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Succcsc dc scamă In lupta pentru economii, 

pentru o productivitate înaltă

învățătura leninistă — călăuza 
cea mai de preț in activitatea noastră

Fiecare tonă de cărbune — 
mai ieftină

Mobilizați de organizațiile de 
partid, în trimestrul I 1960 mi
nerii din Valea Jiului au desfă
șurat cu succes lupta pentru 
obținerea de economii cît mai 
mari la prețul de cost pe baza 
reducerii consumurilor specifice 
de lemn de mină, de energie e- 
lectrică și pneumatică, de ma
teriale, creșterii continue a pro
ductivității muncii și îmbunătă
țirea calității cărbunelui. In pri
mul trimestru, cele mai bune re
zultate au fost obținute de mi
nerii de la Lonea. Prețul de cost 
al cărbunelui extras de la> aceas
tă mină a fost mai mic cu 4,02 
lei la fiecare tonă de cărbune. 
Cu 2,91 lei au redus prețul de 
cost pe tona de cărbune și mi
nerii de la Aninoasa. De remar
cat faptul că aici calitatea bună 
a cărbunelui extras a contribuit 
cu 1,50 lei pe tonă la reducerea 
cheltuielilor, de producție. Cu 
excepția minei Vulcan, care a 
livrat cărbune mai scump decît 
pețul stabilit, toate celelalte co

lective (Uricani, Lupeni. Petri- 
la) au obținui cărbune mai ief
tin cu 0,15—2,54 lei la tonă.

Productivitatea muncii 
se menține la peste o tonă 

pe post
Așa cum s-a mai anunțat, în- 

cepînd din a doua jumătate a 
lunii martie, la minele Văii Jiu
lui se extrage peste o tonă de 
cărbune pe post. In luna trecută, 
productivitatea muncii pe bazin 
a fost de 1,018 tone de cărbune 
pe post. La acest rezultat și-au 
adus contribuția toate colecti
vele exploatărilor Văii Jiului, 
îndeosebi cele ale minelor Lo
nea, Petrila, Aninoasa, Lupeni 
și Uricani. Se remarcă mai ales 
colectivul minei Uricani care atît 
"'S luna martie cit și pe trimes-

<î a obținut cel mai mare ran
dament pe bazin (în martie 1,236 
tone pe post iar pe ' trimestru 
1,182 tone pe post). Aici majo
ritatea brigăzilor de la abataje

Angajamentele 
devin fapte

Mobilizați de organizația de 
partid și de exemplul comuniș
tilor, muncitorii forestieri din 
cadrul sectorului Cîmpu lui 
Neag s-au angajat printre altele 
ca în acest an să realizeze eco
nomii în valoare de 60.000 lei. 
Numai în primul trimestru din 
acest an, colectivul de aici a 
realizat economii a căror valoa
re se ridică la 25.700 lei, cea ce 
înseamnă 41 la sută din anga
jamentul anual. Economiile au 
fost obținute prin reducerea pos
turilor neproductive, sortarea ju
dicioasă a materialului lemnos, 
reducerea consumului specific de 
carburanți etc.

' In luota pentru economii, o 
frumoasă contribuție au adus-o 
brigăzile de muncă patriotică. 
Tovarășa Ștefănescu Elena4 se
cretara organizației U.T.M. din 
comuna Cîmpu lui Neag, cu un 
grup de' tineri, a muncit volun
tar la lucrările de împădurire. 
Prin munca voluntară a tinerilor 
conduși de ea, s-au plantat pu
teți pe un teren cu o suprafață 
de peste 4 hectare, realîzîndu-șe 
economii în valoare de circa 
4000 lei. Colectivul de muncitori 
forestieri din sectorul Cîmpu lui 
Neag muncește în așa fel ca an
gajamentul luat să fie îndeplinit 
cu mult înainte de termen.

1. MANOLESCU 
corespondent

Recent, s-au încheiat calcu
lele privind economiile obți-1 
nute la prețul de cost în pri- i 
mul trimestru al acestui an. 
Rezultatele sînt bune pentru 
majoritatea colectivelor minie-! 
re din Valea Jiului. Pe bazin 
s-au obținut la producția bru-! 
tă economii la prețul de cost 
al cărbunelui în valoare de 
peste 929.800 Iei.

extrag în medie pentru fiecare 
post prestat cîte 5—7,600 tone 
de cărbune. Sînt de asemenea 
meritorii succesele minerilor de 
la Lonea, care au sporit în mar
tie cu 0,026 tone pe post pro
ductivitatea muncii lor, față de 
realizările din ianuarie a. c. La 
fel la mina Lupeni, randamen
tul obținut în martie depășește 
pe cel din ianuarie cu 0,085 tone 
pe post.

Succese în lupta pentru 
reducerea consumului de lemn

Una din sarcinile principale 
care stau în fața minerilor în 
acest an este economisirea lem
nului de mină. Și în > această 
direcție, unele colective, cum 
sînt cele de la minele Vulcan 
și Uricani, raportează după un 
trimestru de muncă obținerea 
unor rezultate de seamă. La mi
na Uricani, de pildă, datorită 
acțiunii pentru recuperarea și 
refolosirea lemnului în abataje, 
a extinderii susținerii cu bol- 
țari și metal, a gospodăririi ra
ționale a lemnului în depozit1, 
minerii au economisit în trimes

Patru ani de la punerea în funcțiune
a termocentralei Paroșeni

La 15 aprilie a. c. s-au împli
nit patru ani de cînd s-a pus în 
funcțiune primul turbogenerator 
de la termocentrala Paroșeni. 
Acesta era atunci cel mai mare 
grup electrogen din țara noas
tră. cu parametri înalți, livrat 
de marea noastră prietenă — U- 
niunea Sovietică.

Pentru punerea în funcțiune 
a agregatelor de înaltă tehnici
tate ale uzinei a trebuit să ne 
pregătim în mod foarte serios, 
în special în privința calificării 
personalului. Din. anul 1955. au 
fost organizate cursuri de Cali
ficare pe specialități. Cu ajuto
rul tovarășilor sovietici, tinerii 
noștri muncitori, tehnicieni și in
gineri au însușit temeinice cu
noștințe profesionale. Ca. urma
re, primul examen, cu ocazia 
punerii în funcțiune a centralei 
a fost trecut cu succes.

De atunci și pînă acum colec

trul 1 peste 205 m. c. lemn de 
mină foios și rășinos. In luna 
martie, colectivul acestei mine a 
economisit la» fiecare mie de tone 
de cărbune extrasă cîte 3 m. c. 
lemn de mină. Această econo
mie, împreună cu cea obținută 
prin reducerea consumului la 
alte materiale de mină, la ener
gie, a făcut ca prețul de cost pe 
trimestru să fie mai redus decît 
cel planificat cu 1,92 lei la tonă.

La mina Vulcan, rezultatele 
obținute sînt mai modeste. In 
primele trei luni ale anului, s-a 
folosit la fiecare 1000 de tone 
de cărbune extrasă cu 0,100 m.c. 
mai puțin lemn decît era plani
ficat. Este demn de remarcat 
faptul că în urma unei mai bune 
gospodăriri a lemnului în aba
taje, în luna martie consumul 
de lemn la 1000 de tone de căr
bune a scăzut cu peste 5,250 
m. c. față de realizările din iuna 
ianuarie a. c.

