca 
publică (fost imperială) trebuie 
să treacă deîndită la schimbul dc 
cărți cu toate bibliotecile publice 
Si de stat din Piter și provincie, 
ca și cu bibliotecile de peste hota 
re lFinlanda. Suedia etc.).

...Sala de lectură a bibliotecii 
trebuie să fie deschisă, așa curii 
se face în țările Civilizate in bi
bliotecile particulare și bibliote
cile pentru oamenii bogați, zilnic. 
Inclusiv sărbătorile și duminicile, 
de ta ora 8 dimineața pînă la ll 
seara".

...In anii puterii sovietice acti
vitatea bibliotecii „Saltîliov-Șce- 
drin" a luat o amploare conside
rabilă. In prezent, ea dispune de

O initiative valoroasă
In secția Il-a a Filaturii Lu

peni s-a născut o inițiativă valo
roasă. „La 2.000 bobine filate o 
singură bobină rea". Filatorii în 
frunte cu comuniștii secției au și 
trecut la aplicarea inițiativei iar 
primele rezultate sînt îmbucură
toare. Un mare număr de filatori 
și-au înscris numele printre luptă
torii pentru îmbunătățirea calită
ții. firelor. In cinstea zilei de 1 
Mai primul care a 
plice inițiativa este 
na Victor. Lucrînd 
rit de răspundere a 
ze aproape 15.000 
nici o bobină stricată. Exemplul 
său l-au urmat tovarășii Tincă 
Constantin, Huzum loan. Riti Va- 
sile, Prună Ștefan și mulți alți 
filatori care au filat mai bine de 
10.000 bobine fără să dea nici o 
bobină rea 

început să a- 
filatorul 
cu mult spi- 
reușit să 
bobine

ft ar-

fiie- 
iâră

drumare în care au fost cuprinse 
mai bine de 5.000 femei.

In această perioadă femeile au 
fost antrenate în numeroase ac
țiuni obștești. Astfel în anul 1959 
s-au efectuat de către 23.569 fe
mei 102.568 ore de muncă volun
tară la înfrumusețarea localități
lor și la alte acțiuni, realizîndu-se 
economii în valoare de 247.298 
lei.

In discuțiile purtate, cele 22 to
varășe care au luat cuvîntui, au 
prezentat aspecte dm activitatea 
comisiilor și comitetelor locale de 
femei, metodele folosite pentru 
antrenarea femeilor Ia acțiunile 
întreprinse pe. plan local precum 
și unele lipsuri care s-au făcut 
simțite în munca lor.

I.uînd cuvîntui. tovarășul Barna 
Ioan, apreciind activitatea depusă 
de femeile din Valea Jiului la tra
ducerea în viață a sarcinilor tra
sate de partid, a arătat că ele 
pot și trebuie să aducă o contribuție 
și mai mare pentru îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid în anul 
1960. Cu acest prilej, în numele 
Biroului Comitetului raional de 
partid, tov. Barna Ioan a felicitat 
femeile pentru rezultatele obținu
te pînă acum, urîndu-le succes în 
activitatea lor viitoare.

A fost aFes noul Comitet raio
nal al femeilor precum și dele
gatele la Conferința regională. Ca 
președintă a noului comitet a 
fost aleasă tov. Cornea Elena, iar 
da vicepreședintă tov. Gașpar 
Ana.

L. M.
*»

12.000.000 cărți, reviste și alte ti
părituri și manuscrise — de patru 
ori mai mult decît în 1913. In pri
vința fondurilor sale, ea ocupă 
unui din primele locuri în lume 
alături de asemenea colecții de 
cărți ca- biblioteca „V. I. Lemn" 
din Moscova, biblioteca Congre
sului S.U.A din Washington, bi
blioteca Muzeului britanic din 
Londra și biblioteca națională din 
Paris. F.a primește cărți în 54 de 
limbi din 73 de țări ale lumii, 
face schimb de ediții cu biblioteci, 
instituții și organizații științifice 
din peste 40 de țări.

Numărul cititorilor bibliotecii 
este enorm. Astfel, în 1959 au fost 
114.500 cititori și ei au vizitat bi
blioteca de 1.730.200 ori. In aceas
tă perioadă au fost puse la dis
poziție spre consultare 7.5 milioa
ne lucrări tipărite sau în manu
scris. In cele 28 săli de lectură 
ale bibliotecii studiază zilnic pes
te 5.200 de cititori.