G. D.

) Tovarășul Cosma Ioan, mais- 
( tru în secția construcții meta- 
? lice de la U.R.U.M.P. împre- 
, un-ă cu muncitorul Mihăilă A- 
' lexandru, a conceput un dis- 
j pozitiv pentru îndoirea meca- 
Ș nică a inelelor și flanșelor la 
j tuburile de aeraj. Pînă în pre- 
? zent aceste operații se făceau 
( manual fapt care cerea un e- 
) fort mare.
? IN CLIȘEU: Tov. Cosma 
( loan și Mihăilă Alexandru fă- 
( cînd primele încercări cu dis- 
( pozitivul conceput de ei.

tivul nostru de muncă a acumu
lat o valoroasă experiență în 
exploatarea și întreținerea agre
gatelor. Ca urmare s-au redus 
avariile și deranjamentele din 
vina personalului. In 1956 am 
avut 11 avarii și deranjamente, 
în 1959 unul, iar în 1960 nici o 
avarie sau -deranjament. In ace
lași timp, s-au scurtat conside
rabil termenele reparațiilor mij
locii și curente ale agregatelor 
ceea ce ne dă posibilitatea să 
dăm milioane de kWh peste plan. 
Astfel, prima reparație curentă 
la grupul 1 în anul 1957 a du
rat 45 de zile; anul acesta, 
,ne-am luat angajamentul să »- 
xecutăm reparații mijlocii Ia a- 
gregate în 20 de zile.

In lupta pentru executarea re
parațiilor de bună calitate în 
termene scurte se evidențiază e- 
chipele conduse de tov. Jidveanu 
llie muncitor specialist la tur

POMPILIU UNGUR 
directorul Cabinetului de partid 

Petroșani >

La 22 aprilie se 
împlinesc 90 de 
ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici
Lenin — învățătorul și conducă
torul oamenilor muncii din lumea 
întreagă, întemeietorul P.G.U.S. 
și al statului sovietic.

Maselor largi de oameni ai mun
cii numele liii Lenin le este nes
pus de scump, deoarece el și-a 
închinat întreaga viață și acti
vitate eliberării celor ce muncesc 
din jugul robiei capitaliste.

Bazîndu-se pe principiile fun
damentale ale învățăturii lui Marx 
și Engels, Lenin a dezvoltat mar
xismul în noile condiții istorice, 
în condițiile imperialismului și re
voluției proletare, în epoca trece
rii de la capitalism la socialism 
Lenin a îmbogățit tezaurul ideo
logic al marxismului, a adus o 
uriașă contribuție la dezvoltarea 
filozofiei marxiste, a economiei 
politice, a socialismului științi
fic.

învățătura leninistă a însuflețit 
și însuflețește lupta popoarelor 
pentru eliberarea socială și națio
nală, ideile lui Lenin trăiesc în 
conștiința sutelor de milioane de 
oameni ai muncii din toate țări
le lumii.

învățătura lui V. I. Lenin este 
cea mai măreață cucerire a cul
turii, a științei mondiale, ea re
flectă în mod just cerințele dez
voltării Vieții materiale a socie
tății și interesele fundamentale 
ale celor ce muncesc. Leninismul 
este o învățătură veșnic vie care 
sintetizează experiența revoluțio
nară a proletariatului din toate 
țările.

Leninismul a devenit teoria par
tidelor marxiste din întreaga lu
me, un model de tactică pentru 
luțrta clasei muncitoare. Nu există 
domeniu al activității partidelor 
marxiste în care ele să nu găseas
că în învățătura leninistă o în 
drumare clară.

Partidul nostru, ca șl celelalte 
partide comuniste și muncitorești, 
se călăuzește neabătut în întreaga 
sa activitate după învățătura leni
nistă. Partidul nostru consideră 
leninismul drept fundamentul teo
retic ăl politicii sale de construi
re a socialismului, acordînd o » 
tenție deosebită studierii operelor 
lui V.. I. Lenin.

Operele marelui Lemn au a- 
tăzi o largă răspîndire în țara 
noastră. Ele sînt studiate *n  șco
lile de partid, în Cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid, 
în institutele de învățămînt supe 
rior. de cadrele didactice si alți 
intelectuali. însușirea învățăturii 
leniniste a devenit o necesitate 

bine, tov. Popescu 1., muncitor 
specialist cazane, tov. Stănișel 
L, muncitor electrician. La fel, 
maiștrii Bordei Victor, Neagu 
Marin Kadaru Ion și inginerii 
Truic-ă Ion și Pătrașcu Gh. or
ganizează bine munca pentru ca 
formațiile de reparații să dea 
lucrări bune și în scurt termen.

Prin ridicarea calificării mun
citorilor și prin introducerea me
canizării și automatizării, pro
ductivitatea muncii în uzină a 
crescut în 1960 față de 1956 cu 
200 la sută.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii centralei au dePus eforturi 
deosebite pentru menținerea pa
rametrilor aburului conform pro
iectului și pentru reducerea pier
derilor din ciclul termic. De pil

ing. șef CAPAȚINA VASILE
Termocentrala Paroșeni

(Continuare în pag. 3-a) 

vitală pentru mem
brii partidului 
nostru, aceasta 
constituind .cheză

șia victoriei în lupta pentru cons, 
truirea socialismului.

O importanță deosebită au ope
rele lui V. I. Lenin pentru acei 
tovarăși care lucrează în domeniul 
muncii de propagandă, pentru pro. 
pagandiștii din cadrul sistemu
lui învățămîntului de partid, învă- 
țămîntul politic U.T.M. și învăță- 
mîntul ideologic al cadrelor didac
tice.

Studiind temeinic operele ne
muritoare ale lui V. I. Lenin, oa
menii muncii din țara noastră pot 
înțelege mai profund justețea po
liticii partidului, dobîndesc o și 
mai mare încredere în victoria 
socialismului și participă cu tot 
mai mult avînt la traducerea în 
viață a hbtărîrilor partidului și 
guvernului.

Lenin a elaborat o învățătu
ră închegată despre partidul co
munist, . ca partid de tip nou, ca 
forță conducătoare și transform 
matoare a societății. El a elaborat 
bazele ideologice, organizatorice, 
politice și teoretice ale partidului 
de tip nou.

In privința structurii, a între 
giî sale vieți interne, P.M.R. se 
călăuzește cu strictețe după indi
cațiile leniniste. Grija pentru ca
litatea membrilor de partid, orga
nizarea partidului pe baza centra
lismului democratic, disciplina de 
fier în rîndurile partidului, zdro
birea oricărei încercări de fracțiu
ne și întărirea continuă a rolului 
conducător al partidului, dovedeș
te că partidul nostru respectă cu 
sfințenie indicațiile leniniste, cu 
privire la partid.

însușind tezele de bază ale în
vățăturii leniniste despre partid, 
propagandiștii pot să trateze în 
mod competent — în special cei 
de la cercurile de studiere a Sta
tutului P.M.R. — problemele le
gate de rolul partidului, de nece
sitatea întăririi continue a parti
dului, să ajute pe cursanți în edu
carea lor partinică.

Principalul în învățătura iem 
tnstă este problema dictaturii pio- 
letariatului, a cuceririi puterii po
litice de către clasa muncitoare, 
fără de care nu se poate concepe 
trecerea Ia construirea socialismu
lui. Lenin a demonstrat superio
ritatea orînduirii socialiste, ade
văratul democratism al dictaturii 
proletariatului, al statului șotia 
list.

Statul nostru democrat popular, 
formă a dictaturii proletariatului, 
este o întruchipare vie a învățătu ■ 
rii leniniste despre stat. Sub con
ducerea partidului, . statul nostru 
constituie instrumentul principal 
de construire a socialismului. Le-

(Continuare în pag. 3-a)
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Succes deplin conferinței științifice 
studențești

In zilele de 23 și 24 aprilie a.: c. va avea loc la Insti- 
tutui de mine din Petroșani a treia Conferință științifică stu- 

li? dențească pe țară —- secția mine, petrol, gaze și geologie. 
<<7 Cu acest prilej 45 de studenți de la Institutul de mine 
% „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Petroșani și de la Institutul 
((( de petrol, gaize și geologie din București vor expune în fața 
yft conferinței 12 lucrări cu teme din industria minieră, petro- 
»> IWeră și a gazelor naturale etc.
??? Această sesiune constituie un eveniment de primă impor- 
Z1? tanță în activitatea cercurilor științifice studențești din cele 
Cir două institute participante, ea venind să adauge o nouă ve- 
YS rigă lanțului de succese obținute de tinerii studenți cercetă- 
((( tori, în ultimii ani. La baza lucrărilor științifice care vor fi 
SSS prezentate stau obiective concrete ca ridicarea productivității 
)» muncii, reducerea prețului de cost, valorificarea rezervelor in- 
W terne, introducerea tehnicii noi etc.
<7? La lucrările sesiunii vor participa ca invitați, ingineri, 

tehnicieni și muncitori din Valea Jiului care vor putea să-și 
(« aducă din plin contribuția lor la reușita deplină a conferinței. 
((( Urăm succes celei de a treia Conferințe științifice a stu- 
As dențllor!