In întîmpinarea celei de-a 90-a 
aniversări a nașterii lui Lenin, 
biblioteca oublică „Saltîkov-Șce. 
drin" din Leningrad a pregătit o 
expoziție consacrată vieții și acti
vității revoluționare a lui Vladi
mir Ilici Lenin.

Să asigurăm cărbunelui extras un transport 
rapid, sigur și economic

(Urmare din pag. l-a)

ganele competente din combinat 
nu s-au ocupat îndeajuns cu re
zolvarea unor probleme de trans
port, care le revin. Astfel, nu 
s-au luat încă măsuri de modifi
care a liniilor din incinta pre
paratei Petriia. în scopul mări
rii capacității de garare cu toa
te că posibilități există. Un punct 
de strangulare a încărcării și 
deci o utilizare nerațională a va
goanelor la capacitatea lor por
tantă îi constituie tărăgănarea 
punerii în funcție a podurilor 
bascule de la preparata Petriia.

O deservire mai bună 
minelor din sectorul 

cărbunelui cocsificabil!
Statla C.F.R. Vulcan asigură 

deservirea în bune condițiuni a 
minei Vulcan, a U.E.V. și termo
centralei Paroșeni. In primul tri
mestru al anului, stația și-a rea- 
:zat și depășit planul la toți in-
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Panou omagial
Pentru luna aprilie, colecti

vul de conducere al bibliotecii 
din cadrul clubului minier A- 
ninoasa a întocmit un plan 
de activitate închinat aniver
sării a 90 de ani de la naște
rea lui Vladimir Ilici Lenin.

Astfel s-a hotărît ca pînă la 
14 aprilie să fie amenajat un 
panou cu imagini din viața și 
munca marelui conducător ai 
proletariatului, panou care va * 
fi expus în sala de lectură 
Legat de fiecare imagine ex
pusă pe panou va fi întocmită 
o conferință în așa fel îneît 
Intr-un ciclu de 10 expuneri 
să fie cuprinse cele mai im
portante episoade din viața și 
munca lui Lenin. Printre con- 
ferînțele 
mințim 
cența lui 
exemplu 
luptă",
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care vor fi expuse a- 
„Copilăria și adoles- 
Lenin", „Lenin — un 
luminos de viață și 
„Forța de nebiruit a 

ideilor iui Lenin", „învățătura 
leninistă — far călăuzitor în 
activitatea P.M.R.".

Tot în această perioadă va 
fi întocmit un album tematic 
dedicat celei de a 4-a ediții a 
operelor Iui Lenin. Fiecare vo
lum va fi prezentat pe scurt 
în album, indieîndu-se și cînd 
a fost scrisă lucrarea respec
tivă.
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Exnoziție
Nici o lună nu a trecut de 

cînd în holul clubului minier 
din Lupeni s-a deschis o ex
poziție interesantă cu realiză
rile ultimilor ani, în mod com
parativ — cu grafice artistic 
prezentate. Iată că de două 
zile, în același hol a fost mon
tată o nouă expoziție, la fel 
de bine organizată, de data a- 
ceasta cu un material docu
mentar din viața și activitatea 
marelui Lenin.

Expoziția cuprinde 17 pa
nouri, cu multe fotografii si 
reproduceri după documente 
de importantă istorică în în
făptuirea primului stat socia
list din lume. Expoziția, orga
nizată cu ocazia celei de-a 
90-a aniversări de la nașterea 
lui V. I. Lenin, arată în ima
gini și texte momentele cele 
mai importante din viața iubi
tului conducător al proletarian 
tului, începînd cu aspecte din 
copilărie, studenție, pînă la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie precum și etapele 
importante de după 1917, (răz
boiul antiimperialist, electrifi
carea, noua politică economi
că). Expoziția se încheie cu 
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ultimele cuvîntări ale lui Lenin, ♦
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dicii. Planul la încărcări în pri
mul trimestru a fost depășit cu 
peste 21.000 tone. Timpul de sta
ționare s-a redus, rezultînd o e- 
conomie de aproximativ 13.800 
ore/vagon. Principalele unități pe 
care le deservește stația (mina 
și uzina electrică Vulcan) lu
crează în strînsă colaborare cu 
organele stației, fapt care a fă
cut ca la aceste unități staționa
rea să fie sub cea admisă nefiind 
penalizate pentru locații.

Nu același lucru se poate spu
ne despre șantierul de construc
ții din Vulcan care nu-și asigu
ră transportul rapid al materia
lelor aduse în gară, suferind 
pentru aceasta penalizări mari, 
pe lîngă că îngreunează mișca
rea vagoanelor în stație.

Există o seamă de deficiențe 
în privința ritmicității muncii fe
roviare și la Lupeni. Nu sînt 
rare cazurile cînd impiegafii țin 
prea mult liniile ocupate, nu 
dau intrare liberă convoiului de 
vagoane încărcate de la prepara-

Vizita președintelui Sukarno 
începerea convorbirilor oficiale

Marți dimineața au început la 
Consiliul de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne convorbirile 
oficiale între președintele Indo
neziei, dr. Sukarno, și conducă
torii de stat romîni.

Din partea Republicii Populare 
Romîne la convorbiri iau parte 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, mem
bru al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, prim-secretar al C.C.

în regiunea PIoești
Marți președintele Sukarno a 

făcut o scurtă vizită pe Valea Pra- 
hovei.

împreună cu președintele Su
karno și persoanele oficiale indo
neziene care-1 însoțesc în vizita 
în țara noastră au plecat tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe, Ilie Murgules- 
cu, ministrul Invățămîntului și 
Culturii, Pavel Silard, ministrul 
R. P. Romîne la Djakarta, Dioni- 
sie Ionescu, șeful Ceremonialului 
de Stat și general maior Dumitru 
Constantinescu.

Pe drum în localitățile de pe 
șoseaua_ București-Ploești nume
roși cetățeni au salutat cordial pe 
conducătorul Republicii Indone
zia.

La intrarea în regiunea PIoești, 
numeroși locuitori din acest im
portant centru industrial al ță
rii au făcut oaspeților o călduroa
să primire.

In întîmpinarea oaspeților se a- 
flau conducători al organizațiilor 
locale de stat, deputați în Marea 
Adunare Națională din această 
parte a țării.

In numele locuitorilor regiunii, 
președintele Sfatului popular re
gional, Gh. Stan, a salutat cor
dial pe președintele Sukarno.

După vechea tradiție romîneas- 
că în semn de cinstire a oasoete- 
lui. tinere în pitorești costume 
naționale au oferit doctorului Su
karno pîine și sare și un miel alb.

A luat apoi cuvîntui președinte
le Sukarno. Vă mulțumesc pentru 
gestul mișcător de a mă primi ca 
pe un vechi prieten al dv., a spus 
oaspetele. Sînt foarte bucuros că 
mă aflu pe pămîntul Ploeștiului, 
important centru petrolifer al Po- 
mîniei. Am auzit de hărnicia lo
cuitorilor de aici și de aceea «â a- 
duc salutul petroliștilor din Indo
nezia. In Indonezia avem mai 
multe centre petrolifere. Sînt foar
te bucuros că centrul petrolifer 
PIoești constituie un exemplu 
foarte bun pentru muncitorii din 
centrele petrolifere ale Indoneziei. 
Iată de ce voi trimite mai mulți 
tineri indonezieni în Romînia, nu 
numai pentru a deveni experți în 
problemele industriei petrolifere, 
ci și pentru a strînge legăturile 

vagoanelor 
cere în in- 
lună din a- 
adrnisă a

va-

Lu- 
tre-

tie blocînd astfel circulația în 
incinta preparației.

Lipsuri mai au încă și' tova
rășii de la preparata Lupeni. De 
multe ori plănărirea 
nu se face cum se 
strucțiuni. In fiecare 
cest an staționarea 
fost depășită. In luna februarie 
de pildă, pentru acest lucru pre
parata a plătit penalizări în 
loare de 17.850 lei.

Personalul stației C.F.R. 
peni. conducerea preparației 
buie să analizeze în mod serios 
lipsurile existente, să caute ca 
în comun să lupte pentru elimi
narea lor.