—---------o---- ---------

GOSPODINELE DE MÎINE
A sunat de pauză. Pe corido

rul Școlii medii mixte din Petro
șani s-a auzit deschizîndu-Se o 
ușă, apoi altele. Pași grăbiți se 
îndreptară spre ieșire.

— Vin — le șopti cu emoție 
o elevă, colegelor sale. Cele trei 
eleve de serviciu de la „bufet" 
își priviră șorțulețele albe, îm
brăcate peste uniforma școlară 
așezînd fiecare cută. Un grup 
de elevi și eleve se apropiară 
de cele trei fete de la „bufet" 
care abia își stăpîneau emoția.

— Ia priviți... Secția de gos
podărie a școlii noastre iar a 
preparat șandvișuri. Trebuie să 
lie gustoase își spun elevii.

— Și sînt — interveni Vasiit 
Lidia dintr-a unsprezecea. Doar 
încă înainte de vacanță am avut 
ocazia să ne convingem de pri
ceperea colegelor noastre de la 
Secția gospodărie.

Sandvișurile preparate de ele
vele grupului II s-au... epuizat 
foarte repede. „Vînzătoarele" 
Bădău Doina, Somogyi Ileana și 
Ghindă Violeta erau bucuroase. 
Nu e puțin lucru să-ți fie apre
ciată munca mai ales cînd ea 
este întruchiparea practică a cu
noștințelor teoretice dobîndite în 
școală

★

Secția gospodărie a Scolii 
medii mixte din Petroșani func
ționează doar din acest an șco-
-------------- ------------------------------  ★

CUM POT SPRIJINI PĂRINȚII $COALA
De multe ori părinții trăiesc cu 

impresia că dacă copilul lor ob
ține rezultate slabe la învățătură, 
aceasta se datorește faptului că 
ori este persecutat de învățători 
sau profesori, ori nu este destul de 
bine ajutat sau controlat de școa
lă. Dar scopul fiecărui cadru di
dactic este de a avea la sfîrșitul 
anului școlar cît mai puțini cori- 
genți și nici un repetent. Extrem 
de multe și variate sînt metodele 
și procedeele ce le folosesc ei 
pentru atingerea acestui scop. Dar 
numai munca lor singură, izolată, 
lipsită de sprijinul permanent al 
părinților asupra copiilor, nu este 
suficient. Deseori copiii noștri sînt 
lipsiți de ajutor în familie, fie 
pentru că ambii părinți sînt în 
serviciu și nu pot efectua un 
control riguros asupra pregătirii 
lor, fie pentru că îi depășesc cu
noștințele ce se predau în școală, 
lăsînd astfel la voia întîmplărli 
munca copilului în familie. Dar 
ședințele cu părinții elevilor, orga
nizate de școală au tocmai meni
rea de a găsi în comun — pă
rinte și profesor — calea pentru 
ieșirea din acest impas și a ajuta 
elevul să-și îndrepte situația la 
învățătură și disciplină. Se întîm- 
plă însă uneori ca tocmai acei pă
rinți ai căror copii sînt slabi la 
învățătură și indiseiplinați nu vin 
la asemenea ședințe. Este indicat 
îr> asemene;, cazuri a se oremniza

de cultură 
de artă cn- 
alte ctinoș- 
bune COS'

Iar. Ea constituie încă o dovadă 
a grijii partidului și guvernu
lui pentru fiii oamenilor muncii. 
Secția cu o durată de 3 ani. este 
împărțită pe două grupe de în
vățătură. Ea are ca scop să înar
meze cu cunoștințe 
generală și îndeosebi 
linară precum și cu 
tințe necesare unei 
podine, pe tinerele fete absolven
te a 7 clase elementare. Pînă a- 
cum elevelor acestei secții li s-au 
predat, pe lîngă cunoștințele de 
cultură generală, cunoștințe de 
chimie alirhentară. de îngrijire 
a rufăriei și mobilei, spălatul si 
călcatul lenjeriei precum și mul 
te alte cunoștințe folositoarp u 
nei gospodine. Cunoștințele teo
retice se aplică în practică de 
către eleve în laboratorul ame
najat provizoriu în clădirea can
tinei internatului.

Elevele Ghindă Violeta, Mun- 
leanu Elena. Mladin Alexandra, 
Ardeleanu Viorica. Bărbulescu 
Doina, Dumitrescu Elena, Lat- 
kulik Ileana. Csulav Ghizela și 
toate celelalte se străduiesc să a- 
simileze cît mai multe cunoștin
țe, aplicîndii-le în practică. Așa 
s-a născut de altfel și inițiati
va, ca după o lecție practică des
pre sandvișuri să se treacă la 
prepararea lor, pentru a primi a- 
precierile consumatorilor : profe 
șori și elevi ai Școlii medii mix
te Petroșani.

M. L.
★

ședințe speciale numai cu părin
ții acestor elevi. O asemenea șe
dință s-a organizat la școala, noas
tră în primele zile ale trimestru
lui III. Colectivul didactic a ur
mărit ca prin această ședință să 
dea unele îndrumări părinților a- 
supra felului în care pot să-și a- 
jute copiii în timpul >scurt, ,cp a 
mai rămas pînă la sfîrșitul anu
lui. școlar. .Așa de pildă, elevul 
Băneti Dorel din,clasa a VII-a 
care este corigent la două obiecte 
și slab în general la toate, nu 
frecventează orele de meditații 
din școală, mințindu-și părinții că 
vine la școală, în realitate pierzîți- 
du-și vremea pe străzi. Profesorii 
vor nota pe viitor în carnețelul 
său prezența elevului la aceste 
oie, pentru ca astfel și părinții 
să-l poată controla. Elevul Crăcîu- 
nescu loan din clasa Vl-a B o. 
bișnuia să fugă de la ore cînd ve
nea cu lecțiile nepregătite, ceea 
ce îi aducea noj lacune în cunoș
tințele sale. Părinții lui nu cu
noșteau acest lucru, dar de acum 
înainte li se va acluțe la-cunoș
tință de fiecare dată; printr.o a- 
dresă din partea școlii.

Multora dintre părinți ii s-a 
adus la cunoștință că în repetate 
rînduri copiii lor vin la școală cu 
temele nepregătite, cu lecțiile ne- 
învătate. Colectivul didactic va 
continua să folosească în acest caz 
reținerea elevului, după orele de

Conducerea minei Lonea se preocupă îndeaproape de ridicarea • 
calificării muncitorilor pentru a putea da viață obiectivelor eco- f 
nomice care stau în fața colectivului. In acest scop, zilele tre- ♦ 
<_ute a avut Ioc, în cadrul acestei exploatări, deschiderea unui nou î 
curs de mineri la care au fost înscriși 25 de tineri. Cursanții au ? 
fost recrutați dintre cei mai buni absolvenți ai cursului de aju-; 
tori mineri și muncitori mineri. Clișeul prezintă un aspect din * 
prima oră de pregătire teoretică la care participă și tov. Pratzner i 
loan, directorul școlii miniere din Lonea (în picioare). ♦

* 
t
♦
♦

dreptarea lor. In primul rînd a- 
ceșii elevi au fost 
(ia clasei, ceilalți 
du-se cu hotărîre 
titudinii lor atît 
cît și la disciplină.

Colectivele organizației 
pionieri din fiecare clasă ne-au; 
spr jinit în mare măsură în li- • 
chidaiea rămînerii în urmă la ♦ 
învățătură a unor elevi.