Atît organele C.F.R. din raio
nul nostru cît și unitățile bene
ficiare trebuie să colaboreze în 
mai mare măsură între ele Să se 
analizeze împreună greutățile și 
deficientele și să se lupte pentru 
înlăturarea lor. să îmbunătățeas
că în continuu activitatea trans
portului de cărbuni și materiale. 

al P.M.R., Avram Bunaciu, mi. 
nistrul Afacerilor Externe, Ilie 

Murgulescu, ministrul Invățămîn. 
tului și Culturii, Pavel Silard, 
ministrul R. P. Romine la Dja>- 
karta.

Din partea Republicii Indone
zia la convorbiri iau parte dr. 
Sukarno, președintele Republicii, 
dr. Subandrio, ministrul Aface
rilor Externe, Adam Malik, am
basador cu misiune specială, dr. 
Suharto, ministrul Dezvoltării 
Industriei Populare, dr. Tamzil, 

directorul Cabinetului președinte
lui.

de prietenie dintre Romînia și 
Indonezia.

Cuvintele președintelui Sukarno 
au fost subliniate de vii aplauze.

Continuîndu-și călătoria pe Va
lea Prahovei coloana mașinilor o- 
ficiale s-a îndreptat spre Sinaia. 
La PIoești, Cîmpina și în alte Io», 
calități pe Valea Prahovei un nu
măr mare de locuitori au salutat 
pe președintele Sukamo.

La Sinaia, înaltul oaspete a 
vizitat muzeul Peleș, Tot aici pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit un prînz în cins
tea înaltului oaspete.

★

Ministrul Dezvoltării Industriei 
Populare, dr. Suharto, a făcut 
marți o vizită la uzinele „1 Mai" 
din PIoești, la rafinăria 3 Telea- 
jen și schela Boldești. In cursul 
vizitei oaspetele a fost însoțit de 
tov. Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului Industriei Petrolului 
și Chimiei, Iancu Horațiu, secretar 
general în același minister, pre
cum și de reprezentanți ai orga, 
nelor locale de stat.

—— — «O * CT —
LA VULCAN

O nouă brigadă 
de înaintări rapide
In cinstea zilei de 1 Mai în 

cadrul sectorului de inv«î.'iții al 
minei Vulcan brigada c să de 
Ionașcu Ioan a trecut a lucrări 
de înaintare rapidă. Brigada s-a 
angajat să obțină în luna aceasta 

o înaintare de peste 100 de metri în 
galeria direcțională spre Aninoa- 
sa, de la orizontul 630. In 6 zile 
lucrătoare brigada a excavat pes
te 26 m. galerie, adică în medie 
mai bine de 4 m. pe zi. Forma
ția de lucru a brigăzii cuprinde 

pe zi. Conducerea sec- 
asigurat brigăzii cori
de lucru. Minerii au la 
două mașini de îrtcăr- 

și

13 posturi 
torului a 
ditii bune 
dispoziție 
cat, una cu care se lucrează 
una de rezervă, armarea o fac. cu 
armături metalice din șină, pre
siunea aerului comprimat este ri
dicată, oscilînd în jurul a 5 at
mosfere la locul de muncă.

Minerii din brigada lui lonașcu, 
stnt hotărîți să-și respecte anga
jamentul.

? Lucrările de împăduriri 
sînt în toi

j Campania de împăduriri în ra.
1 ionul nostru a început în primele 
? zile ale acestei luni. Tinerii mo- 
î bilizați de organizațiile U.T.M. 
i participă cu entuziasm la înde- 
î plinirea angajamentului luat în
> privința refacerii patrimoniului 
s forestier de a planta 251 ha. te-
< ren. Pînă în prezent aproape 
? 1000 tineri au participat la ac-
> fiuniie de împăduriri, plantînd
< mai bine de 8 ha. teren.
I In cursul duminicii trecute din
> Petroșani au plecat pe șantierul 

de împăduriri de la Polatiștea F

i
400 de tineri, muncitori de la în- < 
treprinderea „6 August", I.C.M. ’ 
din comerț, stildenți și elevi ai > 
școlii medii mixte. Fruntași In < 
’ acțiunile de împăduriri sînt. tov. I 

S Jugănaru Petre, Molnar Magda- 5 
c lena, Bănică Geana, Buzuloiu ■■ 
? Maria, Mihuț Ioan, Iușan Rozd- 
> lia.