Noi sperăm ca la sfîrșitul tri- * 
mestiului II1 să avem rezultate* 
Și 

neobișnuită la copilul lor, o pasi
vitate față de tot ce-1 înconjoară, 
o redusă posibilitate de receptio- 
nare a diverselor probleme legate 
de școală. Li s-a recomandat să-și 
arate copilul de urgență unui me
dic. Nu se pot neglija asemenea 
stări care ar putea distruge 
Incul copilului pentru toată 
ța.

Dar cîte probleme nu se 
discuta în legătură cu fiecare 
care se prezintă slab la învățătu
ră. Sînt însă părinți care, cu toa
te insistențele, invitațiile școlii, e- 
vită totuși să treacă pe la școa
lă așa cum fac cei ai elevilor 
Herlo E., Moldovan I., Munteanu 
N., mai cu seamă că la sfîrșitul 
acestui an acești elevi trebuie să 
treacă și un examen de absolvire.

Mulți sînt părinții care negli
jează controlul muncii copiilor și

Ioan, directorul școlii miniere din Lonea (în picioare).

Clasele a VH-a în centrul atenției
Una din cele mai de seamă 

preocupări ale dirigintelui de la 
clasa a Vil-a este grija pentru 
o bună pregătire a elevilor în 
vederea întîmpinării examenele’- 
de absolvire din iunie.

In cadru! ore<or educative s-a 
prelucrat în mai multe rînduri 
tema: „Ce vreau să devin" a < 
rătînd elevilor frumusețea și sa- 
tisfacția fiecărei meserii : miner, 
strungar, dulgher etc. Aproape 
fiecare elev a hotărît de pe a- 
cum ce va face în anul viitor. 
Și desigur marea majoritate sînt 
hotărîți. să se îndrepte către pro
ducție. In clasele a Vil-a sînt 
elevi care fac cu adevărat cin
ste școlii noastre prin rezultatele 
la învățătură și comportare. 
Dintre aceștia amintim pe Vin- 
țan Adina, Cujbescu Magdalena, 
David Ioan, Reck Ana, Benceat 
Mihai, Nagy .Maria, Naszinik 
Iolanda și alții.

Sînt însă și unii elevi ca Bog
dan Mircea care este corigent la 
6 obiecte, Dodocan loan, Achim 
Ioan, Nagy Nicolae și Levay 
Francisc care fac ca activitatea 
bună a claselor să fie umbrită.

împreună cu organizația de 
pionieri și cu părinții am între
prins multe măsuri pentru In

curs, în clasă, unde sub supra
vegherea profesorului elevul va 
învăța lecția. Multe asemenea me
tode au fost aduse la cunoștința 
părinților.

Dar, elevii întîmpină greutăți 
și de altă natură. In unele fami
lii cu copii mai mulți, în timp 
ce. elevul învață, frații lui se joa
că, fac gălăgie, sustrăgîndu-i ast
fel atenția de la studiu. Cînd ele
vul învață, el are nevoie de liniște. 
Studiul în gălăgie nu asigură o 
însușire temeinică a lecției, în
greunează memoria, obosește ele
vul, îi slăbește sistemul nervos.

Din discuțiile cu unii părinți a 
reieșit și lipsa de tact ă «nor pă
rinți care tratează diferite diver
gențe familiare în prezența co
pilului și chiar cînd acesta înva
ță. O asemenea discuție poate a- 
t.inge sensibilitatea copilului, pro- 
vocînd un dezechilibru în formarea 
caracterului său. Asemenea copii 
’și pierd vioiciunea, devin „firi 
închise", izolați, rupți de colectiv, 
trăiesc o viață a lor, internă, pe 
care singuri n-o înțeleg. Și a- 
ceastă situație influențează nega
tiv învățătura elevului. Părinții 
trebuie să fie prudenți cînd discu
tă ceva în prezența copiilor, să se 
apropie de sufletul copilului, să-l 
înțeleagă, să-i acorde încredere, 
sporindu-i totodată și încrederea 
în forțele lui proprii.

Alți părinți au observat o stare

Elevii învață din viața ■ 
si activitatea lui Lenin t 

4 
De un timp, sala festivă a clu- f 

bului muncitoresc din Lupeni, a- 
proape In fiecare seară este ocu
pată. Și de fiecare dată, aici pot 
fi văzuț'l, alături de mineri, zeci 
de elevi ai Școlii medii mixte din 
localitate și seraliști, tineri dor- 

t nici de a cunoaște și învăț t tot 
mai multe din viața și activita
tea marelui Lenin.

Numai în ultima săptăminp, la 
conferințele. simpozioanele ■ și 
serile literare consacrate împli
nirii a 90 de ani de la nașterea 
lui V. I. Lenin au participat pes
te 1200 elevi ai școlilor din loca
litate.

Stmhătă după amiază, un nu
măr de 210 elevi de la Școala 
medie mixtă Lupeni au ascultat 
cu interes expunerea tovdrilșiilui 
Dan Vaier, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Lupeni, 
despre viața și activitatea mare
lui Lenin.

In ziua următoare. în Sata 
pionierului din cadru! clubului 
Lupeni a avut loc o dimineață li
terară cu tema „Copilăria iui Vc- 
lodea L/lianov" cu concursul ins
tructorilor de pionieri din locali
tate. Despre copilăria lui Lemn 
le-a vorbit pionierilor tovarășul 
Carpen Ioan, activist al comtțe- 
tului de partid al minei Lupeni. 

mai frumoase. ? Dimineața literară a fost urmată
Dlriginții claselor a Vll-a î de un fi,m documentar despre

A, B și C de la Școala ♦ Lenin.
medie mixtă Lonea *

♦puși în discu- 
elevi ridicîn 
împotriva a- 
la învățătură »

f 
de-

In biblioteca spațioasă a Institutului de mine studenții 
desfășoară cea mai mare parte din munca lor — studiul indivi
dual. Și aici ca și in sălile de curs, studenții sînt ajutați în per
manență de cadrele didactice Clișeul nostru reprezintă tocmai un 
asemenea moment: bibliotecara șefă, inginer M. Fodor, dă unele 
consultații studentului Matache Emilian.
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apoi vin la școală doar la stîrșlt 
de an școlar plîngîndu-se de situa
ția fiilor lor. Se poate că nici co
piii nu-și anunță în totdeauna pă
rinții cînd sînt invitați la școală. 
Dar, tot așa cum dirigintele pro
fesor e obligat să-i viziteze în fa- 
milie, și părintele e obligat să vi
nă la școală să se intereseze de 
situația copilului, să nu ascundă 
nici un amănunt al comportării 
sale acasă, deoarece numai .astfel 
ei pot primi indicații concrete și 
bune asupra educației copiilor.

Am prezentat doar cîteva as- 
pecie ale felului în care ar treimi 
păstrată legătura dintre școala și 
familie — factor important în e- 
ducția comunistă a tinerei noastre 
generații.

FL. MAN
directoarea Școlii de 7 dni nr. 1 

Petroșani
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Primele rezultate ia mina 
Lonea

Răspunzînd la chemarea la în
trecere în cinstea celui de-ai III- 
lea Congres al P.M.R. lansată de 
colectivele celor 19 întreprinderi 
din tară, minerii de la Lonea 
s-au angajat ca în cursul acestui 
an să realizeze o economie ia 
prețul d» cost de cel puțin 
1.500.000 lei. încheind primul tri
mestru al anului, minerii de aici 
au raportat o economie peste plai 
de circa (500.000 lei obținută ex
clusiv pe seama creșterii produc
tivității muncii și îmbunătățirii ca
lității cărbunelui. In ultima pe
rioadă, colectivul de ia Lonea a 
acumulat o experiență bogată în 
lu’ptta peritrii realizarea de cît 
mai multe economii.

Mobilizați de către organiza
țiile de partid, minerii de 1« Le
nea au început munca pentru tra
ducerea în fapt a noilor angaia- 
mente asumate în întrecere. Una 
din principalele direcții spre care 
și-au îndreptat atenția este creș
terea continuă a productivității 
muncii. Randamentele realizate îu 
ultimele zile dovedesc aceasta 
La sectorul V, pînă la data de 12 
aprilie randamentul pe sector 0‘1- 
cila în juru la 1,789 tone pe post. 
In perioada de după apariția în 
presă a chemării, randamentul pe 
sector a crescut la 1,948 tone pe 
post. Randamentul minerilor din 
sectorul IV a crescut de la 1.699 
tone pe post la 1,818 tone pe post. 
Pe exploatare în ultimele 4 zile 
randamentul mediu a crescut la 
1,089 tone pe post.

Printre brigăzile de mineri care 
și-au adus contribuția din plin la 
obținerea acestor succese se nu
miră brigăzile conduse de Pădu- 

Simion de la sectorul III care 
tn ultimele zile a obținut o creș
tere a randamentului cu 0,746 to
ne pe post tată de cel obținut în 
primele 12 zile din aprilie In 
aceeași perioadă, brigada condusă 
de minerul Zorită Ioan de la sec
torul IV a obținut o creștere a 
randamentului cu 0,379 tone pe 
post, iar brigada lui Berindei Au
rel și-a sporit productivitatea

Palm ani ae la Diinerea ia Mim a tmaaimlai Pamiani
(Urmare din pag. l-a)

dă, reducerea apei de adaus în 
cursul anului 1959 de la 8,8 la 
sută în ianuarie, la 2 la sută în 
luna decembrie constituie o per
formanță record.

Toate aceste măsuri de redu- 
< 1 a consumului specific <Je
combustibil pe kWh, plus măsu
rile pentru reducerea consumu
lui propriu tehnologic ne-au dat 
posibilitatea să dăm economii 
peste plan în anul 1959 în va
loare de 3.500.000 lei. In aceas
tă perioadă de 4 ani, au fost a- 
plicate cele mai raționale sche

învățătura leninistă — călăuza cea mai de preț 
fn activitatea noastră

(Urmare din pag, 1-a)

gătura strînsă cu masele de oa
meni ai muncii, crearea unui apa
rat de stat apropiat de mase, a- 
tenția acestuia față de cerințele 
juste ale celor ce muncesc, arată 
că și în domeniul construcției de 
stat, învățătura lui Lenin este 
aplicată în mod creator.

In cercurile și cursurile învăță- 
mintului de partid din raionul 
nostru mulți propagandiști au 
captat ca în convorbirile referitoa
re la problemele dictaturii prole
tariatului, ale statului, discuțiile 
să f'e axate pe tezele leniniste, lu
cru ce a permis cursanților, să 
desprindă rolul statului în cons
trucția socialistă, să combată teo
riile revizioniste care neagă rolul 
statului în făurirea noii orînduiri 
lipsite de exploatare.

O importanță istorică are pro
gramul leninist al construirii so
cialismului, program care a lost 
tradus în viață în U.R.S.S. și 
care se înfăptuiește cu succes în 
toate țările de democrație popu
lară.

Linia generală de făurire a Orîn- 
duirii socialiste elaborată'de par
tidul nostru pornește de la învă

muncii cu 0,360 tone pe post. Re. 
zultate frumoase au obținut și j 
brigăzile conduse de minerii Toa
că Ștefan, Timar Qheorglie. Pe
trie Simion și Bîrluț Clement care 
au sporit randamentele în abata
jele lor cu 0,110—0,290 tone d» 1 
cărbune pe post

Colectivul minei Lonea continuă 
să obțină noi succese și în privin
ța îmbunătățirii calității cărbune
lui. Datorită preocupării de car» 
dă dovadă întregul colectiv al mi
nei, procentul de cenușă în cărbu
ne a scăzut1 față de. c.el admis și 
față de cel realizat în perioada 
premergătoare chemării la între
cere- In primele 12 zile din apri
lie, procentul de cenușă era de 
33,9 la sută față de 35 la sută 
admis. In zilele dintre 13—17 a- 
prilie s-a obținut un procent de 
cenușă de 33,7 la sută. Umidita
tea a scăzut la 7.7 la sută

Rezultate frumoase s-au obți
nut și la granulație datorită aten
ției cu care se pușcă în abataje. 
In aceeași perioadă procentul de 
granulație a scăzut de la 41,4 la 
sută la 40,9 la sută, procentul ad
mis fiind de 41 la sută.

In lupta pentru calitate este 
mobilizat întregul colectiv. Lupta 
aceasta începe din abataje și este 
continuată la suprafață de către 
muncitorii sectorului de transport. 
Astfel, în ultimele zile au fost a- 
lese manual 200 de tone de șist 
vizibil.

In vederea realizării de econo
mii colectivul minei Lonea a acor
dat atenție și economisirii mate
rialului lemnos și explozivului 
In perioada de mai sus la mină 
s-au respectat întrutotul consu
murile de lemn și exploziv.

Colectivul minei Lonea, mobili
zat și condus de organizațiile de 
partid este ferm hotărît să-și în
deplinească angajamentul asumat 
în cadrul întrecerii socialiste în 
cinstea celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R.

1. MUNTEANU
fit

me de funcționare și inovații 
care îmbunătățesc funcționarea 
economică a centralei, la ele 
contribuind muncitori și tehni
cieni ca Jula Ion, Amzei P., Chi- 
șăliță V„ Konst Erik, Dragomir 
Gh. și Oblăcan Iosif, inginerii 
Varvari Ion, Rouădedeal F., 
Maierean Gh., Ungureanu C. șt 
Rebreanu Alex.

Pentru realizările obținute în 
semestrul II al anului 1959, ter
mocentralei Paroșeni i s-a de
cernat recent Drapelul roșu de 
întreprindere fruntașă pe ramu
ră, care răsplătește eforturile 
depuse de harnicul nostru colec

țătura leninistă despre industria
lizarea socialistă, despre industria 
grea ca bază a dezvoltării întregii 
economii naționale.

Industrializării socialiste, elec
trificării țării, Lenin le-a acordat 
cea mai mare atenție în genialul 
său plan de construire a socialis
mului.

Partidul nostru a luptat consec
vent pentru a da viață acestei 
indicații leniniste și mărețele rea
lizări de pînă acum sînt o mărtu
rie a acestui fapt. Dezvoltarea Hu
nedoarei, noile mine din Valea 
Jiului, termocentrala de la Paro
șeni, uzinele de tractoare și auto
camioane de la Orașul Stalin și 
multe altele sînt obiective cu care 
poporul nostru se mîndrește și 
care arată că în țara noastră in
dustrializarea socialistă se desfă
șoară cu succes.

In multe cercuri și cursuri ale 
învățămîntului de partid din raio
nul nostru, s-a scos în evidență 
însemnătatea dezvoltării cu pre
cădere a industriei grele pentru 
victoria socialismului, s-au arătat 
realizările obținute.

I.enin a învățat de asemenea 
clasa muncitoare că o condiție 
fundamentală pentru victoria so

• PUBLICITATE
Firul s-a răsu 

cit frumos, uni
form, așa cum a 
prevăzut Nicoară 
Luiza, una din
tre fruntașele 
luptei pentru ca
litate ale secției 
răsucit de la Fi
latura Lupeni. 
Această munci
toare s-a anga
jat în cinstea 
zilei de 1 Mal 
și a celui de al 
III-lea Congres 
al P.M.R. 9» dea 
patriei numai 
produse de bună 
calitate, lat-o pe 
Nicoară Lulza 
satisfăcută de 
calitatea firului 
unei bobine.

Activitatea postului utemist de control 
în sprijinul producției

Postul U.T.M. de control din 
cadrul sectorului VIII electro
mecanic de la mina Petrila des
fășoară o activitate rodnică. 
Colectivul postului utemist de 
control contribuie la combaterea 
anumitor lipsuri și satirizează 
pe cei care se sustrag de la di
ferite acțiuni întreprinse de or
ganizație, sau nu folosesc din 
plin cele 8 ore de lucru în pro
ducție, nu dau lucrări de cali
tate, fac rebuturi. Mulți dintre 
tinerii criticați de postul utemist 
de control și-au lichidat lipsurile.