>

i

GH. CORDEA î 
corespondent <
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Declarația Secretariatului P. C. Italian 
cu privire la situația politică din italia

ROMA 13 (Agerpres)
La 13 aprilie ziartfl „Unita" a 

publicat o declarație a Secretaria
tului Partidului Comunist Italian 
cu privire la situația care s-a 
creat în țară în urma demisiei 
guvernului Tambroni. In declara
ție se subliniază că „căderea gu
vernului vine să ateste cît de pu
ternice sînt consistența antifascis
tă, vigilența și spiritul combativ 
al maselor care nu pot tolera o 
revenire la trecutul rușinos și ins
taurarea unui regim fățiș reac
ționar”.

Secretariatul Partidului Comu
nist Italian respinge atacurile care 
s-au întețit îm ultima vreme îm
potriva parlamentului subliniind 
că „nu trebuie aruncată răspun
derea pe seama parlamentului a- 
tunci cînd ea revine partidului de-

mocrat-creștin”. „De aceea, se 
spune în continuare în declarație, 
comuniștii sînt împotriva dizolvă
rii înainte de termen a parlamen
tului a cărui soartă nu poate fi 
pusă în funcție de manevrele, 
greutățile și de lupta internă din 
sînul partidului democrat-creștin.

In același timp Partidul Comu
nist Italian își exprimă dezacor
dul față de proiectele care preco
nizează crearea unui așa-zi- „ca
binet de tehnicieni”.

„Astăzi, după ce a eșuat încer
carea lui Tambroni de a crea un 
bloc cu elemente de extremă 
dreaptă, șe spune în continuare în 
declarație, a devenit și mai lim
pede că criza poate fi soluționată 
în mod democratic numai printr-o 
cotitură spre stînga a conducerii 
politice a țării”.

o

Rezoluția Congresului național 
ai C. G. M. din Haiia

ROMA 13 (Agerpres).
La 12 aprilie Confederația Ge

nerală a Muncii din Italia a dat 
publicității textul rezoluției a- 
doptate la cel de-al V-lea Con
gres național al C.G.M. din Ita
lia care a avut loc la Milano 
tre 2 și 7 aprilie.

Cel de-al V-lea Congres 
C.G.M. din Italia, se spune în 
zoluție, salută cu satisfacție 
ceoutul destinderii încordării
ternaționale la care a contribuit 
într-o măsură atît de considera
bilă presiunea exercitată de oa
menii muncii și lupta lor. C.G.M.

Tn-

al 
re- 
în- 
in-

Orașul Bandung crește 
și se înfrumusețează 

neîncetat
DJAKARTA 13 (Agerpres)
Bandungul, leagănul unității 

popoarelor Asiei și Africii tră
iește astăzi o viață clocotitoare, 
activă. O însuflețire deosebită 
domnește pe Bulevardul Asiei și 
Africii — bulevardul central al 
orașului unde este situată clădi
rea libertății în care s-a desfășu
rat conferința de la Bandung. O- 
rașul crește și se înfrumusețează 
neîncetat, numărul locuitorilor 
săi sporește rapid.

Numărul locuitorilor orașului 
nostru crește nu cu fiecare zi ci 
cu fiecare ceas, a declarat în glu
mă primarul orașului. De curînd, 
a continuat primarul, l-am salu
tat cu căldură pe cel de-al 
1.000.000 cetățean al Banăungu- 
lui, care abia intrase în viață. 
Dar aceasta este statistica ofi
cială. De fapt orașul are cu 
200.000 mai mulți locuitori

Sînt foarte fericit, a declarat 
primarul, că istorica conferință 
a țărilor Asiei și Africii a avut 
loc în orașul nostru. Aflăm cu 
mîndrie că un număr toi mai 
mare de țări aplică principiile 
B mdungului în relațiile dintre 
ele. Sînt bucuros că Uniunea. So
vietică este de partea acestor 
principii istorice ale coexistenței 
pașnice, se pronunță pentru re
zolvarea tuturor problemeh' liti
gioase pe cale pașnică, pe calea 
tratativelor.