Au fost și unii tineri care, vă- 
zîndu-se criticați se uitau urît 
la cei din colectivul postului
U.T.M. Această atitudine a dis
părut deoarece tinerii și-au re
cunoscut vina și s-au angajat 
să lichideze lipsurile pe care 
le-au avut. Tînărul Crișan Pe
tru care deseori lipsea de la în- 
vățămîntul politic și de la ac

tiv. Anul acesta noi ne-am luat 
angajamentul să dăm economii 
peste plan în valoare de 1.700.000 
lei, angajament ce va fi reali
zat. Colectivul de muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari 
de la termocentrala Paroșeni, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, este hotărît ca pe baza 
succeselor obținute în cei patru 
ani de la punerea în funcțiune 
a centralei să asigure în bune 
condițiuni alimentarea consuma
torilor cu energie electrică și să 
producă energie electrică mai 
ieftină.

cialismului este creșterea produc
tivității muncii, care în socialism 
se obține în primul rînd prin dez
voltarea permanentă a tehnicii 
celei mai înaintate.

Această învățătură leninistă a 
fost larg dezbătută în cadrul în
vățămîntului de partid, șubliniin- 
du-se însemnătatea ei, făcîndu-se 
propuneri în vederea sporirii pro
ductivității muncii. La realizarea 
unei productivități de peste o tonă 
pe post la minele din Valea Jiu
lui, a contribuit în bună măsură 
și faptul că în fruntea luptei pen
tru creșterea productivității mun-. 
cii au stat membrii și candidați! 
de partid care studiază în cercu
rile și cursurile învățămîntului de 
partid. Aceștia au explicat zi de zi 
maselor de muncitori că un volum 
tot mai mare de produse duce la 
creșterea nivelului de trai, la vic
toria socialismului.

V. I. Lenin a văzut în întrece
rea socialistă expresia atitudinii 
noi, comuniste fața de muncă, o 
pîrghie din cele mat importante 
de ridicare a productivității mun
cii.

In munca de propagandă dusă 
în raionul nostru s-a acordat în 
permanență o mare importanță în

țiunile de muncă voluntară, 
Lațko Veronica, care nu folo
sea efectiv timpul de lucru, sati 
David Iosif și Csenteri Iosif, 
care erau indisciplinați, și-au în
sușit criticile aduse de postul 
U.T.M. de control și au făcut o 
cotitură înspre bine în întreaga 
lor activitate.

Colectivul postului utemist de 
control a antrenat în activita
tea sa zilnică și pe alți tineri 
din sector.

Rezultatele activității postului 
se văd zilnic în producție. Nu
mărul absențelor nemotivate este 
tot mai mic și fiecare tînăr caută 
să folosească din plin cele 480 
de minute ale programului de 
lucru. Se observă că tinerii par
ticipă efectiv la acțiunile între
prinse de organizația de tineret.

Realizările postului utemist de 
control puteau fi însă mult mai 
marii dacă fiecare membru din 
colectivul de redacție desfășura 
o activitate mai intensă. Așa de 
exemplu, tovarășa Doja Edit, nu 
contribuie cu nimic la activita
tea postului, ea nu a făcut nici 
măcar un articol. De asemenea, 
tînărul Tătar Nicolae II, atunci 
cînd i-a fost solicitat ajutorul 
pentru a face unele caricaturi 
sau articole, s-a eschivat de la 
această sarcină.

Biroul organizației de bază 
U.T.M. din sector trebuie să tra
gă la răspundere pe acești ti
neri care nti-și duc la îndeplini
re sarcinile trasate de organi
zație și să sprijine mai îndea
proape colectivul de redacție 
astfel ca postul să-și îmbunătă
țească și mai mult activitatea 
pe viitor

L. MANEA

vățăturii leniniste despre întrece
rea socialistă. In prezent întrece
rea socialistă cuprinde obiective 
concrete legate de îmbunătățirea 
calității produselor, de reducerea 
prețului de cost.

Răspunsurile întreprinderilor 
din Valea Jiului la chemarea la 
întrecere în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. lansată 
de cele 19 întreprinderi, dovedesc 
că învățătura leninistă despre în
trecerea socialistă este însușită 
de mase tot mai largi de oameni 
ai muncii.

Operele lui V. I. Lenin consti
tuie un izvor nesecat deL învăță
minte în toate domeniile de acti
vitate. Cei care studiază filozofia, 
economia politică găsesc în lucră
rile lui Lenin răspuns la toate 
problemele care-i interesează.

Sărbătorirea celei de a 90-a 
aniversări a nașterii lui V. I. Le
nin constituie un prilej de mani
festare a profundei recunoștin
țe pe care oamenii muncii din ța
ra noastră o poartă marelui lor 
învățător, un îndemn de a munci 
cu și mai multă perseverență și 
hotărîre pentru însușirea nemuri
toarelor sale învățături și aplica.- 
rea lor în viață, în scopul făuri
rii orînduirii socialiste în patria 
noastră.

| TEATRUL DE STAT 
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SOCIETATEA 
ȘTIINȚELOR MEDICALE 

— Filiala Petroșani —
Anuuță ședința plenară 

extraordinară care va avea 
Ioc vineri 22 aprilie ora 19 
în saia colțului roșu al po
liclinicii Spitalului unificat 
Petroșani cu care prilej se 
vor expune următoarele pre
legeri :

1. Leninismul și proble
mele filozofice ate științei 
(dr. LSrlncz Andrei).

2. Aspecte de organizare 
sanitară în Valea Jiului 
inalnte și după 23 August 
1944 (dr. C. Lăpădatu).

PROGRAM DE RADIO
22 aprilie

PROGRAMUL 1. 8,00 Din
presa de astăzi, 9,00 „Frumoasă-i 
tinerețea" — program de muzică 
ușoară, 10,45 Cîntăm marea 
prietenie, 11,03 Teatru la micro
fon : „Omul cu arma". Adaptare 
radiofonică după' piesa lui Ni
kolai Pogodin, 13.05 Concept 
din 'muzica popoarelor, 15.35 
Program de melodii populare 
românești, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 18,05 Program muzical
pentru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură, 18,30 
„Lenin drum nou ne-n deschis" 
- - emisiune de cîntece și versuri, 
21,00 Cîntă Rodica Bujor, 21,30 
„Azi e mai frumos ca ieri" — 
program de muzică ușoară-- PRO
GRAMUL II. 14,07 Formații de 
muzică ușoară, 16,30 Din viața 
de concert a Capitalei, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,00 Vechi 
melodii populare rornînești, 17,30 
Sfatul medicului. 19.00 Actuali
tatea în țările socialiste. 20.00 
Muzica ușoară de compozitori 
romîni și sovietic/, : 20,32 Com
pozitorii sovietici cîntă .lupta 
Partidului Comunist, 21,15 Qr- 
chestre de muzică populară, din 
țări prietene.

Radiojurnale și butetine de 
țtiri — Programul I : 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00;
19.00; 20,00; 22,00; &8,S2. Pro
gramul II . 14,00; 16,00; 1« 00;
21,00; 23,00.
, ' . , ■ t T
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CINEMATOGRAFE
22 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : In zgomotul roților; AL. 
SAH1A: Despre prietenul meu; 
PETRILA; Sînge alb; LONEA: 
Fata din Kiev (seria ll-a); A- 
N1NOASA : Un meci neobișnuit; 
L UPENI : N-a fost în ■ zadar; 
BARBATENI : Orașul liber; U- 
R1CANI: Mai tare ca mb'arteu



LA HAVANAWalter Nash și persoanele care il însoțesc 
au început vizitarea Moscovei

MOSCOVA 20 (Agerpres) —
TASS anunță:

După vizitele făcute lui A. I. 
Mikoian și K. E. Voroșilov, .pri
mul ministru și ministrul Aface
rilor Externe al Noii Zeelande, 
Walter Nash și persoanele care 
îl însoțesc au început vizitarea 
Moscovei.

W. Nash și-a exprimat dorința 
de a vizita cabinetul de lucru și 
locuința lui Lenin la Kremlin. 
După ce le-a vizitat; primul mi
nistru al Noii Zeelande a făcut 
următoarea însemnare în cartea 
oaspeților de onoare & „O dimi
neață de neuitat".