Lichidarea colonialismului, a 
declarat în continuare primarul, 
are o mare însemnătate pentru 
popoarele Asiei și Africii care 
vor să.și construiască o viață fe
ricită. Acest lucru se poate ve
dea și din exemplul orașului nos
tru. In prezent, în oraș există 
deja 85 de școli și 7 institute de 
învățămînt superior. Pînă la pro
clamarea independenței la Ban
dung existau doar 3 școli și un 
singur institut de învățămînt su
perior.

din Italia va lupta și pe viitor 
pentru dezarmare și pentru pace, 
pentru relații economice interna
ționale care să se bazeze pe noi 
forme de colaborare internațio
nală între țări fără nici un fel 
de discriminări.

In pasajul din rezoluție consa
crat luptei economice a oameni
lor muncii se arată că punctul 
de plecare trebuie să fie lupta 
oamenilor muncii de toate cate
goriile, din toate domeniile și 
din toate sectoarele pentru majo
rarea salariilor. Rezoluția for
mulează de asemenea revendicări 
cu privire la îmbunătățirea sis
temului asigurărilor sociale, li
chidarea discriminărilor în retri
buirea muncii femeilor și tinere
tului, introducerea controlului 
sindicatelor asupra forței de mun
că salariate.

Ciu En-lai a plecai In Sirmania
PEKIN 13 (Agerpres).
Răspunzînd invitației primului 

ministru al guvernului Uniunii 
Birmane, la 13 aprilie a părăsit 
Pekinul plecînd cu avionul într-o 
vizită de prietenie în Birmania 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze. Ciu 
En-lai va sosi la Rangoon la 15 
aprilie. După vizita sa în Birma
nia, Ciu En-lai va pleca la Deliii 
unde va rămine între 19 și 25 a- 
prilie, iar după aceea va vizita 
Nepalul. In călătoria sa în Bir
mania, India și Nepal, Ciu En-

lai este însoțit de Cen I, minis
trul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze și de Cijan Han-fu, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze.

Pe aeroportul din Pekin, Ciu 
En-lai și persoanele care îl înso
țesc au fost conduși de Sun Tin- 
lin, Dun Bi-u, vicepreședinți ai 
R. P. Chineze, Ciu De, președin
tele Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină și de alți 
conducători ai R. P. Chineze, 
precum și de membri ai corpului 
diplomatic.

o

Convorbirile de la Washington în legătură 
cu apropiata conferință la nivel înalt

WASHINGTON 13 (Agerpres)
La 12 aprilie la Washington a 

avut loc prima reuniune din se
ria convorbirilor menite să pre
gătească conferința la nivel înalt 
care se va deschide la Paris la 
16 mai. La această reuniune, con-' 
sacrată „chestiunilor de tactică” 
au participat Christian Herter, 
secretar de Stat al S.U.A.. Sel- 
wyn Lloyd, ministrul Afacerilor 
Externe al Marii Britanii și

Intensificarea legăturilor 
sportive între țările dm Balcani

ANKARA 13 (Agerpres)
Ziarul „Zafer” a publicat decla

rațiile directorului general al e- 
ducației fizice și sportului din Tur
cia, Mehmet Arkan, despre necesi
tatea intensificării legăturilor 
sportive între țările din Balcani 
Subliniind că întîlnirile sportive 
contribuie la dezvoltarea prieteniei 
și înțelegerii între popoare, M. Ar
kan, a arătat că în prezent există 
condiții foarte favorabile pentru 
intensificarea relațiilor sportive 
între țările din Balcani.

Colaborarea dintre glaci ologii 
sovietici și

13 (Agerpres) 
seismolog american 
a plecat pe bordul 

cu grupul 
antarctice

americani

Couve de Murville. ministrul A- 
facerilor Externe al Franței. Du
pă reuniune s-a dat publicității 
un comunicat în care se spune 
că „s-a ajuns la un acord asu
pra unor 
privire la 
înalt”.

probleme generale cu 
conferința la nivel
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TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI” 
PETROȘANI

prezintă: 
sîmbătă 16 

și duminică 17 aprilie
I960 

la Petroșani 
comedia în 3 acte de Moliere 

VICLENIILE IUI SEIPIN
/ Regia artistică : M. Șoma \ 
J Scenografia : Lidia Pincus .

MOSCOVA
Glaciologul 

Gilbert Duart 
unui avion împreună 
științific al expediției 
sovietice pentru a studia ghețarul 
Terigen de vest aflat la 400 km. 
vest de principala bază a expedi
ției — observatorul Mirnîi.

Gilbert Duart participă la în
făptuirea programului științific 
care include observații gravime
trice, magnetice, termofizice și 
glaciologice. Oamenii de știință 
efectuează măsurători ale puterii 
ghețarului prin metoda sondării 
seismice.

Glaciologul american face par
te. din cea de a 5-a expediție an
tarctică sovietică în conformitate 
cu acordul privind schimbul de oa
meni de știință, încheiat între co
mitetele naționale ale U.R.S.S. și 
S.U.A. pentru cercetări antarctice.

După cum a devenit cunoscut, 
glaciologul sovietic S. Evteev, care 
efectuează cercetări pe baza ame
ricană Mac-Merdo a participat re
cent la o expediție de-a lungul

-----O-----

Ceneralul Norstad insistă 
din nou pentru înarmaraa 

atomică a Norvegiei
OSLO 13 (Agerpres) — TASS
Ziarul „Aftenposten” a publicat 

la 12 aprilie un interviu al genera
lului Norstad, comandantul su
prem al forțelor armate ale 
N.A.T.O. în Europa, care insistă 
din nou ca Norvegia să accepte 
arma atomică. Forțele armate nor
vegiene nu vor fi pe deplin efi
cace, a declarat el, pînă cînd Nor
vegia nu va dispune de încărcă
turi atomice pentru armele rache
tă.

Teri-părții de vest a ghețarului 
gen Ross.

împreună cu colegii săi ameri
cani S. Evteev a efectuat deter
minarea înălțimilor suprafeței ghe
țarului. a executat o serie de ob
servații gravimetrice și glaciolo- 
gice..

Conferința internațională 
a tineretului și studenților 

pentru dezarmarea nucleară
LONDRA 13 (Agerpres).
La Londra își continuă lucră

rile Conferința internațională a 
tineretului și studenților pentru 
dezarmarea 
participă reprezentanți a peste 20 
de tari.

In ședința din 12 aprilie a luat 
cuvîntul P. Arrowsmith, partici
pantă activă la mișcarea pentru 
dezarmarea nucleară din Anglia, 
secretara Comitetului de acțiune 
directă împotriva războiului nu
clear din Marea Britanie.

Ea a vorbit participanților la 
conferință despre activitatea par
tizanilor dezarmării nucleare din 
Anglia, despre organizarea cam
paniei de protest împotriva pro
ducerii de arme nucleare în An
glia.

Apoi au început discuțiile pe 
marginea problemelor dezarmă
rii nucleare ridicate în raport.

Conferința a adoptat în unani
mitate o rezoluție de protest îm
potriva refuzului guvernului en
glez de a acorda viza de intrare 
în țară a reprezentanților tine
retului sovietic.

nucleară1 la care

O. C. L. Produse 
Industriale

PETROȘANI 
anunță că a pus în vîti- 
zare prin magazinele sa
le din tot raionul Petro
șani încălțăminte ușoară 
pentru bărbați și femei.
$ sandale de piele pen

tru femei la preșul de 
61 lei perechea.
0 sandale de piele pen

tru bărbați cu talpă de 
cauciuc la prețul de 86 
lei perechea.

sandale pentru băr
bați (împletite) la pre
țul de 97,50 iei perechea.

c. orele 
A.S.I.T.

aa A A -A Ai A A A A A A A A A A a

ÎA N U N Ț
Azi, 14 aprilie a.

* 17, are loc în sala
* din Petroșani adunarea ge- 
* nerală a membrilor clubului 
< sportiv Jiul Petroșani. Ordi- 
£ nea de zi: Darea de seamă 
4 a comitetului de inițiativă 
e urmată de discuții. Apoi va 
♦ avea loc alegerea consiliului 
* de conducere al clubului și 
* președinții de secții pe ra- 
J muri de sport. Sînt invitați 
* să participe toți membrii 
4 clubului.