Șeful guvernului Noii Zeelan
de a vizitat de asemenea Palatul 
Mare al Kremlinului.

Timp de cîteva ore oaspeții din 
Noua Zeelandă au vizitat Univer
sitatea din Moscova. Primp! mi
nistru Walter Nash a fost ‘salu
tat de acad. Ivan Petrovski, rec

Opinia publică din Turcia 
și din străinătate salută apropiatul 

schimb de vizite dintre N.S. Hrușciov 
si A. Menderes

ANKA'RA 20 (Agerpres)
Apropiatul schimb de vizite în

tre șeful guvernului sovietic. N. 
S. Hrușciov și premierul turc, 
Adnan Menderes, a fost salutată 
cu mult interes atît de opinia pu
blică • internațională cît și do cele 
mai diferite cercuri ale poporului 
turc. După cum subliniază ziarul 
„Le Monde“„ aceste vizite „nu 
pot să nu aibă consecințe impor
tante" asupra situației din cele 
două regiuni din care fac parte 
Turcia și anume regiunea balca
nică și cea a Orientului Mijlo
ciu. „Exemplul turc, scrie acest 
ziar, ar putea fi urmat și de alte 
țări aliniate pozițiilor occidenta
le"

Ministrul Afacerilor Externe 
al Iranului, Abbas Aram, a de
clarat marți în parlamentul ira-

Noi violente rasiste 
în S.U.A.*

NEW YORK 20 (Agerpres)
Agențiile americane de presă 

relatează despre rioi violențe ra
siste în statele din sudul S.U.A. 
La Neshville, statul1 Tennesse, 
a fost aruncată o bomba dintr-o1 
mașină în plină viteză asupra lo
cuinței avocatului de culoare 
Alexander Looby, membru în con
ducerea Asociației naționale pen
tru propășirea populației de cu
loare. Looby a scăpat neatins 
dar locuința sa a fost parțial 
distrusă. Ca urmare a acestui 
atentat, mii de negri din Nash
ville au organizat un marș și o 
manifestație de protest în fața 
primăriei din acest oraș.

Agenția U.P.L relatează că 
în statul Mississippi congresul 
a adoptat o serie de legi rasiste 
prevăzînd printre altele sanc
țiuni aspre pentru organizarea 
de manifestații antisegregațjonis- 
te. La Montqomery, capitala 
statului Alabama, organizația 
rasistă „Consiliul cetățenilor 
albi" a anunțat deschiderea unei 
campanii pentru strîngerea de 
fonduri care să servească ia 
„propaganda vederilor în favoa
rea segregației și în statele din 
nordul S.U.A.“. Rose Branett, 
guvernatorul statului Mississippi, 
a anunțat că va sprijini această 
acțiune.

torul Universității. Răspunzînd la 
salutul rectorului premierul Noii 
Zeelande a spus că este bucuros 
de faptul că s-a întîlnit cu repre
zentanții științei sovietice care 

.în prezent ocupă primul loc în lu
me.

După aceea înaltul oaspete 3 
vizitat cîteva pavilioane ale expo- 
ziției unionale a realizărilor eco
nomiei naționale a U.R.S.S.

In seara zilei de 19 aprilie W. 
Nash și persoanele care îl însoțesc 
au asistat la Teatrul Mare al 
U.R.S.S. la spectacolul de operă 
și balet Romeo și Julieta". La 
spectacol au asistat de asemenea 
Frol Kozlov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
Nikolai Mihailov, ministrul <âul- 

. (urii al U.R.S.S. Spectatorii l-au 
i salutat cordial pe înaltul oaspe

te al Noii Zeelande.
O

ni an că este bucuros de apropiata 
vizită a premierului Menderes la 
Moscova dare, a spus el, va duce 
la îmbunătățirea relațiilor dintre 
aceste două țări. Faptul că acest 
lucru a fost posibil, a declarat 
Aram, „este un punct care merită 
să fie examinat și de guvernul ira
nian".

Ziarele turcești subliniază fap
tul că schimbul de vizite N. S. 
Hrușciov — Menderes se înscrie 
pe linia încercărilor „de a solu
ționa neînțelegerile pe baza con
vorbirilor și tratativelor între păr
țile interesate". Acest schimb de 
vizite consideră „Vatan", este 
menit să inaugureze o perioadă 
„cu totul nouă în relațiile dintre 
două țări".

Ziarul „Cumhuriyet" își expri
mă speranța că aceste vizite re
ciproce nu se vor limita numai 
la contacte personale ci „vor duce, 
la schimbări în ce privește rela
țiile economice sau vor deschide 
chiar o nouă perioadă de apropie
re temeinică și convorbiri rodni
ce".

------------ — ■ ' ■ >♦♦♦♦♦♦♦

PARIS — La 19 aprilie zia
rul „THumanite" a publicat un 
articol de Leon Mauvris, secre
tar al Confederației Generale a 
Muncii din Franța, în care au
torul cheamă la constituirea unui 
front sindical unit în vederea 
luptei pentru încetarea războiu
lui din Algeria.

PEKIN — Zilele acestea a fost 
inaugurat la Cencijou cel mai1 
mare pod de cale ferată din Chi
na. Podul, care traversează flu
viul Galben, are o lungime de 
2800 metri și este situat într-u- 
nul din punctele principale ale 
căii ferate Pekin—Canton. Pro
iectul a fost elaborat de ingineri 
chinezi și lucrările de construc
ție au fost terminate în mai pu
țin de 2 ani, cu o jumătate de 
an înainte de termen.

LIEGE — In după-amiaza zi
lei de 18 aprilie cel de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Comu
nist din Belgia și-a încheiat lu
crările

ATENA — După cum anunță 
corespondentul din insula Corfu 
al ziarului „Avghi", la 13 apri- 
Fe, Manolis Glezos a d’eclarat 
greva foamei în semn de pro
test împotriva faptului că este

Pregătiri intense 
în vederea sărbătoririi 

zilei de 1 Mai
HAVANA 20 (Agerpres).
Ca răspuns la chemarea Con

federației oamenilor muncii din 
Cuba, în întreaga fără au loc 
intense pregătiri în vederea zi
lei de 1 Mai. La Havana și în 
alte orașe din Cuba au loc șe
dințe ale organizațiilor sindi
cale consacrate apropiatei săr
bători. Oamenii muncii din Cu
ba salută chemările Confedera
ției oamenilor muncii din Cuba 
ca în ziua de 1 Mai să-și demon
streze voința dîrză în apărarea 
și dezvoltarea continuă a revo
luției cubane, sprijinul lor una
nim față de guvernul revoluțio
nar în frunte cu Fidel Castro.

Ziarele anunță că la festivi
tățile care vor avea loc la Ha
vana în ziua de 1 Mai vor sosî 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din toate provinciile Cubei. 
In cea mai mare piață din Ha
vana va avea loc o grandioasă 
paradă

Peste 500 de delegați străinii 
au fost invitați să participe la 
festivitățile care vor avea loc în 
ziua de 1 Mai la Havana.

Demonstrațiile 
antiguvernamentale continuă 

în Coreea de sud
PHENIAN 20 (Agerpres)
Postul de radio Phenian, refe- 

rindu-se la unele știri sosite din 
Coreea de sud, transmite că în 
pofida declanșării stării de ase
diu, la Seul continuă valul de 
demonstrații. Cu toate că au fost 
aduse în grabă trupe în diferite 
puncte ale orașului, în diminea
ța zilei de 20 aprilie demons
tranții au controlat în întregime 
raionul Miari. Poliția lisînma- 
nistă și armata care patrulează 
în care blindate .pe străzi nu au 
reușit să împrăștie pe partici- 
panții la demonstrații. Coman
dantul militar suprem al Coreei! 
de sud a anunțat că pe baza le
gii marțiale adunarea' națională 
din Coreea de sud a fost stis- 
pendată.

Acțiunile antiguvernamentale 
continuă și în celelalte orașe din 
Coreea de sud.

deținut în închisoare împreună 
cu infractorii de drept comun. 
Greva foamei a durat 5 zile, 
pînă în seara zilei de 17 apri
lie, cînd autoritățile închișorii 
l-au transferat pe Glezos, care 
a slăbit foarte mult, la infer- 
meria închisorii. Glezos cere să 
fie mutat în secția închisorii 
pentru condamnați politici, și 
este hotărît să reia greva foa
mei în cazul că cererea sa nu va 
fi satisfăcută.

BUDAPESTA. — Pentru pri
ma oară a fost produs în R.P.U., 
la Institutul pentru perfecționa
rea mașinilor unelte din Halasz- 
telek, un strung automat de co
piere. Această nouă mașină a că
rei producție nu revine mai 
scumpă decît a unui strung o- 
bișnuit, va fi realizată. în serie 
la fabrica „Femaru es Szersz- 
amgepgyar".

MONTREAL. — După cum re
latează agenția D.P.A. în cursul 
călătoriei sale în Canada, mare
șalul Montgomery a cerut ca oc
cidentul să recunoască , R. P. 
Chineză, întrucît, a adăugat el, 
„nu este posibil să se ignoreze 
pur și simpu cea mai mare na
țiune din lume".

Agenția D.P.A. menționează 
de asemenea că în luna mâi

Vizita premierului Ciu En-lai în India
DELHI (Agerpres). — TASS 

anunță:
La invitația primului ministru 

al Indiei, Jawaharlal Nehru, la 
19 aprilie a sosit la Delhi Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze.

★
NEW DELHI 20 (Agerpres).
In dimineața zilei de 20 a- 

prilie, premierul Ciu En-lai și 
vicepremierul Cen I au făcut o 
vizită primului ministru Nehru 
la reședința sa.

----------------O—--------------

O hanță a planurilor agresive 
japono-americane

TOKIO (Agerpres).
In ultimele două luni și ju

mătate membrii guvernului ja
ponez s-âu eschivat mereu de la 
un răspuns concret la întrebările 
membrilor opoziției în legătură 
cu limitele geografice ale no
țiunii „Extremul Orient" care 
figurează în noul „tratat de se
curitate japono-american". Ast
fel, ministrul Afacerilor Externe, 
Fujiyama, a susținut că mult 
discutata linie de demarcație ar 
trece pe undeva pe mare, în a- 
propi’erea coastelor japoneze. Pri
mul ministru Kiși s-a străduit 
să-i „calmeze" pe deputați de- 
clarînd că din teritoriile străine 
nu ar fi incluse în sfera ope
rațiunilor militare potrivit nou
lui țratat decît (!!!) Curilele so
vietice și insulele chineze Que- 
moy și Matsu. Pînă nu de mult 
și șeful Direcției Apărării Na
ționale, Akaghi, s-a eschivat de 
la un răspuns precis. Atunci A- 
kiisada Kadzud a arătat mem
brilor parlamentului o hartă a 
Extremului Orient împărțită în 
pătrate cu numere și indici spe
ciali. Harta a fost reprodusă de 
ziarul sovietic -,*Pravda"  în ca
drul unei informații pe marginea 
acestui eveniment primită de la 
corespondentul său din Tokio. 
Pătratele acoperă nu numai te
ritoriul japonez ci și Marea Ja
poniei și Marea Ohotsk, mai bi
ne de jumătate din teritoriul chi
nez, regiunea sovietică Prim,orie,

Montgomery va face o vizită în 
China.

STOCKHOLM. — In cursul 
unor lucrări de ferasament s-a 
descoperii în Suedia, nu depar
te de Stockholm, r> „comoară" 

, dațînd clin secolul al X-lea și 
cuprinzînd peste 30 de monede 
arabe de argint, brățări și alte 
obiecte de argint. Această des
coperire este interesantă pentru 
că dovedește existența unor le
gături, în special comerciale, în
tre lumea arabă și vikingi într-o 
epocă în care aceștia navigau 
departe spre sudul Rusiei și spre 
Orientul Mijlociu..

PARIS. — Agenția France 
Presse relatează că în prezent 
se duc tratative între Franța 
și Germania occidentală pentru 
realizarea . unui acord general 
pe baza căruia să se pună ia 
dispoziția forțelor armate vest- 
germane unele „înlesniri" .pe te
ritoriul francez. Este vorba, a- 
firmă France Presse, în special 
de terenuri pentru exerciții de 
tir aerian și de școli pentru ins
truirea de piloți.

BUDAPESTA. - Teatrul de 
Operă din Budapesta pregăteș
te prezentarea unui nou balet in
titulat „Cele trei răzbunări ale 
lui Ludas Matyi" de compozito
rul ungar Ferenc Szabo. Baletul 
urmează să fie prezentat la 12 
mai a.c.

Dm partea indiană au lost 
prezenți la întrevedere Sua- 
ran Singh, ministrul Oțelului*  
Subsolului și Combustibilului, 
Parthasaratht ambasadorul In
diei în R. P. Chineză și funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe al Indiei.

Din partea chineză au fost 
prezenți la întrevedere Pan Tzi- 
li, ambasadorul R. P. Chineze 
în India și persoanele care îl în
soțesc pe premierul Ciu En-lai 
în vizita sa în India.

o parte din Siberia, Sahalinul, 
Kamciatka și insulele Curile. Te
ritoriile împărțite în pătrate re
prezintă sferele de operațiuni 
militare comune ale forțelor ar
mate americane și japoneze, sti
pulate, judecind după toate, de 
noul „tratat de securitate" ja
pono-american.

Harta geografică, elaborată în 
slatele majore ale forțelor arma
te japoneze -— subliniază „Prav
da", este un document ce nu 
poate fi contestat și care denotă 
planurile agresive ale cercurilor 
conducătoare japoneze, îndreptate 
împotriva Uniunii Sovietice și 
Chinei. Și aceasta, conchide iro
nic corespondentul „Pravdei" 
cheamă „alianță defensivă" 
„grijă pentru menținerea păcii 
în Extremul Orient".

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

Apelul F. M. T. D. 
cu prilejul

Zilei internaționale 
a solidarității tineretului

BUDAPESTA 20 (Agerpres)
Comjtetul Executiv, al Federa

ției Mondiale a Tineretului Demo
crat a adresat un apel tineretu
lui lumii cu prilejul Zilei inter
naționale a solidarității tineretului 
împotriva colonialismului; pentru 
coexistența pașnică, pentru de
zarmare,’ care are loc fa 24 apri
lie.

F.M.Ț.D. a adresat de asemer 1 
Organizației Națiunilor Unite, 
miletului celor 10 state pentru de
zarmare și guvernelor tuturor ță
rilor un memorandum în care în 
numele a 87.000.000 de tineri și 
tinere din 94 de țări ale lumii 
cere înfăptuirea imediată a dezar
mării generale și totale. F.M.T.D. 
Cere încetarea definitivă a politi
cii războiului rece, promovarea 
politico coexistenței pașnice între 
țoale- statele.

— O-----

Proiesl tmpofrwa 
pregătirilor militare 

americane 
din Coreea de sud

PHENIAN 20 (Agerpres)
După cum anunță postul de ra

dio Phenian, la cererea părții co- 
reeano-chineze, la 19 aprilie a »-■ 
vut loc la Panmunjpn o ședință 
a comisiei permanente de armis
tițiu în cadrul căreia delegatul 
principal al părții coreeano-chi- 
neze, generalul maior Ciu Cian 
Chin, a cerut din nou ca partea 
americană să-și scoată din Coreea 
toate armele de tip nou introduse 

1 în Coreea de sud contrar prevede
rilor acordului de armistițiu..

Par.tea, americană, a declapat 
generalul maior Ciu Cian Chin, 
nu numai că a introdus din nou 
recent în Coreea de sud proiectile 
teleghidate de tip „Ionest John” 
dar proiectează să efectueze o 
lansare a acestei rachete. Gene
ralul maior Ciu Cian Ciun a ce
rut ca partea americană să pună 
capăt pregătirilor in Coreea ae 
sud în vederea unui război nu
clear.
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