♦ 
♦♦
l
♦
♦

♦*
♦ 
♦
»

*
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Apelul Confederației revoluționare 
a oamenilor muncii din Cuba

HAVANA 13 (Agerpres).
Ziarul „Vanguardian Obrera”, 

organ al Confederației revoluțio
nare a oamenilor muncii din 
Cuba, a dat publicității apelul a- 
dresat întregului popor cuban în 
legătură cu apropiata 
a Zilei internaționale 
lor muncii — 1 Mai. 
spune printre altele :

„Pentru prima dată 
țării noastre este la 
guvern revoluționar în

sărbătoare 
a oameni- 
In apei se

menilor muncii și a poporului. 
La 1 Mai. Ziua solidarității 

internaționale, oamenii muncii 
din întreaga lume și în special 
oamenii muncii din America La
tină își vor exprima solidarita
tea și sprijinul față de revoluția 
cubană, exemplu și speranță pen
tru toate popoarele care luptă 
împotriva robiei coloniale sau 
micoloniale, pentru apărarea 
dependenței lor naționale”.

în istoria 
putere un 
slujba oa- 
------------- O

In sprijinul revoluției cubane
NEW YORK 13 (Agerpres). - 

TASS anunță :
In timp ce presa nord-ameri- 

cană continuă campania de ca 
lomnii împotriva revoluției cu
bane si a conducătorilor ei, ști 
rile transmise de agenția Prensa 
Latina arată că guvernul revo
luționar a lui Fidel Castro se 
bucură de un uriaș sprijin în ță
rile Americii Latine.

După cum se arată într-o știre 
din Caracas, comitetul din Vene
zuela pentru apărarea revoluției 
cubane a adresat reprezentanți
lor organizațiilor democratice 
din toate țările Americii Latine 
chemarea de a se întruni în Cu-

se- 
in-

so-ba la 30 aprilie în semn de 
lidaritate cu această țară.

Intr-o știre din Buenos Aires 
se arată că fostul președinte al 
Venezuelei, Wolfgang Larraza- 
bel, s-a pronunțat în sprijinul re 
voluției cubane, declarînd că 
Cuba „este un exemplu pentru a- 
mericani”. „Consider, a adăugat 
el, că Fidel Castro a început în 
America o nouă experiență care 
merită cea mai profundă consi
derație. Nu există nici o îndoială 
că el acționează într-un mod 
ireproșabil de cinstit și conduce 
revoluția cu o demnitate exem
plară meritînd sprijinul tuturor 
popoarelor”.
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PROGRAM DE RADIO
15 aprilie

PROGRAiMUL I. 8,00 Din 
prdsa de astăzi, 9,00 Arii de vir
tuozitate din opere, 11,03 Teatru 
la microfon: „Mariana Pineda” 
de Federigo Gracia Lorca, 12,23 
Muzică ușoară, 14,00 Din muzi
ca popoarelor, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,25 Cîntăreti sovie
tici de operă, 17,45 Program mu
zical pentru fruntașii în produc
ție din industrie și agricultura, 
18,35 Muzică ușoară, 19,05 Cîn- 
tece, 21,00 Muzică ușoară sovie
tică, 21,30 Tineri interpreți de 
muzică populară romînească,
22.30 Concert de muzică ușoară. 
PROGRAMUL II. 14,30 Din co
moara folclorului nostru. 15,00 
Concert de estradă, 16,15 Cîntece 
de dragoste și jocuri populare 
romînești. 16.50 Curs de limba 
rusă, 17,00 Din viața de concert 
a Capitalei, 17,30 Sfatul medicu
lui. 17,50 Cronica economică,
18.30 Mari ansambluri de cîntece 
sovietice, 19,00 Actualitatea în 
țările socialiste, 19,30 Din crea
ția compozitorului Nicolae Kir-

culescu, 20,00 Din cîntecele popoa
relor prietene, 21,45 Album ar
tistic.

o-----
CINEMATOGRAFE

15 aprilie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Trei fete la timonă; AL. 
SAHIA: Port de Lillas; PETR1- 
LA: Voci în insulă; LONEA: 
Vîrsta dragostei; LUPEN1: Se
cretul cifrului; BARBATENI: 
Cei 44.
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